
  

  

 

 
 

Vi och dom – Invandrarungdomarna och de 

Auktoritära makterna 
En Genomgång av hur det auktoritära presenterades och 

använder i ungdomsromaner under 1970-talet och början av 

2000-talet 

 

Maja Ronnersjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ämne: Litteraturvetenskap 

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: HT 2011  

Handledare: David Gedin 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom litteraturvetenskap 

 

 



2 

 

 

  



3 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning .................................................................................................................... 4 

1.2 Syfte och frågeställning ...................................................................................... 4 

1.3 Teori och metod .................................................................................................. 5 

1.4 Forskningsöversikt .............................................................................................. 6 

1.5 Material ............................................................................................................... 7 

1.6  Definitioner ........................................................................................................ 7 

1.7 Disposition .......................................................................................................... 8 

2. Ungdomsromanens bakgrund ................................................................................... 8 

3 Tre världar ................................................................................................................ 10 

3.1 Samhället .......................................................................................................... 10 

3.2 I skolans värld ................................................................................................... 19 

3.3  I hemmet .......................................................................................................... 25 

3. Slutdiskussion ......................................................................................................... 31 

Källförteckning ........................................................................................................... 35 

 

  



4 

 

1 Inledning 

 

Kravet att en god barnbok – om den sysselsätter sig med etiska frågor direkt eller indirekt- skall 

vara ”moralisk” kommer väl aldrig att släppas. En annan sak är att denna moral är tidsbunden och 

miljöbunden och således ändrar sig från tid till tid och från plats till plats.  

Lennart Hellsing 1963
1
 

 

Är moralen verkligen tids- och miljöbunden eller ser den lika ut över tiden? Frågan man kan 

ställa sig är huruvida moral ens är ett begrepp att räkna med, för vad innebär det egentligen 

och vem är det som berättar för ungdomen om vad som moraliskt är rätt och riktig. Jo, det 

sista går att svara på, det är de vuxna i en ungdoms liv som fattar beslut om de ungas liv. Kan 

man utläsa förhållandet mellan ungdomen och den vuxna, auktoritära, makten i litteratur? 

Ungdomens förhållningssätt till auktoritära personer torde ha förändrats under de senaste 40 

åren, eftersom samhället har förändrats. Det borde vara så enkelt att litteraturen förändras i 

och med att samhället förändras och ofta är det så, inom vissa genrer. Men barn- och 

ungdomslitteraturen har alltid arbetat under andra villkor, med att förhålla sig till att vara 

moraliskt korrekt. Därav den här uppsatsen som tar upp hur invandrare porträtteras och 

förhåller sig till auktoriteter. Alla ungdomar möter auktoritära personer av olika slag som de 

måste förhålla sig till. Invandrarungdomen ställs även inför sitt hemlands kultur och de 

auktoriteter som den innebär och de fördomar som kulturen frammanar. Frågan blir då hur 

dessa möten porträtteras och om man kan fastslå hur det auktoritära fastställs.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka auktoritetsbegreppet och dess roll i 

samtidsrealistiska ungdomsromaner där ”invandrarkillen” är huvudkaraktär. Livet för en 

ungdom handlar till stor del om att styras, men samtidigt pågår en process som går ut på att 

slå sig fri från auktoritära makter. Syftet blir därmed att se hur det auktoritära speglas i 

beteenden och reaktioner från samhället i stort, vuxna i olika positioner, både i skolmiljön och 

i hemmet. Jag har även valt att inkludera ett tidsperspektiv då jag anser att det är intressant att 

se om attityderna har förändrat från det att invandrarmotivet var nytt och ställa det mot idag 

då ungdomsromaner med invandrarmotiv är etablerade. 

 

 Vilka attityder är framträdande gentemot invandrarungdomarna? 

 Hur reagerar huvudkaraktären på mötet med en auktoritet? 

                                                 
1
 Lennart Hellsing 1999, s.51. 
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 Har detta förändrats från 1970-talet fram till idag? 

 Hur framställs det auktoritära i romanerna? 

 

1.3 Teori och metod 

 

Uppsatsen har som utgångspunkt att litteratur speglar samhället vilket placerar den inom det 

litteratursociologiska området. Inom litteratursociologin så studerar man vad litteraturen har 

för betydelse för samhället och vad samhället har för betydelse i litteraturen. Lars Furuland 

definierar litteratursociologi som, ett systematiskt studium av litteraturen som ett socialt 

fenomen och som institution i samhället.
2
  

Enligt Johan Svedjedal så är litteratursociologins uppgift att analysera relationen mellan 

samhälle och litteratur. Uppgiften sker utifrån tre perspektiv:
3
 

 Samhället i litteraturen 

 Litteraturen i samhället 

 Litteratursamhället 

Det är den första punkten som är aktuell i den här uppsatsen, eftersom det som kommer 

att studeras är hur det auktoritära speglas och framställs i ungdomsromaner där 

invandrarmotivet är huvudmotiv.  

Det litteratursociologiska fältet består av ett antal föreställningar och metodiska 

utgångspunkter. Sociopoetiken utgår från en rad olika uppfattningar angående litteraturens 

förhållande till samhället. En viktig teori som faller inom detta begrepp är ”speglingsteorin” 

som bygger på premissen att samhället på olika sätt speglas i litteraturen. Även 

speglingsteorin delas upp i olika sätt att närma sig begreppet. Ett är realism-teorin som menar 

att litteraturen avbildar typiska drag i verkligheten, avbildningen kan ske både med författaren 

som verksam kraft eller utan författarens kännedom. Även det som inte är explicit utskrivet 

kan visa på ideologier hos författaren och hans samtid. En annan utgångspunkt som utmärker 

det litteratursociologiska fältet är att man arbetar med ett brett litteraturbegrepp vilket har 

inneburit att mindre uppmärksammad litteratur så som barnlitteratur och populärlitteratur har 

kunnat ta större plats. Det kan kopplas till den tredje utgångspunkten, värderingsdistans, med 

vilken man menar att litteratursociologin inte är en värderande vetenskap utan en vetenskap 

om litterära värderingar.
4
 

                                                 
2
 Furuland 2007, s. 18. 

3
 Svedjedal 2007, s. 72ff. 

4
 Svedjedal  2007,  s. 77 ff. 
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Jag kommer använda mig av en komparativ metod och analysera tre romaner utgivna 

mellan åren 2003-2009 samt två romaner utgivna 1972 respektive en roman utgiven1976. Den 

undersökning jag kommer att genomföra kommer att vara kvalitativ. Dock så är det viktigt att 

poängtera att de slutsatser som dras inte kan ses som generella för hela genren. För att 

generella slutsatser ska kunna ske måste en större kvantitativ undersökning genomföras.  

1.4 Forskningsöversikt 

 

Invandraren har förekommit i litteratur i alla tider, ofta som ett sätt att visa på den egna 

individens överlägsenhet. Inom ungdomslitteraturen är det först under senare delen av 1900-

talet som invandraren fått en egen röst och porträtterats på ett likvärdigt sätt vad gäller 

intelligens och personlighet. Ungdomslitteraturforskningen blir aktuell i Sverige först under 

1960-talet. Att forska om invandrares förekomst i barn- och ungdomslitteratur blev 

uppmärksammat i slutet av 1970-talet. 

 Sveriges första moderna avhandling inom barn- och ungdomslitteratur publicerades år 

1964 av Göte Klingberg. Avhandlingen Svensk barn- och ungdomslitteratur 1591-1839 var en 

historisk genomgång av svensk barnlitteratur utifrån klassiska genrer.
5
 Först under 1970- talet 

kommer mer litteratursociologiskt inriktade publikationer, Stefan Mählqvists kvantitativa 

avhandling Böcker för svenska barn 1870-1950 som behandlar motiv och utgivning av barn- 

och ungdomslitteratur är ett exempel. Förhållandet mellan invandraren och infödda, samt 

karaktärernas etnicitet, behandlas dock inte i avhandlingen.  

Staffan Thorson disputerade 1985 med avhandlingen ”Invandraren i Barnboken. En 

motivstudie i Svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980”, i vilken han har gjort en 

kvantitativ undersökning i attityder och tendenser i svenska barn- och ungdomsböcker. 

Thorson diskuterar även hur immigrationspolitiken påverkat bilden som ges av invandrare i 

romaner. 

Susanna Aguirres uppsats från 2010 har som syfte att klargöra de stereotypa 

tendenserna av de manliga karaktärerna med invandrarbakgrund som finns i böcker skrivna av 

författare som själva har invandrarbakgrund. Hon har den svenska läroplanen som 

utgångspunkt.
6
 

  

                                                 
5
 Thorson 1987, s. 17. 

6
 För att förtydliga handlar det om den läroplan som fastställdes 1998 (Lpö98). 
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1.5 Material 

 

De 1970-tals romaner som valts ut är, Jag heter Gojko av Runa Olofson som utkom första 

gången 1972, Tack- Håll käften av Gun Jacobson som gavs ut 1972 samt Var är ditt hem, 

Kari? av Gunnar Niland som utkom 1976. Noterbart är att Olofssons roman var vinnare i en 

litterär tävling som utlyste av Rabén & Sjögren tillsammans med invandrarverket för att hitta 

bästa invandrarboken för barn- och ungdom.
7
 

De moderna motsvarigheterna representeras av Douglas Foleys Shoo bre från 2003, 

Ingenmansland skriver av Marie-Chantal Long utgiven 2005 samt Svenhammeds journaler 

utgiven 2009 av Zulmir  e evi .  

Romanerna har valts på grund av att de har minst en kille som huvudkaraktär vilken har 

invandrarbakgrund. Alla romaner behandlar invandrarungdomens vardag och möte med det 

nya landet. 

1.6  Definitioner 

 

Invandrare definieras enligt nationalencyklopedin som en ”person som flyttar från ett land till 

ett annat för att bosätta sig där under en längre tid” Enligt de lagar och regler som vi har i 

Sverige så är ”den längre tiden” specificerad till ett år enligt folkbokföringen.  

En andragenerationsinvandrare är någon som har minst en förälder som är född 

utomlands. Barnet ska även vid ankomsten till Sverige vara i eller under skolpliktig ålder. 

Begreppet brukar även inbegripa barn till förstagenerationsinvandrare. Det enligt 

nationalencyklopedins definition. 

I uppsatsen kommer ordet auktoritär att ses som ett begrepp för att visa på en 

bestämmande roll över ungdomen.  

Med motiv avses ett återkommande mönster i en roman. Det kan finnas både 

huvudmotiv och bimotiv i romaner. Motivet kan även ses som berättelsens tema. Motiven kan 

både explicita eller implicita.
8
  

Thorson definierar i sin avhandling invandrarmotiv som ”den konkreta situation, som 

omfattar invandrarens mer eller mindre problematiska möte med det nya samhället, dess 

människor och kultur.”
9
 I romanerna från 2000-talet handlar det inte om mötet med ett nytt 

samhälle. Det är dock fortfarande mötet mellan människor från olika kulturer som är i 

centrum och på så vis kan motivet appliceras. I de romaner som behandlas i uppsatsen är 

                                                 
7
 Thorson 1987, s. 50. 

8
 Nikolajeva1998, s.42f.  

9
 Thorson 1987, s. 31. 
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invandrarmotivet huvudmotiv men förekommer även som bimotiv då utvikningar som 

behandlar bland annat invandringspolitiken figurerar. 

1.7 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en kort bakgrund. Analysen har delats upp i tre avsnitt som följs av en 

slutdiskussion. I de olika avsnitten analyserar jag begreppet auktoritet utifrån olika funktioner 

i samhället. I slutdiskussionen sammanfattas resultaten som framkommit.  

2. Ungdomsromanens bakgrund 

 

Enligt Ann Boglind och Anna Nordenstam kan man göra en generell uppdelning av 

ungdomslitteratur i fantasy och realistiska skildringar. Den samhällskritiska realistiska 

ungdomsromanen uppkom efter andra världskriget i Västeuropa och USA i samband med att 

ungdomen som grupp och begrepp växte.
10

 

Den svarta fläcken (1949) av Harry Kullman brukar benämnas som Sveriges första 

socialrealistiska ungdomsroman.
11

 Det är emellertid först under 1960-talet som den 

samhällsrealistiska ungdomsromanen får fäste, för att sedan dominera marknaden under hela 

1970-talet. De ungdomsböcker som utkommer efter Kullmans bok under 1950-talet var mer 

inriktade på att ta upp frågor och problem.
12

Romanerna hade oftast en allvetande vuxen 

berättare som även hade en vuxens perspektiv på händelserna i boken samtidigt som böckerna 

skulle handla om hur det var att vara ung och engagera de unga läsarna.
13

 Att vuxnas moral 

påverkade ungdomslitteraturen under de tidiga åren i utvecklingen förklarar exempelvis det 

faktum att Kullman efter påtryckningar ändrade slutet på sin roman så att 

ungdomsbrottslingen fick sitt straff.
14

 

 Romanerna var ofta rakt berättade och hade ett ungdomligt språk, ofta med svordomar 

och slang.
15

 Förekomsten av svärord och slanguttryck verkar fortfarande vara vanligt, Shoo 

bre och Svenhammeds journaler är exempel. Det kan även tilläggas att användandet av 

uttryck på främmande språk ofta förekommer i både de 1970-tals och de 2000-tals romaner 

som undersökts. Dock finns det i de tidiga romanerna ordlistor, vilket inte finns i de senare, 

även om förekomsten av främmande uttryck är densamma eller har utökats. 

                                                 
10

 Boglind och Nordenstam 2010, s. 232. 
11

 Edström 1984, s. 31. 
12

 Edström 1984, s. 31ff. 
13

 Boglind och Nordenstam , s.31ff. 
14

 Nettervik 2004, s. 216. 
15

 Boglind och Nordenstam 2010, s.231ff. 
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År 1968, kan man iaktta stora förändringar inom de realistiska ungdomsromanerna. Nu 

vill författarna öppna ungdomarnas ögon och få bort de många tabun som tidigare funnits 

inom ungdomslitteraturen när det gällt ämnen som t.ex. sex och våld. Dock uppstår i och med 

det nya sorts tabun, så som att berätta om det idylliska och framförallt kanske det borgerliga 

livet. Även sådana motiv som religion och existentiella frågor försvinner en period för att 

sedan återkomma under senare delen av 1970-talet. De svenska författarna håller fortfarande 

på de lyckliga sluten även om de sällan var enkla ideologiska lösningar.
16

 

Det är under 1970- talet, som invandrare i barn- och ungdomsböcker börjar förekomma 

alltmer och får även en större roll i berättelserna, de går från att inneha en biroll eller vara ett 

offer för ett brott till att bli en handlande karaktär. Det menar Thorson kan vara ett utslag av 

den ökade invandringen under efterkrigstiden.
17

 

Den nya trenden som uppkom under 1990-talet var att ha en jag-berättare. Romanerna 

blev i samma veva mer fokuserade på känslor, ofta negativt beskaffade. Tidsperiodens mörka 

bild av verkligheten ledde till att Sonja Svensson myntade begreppet idyllfobi. Svensson 

menade med det att den moderna realistiska ungdomsromanen visade upp en dyster bild av 

livet. Ofta förekom det i romanerna fysiskt och psykiskt våld som begicks av icke-

ansvarstagande föräldrar och romanerna tycktes backa undan från det idylliska och vända sig 

mot det mörkare och våldsamma.
18

 Det kan kopplas till den avsaknad av auktoritet som 

förekommer redan i 1970-talets ungdomsböcker. Avsaknad av vuxenauktoritet kan enligt Vivi 

Edström härledas till att den moderna ungdomsboken är inriktad på problem, ensamhet och 

ångest hos den unga människan.
19

 

I och med att vuxna och framförallt föräldrar framställdes som alltmer oansvariga 

myntades begreppet ”det kompetenta barnet”. Med det kompetenta barnet syftar man på att 

barnet fick en egen identitet och ett eget socialt liv utanför familjen. I och med att föräldrarna 

på grund av olika anledningar inte tog sitt ansvar blev barnet tvunget att ta ett större ansvar.  

 egreppet ”det kompetenta barnet” är dock inget nytt fenomen som uppkommer utan har 

omtalats sedan början av 1900-talet.
20

 Att barnet tvingas bli mer kompetent innebär att den 

vuxne föräldern fråntas sin auktoritet. Även om föräldrarna inte får en negativ roll så har 

                                                 
16

 Edström 1984, s. 4ff ; s. 47. 
17

 Thorson 1987, s. 39f. 
18

Svensson 1995. 
19

 Edström 1984, s. 46. 
20

 Kåreland, s. 24ff. 
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funktionen som vägledare in i vuxenlivet försvunnit.
21

 Författare väljer ofta att göra karaktärer 

föräldralösa för att de ska kunna bli handlande och initiativtagande.   

Ungdomsromaner behandlar motiv som har sett likartade ut över tiden, exempel på 

teman är kärlek, sex, föräldrauppror och vänskap. Till dem lades, under mitten av 1980-talet, 

teman så som skilsmässor i och med att skilsmässorna blev vanligare. Under denna period 

fick ungdomsromanen ett mer jämlikt tilltal. 

Emellertid har det alltid förekommit en uppdelning av ungdomsromanerna, där 

romanerna för flickor tenderar att vara mer psykologiska. Dock så har den manliga 

huvudkaraktären förändrats mer än den kvinnliga och blivit mer inriktad på känslor och på så 

vis har de traditionella pojk- och flickböckerna närmat sig varandra.
22

 

En författare som skriver barn- och ungdomsböcker följer en tradition av värderingar 

och ideal som infogas i berättelsen som för att uppfostra läsaren. Det har rent historiskt 

funnits två perspektiv där barnets behov och synen på barnet hamnar i konflikt. Idag är 

behovspedagogiken dominerande. Behovspedagogiken innebär att barnets behov står i 

centrum. Det till skillnad från kravpedagogiken, där barnet ska anpassas till de vuxnas normer 

och regler.  

Det är den vuxne som skriver och bedömer vad som ska ges ut. Den vuxne befinner sig i 

en överordnad position och även om många ungdomsboksförfattare försöker placera sig på 

samma nivå så är ålderskillnaden ett svåröverkomligt hinder.
23

 Även om det idag sällan är 

uttalat att ungdomsromaner har ett pedagogiskt syfte förekommer det ofta lättigenkännbara 

situationer som läsaren kan relatera till som erbjuder material till identitetsarbete samt att de 

förmedlar normer, värderingar och beteendemönster.
24

 

3 Tre världar 

3.1 Samhället 

 

Samhället byggs upp på de kontraster som finns mellan det svenska och det främmande i 

romaner där invandraren står i fokus.
25

  

En generell iakttagelse som gäller 1970-tals romanerna är att det är ett mer tillrättalagt 

samhälle som framställs och det är lyckliga och okomplicerade slut som är framträdande. Kari 

åker i slutet av Var är ditt hem, Kari? tillbaka till Finland. I både Jag heter Gojko och Tack- 

                                                 
21

 Edström 1984, s. 42.  
22

 Kåreland 2009, s. 61. 
23

 Kåreland 2009, s. 14f. 
24

Czaplicka 2003, s.2. 
25

 Kåreland 2001, s.14. 
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håll käften så reflekterar pojkarna över om att det nog ändå är bättre i Sverige och att de 

känner sig som svenskar. Sluten som innebär en förståelse mellan de olika kulturerna, 

invandrarnas och svenskarnas, kan kopplas till den pedagogiska ambitionen i ungdomsböcker. 

Den gemenskap som uppstår blir ett sätt att visa på likheterna ungdomarna emellan, även om 

deras kulturella bakgrund skiljer sig åt. 

De lyckliga sluten är på intet sätt lika vanliga i 2000-tals romanerna eftersom relationen 

invandrarna har till svenskarna och Sverige har gjorts mer komplex. Det handlar sällan om en 

försoning mellan den svenska kulturen och de invandrade kulturerna, som tidigare, utan 

snarare om fastställandet av att vänskapsförhållanden kan vara viktigare än både familj och 

kultur. På så vis har ungdomsromaner med invandrarmotiv närmat sig ”de vanliga” 

ungdomsromanerna där vänskap ofta är ett viktigt motiv. 

Romanernas slut påverkas av vilken ålder som romanen riktar sig till. Ingenmansland 

har en målgrupp som består av yngre barn än exempelvis Shoo bre och slutet i den först 

nämnda är avsevärt mer tillrättalagt och lyckligt.  

Samhället i litteraturen består av många olika individer som tillsammans ger en bild av 

samhället i stort. Det kan vara statstjänstemän som poliser, som förekommer både som 

homogen grupp och som enstaka invidiver med personligheter. Socialen och dess personal 

nämns, ofta i negativa ordalag men har ingen roll i romanerna.   

Olika butiksinnehavare får ofta representera en allmänhet med enstaka främmande 

personers reaktioner som beskrivs. De främmande människorna får man inte veta någon om, 

det är deras reaktioner som får visa vad de känner, ofta får de visa på stereotypa reaktioner 

inför det ovana, så som rädsla. Exempel på reaktioner finns i flera av romanerna, ”En man jag 

gick bakom kastade en blick över axeln och började sen småspringa.”
26

 En kommentar som 

fälls i Svenhammeds journaler, som tyder på att mannen blir nervös av att se Svenhammed 

och vill därifrån. Obehagskänslan, eller rädslan som mannen verkar känna uttrycks implicit 

eftersom det inte berättas varför mannen börjar springa. En scen ur Tack- Håll käften 

beskriver hur barnen i invandrarfamiljen blir mobbade av en grupp svenska barn. Händelsen 

observeras av ett par vuxna som” tittar lite undrande, men […] så rycker de på axlarna och går 

vidare”.
27

I samma roman nekas familjen vid ett tillfälle tillträde till ett tomt kafé av en 

servitris.
28

 

                                                 
26

  e evi      , s. 184. 
27

 Jacobson 1979, s. 64. 
28

 Jacobson 1979, s. 43. 
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Att främlingar får stå för korta, ofta för dömande handlingar kan sägas visa på ett 

samhälle som inte helt accepterar invandrare som en del av detta. Auktoriteten hos de infödda 

svenskarna påvisas genom de handlingar som förnekar eller dömer handlingar utförda av 

invandrare. De två exemplen ovan visar på det. Kafébiträdets handling att neka invandrarna 

tillträde till kaféet kan i utvidgad mening tolkas som om hon dömer deras sätt att umgås. Idag 

skulle det inte vara möjligt för ett tomt kafé att avvisa en hel familj från att komma in. Det 

skulle väcka mycket uppmärksamhet, men att som mannen i Svenhammeds journaler reagera 

med att vilja komma därifrån är desto vanligare. Att reagera med rädsla inför det främmande 

förekommer fortfarande ofta i ungdomsromanerna. I det här fallet handlar det dock om en 

vuxen man som blir orolig över en tonårings uppförande, vilket tyder mer på att han agerar 

utifrån fördomar än verklig rädsla. I mobbningssituationen i den tidiga romanen så bryr sig de 

vuxna inte tillräckligt, deras agerande visar på en brist i omtanke. Därmed kan det scenariot 

inte på samma sätt kopplas till ogillande som scenen med kafébiträdet.  

 

I Svenhammeds journaler har skillnaden mellan svenskarna och invandrarna gjorts extra 

tydlig.  Två bostadsområdena skiljs åt av en motorväg, det finare där svenskarna bor och det 

sämre där invandrarna bor åt genom en motorväg.
29

 Svenhammed kommer i kontakt med det 

finare områdets ungdomar när han börjar högstadiet. Den skillnad som motorvägen 

demonstrerar förstärks ytterligare i Svenhammeds förhållande till Anton och Antons mamma, 

som bor på andra sidan motorvägen. Under ett besök får mamman honom att byta strumpor, 

eftersom Svenhammeds inte är rena nog för hennes nya golv. När dottern kommer hem spelar 

det inte längre någon roll, hon kan gå in med skorna på, de strumpor Svenhammed fått låna 

vill Anton inte heller ha tillbaka. Att modern i familjen behandlar Svenhammed annorlunda 

tyder på att hon inte har respekt för honom så som hon har för sina egna barn. I förlängningen 

kan agerandet även kopplas till Antons mammas syn på invandrarfamiljen som smutsigare 

eftersom Svenhammeds strumpor inte anses rena nog, men de egna barnens gör det. 

Handlingen som mamman utför gör att Svenhammed känner sig ”som en total idiot” men 

eftersom hon är en vuxen så bemöter han det inte med samma attityd som han kanske skulle 

gjort om det handlat om en yngre person som bett om samma sak. Förutom att Antons 

mamma är vuxen så spelar även området roll, då det ligger på den finare sidan av motorvägen. 

Även om Svenhammed gör som Antons mamma ber om känner han att han ”egentligen ville 

[…] trycka strumporna ner i subbans hals och kväva henne”
30

 Den våldshandling som 
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uppkommer i huvudet på Svenhammed tyder på att redan innan händelsen med strumporna så 

saknar han respekt för Antons mamma. Dock så innebär inte detta att auktoriteten försvinner 

eftersom Svenhammed fortfarande gör som Antons mamma vill. Då har det snarare att göra 

med den underlägsenhet han känner inför de boende på den finare sidan av motorvägen. 

Respekten för det finare området planterades i Svenhammeds medvetande redan som ett litet 

barn.
31

 Respekten som Svenhammed känner för området återspeglas i Antons mamma och 

binds samman med det auktoritära i att hon är vuxen och svensk. I likhet med kafébiträdet i 

Tack– Håll käften känner Antons mamma att hon kan avkräva mer av Svenhammed än han av 

henne. Anton och hans föräldrar blir en motpol till Svenhammeds egen familj. Antons 

mammas agerande är ett exempel som visar på hur en vuxens handlande kan verka negativt på 

ungdomens attityd och göra så att den vuxne förlorar auktoritet i ungdomens ögon. Hon gör 

det tydligt att Svenhammed inte är som Anton och resten av familjen 

Den sorts åtskillnad rent geografiskt finns inte lika tydligt i någon av de andra 

romanerna. Det finns hintar exempelvis i Tack – håll käften där det sägs att grekerna bor i 

väster. Dock så har myndigheterna bestämt att fler greker inte får flytta dit, utan att de ska 

blandas upp med svenskar eftersom ”det är bäst så”.
32

 Det kan kopplas till den assimilering 

som fortfarande var en del av den integreringspolitik som gällde under tiden för romanens 

utgivning. Genom att förhindra att invandrare flyttar nära sina landsmän så visar staten på sin 

auktoritet och möjlighet att kontrollera invandrarna i landet.  

Att åtskillnaden mellan svenskarna och invandrarna har gjorts mer distinkt genom 

geografiska lägen är intressant. Det kan kopplas till att det inte längre framförs tydliga 

skillnader i beteenden. Invandrare framställs inte längre som primitiva. Det svenska som norm 

är dock fortfarande aktuellt i sättet att visa på avvikande beteende hos invandrarna.
33

 Även det 

biologiska syndromet
34

 där det ”svenska utseendet”, ljus hy och ljust hår, ställs mot det 

avvikande, mörka utseendet hos invandrarna. Det är speciellt tydligt hos Svenhammed men 

även tydligt hos Yassir som har de ”svenska färgerna”. Det är enbart utseendet som skiljer 

Svenhammed och Yassir åt, de har liknande negativa känslor angående sin svenskhet.  

 Mentalt är svenskarna och invandrarna lika därmed blir de olika bostadsområdena ett 

tydligt sätt att skilja på vi och dem. Idag är segregationen tydlig mellan låg- och högavlönade, 

där invandrare stereotypt hamnar i den förstnämnda kategorin. 
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Den sociala dimensionen av invandrarungdomarnas problem kan i de episoder som 

tagits upp kopplas till vardagsrasism. Den sociala situationen lyfts fram genom stereotypt 

negativa omdömen från majoritetsbefolkningen. Vardagsrasismen kan enligt Czaplicka 

beskrivas som de tillfällen då invandraren blir ett offer för misstänksamhet och 

avståndstagande. När vardagsrasismen blir grövre och övergår i psykisk och fysiskt våld 

benämner Czaplicka det som institutionaliserad rasism.
35

 Institutionaliserad rasism med våld 

förekommer inte i de moderna romanerna, dock förekommer det i större utsträckning i de 

tidigare romanerna. Vardagsrasism förekommer desto ofta och situationen med Antons 

mamma kan ses som ett exempel där vardagsrasism förekommer. Ett annat exempel är Bitte, 

som röstar på sverigedemokraterna och gör skillnad mellan invandrare och svenskar, även om 

de likt Svenhammed är födda i Sverige, men som ändå inte vill se sig själv som rasist.
36

 

Svenhammed och Bitte tillhör samma samhällsklass, Anton och hans familj hör till en högre 

samhällsklass. Det i sig självt är inget som tas hänsyn till i romanerna, de skillnader som 

beskrivs är kopplade till huruvida du är svensk eller invandrare. Klasskillnader är något som i 

ungdomsromaner utan invandrarmotiv skulle betyda betydligt mer, eftersom ungdomsromaner 

har en tradition av att förtydliga skillnader mellan grupper för att kunna skapa en ”vi och 

dem”-känsla. 

Att den institutionaliserade rasismen inte längre finns med i den sorts roman som 

behandlas kan kopplas till att rasismen kan sägas ha uppkommit som en egen genre av 

ungdomsboken och har på så sätt skapat ett nytt motiv, rasismmotivet. Att vardagsrasismen är 

desto vanligare kan kopplas till att de romaner som är representerade här vill visa på vardagen 

snarare än extremfall.  

I Shoo bre noteras skillnaden mellan de områden som är invandrartäta och de områden 

där svenskar dominerar genom en tunnelbaneresa, där Oskar noterar förändringen av 

passagerarna i tunnelbanevagnen, när han åker mellan Skärholmen och Gärdet. I början är 

tunnelbanan full av liv och rörelse för att vid avstigningen hänvisas till som tom och öde.
37

 En 

resa är ett effektivt sätt att visa på hur beteenden och stämning förändras i och med att 

individerna i vagnen förändras. Livligheten återkopplar till invandrarstereotypen som går ut 

på att invandrare låter mer och generellt är sorglösare. Thorson gör en koppling till detta och 

menar att invandrarna ofta porträtteras som sorglösa och skrattande, medan de svenska barnen 
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framställs däremot som allvarligare och även värdigare.
38

 Att denna åtskillnad på sätt och vis 

fortlever visar på att schablonen av utlänningen som sorgelös inte är helt bortskalad i dagens 

ungdomsböcker.  

De geografiska avstånden finns med i alla romanerna, men  är mer eller mindre tydliga. 

Invandrarna bor alltid i ett område med lägre status. Det kan anses vara en spegling av den 

åsikt som råder i dagens samhälle. Ofta anses det att de områden som är invandrartäta är 

sämre, både vad gäller kriminalitet och social ställning. Enligt mångfaldsbarometern
39

 anser 

hälften av de tillfrågade att områden med många olika kulturer lättare får problem, än de 

områden där majoriteten har en och samma kultur. 

Det förekommer svenskar i de invandrartäta områdena men de är ofta svenskar som 

kommer från en lägre socioekonomisk grupp. Bitte, som nämndes tidigare, arbetar på en 

snabbmatsrestaurang, är frånskild, alkoholist och är ett av få exempel på svenskar som 

förekommer på Svenhammeds sida av motorvägen.
40

 

Svenskar som presenteras som icke-rättskaffens och som inte kan sägas tillhöra det övre 

skiktet i samhället återfinns i de områden där huvudkaraktärerna i romanerna bor. Shoo bre 

skiljer sig i det här sammanhanget, eftersom det inte förekommer några svenskar som inte är 

knutna till skolan. Det är enbart invandrare man får följa, vilket tyder på att romanen har en 

målgrupp bestående av invandrare och svenskar som vill förstå ”det främmande”. Genom att 

försöka undvika de stereotypa svenskarna i de invandrartäta områdena visar man på ett än mer 

segregerat samhälle. Men om romanerna speglar verkligheten kanske segregationen mellan 

invandrare och svenska har ökat.  

De svenskar som förekommer i de invandrartäta områdena har på grund av exempelvis 

alkoholism förlorat det auktoritära som kan tillskrivas de infödda svenskarna. Förlusten av det 

auktoritära kan även knytas samman med att svenskarna befinner sig i ett område där 

invandrarna är i majoritet och därmed besitter den auktoritet som i övriga samhället innehas 

av de infödda svenskarna.  

Att det sällan förekommer svenskar som behandlar invandrarna på samma sätt som 

svenskarna är intressant, det förekommer alltid ett ”vi och dem”-fenomen. Svenskarna som 

förekommer framställs som fördomsfulla. I 1970-tals romanerna finns det exempel på 

                                                 
38

 Thorson 1987, s. 90f. 
39

 Mångfaldsbarometern är en undersökning angående svenskarnas attityder gentemot etnisk mångfald. 

Den utförs av sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. En sökning i google tar dig till 2011 års 

undersökning. 
40

  e evi      , s.   . 



16 

 

vänskap mellan vuxna svenskar och invandrare, dock så befinner sig inte de vuxna på samma 

nivå och språksvårigheterna gör att invandraren hamnar i underläge. Den sortens vänskap 

finns inte representerad i någon av de moderna romanerna. Avståndet mellan invandrarna och 

svenskarna har förstärkts, även om skillnaderna i beteenden blivit färre. Det förekommer 

aldrig umgänge mellan svenskar och invandrare som sker på lika villkor. I 1970-tals 

romanerna är det språket som framförallt gör umgänget svårt, i de moderna romanerna 

hamnar fokuset på skillnader i inkomst. Invandraren befinner sig alltid i en underlägsen 

position i jämförelse med svensken, mötena mellan Oscar och Kristina är ett exempel på det.
41

 

I Shoo bre behandlas sveket från samhället i och med mötet med Shirin. Shirin och 

hennes familj ska utvisas och vi får följa Oscars och hans klasskamraters kamp för att 

förhindra utvisningen genom en namninsamling som ska skickas till migrationsverket och 

utlänningsnämnden. Det faktum att eleverna direkt vet vad de borde göra och till vilka de ska 

vända sig till med namninsamlingen gör att det framställs som om det är ett problem som är 

en del av vardagen. Vänner och deras familjer som lever under hotet om utvisning. Att 

ungdomar med invandrarbakgrund skulle vara mer insatta i hur Sveriges immigrationspolitik 

fungerar ter sig som en stereotyp, eftersom det fortfarande bara är ungdomar så torde det vara 

så att de måste börja med att ta reda på hur de ska hantera situationen och vem de ska skicka 

namninsamlingen till.   

Shirin och hennes familj nämn i sex episoder i romanen. Dessa som följer processen 

med utvisningsbesked, ett andra besked om utvisning för att sluta i en dramatisk utvisning, 

med polisen involverad, nämns kort och i förbigående. Konflikten hänvisar till sveket från 

samhället i och med det att samhället inte förstår att Shirins pappa antagligen blir placerad i 

fängelse om de blir skickade till hemlandet.
42

 Om Shirin sägs det följande; ”Hon pratar 

flytande svenska, kan massor om svensk historia och kultur[...]”
43

, Shirin beskrivs som svensk 

vilket får innebörden att hon borde ha rätten att stanna. I och med att samhället inte lyssnar på 

ungdomarna eller verkar förstå att Shirin i många avseenden är svensk så påverkar det 

ungdomarnas redan negativa syn på samhället och dess styrande individer. Genom att utvisa 

Shirin så visas den makt som regeringen har över människan, men episoderna bildar även en 

kritik av immigrationspolitiken. Kritiken som riktas till hanteringen av invandrare och 

flyktingar kan kopplas till hur samhället reagerat under den tidsperiod under vilken boken 

skrevs, eftersom litteratursociologin menar att litteraturen speglar verkligheten. Att Shirin blir 
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utvisad och att de namnunderskrifter som skickas in, inte spelar någon roll i fallet, tydliggör 

kritiken som framförs. Samtidigt kan man i denna episod anse att författaren underblåser 

ungdomars misstänksamhet mot det samhälle de lever i.  

Ingenmansland skiljer sig i från de andra romanerna, vilket kan bero på att målgruppen 

är något yngre än vad gäller Shoo bre och Svenhammeds journaler. Polisen representeras av 

en namngiven person, Tina Ikäheimonen, och inte som en anonym massa. Delar av boken 

följer Tinas tankar och upplevelser. Tina är finska och själv andragenerationsinvandrare och 

kan på så sätt relatera till det utanförskap som Yassir känner. Tina och Yassir pratar om Yassir 

som på grund av att hans pappa är berber, är ljus och blåögd. I och med att Tina berättar, att 

hon i skolan kallades finnjävel och ”får ont i magen av minnet, som aldrig kommer att lämna 

henne, så länge hon lever”
44

, visas att hon förstår Yassirs känslor när han kallas blatte. Han 

tänker att ”Henne kan man tala med. Hon förstår hur det känns. Eller? Finnjävel. Blatte. 

Svenne. Var är hemma? Var känner hon sig hemma?”
45

 när han frågar henne svarar hon att 

hemma är ”mittemellan. Ingenstans och överallt.” Varken Finland eller Sverige och Yassir 

känner precis likadant vad gäller Sverige och Algeriet.
46

Det är intressant att Yassir känner 

utanförskapet så tydligt eftersom han ser ut som en svensk och även ofta misstas för att vara 

svensk. Men även om utseendet inte utgör något hinder känner han sig inte som svensk. 

Skillnaden mellan Svenhammed blir här stor, då Svenhammeds utanförskap framförallt 

bygger på att han ser utländsk ut. Dock känner sig båda annorlunda. Yassirs anpassning kan 

emellertid ske smidigt och många av de problem som Svenhammed upplever försvinner för 

Yassir. Känslorna som Yassir erfar tyder på att känslan av att vara annorlunda inte är uppbygg 

kring skillnader i utseende utan snarare på kulturella skillnader. Den svenska kulturen 

framställs som mer rätt och på så vis som den auktoritärt överlägsna kulturen. Yassir som är 

född i Sverige men i en annan kultur kan då sägas ifrågasätta sin egen rätt att befinna sig i den 

svenska majoritetskulturen. 

Polisen, Tina, spelar en auktoritär roll i Ingenmansland. Det auktoritära som det innebär 

att vara polis förstärks ytterligare i att hon är kvinna och delar känslan av utanförskap med 

Yassir. Tinas behandling av Yassir kan kopplas till att hon som polis har en högre utbildning 

vilket, enligt mångfaldsbarometern tyder på att hon har en positivare inställning till mångfald 

än genomsnittet. Mångfaldsbarometern har sedan starten 2005, visat att kvinnor generellt är 

mer positivt inställda till invandrare och mångfald än män, det kan påverka framställningen av 
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den kvinnliga polisen. Eftersom Mångfaldsbarometern är en så pass ny undersökning går det 

inte utifrån denna att veta om samma sorts ståndpunkter gällde under 1970-talet. Antalet 

svenskar som angett att de haft goda erfarenheter med invandrare har sedan starten legat runt 

65 procent.  

Bilden som skildras i Ingenmansland skiljer sig vitt från de poliser som porträtteras i 

Var är ditt hem, Kari? där poliserna alla är män och beter sig betydligt buffligare.
47

 De är inte 

elaka eller våldsamma men de bryr sig inte heller. För poliserna är Kari bara ytterligare en 

brottsling, även om han är oskyldig. Det skiljer två år mellan Yassir och Kari, det är kanske 

där som polisernas olika agerande bottnar. Ungdomen har både blivit äldre och yngre, även 

om ungdomar växer upp fortare så tar samhället hand om ungdomarna längre, i det här fallet 

visas det genom polisens agerande. Yassir får en sovplats hemma hos polisen, Kari blir inlåst i 

en cell, även om Yassir har begått ett brott när Kari är oskyldig.  

I Var är ditt hem, Kari? handlar det om invandring från Finland och hur invandrarna 

bemöts när de anländer till Sverige. I likhet med Tinas minnen i Ingenmansland så är det en 

dyster samhällssyn som framställs, där varken myndigheter eller vuxna i samhället bemöter de 

finska invandrarna vänligt eller förstående. Under ett besök på arbetsförmedlingen möter Kari 

en man som så snart han får veta att Kari är finländare reser på sig och byter, demonstrativt, 

bord.
48

 Det är en extremt tydlig form av vardagsrasism som handlingen visar på eftersom ett 

samtal innan lett fram till förflyttningen. Det är en genomgående syn som möter Kari i 

romanen, svenskar som anser att invandrarna stjäl arbetstillfällen.”- Han är en finnjävel, sa 

han plötsligt. – Å fan. En av dom som tar jobben i från oss...”
49

Kommentaren fälls av en 

grupp killar som Kari möter.  Åsikten existerar hos både yngre och äldre karaktärer i 

romanerna. I Jag heter Gojko framställs det som om Sverige är i behov av arbetskraft, bara tre 

år senare är det arbetslöshet och istället för att vara en hjälp blir invandrarna ett problem.
50

 

Det tyder på en snabb växling av attityder gentemot invandrarna, eftersom det bidrar till att 

mottagningen av invandrare blir mer negativ. Samma inställning verkar fortfarande råda i de 

moderna romanerna.  

De invandrare som förekommer i romanerna har lägre betalda arbeten. De är 

fabriksarbetare, fruktståndsinnehavare eller städare. Det förekommer aldrig en invandrare, 

varken i de tidiga eller moderna romanerna, har ett välbetalt arbete, utan alla arbetande 

                                                 
47

 Niland 1976, s. 48ff. 
48

 Niland 1976, s. 56f. 
49

 Niland 1976, s. 58. 
50

 Olofsson, s. 7. 



19 

 

invandrare arbetar inom områden som stereotypt förknippas med invandrare. Det har inte 

ändrats. I samhället torde detta ha förändrats och det kan sägas vara något som saknas i den 

bild som ges av samhället i det undersöka materialet.  ilden av den ”lyckade” invandraren 

saknas. Romanerna ger bilden av att en invandrare i Sverige inte kan lyckats, utan är dömd till 

att föra fördomarna och stereotypen framåt. Det är den uppfattningen som förs vidare till de 

invandrarungdomar som läser romanerna, med reservation för att det enbart är sex romaner 

som analyseras. 

3.2 I skolans värld 

 

Skolan och dess auktoriteter är ett centralt tema i de flesta ungdomsböcker idag och har varit 

så sedan starten för ungdomslitteraturen. Ungdomsbokens didaktiska drag återspeglas i 

förekomsten av skolmiljöer, som kan ses som auktoriteter. Den nioåriga grundskolan har varit 

obligatorisk sedan 1962, och skolan blir därmed förutom hemmet den plats där barn och 

ungdomar upp till 16-års ålder spenderar mest tid. De vuxna som ungdomarna träffar där, 

kommer därmed att göra intryck och forma den världsåskådning som de unga får. Möten med 

andra elever på skolan formar personen och hjälper denna att skapa en egen identitet men det 

är personalen på skolan som, hos ungdomarna får representera det auktoritära i samhället. 

Personalen framställs ofta negativt, som för att förstärka ungdomens revolt mot vuxenvärlden 

och dess auktoritet.
51

 Vivi Edström menar att synen på skolan i ungdomsböckerna är sämre än 

både bilden av familjen och resten av samhället. Särskilt under 1970-talet ifrågasattes skolans 

auktoritet och traditioner.
52

Åtskillnaden mellan elever och lärare kan kopplas samman med 

1970-talets samhällsrealistiska ungdomsromaner. 
53

 Skolans värld i de tidiga romanerna är 

vänligare och det är en tuffare miljö som presenteras i de senare romanerna. Det är emellertid 

tydligt kopplat till vilken ålder karaktärerna befinner sig i, eftersom yngre karaktärer tenderar 

att uppskatta skolan mer. När de blir äldre blir skolkning allt vanligare.  

Rektorn, som den högsta auktoritära personen, får ofta mycket kritik i ungdomsböcker 

och ses som en person som har en egen agenda och styr efter sina egna åsikter.  

I Shoo Bre målas rektorn upp som ett svin och hon anses inte kunna identifiera sig med 

eleverna utan är snarare rädd för dem. Den lärare som eleverna tycker om, blir avskedad 

eftersom han är obehörig, vilket skapar mer spänning mellan eleverna och rektorn. Rektorn 

hade i det här fallet inte något val i utbytet av läraren då avskedandet skedde på grund av att 
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en lärare med behörighet ansökte om tjänsten. 
54

Rektorn har goda avsikter och vill det bästa 

för skolan, det visas genom att hon ansökt om bidrag från EU, ”för utbildning av personal, 

men även för en ordentlig upprustning av skolans datorer och en rejäl satsning på skolans 

bibliotek”
55

Dock är eleverna hårda i sitt beteende gentemot rektorn. Hennes bildäck blir 

punkterade och ordet hora skrivs på bilen, vilket får rektorn att bryta ihop i gråt.
56

 

 Efter ett slagsmål blir Svenhammed inkallad till rektorn, där det framkommer att det 

inte är första gången som det hänt. Rektorn agerar förstående och även om han skickar med 

Svenhammed ett brev hem gällande händelsen är det en sympatisk bild som ges av honom.  

Ett tecken på att rektorn förlorat sin auktoritet är att han kallas geten bland eleverna, som för 

att föra ned honom till elevernas nivå.
57

 

Rektorer nämns en gång i Var är ditt hem, Kari? och en gång i Tack- Håll käften men 

romanerna ger olika bilder av hur rektorn behandlar invandrarungdomarna. I Tack- Håll 

käften är rektorn en kvinna och även om hon behandlar familjen lite nedlåtande så är hon 

fortfarande vänlig och vill hjälpa de nyinvandrade.
58

 Den rektor Kari möter lyssnar inte på 

Karis sida av historien när det gäller ett slagsmål och tar direkt den svenske slagskämpens 

sida. Bilden av rektorer har blivit mer nyanserad och de porträtteras som vanliga människor 

som ibland hamnar i jobbiga situationer. Att rektorer visar tydliga känslor och får smeknamn 

och inte längre befinner sig högt ovan eleverna stödjer uppfattningen att rektorns auktoritära 

roll har förändrats och den auktoritet som yrket inneburit är inte längre obestridd. 

År 1968 infördes modersmålsundervisning i Sverige, men först 1977 blev kommunerna 

skyldiga att anordna undervisningen för elever med utländsk bakgrund. Emellertid hade det 

funnits undervisning i svenska för invandrare sedan 1960- talet, då invandringen ökade, där 

målet att påskynda assimileringen till det svenska samhället. Detta är något som märks i både 

Tack, håll käft och Var är ditt hem, Kari?  

Införandet av modersmålsundervisning gick hand i hand med den förändring som 

skedde inom integrationspolitiken i Sverige. I mitten av 1970-talet gick Sverige från att ha 

fokus på assimilering till att vara inriktat på pluralistisk mångfald.  Det nya målet, pluralistisk 

mångfald, innebar att kulturella yttringar ansågs vara berikande. Emellertid så förändrade man 
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målet ännu en gång under 1990-talet och modifieringen innebar att man underströk att 

integreringen i det svenska samhället även var viktigt, likaså det mångkulturella.
59

 

 

Förändring i den integrationspolitik som fördes kan även sägas haft effekt på hur 

ungdomsromanerna beskrev mötet mellan invandraren och Sverige. De enkla 

assimileringarna, som Jag heter Gojko är exempel på, försvann. De ersattes av romaner som 

framhävde svårigheterna som invandrarna ställdes inför i mötet med Sverige. Mångfaldsmålet 

innebar att de olika kulturernas skillnader förstärktes och man kan i de moderna romanerna se 

att föräldrarna sällan är väl integrerade i det svenska samhället.  

Att lära sig det nya språket och på så vis få en plats i samhället har en viktig position i 

de 1970-tals romaner som lästs. Framförallt i Tack- Håll käften och Jag heter Gojko är det 

assimileringspolitiken som påvisas. I Var är ditt hem, Kari? antyds den nya inriktningen i 

integrationspolitiken. 

I Jag heter Gojko möter Gojko Marijan under sina första dagar i skolan. Marijan ska 

hjälpa Gojko ”att lära sig mer svenska och inte minst viktigt- träna oss i vårt eget språk”
60

 

Skolan ser till att de jugoslaviska eleverna får en egen lärare som ”ett par gånger i veckan” 

ska hjälpa dem, både med språket och mötet med det nya samhället. Det nämns inte att det 

handlar om modersmålsundervisning, dock så är det implicit uttryckt och det fem år innan 

kommunerna hade skyldighet att förse invandrarelever med modersmålsundervisning. Det kan 

kopplas till att Jag heter Gojko var, som nämnts tidigare, ett tävlingsbidrag. Den bild av 

samhället som målas upp i romanen kan då se bättre ut än vad verkligheten var, eftersom 

utlysarna var invandrarverket. I Var är ditt hem, Kari? förekommer det en sorts 

hemspråkslärare, även om läraren är Karis vanliga lärare, som kan tala finska. Eftersom det i 

Var är ditt hem, Kari? berättas om skolan i återblickar så reflekterar Kari om hur det såg ut då 

han började tre år tidigare och hur det ser ut nu, 1976.  

Vid somliga skolor samlas dom finska barnen i en klass. Där får dom lära sej svenska flera 

timmar i veckan. Dom vanliga ämnena är på finska språket. Det är ju mycket bättre. Men så var 

det inte när jag började
61

  
 

Karis reflektioner kan kopplas till att när han precis kommit till Sverige var 

modersmålsundervisningen fortfarande ny, men när vi får möta honom så har den funnits i 

åtta år och tre år senare blir skolan förpliktigad till detta.  
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Både Gojko och Kari uttrycker en tacksamhet över de lärare de får träffa som kan tala 

med dem på det egna språket; ”Vad jag är glad för Marijan!”
62

 och ”Men hon var hygglig 

mot mej[…]; Hon var en duktig lärarinna tror jag.”
63

 Att båda pojkarna uttrycker en glädje är 

tydligt men den äldre av de två, Kari är mer cynisk. Han är tacksam men ser inte lärarinnan 

som lösningen på utanförskapet han upplever, eller som något sorts mirakel som är den känsla 

som präglar Gojkos absoluta glädje. Historien om Kari, berättas genom återblickar, vilket 

innebär att han har fått en viss distans till händelserna. Gojko följer vi i samtiden, då det 

handlar om de direkta känslorna.  

I Tack-Håll käften förekommer ingen lärare som kan hjälpa till, eller hålla lektioner så 

att de nya barnen från Grekland får möjlighet att lära sig svenska. Den som får fungera som 

tolk i samtal med skolans personal är Stamatis, en elev på skolan som är elva eller tolv, 

”- en grekisk pojke, som bott i Sverige i fem år och nu pratar flytande svenska. En klipsk 

grabb tydligen, van att tolka.”
64

 Att den enda som kan hjälpa till att översätta är en elev på 

skolan visar att tanken på modersmålsundervisning inte hunnit befästas i denna skola 

överhuvudtaget. Att romanen utkom samma år som Jag heter Gojko visar på att det antagligen 

fanns stora skillnader i hur författare valde att porträttera skolan men även hur skolorna valde 

att hantera införandet av modersmålsundervisning. De tidiga romanerna skrevs och utkom 

under de år då diskussioner angående integrationspolitiken och modersmålsundervisning 

debatterades. Det har påverkat hur böckerna framställer situationen och speglar antagligen 

den situation som rådde i den stad eller kommun som författaren befann sig i. 

I de moderna romanerna finns modersmålsundervisningen inte med. I Shoo bre och 

Ingenmansland reflekteras det inte över betydelsen av de olika språken. Svenhammed nämner 

aldrig modersmålsundervisning, emellertid nämner han att föräldrarna aldrig talade något 

annat än svenska med honom. I och med Svenhammeds födelse ansåg föräldrarna att de var 

svenskar,  och därmed behövde inte barnen lära sig föräldrarnas modersmål. Förlusten av 

modersmålet är dock ett stort problem för Svenhammed och något han menar att han aldrig 

kommer kunna förlåta sina föräldrar för.
65

 

Attityden gentemot modersmålet och svenska språket verkar ha genomgått en 

förändring. De tidiga romanerna uttrycker hur viktigt det är att lära sig svenska och det egna 

språket hamnar i underläge. Det förhållandet har kastats om i de moderna romanerna där 

modersmålet blir viktigt i sökandet efter den egna identiteten. Det kan bero på att de 
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ungdomar som förekommer i de moderna böckerna är andragenerationsinvandrare och 

därmed födda Sverige. De har inte med sig språket från hemlandet, medan invandrarna i de 

tidiga romanerna har språket med sig och tar det även för givet. Språket blir på så sätt en 

viktig del i sökandet och bekräftandet av den egna identiteten. I Oscars familj blandas 

modersmålet med det svenska språket i vardagen, och på så sätt fogas de två kulturerna 

samman i språket då de talas parallellt och alla familjemedlemmar förstår båda språken.
66

 

Oscars familj får ofta stå för en harmoni mellan de olika kulturerna, de kan existera på samma 

villkor. Situationen i Oscars familj förekommer inte någon annanstans. 

Att språkets betydelse har förändrats kan bero på att det är två olika generationer i de 

moderna romanerna med olika syn på Sverige och hemlandet. 

 

Skolans värld är sig lik, då det handlar om en hierarki där eleverna står längst ner. 

Grupperingarna mellan eleverna har dock blivit tydligare i de moderna romanerna. Det är en 

tydligare hierarki som råder, och eleverna framstår som mer segregerade. Hur lärare och 

rektorer behandlar och umgås med elever har förändrats, men beteendet varierar från person 

till person. Likväl så måste lärarens uppträdande leda till respekt hos eleven. Under stor del av 

1900-talet kunde det ske genom prygling och diverse straff, på senare år har sättet att söka 

respekt på övergått i att försöka att skapa vänskapsband och komma ner på elevernas nivå. 

Eftersom den rörelsen skett i verkligheten -, idag är agande av barn förbjudet och skolagan 

förbjöds 1958-, har även en spegling av detta skett i ungdomsromanerna samhälle. 

I Ingenmansland så tycker Yassir att den kvinnliga polisen låter som en tidigare lärare, 

Anna-Lise som ” Yassir alltid tyckt om, och saknat när han hade börjat sjuan.” 
67

Anna- Lise 

som man egentligen inte får veta något om, men som det framgår att Yassir enbart haft 

positiva känslor för, får presentera en positiv bild av de auktoritära personer som finns på 

skolan, i likhet med den positiva bild som ges av poliser som nämnts tidigare.  

Svenhammed nämner en tidigare lärare som är andragenerationsinvandare, dock så 

framställs deras förhållande som komplicerat, då läraren vill veta vilket Svenhammeds 

ursprungsland är, vilket Svenhammed anser är Sverige. Lärarens kommenterar även på 

Svenhammeds namn och eftersom det är känsligt, så gör det Svenhammed negativt inställd till 

läraren. Detta kan kopplas till att läraren är invandrare men ser ut som en svensk,  

 i sjuan fick vi en lärare som hette Alexander Markovic, en juggejävel vars föräldrar 

kommit till Sverige för längesen. Alex såg faktiskt svensk ut, ljust brunt hår, gröna ögon och 
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mjuka ansiktsdrag. Han förde sig som svensk och gjorde det svenskaste en svensk kan göra: snusa 

grov general
68

 

 

Att läraren ser svensk ut men är invandrare förtydligar Svenhammeds avoga inställning 

gentemot sig själv, eftersom han anser sig se så osvensk ut.
69

Svenhammeds relationer till sina 

senare lärare är även de komplicerade. I nian får klassen en ny klassföreståndare, den gamla 

som är mammaledig menar Svenhammed har enbart sjukskrivit sig för att hon ”inte pallade 

mer”.
70

Den nya klassföreståndaren, en reslig och kraftig man som ”sätter sig coolt på 

katedern”, vill bli kallad Janne och säger att han inte är så farlig som han ser ut och istället för 

att säga att han ska ropa upp vill han veta ”vilka blivande stjärnor som vi har här.”
71

Janne kan 

sägas representera den moderne läraren, som vill skapa kontakt med eleverna genom att vara 

du med eleverna. Om det är sättet som Janne agerar gentemot eleverna eller om det är hans 

utseende som bidrar till att han får respekt specificeras inte.
72

En faktor som även kan spela in 

är att läraren är en man. 

I Svenhammeds värld finns det representerat invandrare som har ett annat yrke än vad 

som vanligen presenteras, läraren Alexander är ett exempel. Dock förlorar han i 

Svenhammeds ögon sin ”invandrarstatus” eftersom han ser svensk ut. Utseendet blir återigen 

en viktig del i utanförskapet. Alexander utseende avslöjar inte att han är invandrare så som det 

gör med Svenhammed. I och med att Alexander kan tas för svensk slipper han de fördomar 

som kopplas samman med att vara invandrare. Att se det auktoritära hos lärare och respektera 

dem är något som byggs upp tidigt hos ungdomen.  

 

I Shoo bre kommer lärarna in som betraktare, SO-läraren Anders reflekterar över sin 

situation i klassen  

Det var svårt, nästan omöjligt, att hålla ordning. Det gick bäst på förmiddagarna, men 

eftermiddagarna var ett helvete. Ett par gånger under förra terminen hade några killar tryckt upp 

Anders mot väggen och hotat honom med stryk om de inte fick VG i sina slutbetyg.[…]Nu gällde 

det att härda ut några obehagliga månader till.
73

 

 

Situationen som beskrivs av Anders är rå och hård, och även om Anders är omtyckt av 

eleverna och han anses vara en rättvis och rätt rolig lärare,
74

 så hjälper inte det honom att 

vinna respekt och skapa en auktoritet över eleverna. Det enda sättet för honom att få respekten 
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från eleverna, som man kan tolka genom Anders reflektion är om han fick möjligheten att 

följa en klass under hela högstadiet.
75

 Att följa eleverna under en längre period skulle ge 

läraren chansen att etablera en relation till eleverna och på så vis skapa en trygg känsla hos 

eleverna. Det behöver däremot inte betyda att Anders i det här fallet skulle få mer respekt. 

Eleverna i de moderna romanerna är tidigt mer cyniska och de betraktar lärarna som individer 

snarare än auktoritära personer. Det kan även dras en parallell till att lärarnas generella 

position i samhället har förändrats. Läraryrket innebär inte längre samma automatiska 

auktoritet som tidigare, eftersom grundskolan idag är obligatorisk blir inte heller institutionen 

auktoritär på samma sätt. 

3.3  I hemmet 

 

Invandrarungdomen placeras i en situation där de å ena sidan försöker anpassa sig till den nya 

kulturen de möter, samtidigt som de inte vill svika sina föräldrar och de normer som finns 

inom familjen. Det leder till en lojalitetskonflikt som ofta är ett centralt tema i 

ungdomsböcker med invandrarmotiv. 

Lena Kåreland diskuterar föräldrar som sviker som ett ständigt återkommande tema i 

ungdomsromaner, och i likhet med det kompetenta barnet är detta något som återfinns 

löpande genom ungdomslitteraturens historia. Emellertid kan man se en stor skillnad på denna 

punkt om man ser på litteraturen från början av 1900-talet, även om föräldrarna var borta av 

någon anledning så fanns de fortfarande där, som vägvisare och förebilder. I modern 

ungdomslitteratur fungerar de vuxna inte i sina vuxenroller och är därmed inte heller några 

förebilder. 
76

 

I de romaner som här undersökts är fäderna de som tenderar att utsättas för mest kritik, 

så tillvida att de framställs som oförstående och till viss del våldsamma. Det är fäderna som 

varit drivande i utvandringen från hemlandet. Traditionellt sett så att det är mannen i familjen 

som är högst upp i familjeheirarkin och därmed har mest makt. Ett undantag finns i 

Ingenmansland, på grund av att fadern ligger i koma under hela berättelsen. Farbrodern tar 

över pappans roll som överhuvud, och på så vis är det fortfarande en man som är högst upp i 

hierarkin. De manliga vuxna karaktärerna i familjerna tenderar att vara våldsamma, det 

förekommer i alla de moderna romanerna samt Var är ditt hem, Kari? Det är här värt att 

notera att i de romaner som valts ut, ser det ut som om våldet som utförs av manliga 

familjemedlemmar har ökat, på grund av att det finns representerat i alla de moderna 
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romanerna men enbart en tidigare roman. Det kan möjligtvis kopplas till Svenssons begrepp 

idyllfobi, den mörkare synen i ungdomsromanerna som uppkom under 1990-talet, verkar 

fortleva under 2000-talet.  

Ungdomarna som finns med i romanerna tenderar att vara mer benägna att ta till våld 

även om det hävdats tidigare att det skulle ha minskat av bland annat Kåreland.
77

 Tesen gäller 

emellertid unga manliga karaktärer i allmänhet och inte specifikt för romaner där 

invandrarmotivet är huvudmotiv. Våldet utförs både av huvudkaraktärerna och mot 

huvudkaraktärerna och personer i deras närhet, vilket tyder på att påståendet om att våldet 

skulle ha minskat i det här fallet inte stämmer. Även om det förekommer våldsamheter under 

de båda tidsperioderna, så indikerar de moderna romanerna att kriminaliteten bland ungdomar 

har ökat då den förekommer i alla de moderna romanerna men inte i någon av de tidiga 

romanerna. Det kan bindas samman med Ingrid Nettervik, som menar att brott där unga 

människor är involverade ökar, vilket avspeglas i de ungdomsromaner som utkommer.
78

  

Mödrarna är ofta hemmafruar och beskrivs som minst socialt integrerade i samhället. 

De både pratar och förstår svenska sämre än männen och barnen. Det är något som inte har 

förändrats under den tidperiod som är aktuell. Ingenmansland står även i det här fallet ut från 

de andra romanerna, då modern i Ingenmansland pratar perfekt svenska, vilket förklaras med 

att hon bott i Sverige sedan hon var 16 år gammal.
79

noterbart är att även modern i 

Svenhammeds journaler befunnit sig i Sverige sedan 16-års ålder, men hennes kunskaper i 

svenska är desto mer begränsade. Det andra som särskiljer Ingenmansland är att modern, i 

och med faderns komatösa tillstånd, förlorar greppet om allt och att barnen lämnas ensamma 

tills farbrodern anländer.  

Genom att förlora sin make förlorar modern fästet i vardagen och blir till en skugga av 

sitt forna jag, och har själv blivit beroende av vård. Modern beskrivs som om ”hon har blivit 

helt konstig”;” [som om hon inte] är med längre”; [helt] frånvarande.”
80

 Tillståndet modern 

hamnar i, i och med att fadern försvinner förklaras med att föräldrarnas förhållande är 

speciellt, det är ett lyckligt förhållande. Yassir beskriver det som att ”hon älskar mest 

pappa[…] ibland är det som om de är femton liksom, det är bara de två. […]Om han dör, så 

dör jag[modern] med.”
81

 Att Yassir är medveten om att han kommer efter fadern i moderns 

värld kan härledas till det som Kåreland tar upp angående det kompetenta barnet och den 
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svikande föräldern. Modern kan i det anseende inte uppfylla sin roll som förälder, i och med 

att hennes kärlek är större till mannen än den till barnen, hon blir då en ofullkomlig förälder. 

Idealet är att en moder ska sätta sitt barn främst och älska barnet högst. Kopplingen till det 

kompetenta barnet blir här tydlig och de handlingar som Yassir utför sker alla under ett slags 

föräldralöst tillstånd eftersom fadern ligger i koma och modern är nedbruten av sorg och inte 

medveten om sin omgivning. Ofta placeras kompetenta barn i situationer där föräldrar inte är 

närvarande för att författaren på så sätt ska kunna tillskriva barnet egenskaper, som 

handlingskraft och initiativtagande, så som är fallet med Yassir. 

Elias mamma i Shoo bre är ensamstående. Pappan har lämnat familjen, när och för hur 

länge sedan framgår inte men modern skyller övergivandet på sina barn. Hon menar att om 

barnen hade varit ordentligare och skött skolan hade pappan inte lämnat familjen. Modern 

uttrycker ånger över att hon skaffade så många barn.
82

 I likhet med modern i Ingenmansland 

misslyckas modern i sin föräldraroll. Det är här kopplat till att barnen är stökiga och att hon 

inte kan hantera barnen ensam. Modern har ingen kontroll över sina barns agerande och 

respekten för modern finns inte hos barnen. Den äldsta sonen befinner sig redan i fängelse, 

och Elias befinner sig på väg in i kriminalitet. Efter att fadern övergett familjen, klarar 

modern inte av att ta på sig den roll som krävs av henne. Moderns auktoritet blir på så vis 

lidande, och de äldre barnens respektlöshet gentemot modern reproduceras i de yngre 

syskonen. Om en förälder mister sin auktoritära ställning, som modern här gjort, är det svårt 

att återupprätta den statusen. Våld för att återuppbygga respekten leder snarare till motsatsen, 

som kan ses i Svenhammeds journaler.  

Elias mamma ställs i kontrast till Oscars mamma, som bryr sig om sina barn och som 

när Oscar ska gå till skolan, ger honom pussar ”[…] fyra eller fem medan hon tjatade om hur 

mycket hon älskade honom.”
83

 Oscars mamma visar sin kärlek men även sitt stöd för sina 

barn och tar hand om dem. Hon uppfyller sin föräldraroll och är inte ett exempel på de 

ofullkomliga föräldrar som ofta finns med i ungdomslitteratur. Det kan härledas till att Elias 

och Oscar förekommer i samma roman, likaså deras mödrar. Mödrarna blir varandras 

motpoler.  Oscars mamma blir nästan för mycket för ungdomens som är redo att slå sig fri 

från barndomen och bli en egen individ med egna åsikter. Elias mamma däremot gör att Elias 

måste växa upp och ta ansvar alltför tidigt. Shoo bres många karaktärer och olika 

familjekonstellationer gör att det öppnar för att skapa motpoler som denna inom samma 

roman. Det ger även möjligheten att fånga in fler läsare som kan identifiera sig. 
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Oscars mamma är inte perfekt, sekvensen med utvisandet av Shirin och hennes familj 

som nämnts tidigare visar förutom ett svek från samhället och staten även ett svek från Oscars 

mammas sida. Även om modern är kärleksfull så har hennes omtänksamhet en gräns, hon vill 

inte hjälpa till att gömma Shirin eftersom det kan hota den egna familjens trygghet och 

säkerhet. Vägran att gömma Shirin är grundat i tanken om att säkerheten för den egna 

familjen kommer först, det gör henne inte till en sämre förälder, snarare en bättre.  

Åsikten Oscars mamma har understödjer Oscars revolt mot sina föräldrar eftersom han 

ser det som ett stort svek. Sina känslor uttrycker Oscar som ”Du[modern] ljuger. Alla ljuger, 

jag svär. Jag fattar inte vad det är med alla nuförtiden. Ni är svikare allihop.”
84

 Föräldrarna 

och kanske framförallt modern blir en syndabock och är inte längre allt igenom god.  

Shoo bre är intressant på det viset att det finns exempel som spänner över en stor bredd 

av föräldrarelationer. Elias föräldrar har redan nämnts, där fader har lämnat familjen och 

modern som efter övergivandet inte kan hantera barnens beteende misslyckas i sin 

föräldraroll. Motsatsen kan sägas vara Oscars föräldrar som är kärleksfulla och får hans 

respekt, Oscar som också sköter sig bra både hemma och i skolan och är en engagerad person. 

Men det finns ett mellanting i Josef, Elias vän, som vid ett tillfälle tvingas ljuga för sin 

mamma, en handling som gör honom gråtfärdig. Modern bryr sig om sin son och tror på allt 

denne säger.
85

 Trots att Josef, i likhet med Elias blir indragen i kriminalitet. Att svika 

förtroendet som Josefs mamma har för honom ger Josef dåligt samvete. Detta tyder på respekt 

för sina föräldrar men även att de innehar en sorts auktoritet över sonen. Fadern, som i det här 

fallet är bortrest för att arbeta, menar sonen att det skulle vara betydligt svårare att ljuga för. 

Det visar på att faderns auktoritära makt över sonen är större än moderns. Det auktoritära i 

förhållandet mellan Josef och hans föräldrar är dock inte tillräckligt starkt eftersom trycket 

från samhället utanför familjen får honom att begå brott, som föräldrarna inte skulle samtycka 

till. Det finns därmed inom Josef en sorts inre hierarki, där vännerna och pengar har högre 

auktoritet än vad föräldrarna har. I och med det blir Josef en stereotyp invandrarungdom som 

är inblandad i kriminalitet.   

Varken i Shoo bre eller Ingenmansland förekommer det misshandel från föräldrarnas 

sida, de kanske inte är de bästa föräldrarna så tillvida att misshandeln är psykisk snarare än 

fysisk, att Elias moder låter honom förstå att hon ångrar hans födelse, är ett exempel. 

Svenhammeds journaler blir i det här fallet undantaget. Redan tidigt i romanen förekommer 

det våld i form av att en diskussion mellan Svenhammed och hans pappa slutar med att fadern 
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slår pojken med sin knytnäve i ansiktet. Händelsen följs av att Svenhammed säger att ”[…] 

farsan är en idiot, kommer alltid förbli. Och innerst inne tycker jag att han är en patetisk liten 

apa.”
86

 Genom att använda våld för att kunna kontrollera sin son så skapas den motsatta 

reaktionen, respekten för fadern minskar. Våldshandlingen skapar misstro och på så vis 

misslyckas fadern i sin auktoritära roll. Att fadern tar till våld för att avsluta en diskussion kan 

härledas till att han i det nya landet har en underordnad position och känner att hemmet är den 

plats där han fortfarande är den högsta auktoriteten. Han är i Sverige beroende av 

socialbidrag, att inte kunna försörja familjen själv fungerar antagligen kastrerande. Att inte 

kunna försörja familjen självständigt är vanligt förekommande i framförallt de tidiga 

romanerna. Fader i sin underordnade position känner sig som en mindervärdig medborgare, 

att kunna kontrollera familjen blir således ett sätt att känna kontroll över det egna livet.  

Svenhammeds moder å andra sidan förlorar sonens respekt på grund av att hennes 

”snällhet alltför ofta övergår i dumhet”
87

. Moderns allians med maken gör att faderns 

beteende även påverkar synen på modern, eftersom hon tillåter fadern att slå sönerna. 

Moderns respekt för sin make gör att hon förlorar sonens respekt.  

Förhållandet till föräldrarna har inte förändrats från de tidiga till de moderna romanerna. 

Mannen är den som har kontrollen över familjen, i de tidiga romanerna tenderar fadern dock 

att vara mindre våldsam. Även om det är fadern som tagit det slutgiltiga beslutet om att 

förflytta familjen, så har det skett i dialog med modern. Dock så förlorar modern sin 

beslutanderätt i och med förflyttningen till det nya landet.  Modern förflyttas då längst ner i 

hierarkin, kanske är det tydligast i Tack- håll käften. Det kan kopplas till att modern är den 

som har minst kontakt med det nya samhället och därmed vet minst och förstår det nya 

språket sämst. Modern i Tack- håll käften, Ioanna går under romanens gång enbart ut enstaka 

gånger. Det är barnen och fadern som sköter ärenden utanför huset. Modern vill tillbaka till 

Grekland och anser att det nya landet enbart är obehagligt och kallt. Hon drar paralleller med 

lägenheten som ett fängelse, visst är den fin, det förstår hon men likväl ett fängelse, ”världens 

finaste fängelse”.
88

 Ioanna ser Sverige som gudlöst eftersom ”de [svenskarna] tror att de är 

gudar själva”.
89

 Till skillnad från barnen så anpassar sig Ioanna inte alls. Det hon vet om 

Sverige och svenskarna är det som Kostas, fadern i familjen berättat och det hon ser runt 

omkring sig i lägenheten. Ioanna har inget arbete att gå till och blir på så vis isolerad eftersom 

hon enbart är hemma och de enda människor som hon träffar är familjemedlemmarna.  
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Under ett kapitel får man följa Ioannas tankar och hon framställs som intelligent och 

medveten om de problem hon har. Hon är medveten om att hennes osäkerhet handlar om att 

hon är ovan vid det nya samhället och hennes hemlängtan är mycket baserad på att hon inte 

hittat sin plats i det nya samhället. Ioannas öde bidrar till det lyckliga slutet som romanen 

porträtterar då det bestäms att även hon ska gå på undervisning i svenska. Ioanna kommer 

även fram till att ”Det går nog inte att bara tänka grekiskt, när man bor i Sverige”
90

, på så vis 

så impliceras det att hon accepterar Sverige och dess kultur, det leder till att hon kommer att 

finna sin plats och på så sätt trivas i Sverige, när hon väl vant sig vid tanken.  

Modern i Svenhammeds journaler, är lik Ioanna, eftersom hon också tillbringar det 

mesta av sin tid i hemmet och sällan rör sig ute i samhället och på så vis hamnar lägst i 

familjehierarkin. Modern i Svenhammeds journaler framställs dock som korkad. Hon har bott 

i Sverige i 16 år och kan fortfarande inte svenska ordentligt och går inte ut mer än nödvändigt. 

Emellertid är det Svenhammed som är berättaren i romanen som bär hans namn. 

Beskrivningen av henne färgas på så vis av hans känslor för sin moder.  

En mindre utbildad moder förekommer även i Jag heter Gojko. Modern är analfabet och 

går i början inte ut ensam och Gojko noterar att hon klär sig annorlunda och tror sig se att 

människor tittar på henne. Enbart hemma är modern som förut men hon skrattar mindre.
91

 En 

spegling som visar att Jag heter Gojko är mer idealistisk än de andra böckerna, även de som 

utkommit under 2000-talet är att modern får jobb som städerska och på så vis kommer ut i 

samhället. Ett annat exempel är att både modern och fadern kommer att få undervisning i 

svenska språket.
92

Det kan kopplas till att det år 1970 infördes undervisning i svenska under 

betald arbetstid för invandrare. Redan 1965 hade regeringen infört kostnadsfri undervisning i 

svenska för invandrare. Men denna skedde på frivilligbasis och på fritiden, till skillnad från 

den variant som infördes under år 1970, då det lärdes ut, förutom svenska språket även 

information om samhället och den lokala orten.
93

 

De finska föräldrarna i Var är ditt hem, Kari? jobbar båda två trots att de båda är äldre. 

Berättaren, Kari tror inte att föräldrarna trivs i Sverige men att de inte klagar inför barnen.
94

 

Modern i familjen har större makt än i de andra 1970-talsromanerna och även i Svenhammeds 

journaler. Modern kan inte många ord på svenska, skillnaden blir dock här inte lika tydlig 

mellan föräldrarna då de ligger på samma nivå i sin kunskap i svenska språket. I de andra 
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romanerna så ligger fadern före i sin inlärning vilket ger ett ojämnt maktförhållande och 

placerar den med mindre kunskaper, det vill säga modern på en lägre nivå. Trots det så är det 

fadern i familjen som har den bestämmande positionen, fadern är den som disciplinerar sonen 

och har kontakten med myndigheterna.
95

 Men även om fadern blir ond på sin son och straffar 

honom så slutar det ändå med förståelse mellan far och son. Fäderna har förändrats, i likhet 

med lärarna har de kommit närmare sina barn och deras auktoritära makt är inte längre lika 

självklar. Mödrarna har dock inte förändrats mycket. Det är sällan de arbetar om de inte måste 

det av ekonomiska skäl. Modern kopplas ihop med hemmet och fader med samhället, vilket är 

ett förhållande som fortfarande i de flesta fall gäller. Det är den traditionella bilden av 

familjen som presenteras i ungdomsböckerna där fadern är försörjaren och modern den som 

tar hand om hemmet.  

I ungdomsromanerna formas det ofta två poler där ungdomarna representerar en sida 

och föräldrarna den andra. I invandrarböckerna får ofta ungdomarna stå för det nya samhället 

och det ofta modernare synsätt som existerar där. Föräldrarna å andra sidan får stå för 

hemlandets kultur som oftast framställs som mer gammalmodig. Uppdelningen på två poler 

innebär att ungdomarna måste göra ett ställningstagande som oftast inte finns med i ”vanliga” 

ungdomsromaner. Karaktärerna måste förhålla sig till var denne hör hemma och på så vis 

antingen med eller mot sina föräldrars kultur, oftast blir det att de går emot vad föräldrarna 

står för och formas efter det nya samhället. Det sker i alla de romaner som finns med i 

uppsatsen. Det kan antas beror på att romanerna utkommer i Sverige för invandrarungdomar 

som är en del av det svenska samhället, och man kan föreställa sig att författarna vill 

porträttera ungdomar som blir anpassade till det svenska samhället och anser att dess syn är 

den rätta.  

 

3. Slutdiskussion 

 

Det finns flera likheter i de romaner som undersökts som visar på att samma teman behandlas 

i böckerna. Invandrare bor alltjämt i socioekonomiska bostadsområden med låg status och de 

har arbeten som har sämre ställning, det förekommer enbart en gång att i romanerna att en 

invandrare innehar en position som kräver en högre utbildning, läraren Alexander, emellertid 

har inte läraryrket idag samma höga status som det tidigare haft. Det öppnar inte för en 

inspirerande berättelse för de invandrarungdomar som läser romanerna, det saknas en 

”lyckad” invandrare som är del av det svenska samhället samtidigt som individen känner sig 
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säker i sin invandraridentitet. Det är en dyster bild som målas upp där invandrarungdomen 

kommer hamna i ett fack och utföra de arbeten som fadern hade tidigare eller ge sig in på den 

kriminella banan och på det sättet tjäna pengar. 

 Föräldrarnas roller i förhållande till varandra är liknande, fadern har mer auktoritär 

makt och fadern är även den som tydligare är kopplad till samhället medan modern kopplas 

samman med hemmet. Vardagsrasismen är fortfarande närvarande i historien och den svenska 

kulturen framställs som normativt rätt och invandrarkulturerna blir det som står ut och kan 

tolkas som det felaktiga och gammalmodiga.  

Skolmiljöerna är lika förekommande under båda tidsperioder och de ses på liknande 

sätt. De klassföreståndare som förekommer är vänliga och ofta respekterade. Rektorn ses 

oftast som negativt och sätts ofta i kontrast till den förstående klassföreståndaren. Rektorns 

beslut ifrågasätts på ett annat sätt i de moderna romanerna vilket tyder på att en förändring 

skett i elevernas attityder gentemot skolans auktoritära roll. Dock så har skolan fortfarande en 

uppfostrande roll och är en stor del av livet för de ungdomar som porträtteras.  

Att polarisera invandrarna gentemot svenskarna sker i romanerna oavsett tidsperiod. Det 

är ett vanligt grepp i ungdomsromaner. I de tidiga romanerna sker det bland annat genom hur 

karaktärerna klär sig, i de moderna är det utseendets fysiska drag som spelar större roll, - 

vilket i sig kan ses som allvarligare eftersom klädstil går att förändra men hudfärg och 

ansiktsdrag inte är lika lättföränderliga. 

 

Samtidigt som Sveriges integrationspolitik gick från att ha ett assimileringsmål till att 

vilja ha ett mångkulturellt samhälle så förändrades strukturen i ungdomsböckerna vilket är 

tydligt i de romaner som lästs i den här uppsatsen. Det märks bland annat i ungdomarnas 

förhållande till språken, i de tidiga romanerna är både undervisning i svenska och 

modersmålsundervisning en viktig del i invandrarungdomarnas identitetssökande. Genom det 

svenska språket blir de en del av samhället, desto mer svenska de kan desto mer integrerade 

blir de. I de moderna romanerna finns exempel på både när modersmålet och svenska språket 

pratas samtidigt, som i Oscars familj i Shoo bre men det finns också exempel på när 

modersmålet försvunnit till förmån för det svenska språket, det sker i Svenhammeds 

journaler, förlusten av modersmålet ses dock inte av huvudkaraktären som något bra. 

Generellt sett är det ett hårdare klimat som målas upp med ökad kriminalitet utförd av 

ungdomarna, i alla moderna romanerna förekommer det brottsliga handlingar som är mer eller 

mindre allvarliga. Dock så straffas aldrig ungdomarna för de brott som de begår, det kan dras 



33 

 

en koppling till misshandeln Kari utför i självförsvar som direkt får konsekvenser. Den ökade 

kriminaliteten kan härledas till ett större föräldratrots och en minskad respekt för föräldrarna. 

Det har skett en ökad åtskillnad i geografiska platser. Invandrarna placeras i andra 

bostadsområden och de gånger svenskar förekommer i bostadsområdena tillhör de en lägre 

socioekonomisk klass. Klasskillnader är något som förövrigt inte behandlas alls, människor 

åtskiljs genom att de antingen är invandrare eller inte.  

Den institutionella rasismen är mer utbredd i de tidiga romanerna och våldet på grund 

av rasism har trappats ner i de moderna motsvarigheterna. Det kopplas i den här uppsatsen till 

att romaner med rasismmotiv har brutits loss från romaner med invandrarmotiv och bildat en 

egen genre. De romaner som behandlas här speglar mer vad som kan ses som 

vardagssituationer och undviker att porträttera extrema fall av rasism. 

Invandrarungdomarnas förhållande till samhället har generellt blivit sämre, de känner 

sig mindre accepterade och cirkeln sluts inte så som den gör i Jag heter Gojko och Tack- håll 

käften, där huvudkaraktären accepterar och anpassar sig till det nya samhället. Ett exempel är 

Kari, som i den sista 1970-tals romanen, inte klarar av att anpassa sig till flytten, återvänder 

till Finland. I de moderna romanerna lever ungdomarna vidare i samhället som de inte är helt 

integrerade i och som inte heller helt accepterar dem. 

Vad säger de likheter och skillnader som framkommit om samhället dag och den 

ungdomslitteratur som ges ut, först och främst att de auktoritära roller som finns i samhället 

idag inte har förändrats under de 30 år som gått. Vilket i sig inte är förvånande dock så har 

bilden förändrats något och de auktoritära rollerna har mjukats upp och blivit vänligare 

gentemot ungdomen, exempel som finns på det är polisens roll. Dock så verkar ungdomars 

ställning i samhället förändrats, och i och med att det auktoritära kan ifrågasättas, det verkar 

ha gjort invandrarungdomarna mer vilsna. Att integrationspolitiken förändrades i samhället 

speglas i att föräldrarna och ungdomarna har växt upp under olika epoker i politiken, vilket 

gjort att vad de anser viktigt skiljer sig åt. Därmed kan invandrarungdomar i mindre 

utsträckning finna stöd för sin identitet hos sina föräldrar. Svenhammeds situation angående 

sitt modersmål är ett exempel då föräldrarna anser att svenska är det enda språket han behöver 

kunna, Svenhammed känner dock att förlusten av modersmålet gör det svårare för honom att 

finna sin identitet.  

Att föra en fortsatt diskussion inom det här ämnet är viktigt eftersom det ungdomar läser 

påverkar deras åsikter. En större kvantitativ undersökning skulle vara relevant för att kunna 

fastställa resultat som framkommit i uppsatsen. Det skulle även vara intressant att vända på 
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förhållandet och se hur de vuxna ser på sin auktoritära roll jämte ungdomen som enbart är 

något som berörs flyktigt i den här uppsatsen.  
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