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CEIFO 

Centrum för invandringsforskning (Ceifo) är en tvärvetenskaplig 
forskningsinstitution vid Stockholms universitets samhällsvetenskapliga 
fakultet, inrättad år 1983 och sedan 1987 en reguljär enhet vid universi
tetet. Centret skall härvid erbjuda en miljö för forskning om interna
tionell migration och etniska relationer. 
Vid centret finns en professor (Tomas Hammar) och tre hög
skolelektorer med forskningsinriktning (Anders Lange, Yngve Lithman 
och Charles Westin). Vid Ceifo arbetar f n sammanlagt ett dussin 
forskare med forskningsbakgrund i olika discipliner; etnografi, peda
gogik, psykologi, socialantropologi, sociolingvistik, sociologi och 
statsvetenskap. 
Huvudprojekt 1986-1989: "Flyktingmottagandet - studier av flyktingars 
integration och etniska relationer i Sverige". Två nya större projekt 
startade 1990. Inom det ena studeras invandrare som politiker i samband 
med 1991 års val. Projektiedare är Henry Bäck, docent i statsvetenskap. 
Det andra projektet, som bygger på samarbete mellan Ceifo och Brotts
förebyggande rådet, är en studie av "Internationell migration och brotts
lighet: förövare och offer mot bakgrund av etniska relationer, kultur
skillnader och livssituationer". Från Ceifo deltar två forskare, docentema 
Anders Lange och Charles Westin. 1993/1994 utförs inom Ceifo den 
fjärde riksomfattande surveyen av attityder till invandring och 
invandrare, denna gång ej bara av svenskars utan även av invandrares 
attityder (Lange och Westin). 
Forskare vid centret ägnar särskilt intresse åt studier av bl a följande 
invandrargrupper: fiimar, polacker, chilenare, kurder, indier från 
Uganda. Bland de många forskningsfrågor som f n studeras kan följande 
nämnas: teorier om etniska relationer; etnisk identitet och identifikation; 
nationalitet och medborgarskap; nationalism; främlingsfientlighet och 
rasism; politisk socialisation; invandrares politiska intresse och del
tagande; invandrings- och flyktingpolitik; migration och utveckling; 
invandrarspråk i Norden; den finska skolfrågan i Sverige; flyktingbarns 
psykiska hälsa; behandlingen av tortyroffer; och religion i social 
integration. 
Ceifos engelskspråkiga namn sammanfattar koncist centrets mång
skiftande och tvärvetenskapliga inriktning. På engelska heter Ceifo 
nämligen "Center for Research in International Migration and Ethnic 
Relations". 



Förord 

De turkiska pojkar som den här boken handlar om har vuxit upp 
i några förortsområden norr om Stockhohn. De intervjuades när de 
gick i skolor med många invandrarelever, dels i Rinkeby och 
Tensta, dels i Sollentuna, Upplands Väsby och Solna. Alla 
pojkarna är turkar i etnisk mening och alla har bott minst 10 av 
sina uppväxtår i Sverige. Det är pojkar som hör till "den andra 
generationen", som inte invandrat till Sverige vid vuxen ålder utan 
som är födda här eller har kommit i unga år tillsammans med sina 
föräldrar. Vi har många gånger frågat: hur går det för dessa 
xmgdomar? Vilken framtid går de till mötes, och vad kommer de 
från för bakgrund? 

Ayla Yazgan, som intervjuat inte bara pojkarna utan också deras 
fäder, kan ge oss åtminstone preliminära svar, som blir särskilt 
viktiga, eftersom de handlar just om den turkiska gruppen som 
bland de äldre arbetskrafrsinvandrama haft särskilda svårigheter att 
integreras i det svenska samhället. Tidigare forskning om turkar i 
Sverige har visat på stora skillnader mellan invandrare från stora 
turkiska städer och invandrare från landsbygden i Anatolien och då 
särskilt från Kulu-regionen. Ayla Yazgan knyter an till detta och 
visar hur vi måste akta oss för att uttala oss generellt om alla 
turkiska pojkar, och ännu mer om alla turkiska ungdomar. 

Ayla Yazgan har tidigare skrivit en parallell rapport om turkiska 
flickor och deras mödrar. Den publicerades 1983 av Statens 
invandrarverk. Tio år efteråt är det Centrum för invandrings
forskning som har förmånen att svara för utgivningen, och denna 
rapport avslutas också med ett avsnitt där resultaten av de bägge 
studierna jämförs. Författaren är väl medveten om att åtskilliga år 
gått mellan de två undersökningarna. I sin jämförande analys kan 
hon likväl visa att resultaten visserligen i många avseenden är 
desamma för pojkar och flickor, men också att de turkiska pojkar
nas och flickomas världar i Sverige skiljer sig mycket från 
varandra. 



Det är värdefullt att denna rapport bygger på strukturerade 
intervjuer som utgått från författarinnans egen långa erfarenhet av 
att vara turkisk invandrare i Sverige. Forsking om invandrare i 
Sverige kan naturligtvis inte bara utföras av forskare som 
invandrat, men det är nödvändigt att invandrade forskare deltar 
aktivt i forskningen och det är som i detta fall en styrka att utifrån 
egna upplevelser och med eget intresse för saken konstruera 
frågeformulär, genomföra intervjuer med ungdomar och vuxna och 
slutligen författa en rapport på svenska och för svenskar. 

Undersökningen har kunnat genomföras tack vare stöd från 
delegationen för invandrarforskning (Deifo), delegationen för 
jämställdhetsforskning (Jämfo) och skolförvaltningen i Stockholm. 

Stockholm i augusti 1993 

Tomas Hammar 
professor 



INLEDNING 

Den internationella migrationen i Europa och turkiska 
invandrare 

Idag bor 20 miljoner invandrare i Europa. Fyra miljoner av dessa 
är barn under 20 år. Särskilt på 50- och 60-talen sökte sig 
invandrare från mindre utvecklade länder, främst från Medelhavs
området, till Frankrike, England, Holland o s v .  De låga födelse
talen i efterkrigstidens Europa var en av orsakerna till behovet av 
arbetskraft utifrån. 

De turkiska invandrama flyttade huvudsakligen till Tyskland, 
Österrike, Frankrike och Holland. Bara en liten del av dem kom till 
Sverige. 

Idag finns uppskattningsvis drygt 2 miljoner turkiska 
invandrare i de europeiska länderna. De flesta av dem bor i 
Tyskland (ungefår en och en halv miljon). 

De flesta invandrama ansåg sig i böqan vara tillfälliga "gäster" 
i Europa och en del länder, såsom Frankrike och Tyskland, upp
muntrade dem också att åka tillbaka. Trots detta har de i stor ut
sträckning stannat kvar. ÅtskilUga barn har vuxit upp i dessa 
länder med föräldrar som har sin kulturella bakgrund i ett annat 
samhälle. 

I Sverige bodde den 31 december 1991 38 607 turkiska med
borgare (SCB, 1992). Ungefär 20 000 av de turkiska medborgarna 
är etniska turkar medan resten utgörs av andra etniska och religiösa 
minoriteter och folkgrupper, t ex kurder, assyrier, syrianer o s v  
(SIV, 1992). 

Rekrytering av utländsk arbetskraft upphörde, men invandring i 
form av spontan och oorganiserad arbetskraftsinvandring fortsatte 
även då Europa under 1970-talet fick sämre ekonomi och låg
konjunktur och inte behövde arbetskraft utifrån. 

Invandrares svårigheter att förena sina medförda kulturella 
värderingar och normer med mottagarlandets kulturella värde
ringar och normer samt mötet med den nya miljön i sina dagliga 



liv har ofta uppmärksammats i massmedierna och i forskarvärlden. 
Det behövs dock fler undersökningar om första och andra genera
tionens invandrare och hur de förenar element av ursprungsmiljö-
emas kultur med element av mottagarlandets kultur. 

SYFTE 

Syftet med denna undersökning är att studera eventuella skillnader 
mellan turkiska pojkars (andra generationen turkiska invandrare) 
och deras fäders (första generationen turkiska invandrare) hand
lingar och attityder inom sådana sfärer som umgänge, språk, fritid 
m m .  

Fädemas och pojkarnas handlingar och attityder studeras uti
från social bakgrund och bostadsområdets effekt (ett invandrartätt 
och ett mindre invandrartätt område). 

UNDERSÖKNINGAR AV ANDRA GENERATIONEN 
INVANDRARE I SVERIGE 

Magnusson (1986) har i sin doktorsavhandling om jugoslaviska 
ungdomar visat hur jugoslavisk kultur och handlingsmönster hos 
jugoslaviska invandrare förändras genom de specifika erfarenheter 
som dessa invandrare gör i invandringslandet. 

Förändringarna varierar beroende på generation och socio-
ekonomiska förhållanden. Engelbrektsson (1987) har studerat 
första och andra generationens italienare och greker med avseende 
på levnadssätt och sociala relationer. Hon undersökte hur olika 
generationer förhåller sig till ursprungslandets kultur i fråga om 
nya erfarenheter. Hon fann att italienska kulturmönster inte har 
förändrats mycket genom generationer vad gäller banden till 
kyrkan, familjen och matkulturen. 

Blandäktenskap är dominerande redan i den första genera
tionens invandrare. Deras umgänge är mest med svenskar. Andra 



generationens italienska invandrare känner sig både italienska och 
svenska. 

Första generationens grekiska invandrare har i stor utsträckning 
bevarat ursprungslandets kultur i fråga om umgängesformer, ut
bildning, språk, och politiskt intresse. 

Andra generationens grekiska invandrare känner sig både 
grekiska och svenska. 

Soininen (1987) har forskat om andra generationens finska 
invandrare med avseende på samhällssyn och politisk 
socialisation. Hon jämför ungdomar i helt svenska hem, d v s  med 
två svenskfödda föräldrar, och ungdomar med en eller två finska 
föräldrar. Hon studerar dessa ungdomars politiska intresse utifrån 
familjens klasstillhörighet, nationalitet o s v .  Hon jämför också 
finska ungdomar med hänsyn till familjens framtida planer att 
återvända till Finland och finner att såväl svenska som finska 
ungdomar från medelklassfamiljer är mer intresserade av politiska 
frågor än svenska respektive finska ungdomar från 
arbetarklassfamiljer. Ungdomar från arbetarklassfamiljer med en 
svensk och en finsk förälder är mer aktiva än övriga 
arbetarklassungdomar från såväl svenska som finska (med två 
finska föräldrar) hem. Hon finner också att familjens avsikt att 
återvända till Finland har en negativ påverkan på ungdomamas 
politiska intresse. 

Boyd (1987) har studerat invandrarungdomamas språksituation 
i Sverige. Hon finner att invandrarspråket och svenskan har olika 
användningsområden, sfärer och status. Medan hemspråket 
dominerar inom privata områden och sfärer, dominerar svenskan 
det offentiiga livet. Hemspråket används ofta hemma och domine
rar kommunikationen mellan barn och föräldrar medan svenskan 
ofta används redan mellan syskonen. Medan hemspråket används i 
privata sammanhang (inomhus) i närvaron av landsmän används 
svenskan ofta ute i offentliga sfärer och sammanhang. Hemspråk 
som används av personer med samma bakgrund byts till svenska i 
närvaro av svenskar. 



Hemspråk med en blandning av några svenska ord tolereras, till 
och med uppmuntras av både föräldrar och landsmän. Däremot 
accepteras inte svenska blandat med finska ord. 

Similä (1987) har studerat unga jugoslaviska och turkiska ung
domar. Han jämför dessa ungdomar i fråga om olika identifika
tionsmönster som de ingår i. Utifrån identifikationsmönster kate
goriserar han ungdomarna, den integrerade, den assimilerade, den 
isolerade, den integrerade kosmopoliten, den assimilerade kosmo-
politen o s v .  

Similä finner att större delen av de jugoslaviska och turkiska 
ungdomarna är kosmopoliter. De känner sig både som jugoslaver 
eller turkar och svenskar och de trivs både i sina hemländer och i 
Sverige. Några trivdes till och med bättre i Sverige. En skillnad 
mellan jugoslaver och turkar består i att jugoslaverna är bättre 
integrerade i det svenska samhället jämfört med turkarna som mer 
behåller sin turkiska identitet och trivs bäst i Turkiet. 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Resocialisation 

De migrationsteorier som är aktuella i denna studie handlar 
främst om invandrares etablering i det nya landet och om de pro
cesser som denna etablering initierar. 

Migrationen startar alltså vad som kallas resocialisationspro-
cesser. Detta innebär att de som tidigare en gång blivit socialise-
rade som individer i ett samhälle och en kultur, "omskolas" eller 
resocialiseras in i den nya miljön. 

Resultatet behöver dock inte bli att man helt och fullt uppgår i 
det nya samhället eller helt anpassar sig till dess kulturförhåll
anden. Det betyder däremot att man påverkas av det nya landet, 
nya beteenden, attityder och värderingar, samtidigt som man be
varar en del gamla beteenden och attitydmönster. De mönster som 
bevaras överförs till andra generationer som aktivt bearbetar dem 



genom olika strategier liksom de lär sig det nya landets förhåll
anden. 

Berger & Luckmann (1967) skiljer mellan primär och sekundär 
socialisation. 

Primär socialisation avser individens socialisation under hans 
uppväxttid som kräver stark identifikation med vuxna. Medan 
sekundär socialisation avser individens vuxna år, då man lär sig 
institutionella beteenden (yrke, arbete o s v). 

Den primära socialisationen äger rum imder en människas 
första uppväxtår. Barn lär sig bli sociala varelser genom identifi
kation med sina föräldrar. Genom socialisationen förmedlas kultur 
(språk, religion) och samhälls(-klass, -strata), miljön som för
äldrarna är förankrade i och som barnen växer upp i. Giddens 
(1984) kallar föräldrarnas geografisk-kulturella ursprung och deras 
plats i samhällsstrukturen (klasstillhörighet) deras position. Posi
tion kan innehålla aspekter som t ex yrke, arbete, utbildning etc. 

Individer är inte passiva agenter i inlärningsprocesserna. De är 
aktivt deltagande aktörer med intressen och behov. De kan agera 
och improvisera i vissa situationer. (Haug, 1987; Hannerz, 1991) 

En ny generation tar inte helt över den föregående genera
tionens beteenden och attityder. Den bearbetar dem på sitt eget 
sätt. Härmed omskapas samhälle och kultur. Nya idéer dyker upp 
med nya generationer. Kumulativa inlärningsprocesser och perma
nenta tolkningsprinciper och symboler överförs och kommer att 
bilda traditioner som senare i sin tur också modifieras med nya 
generationer. (Habermas, 1972:197) 

En individs liv är en enda socialisationsprocess. Nya hand
lingar och erfarenheter bygger alltid på tidigare inhämtade erfaren
heter och kunskaper. 

Hannerz (1983) firamhåller att individens perspektiv varierar 
utifrån heimes placering i samhällsstrukturen. Erfarenheter och 
idéer tolkas och filtreras utifrån detta perspektiv. 

Jag betraktar perspektivet som ett resultat av den primära 
socialisationen. Individer får nämligen sitt perspektiv när de 
formas som samhällsmedlemmar beroende av föräldrarnas 



position. Som Berger & Luckmann (1967) skriver kan perspektivet 
inte enbart betraktas som ett resultat av de objektiva 
förutsättningarna (såsom klasstillhörighet) utan också av de 
subjektiva förutsättningarna. Ett arbetarklassbam behöver alltså 
inte vara identiskt lika med ett annat arbetarklassbam i huset 
bredvid. Skillnaderna kan bero på individuella egenskaper som 
kommer till uttryck hos föräldrar och barn och som t ex visar sig i 
olika sätt att uttrycka sig inför omvärlden, t ex medelst glädje, 
förbittring, uppror och agressivitet. Skillnaderna kan också vara 
situationella. 

I vissa situationer kan individen handla på ett improviserat och 
innovativt sätt, i stället för att handla helt i linje med t ex vad ett 
klassperspektiv skulle ge oss anledning att förvänta. Medvetandet 
tar inte emot idéerna på ett passivt sätt utan bearbetar dem. 
(Haimerz, 1991) 

Första generationen invandrare 

Att invandra betyder att man hamnar i en ny samhälls- och kultur
miljö med språk, religion, samhällssystem som man inte tidig£ire 
har blivit socialiserad in i. En del beteenden och handlingsmönster, 
attityder och värderingar som vuxna invandrare varit vana vid i sitt 
ursprungsland går inte att tillämpa i det nya landet. Detsamma 
gäller naturligtvis språket. 

Flertalet vuxna invandrare lär sig emellertid att fungera mer 
eller mindre som andra samhällsmedlemmar i det nya landet, de 
genomgår en resocialisation. 

Enligt min mening påverkas resocialisationen av vuxna 
invandrare till de nya samhällsförhållandena av en rad faktorer så
som deras tidigare position, deras individuella behov och intressen. 
I invandringslandet får de kanske genom arbete eller boende en ny 
ställning i samhället och en ny position skapad utifrån de tidigare 
förutsättningarna. Bönder bUr t ex ofta service- eller industri
arbetare eller småföretagare. 



Arbetet innebär dock främst ett medel att nå vissa materiella 
mål och är inte bara förknippat med social prestige. 

Invandrare betraktar sig ofta som tillfälliga gäster i böljan. 
Först i och med att deras vistelsetid förlängs och till slut perma
nentas böljar de ställa samma krav på arbetet och boendet som den 
inhemska befolkningen. (Ålund, 1989) 

Den första generationens vnxna invandrare lär sig exempelvis 
det nya språket helt efter hur de behärskar sitt modersmål. 
Varierande position och bakgrund skapar varierande inlärnings
möjligheter. Lågutbildade personer, t ex med arbetarklass- och 
bondebakgrund, lär sig ofta värdlandets språk i mindre utsträck
ning än de högutbildade. De söker sig ofta till varandra, väljer t ex 
att bo i samma bostadsområde. På motsvarande sätt lär första gene
rationen sig vad som hör till det nya samhällets kultur och dess 
samhällsförhållanden utifrån sina tidigare en gång socialiserade 
pCTSpektiv, sin erfarenhetsbas, men samtidigt försöker de skapa om 
sin nya miljö genom olika sociala strategier som t ex när de 
använder den nya miljöns yttre former för kulturbevarande be
teende. Det kan till exempel gälla användning av fritidslokaler för 
fritidsinom den egna gruppen eller för religiösa aktiviteter. 
(Yazgan, 1983) 

Andra generationen invandrare 

Andra generationen invandrare socialiseras till majoritetssam
hällets kultur i större utsträckning, inte helt "primärt" men i vaije 
fall på ett annat sätt än den första generationen. De konfronteras 
med majoritetssamhällets kultur, normer, värderingar, språk redan 
under sina förskole- och skolår då ett barn utvecklas socialt och 
intellektuellt och formas som individ. De deltar givetvis samtidigt 
också i familjeumgänget och lär sig där åtskilligt av ursprungs
landets kultur, språk och religion, såsom allt detta förmedlas 
genom föräldrarna med större eller mindre referens till ur
sprungsmiljön. 



Många besöker ursprungslandet vaije år under semester och 
sommarlov. 

De flesta som hör till andra generationen lär sig dock det nya 
landets språk, kultur och samhällsförhållande på ett sätt som svarar 
mot föräldrarnas position i ursprungslandet. Men också deras 
sociala bakgrund i invandringslandet liksom bostadsområdets ut
formning vad gäller invandrartäthet kan få konsekvenser för 
integrationsprocessen. Om föräldrarna har ett traditionellt synsätt 
på kön och könsroller, kan detta ta sig varierande uttryck i integra
tionen av pojkar och flickor. Det kan betyda att pojkar och flickor 
kommer att få olika erfarenheter och upplevelser. 

Framförallt kan arbetarklass- eller landsbygdsfamiljemas tradi
tionella normer och värderingar skapa svårigheter för flickorna när 
det gäller deras relationer till majoritetsbefolkningen i skolan och 
på fritiden samt i längden också påverka deras framtidsplaner. 
Andra generationen tillägnar sig i högre grad än första genera
tionen det nya landets syn på arbete, utbildning, umgänge, fritid. 
De umgås ofta både med landsmän och majoritetsbefolkning. De 
växlar mellan sina två språk i olika situationer i det dagliga livet 
och beroende på omgivningens krav. De växlar t ex språk i 
kamratumgänget allteftersom umgänget består av egna landsmän 
eller människor från värdlandet. 

De skaffar sig också ofta en annan social ställning än den som 
första generationen invandrare har (Rinder, 1958; Kramer & 
Leventman, 1961;Ålund, 1985). 

Det kan vara intressant att jämföra med en undersökning om 
tredje generationen judiska invandrare i USA. Den visar att vaije 
generation judiska invandrare i USA har uppnått en annan social 
ställning än tidigare generationer och att varje generation revolterat 
mot föräldrarnas judiska traditioner. Inte minst med avseende på 
utbildning och arbete märktes stora skillnader mellan genera
tionerna. Medan första generationen judar ofta var hantverkare och 
servicearbetare, inriktade sig andra generationen på affärsverk
samhet och högstatusyrken som tjänstemän o s v .  



Några undersökningar om barn till sydasiatiska invandrare i 
Storbritannien visar att andra generationen ofta finner att de kul
turella kraven från familjen, t ex krav på arrangerade äktenskap, 
bestämd klädsel, är oförenliga med majoritetssamhällets kultur 
(Cashmore, 1988; Ballard & Ballard, 1977). 

Det är inte lätt att bryta med det kulturella arvet. Varje 
invandrargeneration bearbetar på sitt sätt aktivt kulturarvet som 
kan vara ett hinder men som också kan uppfattas som en resurs och 
ett verktyg i de sociala och kulturella processerna, som kan hjälpa 
dem att pröva och finna nya livsformer i invandringslandet. 
(Schierup, 1987) 

Etniska grupper 

Socialisationsbegreppet är användbart vid diskussion av hur 
invandrare av första, andra eller senare generationer lär sig ett nytt 
lands kulturella mönster, hur samhället fungerar, beteenden, atti
tyder och värderingar. Som här har framhållits lär sig invandrare 
och deras barn med tiden mycket av detta, men de glömmer sällan 
helt sin egen historia, sitt språk, sin religion och kultur. Begreppet 
etnisk grupp kan användas för att beteckna människor som på detta 
sätt har en gemenskap grundad på ursprung, historia, språk, 
religion och kultur. Eten etniska gruppen kan vara ett folk, en 
nation som har eget territorium och en stad. Med den kan också -
och det gäller invandrama - utgöra en minoritet i en stat med en 
majoritetsbefolkning av annan etnicitet. 

E)e etniska relationerna och förhållandena mellan invandramas 
etniska bakgrund och mottagarlandets etniska struktur, spelar en 
viktig roll för de resocialisationsprocesser som tidigare behandlats. 
Det kulturella eller etniska avståndet (distansen) kan vara stort, och 
detta kan vara ett hinder för resocialisationen. Vissa värderingar, 
t ex religiösa värderingar, kan framstå som oeftergivliga och 
omistliga och detta kan leda till att de bevaras och motstår starkt 
yttre tryckt tmder lång tid. 



Medlemmarna i en etnisk grupp har ofta en distinkt identitet 
som hör samman med deras gemensamma historia och/eller 
gemensamma kultur. De har ofta en bestämd uppfattning om sig 
själva och om utomstående. (Parsons, 1975:56; Lange & Westin, 
1981:300) 

"Etniska gränser" som ett uttryck för kultursamhörighet marke
ras och förmedlas till omvärlden genom kulturella, språkliga och 
religiösa symboler. Samtidigt definieras de också av omvärlden 
som "gränser". (Barth, 1969) 

Dessa gränser bevaras mer eller mindre av nya generationer 
men med olika strategier kan man bearbeta och förändra 
gränsdragningarna. 

Om invandrade etniska minoritetsgrupper skulle överta majo
ritetskulturen, skulle emellertid dessa gränser försvinna liksom 
därmed också minoritetens kulturmedvetande (Gordon, 1975:84; 
Horowitz, 1975:115). 

En etnisk grupp knyter ofta band i det nya majoritetssamhället 
men bevarar även sina band till ursprungsföiiiållandena och 
-kulturen. Trots att människor plockar ur olika traditionsvärldar 
kan de bibehålla en etnisk särart. Man håller sig innanför vissa 
gränser och väljer vissa mönster. (Klen, 1988:99) 

Etnicitet uttrycks i första hand genom "primordiala band", d v s  
släktskap och grannskapskontakter (Lange & Westin, 1981:267). 

Etnicitet är beroende av geografiska förutsättningar. Fysisk 
närhet, såsom koncentrerade bostadsområden, snäva arbetsrevir 
och egna nätverk av släktingar och vänner kan förstärka den 
etniska identiteten. 

Framförallt kan geografisk spridning och blandäktenskap bidra 
till att minska kulturmedvetenheten hos en etnisk minoritetskultur 
(Gordon, 1970:39). 

Etnicitet kopplas ibland till social klass. Så kan t ex bostads
segregation vara ett uttryck såväl för klass som för etniskt ur
sprung. Människor bor i samma område därför att de har en känsla 
av gemensam etnisk tillhörighet och denna förstärks i sin tur av att 
de umgås inom den etniska gruppen och ägnar sig åt etniska verk



samheter (Ålund, 1985). Ibland kan social rörlighet från en gene
ration och till nästa också medverka till en försvagad etnicitet 
därigenom att den andra eller den tredje generationen får en högre 
social position än den föregående generationen. 

Den etniska gruppens sociala struktur och kulturella traditioner 
formas och omformas alltså ständigt i relationerna mellan denna 
grupp och majoritetsgruppen och/eller andra etniska grupper samt 
genom de socio-ekonomiska, dynamiska processerna i samhället. 
(Ålund, 1989; Westin, 1986). 

Mina frågeställningar är: 

Vilka är skillnaderna mellan första genorationens (fädemas) 
och andra generationens (pojkarnas) beteenden och attityder 
vad gäller t ex språk, umgänge, fritid? 

I vilken utsträckning domineras fädemas och pojkarnas 
beteenden och attityder av deras etniska tillhörighet och av 
ursprungssamhällets kultur? 

I vilken mån påverkas fädemas och pojkarnas beteenden och 
attityder av den nya samhället? 

Varierar fädernas och pojkarnas beteenden och attityder med 
socio-ekonomisk bakgrund och bostadsmiljön? 

Eventuella skillnader mellan pojkamas och flickomas 
beteenden och attityder. 



DATA OCH INSAMLmGSMETODER 

Intervjupersoner, undersökningsområden 

Denna undersökning har två syften. Det primära syftet är som jag 
redan nämnt, att jämföra första och andra generationens manliga 
invandrare. Det sekundära syftet är att jämföra resultaten i denna 
undersökning av andra generationen manliga invandrare med 
resultaten i min tidigare gjorda undersökning av andra genera
tionens kvinnliga invandrare. Jag har i båda undersökningarna valt 
att jämföra i Sverige födda eller uppvuxna, turkiska tonåringars 
handlingar och attityder. En viktig faktor i bägge undersökning
arna var att föräldrarna var födda i Turkiet. 

Jag har valt pojkar på högstadiet, födda i Sverige eller som bott 
här minst 10 år. Jag uteslöt de pojkar vilkas föräldrar var födda i 
Turkiet och tillhörde en etnisk minoritet/folkgrupp som t ex 
kurdisk, assyrisk eller syrisk. Jag gjorde detta eftersom jag var ute 
efter att studera handlingsmönster som utgår från en homogen 
kultur. Jag ville inte att resultatet skulle påverkas av minoritets
gruppens kultur och språk. 

I undersökningen av turkiska flickor valde jag två typer av 
undersökningsområden, nämligen Fittja/Alby, ett invandrartätt 
område där turkiska invandrare utgör en av de största invandrar
grupperna och Sollentuna/Upplands Väsby/Solna, ett område som 
inte domineras av invandrare. 

När det gäller undersökningen av turkiska pojkar valde jag som 
område 1 denna gång Rinkeby/Tensta som i mycket liknar 
Fittja/Alby. Det är invandrartätt och turkiska invandrare utgör en 
stor del av befolkningen. Att det blev Rinkeby/Tensta i stället för 
Fittja/Alby beror på att skolförvaltningen i Rinkeby/Tensta hade 
intresse av en undersökning av turkiska ungdomar. Som område 2 
valde jag även denna gång Sollentuna/Upplands Väsby samt dess
utom Solna, eftersom det ligger nära till geografiskt och inte är 
särskilt invandrartätt. 



I Stockholms kommun bor den största delen turkiska 
invandrare i Spånga församling, framförallt i Rinkeby/Tensta. 
Dessa områden är några av de mest invandrartäta bostads
områdena. 102 090 av de 674 452 medborgarna i Stockholms 
kommun är av utländsk bakgrund, d v s  utrikes födda samt natura-
liserade svenskar (SCB, 1991). 

Invandrama i Spånga församling utgör 20 674 av totalt 44 105 
invånare. Största delen (14 621) av de invandrare som bor i denna 
församJing är mellan O och 17 år (USK, 1991). 

Utländska medborgare i Rinkeby utgör 6 922 av totalt 13 475 
invånare. I Tensta är 6 671 av 15 567 invånare av utländsk bak
grund (USK, 1991). 

3 871 av de 6 572 invandrama från Turkiet som bor i 
Stockholms kommun bor i Spånga församling. Turkiska 
invandrare i Rinkeby (2 136) och i Tensta (1 678) utgör den största 
invandrargruppen där (USK, 1991). 

835 av de totalt 2 136 turkiska invandrama i Rinkeby respek
tive 666 av de totalt 1 678 turkiska invandrama i Tensta är bam 
under 18 år (USK, 1991). 

Majoriteten av de turkiska invandrama i Rinkeby/Tensta kom
mer fr^ Kulu (ett litet distrikt i centrala Turkiet tillhörande stor
staden Konya). 

Atmosfären i Rinkeby/Tensta återspeglar invandramas kultur
mönster. Miljön är påverkad av det turkiska kulturmönstret så 
långt som det svenska administrativa systemet och dess normer 
tillåter detta. Områdena, och då framför allt Rinkeby, uppvisar en 
kombination av påverkan av exotisk invandrarkultur och av svensk 
välfärdsstandard och kvalitet, d v s där finns det affärer, basarer 
och restauranger som ägs av invandrare (framför allt turkiska 
ägare) ofta präglade av exotism kombinerad med svensk välfärds
norm, standard och kvalitet. Områdena utmärks inte heller av 
tunga sociala problem som t ex narkotika, eller misär. 

Enligt min uppfattning kan dessa områden inte jämställas med 
andra länders invandrarområden, för att inte säga invandrargetton. 



där det ofta råder brist på kommunal service och där det är låg 
standard samt sociala problem. 

I Sollentuna kommun bor 51 377 invånare, 8 010 av dem har 
utländsk bakgrund. Antalet turkiska invandrare är 352 (SCB, 
1991). 

De turkiska invandrama var koncentrerade till vissa bostads
områden som t ex Tureborg, framför allt kring Malmvägen. Det 
finns några även i Helenelund. 

En del av de turkiska invandrarna som bor i Sollentuna kom
mer från Kulu, en del från huvudstaden Ankara i centrala Turkiet 
eller från storstaden Istanbul, Marmara-regionen, medan andra 
kommer från de små byarna kring storstaden Gresun i Svartahavs-
regionen. 

Sollentuna har inte någon stark prägel av invandrare. Jag tror 
att detta beror på att andelen invandrare inte är så stor samt att de 
är spridda över olika bostadsområden. 

Upplands Väsby tillhör liksom Sollentuna inte heller de mest 
invandrartäta områdena. 7 459 av de 35 963 som bor i Upplands 
Väsby kommun utgörs av invandrare. Antalet turkiska invandrare 
är 316 (SCB, 1991). 

En del av de turkiska invandrama kommer från Kulu och en del 
från Svartahavs-områdena. 

Miljön i Upplands Väsby ger inte heller intryck av att starkt 
påverkas av invandrarnas kulturella och sociala mönster. 9 996 av 
de 51 841 invånarna har utländsk bakgrund. Det finns 360 turkiska 
medborgare (SCB, 1991). Vissa av dem kommer från Kulu, en del 
från storstaden Ankara och andra från Marmara-regionen. Turkiska 
invandrare i Solna bor framför allt i bostadsområdet Hagalund-Blå 
Kullen. Miljön i Solna är inte heller starkt påverkad av invandrar
kulturer. 



Urval 

Det rör sig om 8 skolor i dessa områden: 

1. Rinkeby: Rinkebyskolan 
2. Tensta: Kämpingeskolan 
3. Sollentuna: Helenelundsskolan 

Turebergskolan 
4. Upplands Väsby: Väsbyskolan, 

Rundbyskolan, 
Smedbyskolan 

5. Solna: Hagalundskolan 

Val av data och insamlingsmetoder 

Jag gjorde ett val mellan olika data och insamlingsmetoder, och 
utarbetade ett intervjuformulär, vilket jag ställde till pojkarna och 
deras fäder. Största delen av frågorna var strukturerade frågor med 
bundna svar. En liten del av frågorna, t ex om arbetet, yrke, yrkes
val o s v, var strukturerade frågor med öppna svar. Jag valde också 
observationer och deltagande observationer som kompletterande 
metod. 

Intervjufrågor 

Frågor om fäderna som ställdes till fäderna 

Socio-ekonomisk bakgrund. Familjeförhållanden. 

Ankomstår. 

Härkomstort - region i Turkiet. Geografiskt läge - stad, by. 

Föräldrarnas utbildning och sysselsättningsbakgrund i 
Turkiet. Arbete - yrke. 



Socio-ekonomisk bakgrund. Familjeförhållanden i Sverige. 

Föräldrarnas utbildning och sysselsättningsbakgrund i 
Sverige. 

Yrkesutbildningar - språkkurser o s v .  

Arbete. 

Frågor om pojkarna och deras fäder som ställdes till pojkarna 

Hushållet 

Arbete. 
Syskonförhållande - antal syskon - syskonens ålder - vuxna 
syskon - samtliga gifta syskon. 

Hushållsstorlek. Antal syskon som bor hemma. Antal gifta 
syskon och andra släktingar som tillhör hushållet. 

Bostadsmiljö och bostadsförhållanden 

Upplevelsen av bostadsmiljön, lugn eller bråkig. 

Bostadstyp - lägenhet, radhus, villa o s v .  

Bostadsstorlek - antal rum. Eget rum för pojkar. 

Inredning av bostaden - saker. 

U mgängesmönstret 

Familjens umgänge med släktingar. 

Familjens umgänge med turkiska invandrare och svenska 
grannar och vänner. 
Pojkarnas attityder till att hela familjen umgås med andra 
familjer. 
Pojkarnas umgänge med turkiska invandrare, andra 
invandrare och svenskar inom och utanför skolan. 



Språk 

Kommimikationsspråk inom familjen. När används turkiskan 
resp svenskan eller blandat språk turkiska + svenska. 

Kommunikationsspråk med turkiska kamrater inom och utan
för skolan. 

När används turkiskan resp svenskan eller blandat språk turkiska + 
svenska 

Pojkarnas och deras fäders språkkunskaper vid olika 
situationer som t ex kontakt med myndigheter, läkarbesök 
samt läs- och hörförståelse inom exempelvis mediaområdet. 

Hemspråksundervisning i skolan. Hemspråksundervisningens 
omfattning d v s  antal timmar i veckan. Hemspråksundervis
ningens uppläggning eller form d v s  helturkiska klasser eller 
enskilda timmar för turkisk undervisning. 

Fritid 

Pojkarnas och deras fäders radiolyssnande, TV- och video
tittande. Vilken typ av videofilmer och program de tittat på 
och är programmen på svenska eller turkiska. 

Pojkarnas och deras fäders bokläsning. Vilken sorts böcker 
läser de och är böckerna på svenska eller turkiska. 

Pojkarnas och deras fäders deltagande i hushållsarbetet. Vad 
för sorts hushållsarbete utför de och hur ofta deltar de i hus
hållsarbete. 

Pojkarnas och deras fäders deltagande i organiserade fri
tidsverksamheter bl a idrott och sport. 



Deltagande i föreningsverksamheter och medlemskap i de 
turkiska eller svenska föreningarna. 

Medlemskap i religiösa-muslimska föreningar och pojkarnas 
resp deras fäders deltagande i religiösa verksamheter och 
aktiviteter. 

Andra organiserade sysselsättningar utanför hemmet såsom 
kafé-, konditori-, restaurant-, bio-, teater- och konsertbesök. 
Promenad i centrum m m. 

Hur mycket av pojkarnas fritid går till att hjälpa föräldrarna i 
deras förvärvsarbete. 

Framtidsplaner 

Pojkarnas avsikter att utbilda sig efter grundskolan alternativt 
att gå ut direkt i arbetslivet o s v .  

Val av linje i gynmasieskolan. Val av utbildning och yrke. 

Vem och vad påverkar pojkarnas utbildning och yrkesval. Är 
det familjen, bekanta eller massmedia. 

Framtida äktenskapsplaner. Vem bestämmer om framtida 
äktenskapspartoer och tidpunkt för äktenskapet. Ställer 
familjen överhuvudtaget några villkor när det gäller äkten
skap. Hur påverkas pojkarna av familjens inställning till 
äktenskap. 

önskad nationalitet av framtida äktenskapspartner. Föredrar 
man turkisk, svensk eller annan nationahtet. 

Diskriminering 

Upplever de turkiska eleverna att de behandlas annorlunda än 
svenska elever av sina svenska lärare, övrig skolpersonal och 
sina svenska skolkamrater. 

Familjens avsikt att flytta tillbaka till Turkiet. 



Genomförandet av datainsamlingen 

Jag vände mig till studierektorerna i resp skola för att få hjälp med 
urvalet. 

I Rinkeby/Tensta fick jag söka ett särskilt tillstånd från en 
facklig arbetsgrupp på skolförvaltningen i Stockholm vilket tog 3-
4 månader. Tillståndet att göra intervjuer gavs av rektor eller 
studierektor i de andra områdena, ofta i samråd med 
hemspråkslärare som kände till pojkarnas skol-, familj- och 
hemförhållanden. Jag valde ut pojkar efter kriterierna: 

1) Minst 10 års vistelse i Sverige 

2) Att vara etnisk turk 

3) Att ha levt samman med sin biologiske pappa eller styv
pappa under största delen av sitt liv. 

Jag är intresserad av handlingsmönster som är relaterade till 
sociala och kulturella inlärningsprocesser liksom till personer/-
vårdnadshavare som har funnits med under barnens alla uppväxtår. 
De har samma sociala och kulturella bakgrund och delar 
erfarenheter i samma sociala och kulturella miljöer. 

Jag fick tiräffa barnen som jag skulle intervjua i förväg för att 
presentera mig och berätta om undersökningen. Vi samlades ofta 
med hjälp av studierektorerna, hemspråks-lärare eller fritids
assistenter i bibliotek eller i uppehållsrum. Jag utförde intervjuerna 
i skolorna för att undvika påverkan av familjen och andra störande 
inslag. Studierektorerna eller hemspråkslärama ordnade en 
mötesplats som t ex ett tomt klassrum eller bokade biblioteket 
under några timmar så jag fick vara ensam med intervjupersonen 
och kunde göra intervjuerna i en lugn och ostörd atmosfär. Vaqe 
intervju tog nästan två timmar. 



Vid sidan av intervjuerna observerade jag också pojkarna i 
klassrummen under hemspråkstimmama, i uppehållsrum på 
rastema liksom på skolgården. 

Jag vände mig till fäderna när det gällde en del frågor om för
äldrarnas bakgrund, ursprungsmiljöer, arbete, utbildning o s v .  
Likaså fick fäderna svara på de fi"ågor om dem som jag ställt till 
pojkarna men inte fått svar på. Det tog längre tid att genomföra 
intervjuerna med fäderna än intervjuerna med pojkarna. Genom 
sina söner hade papporna redan kännedom om intervjuundersök
ningen. Jag tog kontakt med dem via telefon för att presentera mig, 
berätta om vad forskningsarbetet handlade om och för att vi skulle 
bestämma tid och plats för intervju. De var hövliga men sa sam
tidigt att de var trötta på all journalistik och alla skriverier om 
Rinkeby/Tensta. Jag förklarade att jag inte var journalist utan att 
jag skulle skriva en forskningsrapport. De tyckte det var intressant 
med en bok som handlade om dem. Med några kom jag överens 
om en tid och en plats för intervjuer, medan andra ville att jag 
skulle ringa senare för att bestämma tid och plats. Jag anpassade 
mig till deras önskemål och knappa tider. De verkade vara mycket 
upptagna på grund av förvärvsarbete och föreningsliv. Jag fick ofta 
återbud, ibland fick jag vänta förgäves på att de skulle komma till 
mötesplatsen. Många gånger bestämdes en ny tid senare. 

Jag intervjuade några av dem på kaféer och restauranger som 
antingen de själva, några släktingar eller landsmän till dem ägde. 
Några av dem intervjuade jag i de turkiska föreningamas lokaler 
eller i deras bostäder. Intervjuema tog enbart en halv timme. Men 
hela sammankomsten, inklusive att bli bjuden på te och eftersnack, 
tog ibland två tinmiar. 



Fördelningen av de intervjuade pojkarna i skolorna i bostads
områdena Rinkeby/Tensta resp Sollentuna/Upplands Väsby/Solna: 

Rinkeby-Tenste 21 

Rinkebyskolan 13 
Kämpingeskolan 8 

Sollentima-Upplands Väsby-Solna 18 

Turebergskolan 3 
Helenelundsskolan 2 
Väsby skolan 4 
Riindbyskola 2 
Smedbyskolan 2 
Hagalundskolan 5 

Fördelningen av de intervjuade pojkarna i Rinkeby/Tensta och 
Sollentuna/Upplands Väsby/Solna var följande: 

Landsbygd Storstad Summa 

Rinkeby-Tensta 18 3 21 

Sollentuna-
Upplands Väsby/Solna 3 15 18 

Summa 21 18 39 

Medan pojkarna och deras fäder som bor i Rinkeby/Tensta 
kommer från sydöstra Turkiet som t ex Diyarbakir, Urfa o s v  
kommer pojkarna och deras fader bosatta i Sollentuna/Upplands 
Väsby/Solna ftin stora städer i Turkiet kring Marmarasjön-



Istanbul, som t ex Istanbul, Izmit och Adapazari och från 
Svartahavs-området som t ex Giresun och Zonguldak och från 
centrala Turkiet som t ex Ankara, Yozgat, Sivas och Urgup. 

De som kommer från de stora städerna har ofta invandrat till 
storstäderna från kringliggande byar för länge sedan och ofta till 
ett annat europeiskt land som t ex Tyskland eller Holland innan de 
flyttade till Sverige. Nästan alla som kommer från landsbygden 
kommer från Kulu. Bara två kommer från andra små orter s k 
kasaba som också tillhör Konya. 

Två av de 21 fäderna i Rinkeby/Tensta kunde jag inte intervjua 
eftersom de inte var i Sverige då jag gjorde intervjuerna. En av 
dessa kommer från landsbygden och den andre är från storstaden 
Diyarbakir. Jag erhöll alltså uppgifter om föräldrarnas bakgrund 
genom pojkarna. En av 18 fäder i Sollentuna/Upplands 
Väsby/Solna lyckades jag inte intervjua, han kom från Istanbul. 
När det gällde uppgifter om familjens bakgrund måste jag därför 
nöja mig med de svar jag fick av denne mans son. 

Fördelningen av pojkar från Turkiet är följande på de olika 
skolorna i Rinkeby/Tensta resp SollentunaAJpplands Väsby/Solna. 

Rinkeb^ Tensta 

Rinkebyskolan Kämpingeskolan 

Pojkar från Turkiet 
oavsett etnicitet 
Etniska turkar 
Uteslutning p g a 
kort vistelsetid 
Uteslutning p g a att 
de ej sammanlevt med 
biologisk far/styvfar 
Antal som uppfyllde 
kraven för lurval 
Bortfall p g a syskon
förhållande (1/familj) 

32 
22 

17 

2 

3 

1 

17 
11 

O 

9 

1 

1 



Bortfall p g a ovilja 
att delta i intervjun 3 1 

Totalt intervjuade personer 

Upplands Väsby Solna 

Väsby- Smedby- Rundby- Hagal.-
skolan skolan skolan skolan 

Pojkar från Turkiet 
oavsett etnicitet 

Etniska turkar 

6 

5 

3 

3 

2 

2 

7 

6 

Uteslutning p g a 
kort vistelsetid O O O 

Uteslutning p g a att 
de ej sanunanlevt med 
biologisk far/styvfar 

Antal som uppfyllde 
kraven för urval 

O O O 

Bortfall p g a 
syskonförhållande O 

Bortfall p g a 
ovilja att delta 
i intervjun O 

Totalt intervjuade personer 4 

O 

2 

O 

O 

2 

O 

O 

5 



Sollentuna 

Turebergs- Helenelunds-
skolan skolan 

Pojkar från Turkiet 
oavsett etnicitet 6 4 

Etniska turkar 4 2 

Uteslutning p g a 
kort vistelsetid O O 

Uteslutning p g a att 
de ej sammanlevt med 
biologisk far/styvfar 1 O 

Antal som uppfyllde 
kraven för urval 3 2 

Bortfall p g a 
syskonförhållande O O 

Bortfall p g a ovilja 
att delta i intervjun O O 

Totalt intervjuade personer 3 2 



INTERVJUARBETET - FELKÄLLOR 

Jag styrde en del frågor under intervjuerna. Vissa frågor som t ex 
de om fritidsaktiviteter, TV- och videotittande hade olika svars
alternativ som "ofta", "ibland" och "aldrig". Efter att ha antecknat 
något av de svarsalternativ pojkarna uppgav ställde jag en annan 
fråga. Hur ofta (i veckan, månaden eller året) och sedan anteck
nade jag också detta svar i intervjuformulären. 

Ett par frågor var svårbegripliga och jag blev tvungen förklara 
dessa frågor vid vaqe intervjutillfälle. En fråga som ställdes till 
pojkarna gällde familjens umgänge med grannar och vänner (hur 
ofta de umgicks). Nästa fråga gällde pojkarnas deltagande i detta 
umgänge tillsammans med familjen. De uppfattade att frågan 
gällde om de hade egna vänner och kamrater att umgås med. 

På en fråga om diskriminering som löd "uppfattas turkiska 
elever som bråkigare eller snällare av svenska elever, lärare och 
skolpersonal" reagerade de och menade att detta var en ledande 
fråga. I stället för att svara direkt berättade de och beskrev sin 
relation till svenska elever. Jag antecknade allt i intervju-
formulären. 

En del frågor har befunnits vara icke-relevanta av pojkarna En 
sådan fråga gällde pojkarnas och fädemas intresse för turkiska 
program på TV och i radio då pojkarna påpekade för mig att ut
budet av turkiska program var alldeles för litet och att det inte står 
i rätt proportion till övriga program. Det finns nästan inga program 
på turkiska för turkiska ungdomar. Pojkarna lyssnar ofta på 
turkiska musikprogram (önskelista) medan fäderna lyssnar på 
nyheter i radion. 

Enligt min åsikt skulle det vara intressant att undersöka TV-
tittandet hos turkiska invandrare nu när satellitkanaler har gjort det 
möjUgt för turkiska invandrare att titta på turkiska inhemska TV-
program. 

En del uppgifter som pojkarna lämnade om sig själva och sina 
fäder hade jag inte möjlighet att kontrollera. Frågan om deras 
språkkunskaper t ex baseras enbart på pojkarnas och fädemas egna 



uppfattningar. Enligt min mening överskattade de sina kunskaper i 
svenska. Vissa uppgifter som pojkarna lämnade hade jag möjlighet 
att kontrollera som t ex i följande fall: 

En pojke i 9:an sa att hzin ville bli frisör men yrkesvägledaren 
hade föreslagit att han skulle bli bilmekaniker. Jag har talat med 
hans hemspråkslärare och yrkes vägledaren. Det visade sig att 
yrkesvägledarens förslag var realistiskt. Pojkens betyg räckte inte 
till frisörutbildningen och därför föreslog yrkesvägledaren bil-
mekanikerutbildning i stället. 

Några av pojkarna var mycket detaljerade i sina svar. De kom
pletterade ofta svaren med kommentarer och förklaringar, som t ex 
faderns bristande intresse för läsning förklarades med dennes 
knappa tid då han arbetar så mycket. Bilinnehav angavs som orsak 
till faderns dåliga promenadvanor. 

På frågor om deltagande i hushållsarbete svarade pojkarna ofta 
"min mor gör", "min bror gör", innan de svarade ja eller nej. 
Pojkarna som menade att de städar, bäddar sängen och dukar av 
hemma tillade sedan att de städar i sitt eget rum, bäddar sin egen 
säng och lagar ibland sin egen frukost. Jag antecknade dessa upp
gifter i intervjuformuläret. 

BEARBETNING AV INSAMLADE DATA 

Jag kategoriserade de obundna svaren om arbete, yrke, utbildning, 
hushåll, ålder, yrkesval efterhand och därefter gjorde jag tabeller. 

Jag använde de bundna svarsalternativen till tabellerna om um
gänge, språk, fritid, framtida äktenskapspartner, könsroller o s v .  

Jag kategoriserade uppgifterna under svarsalternativen "ofta", 
"ibland", "aldrig" efter mina egna anteckningar gällande de öppna 
svaren som svarar på frågan "hur ofta" i intervjuformulären. 

Ibland har jag slagit samman två svarsalternativ, som t ex 
"ofta", "ibland" till ett svarsalternativ och hade en dikotomi (ja och 
nej), eftersom skillnaderna mellan dessa alternativa svar var små. 



Jag använde en del av de svar som var representativa för 
gruppen såsom vissa beskrivningar av eller förklaringar till hand
lingarna. Ett exempel är frågan om pojkarnas deltagande i 
hushållsarbetet. Det framkom inte i svarsalternativet i intervju-
formuläret att de städade sitt eget rum, bäddade sin egen säng 
o s v .  Detta framkom först genom kompletterande svar. 

När det gäller bearbetningen av insamlade uppgifter om rasism 
koncentrerade jag mig nästan enbart på förklaringar och kom
mentarer som pojkarna gav på grund av att mina frågor med 
bundna svar uppfattades av dem som ledande frågor. 

Jag gjorde nya kategorier av de insamlade uppgifterna när det 
gäller en del frågor. Framförallt gällde detta frågor om fritids
aktiviteter - föreningsverksamheter. 

Vid sidan av medlemskap satte jag nya kategorier som t ex 
aktivt och passivt deltagande i föreningsverksamheter, förenings
medlemmarnas nationalitet, blandade nationaliteter, föreningamas 
namn o s v .  Jag klassificerade uppgifterna under dessa kategorier. 
Jag bearbetade också mina anteckningar av de kompletterande svar 
som pojkarna gav i sina kommentarer till frågorna och till sina 
egna svar. För enkelhetens skull kommer jag att kalla området 
Rinkeby/Tensta för R/T och området Sollentuna/Upplands 
Väsby/Solna för S/U/S i texten hädanefter. 

BAKGRUND 
FAMEJEFÖRHÅLLANDE 

Före emigrationen 

De turkiska familjerna i R/T och S/U/S har skilda bakgrunder i 
många avseenden. 

Ursprungsmiljöer 

De turkiska familjerna i R/T är en homogen grupp i fråga om 
urspnmgsförhållandena i Turkiet. De utgörs av några släktgrupper 



med rural bakgrund. Majoriteten av de turkiska familjerna (18 av 
21) i R / r  kommer från landsbygden, framförallt från byn Kulu i 
centrala Turkiet, cirka 10 mil söder om huvudstaden Ankara. 

De t\irkiska familjerna i S/U/S har en relativt heterogen och 
urban bakgrund jämfört med familjerna i R/T. Majoriteten av 
familjerna i S/U/S kommer från andra städer i relativt industriellt 
utvecklade områden i Turkiet. Framförallt från områdena kring 
Marmarasjön, Svartahavskusten o s v .  

Några av de turkiska familjerna i S/U/S hade bott i ett annat 
europeiskt land innan de flyttade till Sverige. 

Utbildning 

Utbildningsnivån är inte särskilt hög för männen och kvinnorna i 
undersökningsgrupperna. Detta gäller speciellt för kvinnorna i 
R/T. En tredjedel av kvinnorna där saknar utbildning helt eller har 
maximalt ett par års skolutbildning. Majoriteten av männen i 
samma område och majoriteten av männen och kvinnorna i S/U/S 
har minst 5 års utbildning. 

Förvärvsarbete 

Majoriteten av de förvärvsarbetande männen (14 av 20) och alla 
förvärvsarbetande kvinnor (14) i R/T arbetade inom jordbruket, 
ofta på sina egna gårdar och marker, innan de flyttade utomlands. 

Majoriteten av mäimen i S/U/S var också förvärvsarbetande 
(15 av 18) och arbetade som egna småföretagare, tjänstemän, 
service- och industriarbetare. Endast tre jobbade med jordbruk. 
Majoriteten av kvinnorna i samma område var hemmafruar (14 av 
18) före emigrationen. Ingen av dem jobbade med jordbruk. 

Den stora andelen hemmafruar i turkiska städer kan primärt 
förklaras med få arbetstillfällen, övergången från den utvidgade 
familjen, där äldre och yngre generationer hjälps åt bl a med barn
passningen, till kärnfamiljen, den bristfälligt organiserade barn-
vården, vilka sammantaget gör det svårt för kvinnorna i städerna 
att arbeta utanför hemmet. 



Olika bakgrund iförhållande till invandringen i stort 

Dessa två grupper med skilda bakgrunder måste ses i förhållande 
till turkisk invandring och utvandring i stort. 

Invandringen från Turkiet till de europeiska länderna började 
som organiserad arbetskraftsinvandring i början av 60-talet. 
Europeiska arbetsgivare rekryterade folk genom den turkiska 
arbetsförmedlingen. Den genomsnittlige invandraren var industri-
och servicearbetare eller småföretagare. Den organiserade arbets
kraftsinvandringen från Turkiet till europeiska länder började 
ändra karaktär i mitten på 70-talet då man även började rekrytera 
arbetskraft från landsbygden - de minst industriellt utvecklade 
områdena, främst i östra och sydöstra Turkiet. Detta ledde i sin tur 
till en ökad spontan arbetskraftsinvandring som redan i viss mån 
fanns i form av familjeåterförening. Förutom familjemedlemmar 
återförenades ofta släktingar, vänner och grannar från samma by. 

Den turkiska invandringen på 70- och 80-talen kan betecknas 
dels som en spontant organiserad arbetskraftsinvandring -
individer som flyttade på egen hand - dels som en 
kedjeinvandring. 

Invandringen från Kulu till Sverige böljade som spontan, 
oorganiserad invandring och utvecklades till kedjeinvandring. Den 
var samtida med den organiserade arbetskraftsinvandringen och 
det är viktigt att man inte förväxlar de båda. 

Invandringen från Kulu till Sverige och invandringen från 
Emirdag - en annan by i centrala Turkiet - till Belgien var stor i 
proportion till hela invandringen från Turkiet på 60-talet. 

De första invandrama från Kulu kom till Sverige på egen hand 
genom egna kontakter - landsmän som jobbade på tolkbyråerna i 
Sverige. Det blev snart en kedjeimmigration. De olika släkt
grupperna och grannar från byn återförenades i Sverige bl a genom 
äktenskap. 

Det blev en koncentration av Kulu-folket i vissa bostads
områden, som t ex R/T, Flemingsberg, Västerhaninge o s v i 
Stockholms län, vilka också har blivit mycket invandrartäta 



bostadsområden. I sådana områden nyskapade invandrargrupper 
sina egna kulturmönster. Såväl invandrama själva som svenska 
myndigheter inrättade hjälpserviceorganisationer för invandrare 
med låg utbildning och dåliga språkkunskaper i svenska. 

Invandrare från Kulu sökte sig till områden där landsmän med 
Ukadan ( d v s  rural) bakgrund bodde, men de hänvisades även dit 
av myndigheterna genom de organiserade servicehjälpsorganisa-
tionema för invandrare. 

Ursprungsmiljöer före emigrationen 

R / r  S/U/S 
Antal familjer Antal familjer 

Landsbygd 18 3 
Storstad 3 15 

Totalt 21 18 

Sysselsättning före emigrationen 

R/T S/U/S 

Fäder Mödrar Fäder Mödrar 

Förvärvsarbetande 20 14 15 1 
därav 
- sysselsatta 

i jordbruk 14 14 3 0 
- tjänstemän 0 0 3 0 
- småföretagare 4 0 4 1 
- industriarbetare 1 0 2 0 
- servicearbetare 1 0 3 0 



Ej förvärvs
arbetande 
därav 
- studerande 
- oavlönade hem

arbeten (hemmafru) 

Totalt 

Föräldrarnas utbildning 

1 7 3 17 

1 1 3 3 

0 6 0 14 

21 21 18 18 

R/T S/U/S 

Fäder Mödrar Fäder Mödrar 

Ingen utbildning 2 9 1 1 

Mindre än 5 års 
utbildning 1 6 1 4 

5 års utbildning 13 3 10 7 

8 års utbildning 3 2 2 2 

Avslutat gymnasie
utbildning 2 1 3 3 

1-2 års högskole
utbildning 0 0 0 0 

Avslutat högskola 
(univ) utbildning 0 0 1 1 

Totalt 21 21 18 18 



Efter emigration 

Vistelsetid 

Familjerna i R/T och i S/U/S har bott minst 15 år i Sverige. 
Fäderna har varit lite längre tid i Sverige än mödrarna. 

Avsikten att återvända 

Majoriteten av familjerna i R/T och nära hälften av familjerna i 
S/U/S vill någon gång återvända till Turkiet. Pojkarna uppger att 
detta ofta är fädemas beslut. 

Utbildning och sysselsättning 

Majoriteten av fäderna och mödrarna i undersökningen har gått på 
utbildningar och kurser i det egna språket för att utveckla läs- och 
skrivfärdigheter samt i svenska inom Grundvux, Komvux, ABF, 
TBV o s v .  

De har också gått på kurser med inriktning på arbetsyrkesstöd, 
-utbildning, -träning o s v  inom AMU, AMI o s v .  

Fäderna i R/T var representerade framförallt på kurserna inom 
Grundvux-Komvux. Fäderna i S/U/S har däremot i högre grad gått 
på utbildningar med inriktning på yrkesträning inom AMU, AMI 
m m .  

Männen och kvinnorna i undersökningen är ofta service- och 
industriarbetare. Några av dem har utvecklat egna rörelser inom 
restaurantbranschen (4 av fäderna i R/T och 3 av fäderna i S/U/S 
äger restaurant, korvkiosk, taxistation o s v). 

Jämfört med männen i R/T så har en större andel av männen i 
S/U/S tillgodogjort sig yrkesinriktade utbildningar inom statlig och 
kommunal regi. Männen i S/U/S har också i högre grad kvalifi
cerat arbete. 

En tredjedel av männen och kvinnorna i R/T är sjuk- eller för
tidspensionerade, medan endast några få i S/U/S är det. 



I R / r  kan män och kvinnors långa arbetsdagar (i undersök
ningsgruppen hade många 2-3 jobb i form av städ/disk-arbete) ha 
lett till en snabb utslitning och därmed utslagning på arbets
marknaden. Den sämre konjunkturen på 70-talet kan också vara en 
orsak till detta. 

De regionala skillnaderna i sjuk- och förtidspensionering kan 
också bero på att man hos de svenska myndigheterna har olika 
attityder till invandrare samt ser olika på sjukdomar och arbete. 

Vistelsetid i Sverige 

R/T S/U/S 

Fäder Mödrar Fäder Mödrar 

10 år 0 1 0 1 
11-15 år 2 6 1 0 
16-20 år 14 12 8 12 
21-25 år 5 2 8 4 
26 år och längre 0 0 1 1 

Totalt 21 21 18 18 

Familjens avsikt att flytta tillbaka 

R/T S/U/S 

Ja 12 8 
Nej 8 10 
Vet ej  1 0 

Totalt 21 18 



Utbildning av fäderna och mödrarna i Sverige 

Fäder Mödrar 
(21) (21) 

S/U/S 

Fäder Mödrar 
(18)  (18)  

Grundutb 16 15 6 5 
Komvux 9 3 10 8 
ABF, TBV 3 3 0 0 
AMU, AMI 1 1 3 1 
Folkskola 0 0 1 0 
U niversi tet/högskola 0 0 1 1 

Föräldrarnas sysselsättning 

_s/u/_s 

Fäder Mödrar Fäder Mödrar 

Förvärvsarbetande 14 9 17 12 
därav 
- småföretagare 4 0 3 1 

(restaurant-, 
butiksägare) 

Arbetare 10 9 14 11 
därav 
- kvalificerade 
industriarbetare 2 1 3  0 
(montör, plåt-
slagare o s v )  

- kvalificerade 
servicearbetare 2 2 6 4 
(barnskötare, buss/ 
taxiförare, chaufför, 
kock, kokerska, 
kassör, kassörska) 



R/T S/U/S 

Fäder Mödrar Fäder Mödrar 
- okvalificerade 
industriarbetare 2 1 1 3 

- okvalificerade 
servicearbetare 4 5 4 4 
(restaurant, affärs
biträde, städare, 
diskare) 

Ej förvärvs
arbetande 
därav 
- (sjuk)pensionerade 7 8 1 3 
- hemmafru/-män 0 1 0 1 
- studerande 0 1 0 1 

Totalt 21 21 18 18 

HUSHÅLLET, BOENDE OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDE 

Syskonstorlek och ålder på syskonen 

Syskonstorleken är i medeltal 2,9 för undersökningsgrupperna. 
Pojkarna som kommer från rurala familjer har fler syskon (3,4) 
jämfört med pojkarna som kommer från urbana familjer. 

Syskonens ålder varierar mellan O och 30 år i undersökningen. 
Enligt turkiska sociologer gifter sig turkiska kvinnor framförallt på 
landsbygden i 15-16-årsåldem och föder barn fram till ungefär 
4(M4 års ålder. Baysal (1979:84), Timur (1972:97) 

De som bor i storstäderna föder i genomsnitt 3 barn, medan de 
som bor på landsbygden föder 4-5  barn i genomsnitt. 



Skillnaderna i barnantal mellan familjer som kommer från 
landsbygden och familjer från storstäder kan förklaras med att 
familjerna på landsbygden är självförsörjande och därför beroende 
av att tillförsäkra sig arbetskraft genom att skaffa många barn. Då 
barndödligheten är relativt stor så är det viktigt att man föder fler 
barn än de som dör. Dessutom är preventivmedel ett okänt 
begrepp. 

12 av 21 pojkar som kommer från rurala familjer har gifta 
syskon, medan 5 av 18 pojkar som kommer från urbana familjer 
har gifta syskon. 

På landsbygden gifter man ofta bort ungdomar när de är 
mycket unga, flickor vid 16-17 års ålder och pojkar vid 18-20 års 
ålder. Detta innebär att de rurala unga paren också får barn tidigare 
än urbana ungdomar som bildar familj i högre åldrar. 

Gifta syskon 

Landsbygd Storstad 

Ett syskon 
som är gift 2 2 

Mer än ett 
syskon som är gift 10 3 

Ej gifta syskon 9 13 

Totalt 21 18 

Alla de pojkar som har syskon som är gifta med andra nationali
teter (5 av 12) bor i R/T. Förutom en som har storstadsbakgrund 
kommer d i a  från landsbygden. 



Fyra av dessa fem pojkar har bröder som är gifta med icke 
muslimer från olika länder (Sverige, Chile, Finland) och en pojke 
har en syster som är gift med en muslim från Algeriet. 

Områdets multietniska mönster avspeglas i relationerna i 
blandäktenskap. Relationemas utformning påverkas också av 
traditioner och principer som härstammar fi-ån islam. Speciellt 
gäller detta för de muslimska kvinnorna, då patiarkaliska principer 
försvårar för dem att umgås och gifta sig med icke-muslimer. Den 
muslimske mannen tillåts i större omfattning att umgås och gifta 
sig med någon icke-muslim. 

En av pojkarna i R/T har sin kusin i hushållet och en av 
pojkarna i S/U/S har sin farbror i hushållet. 

Bostadens storlek. Eget mm. 

Antalet rum är i genomsnitt 3,8 för familjerna i undersökningen. 
2/3 av pojkarna som kommer från urbana familjer har eget rum, 
medan bara hälften av pojkarna som kommer från rurala familjer 
har eget rum. Familjerna från landsbygden som ofta bor i de 
invandrartäta bostadsoinrådena (R/T) har större hushåll och bor 
därför trängre. 6,5 personer av landsbygdsfamiljema delar på 3,8 
rum jänafört med storstadsfamiljema, där 4,7 personer delar på 3,7 
rum. 

De pojkar som kommer från landsbygden har fler syskon 
boende i hushållet (2,2) jämfört med pojkarna som kommer från 
storstädema. 

7 av 12 pojkar vars familjer kommer från landsbygden och som 
har gifta syskon har sina gifta syskon i hushållet. Samtliga dessa 
familjer bor i R/T. Ingen av de 5 pojkarna vars familjer kommer 
från stora städer och som har gifta syskon har sina gifta syskon i 
hushållet. Den tillfälligt utvidgade familjen är en vanlig familjetyp 
jämsides med bamfamiljetypen i Turkiet. Denna familjetyp är 
vanlig bland små jordägare och lantbrukare. De unga nygifta paren 
bor med sina egna familjer hos sina föräldrar under samma tak tills 
de kan ordna eget hushåll. Timur (1979:121) 



Den utvidgade familjen däremot är en vanlig företeelse bland 
stora jordägare. På samma gård har gifta barn och föräldrar sina 
egna bostäder. Den utvidgade familjetypen är förankrad i 
patriarkalismen som innebär att flickor gifts bort och flyttar hemi
från medan pojkarna bor kvar hemma efter att de har gift sig. 

Eget rum 

Landsbygd Storstad 

Eget rum 10 14 
Ej eget rum 11 4 

Totalt 21 18 

Pripp (1990) finner i sin undersökning av turkar och kurder i det 
invandrartäta bostadsområdet Fittja ett liknande mönster bland 
landsbygdsfamiljema där flera generationer bor under samma tak 
åtminstone för en viss tid. 

Det fzinns också skillnader mellan flickor som kommer från 
landsbygden och flickor som kommer från storstäderna i fråga om 
att ha eget rum. Flickorna med rural bakgrund som bodde i de in
vandrartäta bostadsområdena bodde i större hushåll, tillhörde ut
vidgade familjer och bodde därför trångt. 

Men pojkarna som kommer från landsbygden och som har 
samma boendemönster, trångboddhet o s v  hade i större utsträck
ning egna rum jämfört med flickorna. Detta kan förklaras av köns
roller som tillskriver status och prestige till det manliga könet 
inom den patriarkaliska familjen. Man betraktar också flickorna 
som tillfälliga gäster som ska giftas bort och därmed flyttar hemi
från, medan pojkarna bor kvar hemma efter giftermålet 
(åtminstone ett tag). 



Bostadstyp och bostadsmiljö 

I båda undersökningsområdena gäller att majoriteten av familjerna 
bor nära centrum i höghusområden med flerfamiljslägenheter. 

Majoriteten av pojkarna i R/T och i S/U/S anser att miljön är 
lugn, till och med så lugn att den nästan är tråkig. De flesta av dem 
menar att det inte finns någonting som är roligt att göra i dessa 
områden. Endast ett par stycken i R/T respektive i S/U/S tycker att 
miljön är bråkig, vilket de anser bero på individer som har 
alkoholproblem m m samt att de som äger hundar är störande för 
miljön. 

Skillnaden mellan de turkiska pojkarna och flickorna när det 
gäller upplevelsen av bostadsmiljön är stor. Flickorna och deras 
familjer, som bodde i de höghus som låg i centrum i de invandrar-
täta och mindre invandrartäta områdena, upplevde miljön som 
stökig och bråkig. De klagade mest på betongen samt på bristen på 
promenadställen (Yazgan, 1984:27). Flickoma verkade vara mer 
måna om bostadsmiljön, inte minst på grund av att de höll sig mest 
till henunet och hemkvarteren. 

Det sydländska umgängessättet som t ex att promenera med 
sina vänner på en gågata var i högre grad donfiinerande hos flick
oma än hos pojkarna. 

Bostadstyp 

R/T S/U/S 

Höghus 
10 lägenheter 
Höghus 
10 lägenheter 

15 8 

och fler 
Radhus 
Villa 

5 
1 
O 

8 
1 
O 

Totalt 21 18 



Bostadsmiljön 

Ryr S/U/S 

Mycket lugn 
Ganska lugn 
Ganska bråkig 
Mycket bråkig 

6 
13 
O 
2 

5 
11 
2 
O 

Totalt 21 18 

Innehav av saker i bostaden 

I de både undersökningsgrupperna har familjerna i lika utsträck
ning anskaffat stereoanläggning och videoutrustning. Majoriteten 
av familjerna i de två undersökningsgrupperna äger stereoanlägg
ning och videoutrustning. Det föreligger däremot skillnader vad 
gäller mikrougn och hemdator. Landsbygds-familjerna har priori
terat mikrougn framför hemdator, medan förhållandet är det om
vända för storstadsfamiljema. Hälften av landsbygdsfamiljema har 
mikrougn medan en minoritet av storstadsfamiljema har mikrougn 
hemma. Hälften av storstadsfamiljema och en minoritet av lands
bygdsfamiljema äger hemdator. Detta kan förklaras med att lands
bygdsfamiljema har större hushåll och därmed också större behov 
av köksmaskiner, medan pojkarna som kommer från storstads
familjer i större utsträckning har egna mm och därmed större möj
ligheter att ha egna saker. 

Innehav av saker i bostaden 

Landsbygd Storstad 

Stereoanläggning 
Videoutmstning 
Mikrougn 
Hemdator 

18 
17 
11 
5 

16 
18 
3 
8 



Sammanfattning - bakgrund 

Familjerna som kommer från landsbygden - en och samma by i 
centrala Turkiet som heter Kulu - bor ofta i de mer invandrartäta 
bostadsområdena som t ex Rinkeby/Tensta. Dessa familjer har ofta 
större hushåll med många barn. De bor trångt, ibland med flera 
generationer under sanoma tak. 

De familjer som kommer från olika städer i Turkiet bor 
utspridda i de mindre invandrartäta områdena som t ex 
Sollentuna/Upplands Väsby/Solna. De har mindre hushåll med 
färre barn och de har inte gifta barn i hushållet. De bor inte heller 
lika trångt som landsbygdsfamiljema. Pojkarna med storstadsbak
grund har i större utsträckning eget rum med egna ägodelar som 
t ex dataapparater till skillnad från pojkarna med landsbygdsbak
grund vars familjer ofta prioriterar saker och föremål som under
lättar i ett storhushåll, såsom mikrougn och liknande. 

Kvinnorna och männen i de invandrartäta områdena arbetade 
inom jordbruket innan de kom till Svrige. De arbetar i Sverige som 
okvalificerade industri- och servicearbetare. 1/3 av männen och 
kvinnorna med landsbygdsbakgrund är sjuk- och förtidspension
erade. 

Kvinnorna och männen i de mindre invandrartäta områdena 
arbetade som småföretagare, kvalificerade industri- och service
arbetare eller som tjänstemän innan de kom till Sverige. Dessa 
kvinnor och män med storstadsbakgrund har i större utsträckning 
gått på och tillgodogjort sig yrkesträning, kurser och utbildning i 
Sverige. De har ofta kvalificerade industri- och servicearbeten. 

Några av mäimen med såväl storstads- som landsbygds
bakgrund har egna företag inom restaurantbranschen. Jag upp
täckte samma mönster i min undersökning av turkiska flickor. De 
familjer som hade landsbygdsbakgrund, d v s de som kom från 
Kulu, bodde ofta i de mer invandrartäta områdena (Fittja/Alby), 
medan de familjer som kom från storstäder ofta bodde i de mindre 
invandrartäta områdena (Sollentuna/Upplands Väsby). 



De familjer som hade landsbygdsbakgrund och bodde i 
Fittja/Alby hade ofta större hushåll med många barn. Ibland bodde 
flera generationer under samma tak. Flickorna i dessa familjer sak
nade ofta eget rum. Familjerna med storstadsbakgrund som bodde 
i Sollentuna/Upplands Väsby hade mindre hushåll med färre barn. 
Inga gifta barn bodde i hushållet. Flickorna i dessa familjer hade 
ofta eget rum. 

Det förekommer dock skillnader i detta avseende. Pojkar från 
landsbygdsfamiljema har i större utsträckning eget rum jämfört 
med flickor med samma familjebakgrund. Männen och kvinnorna 
med landsbygds- resp storstadsbakgrund arbetar ofta som industri-
och servicearbetare i Sverige. Kvinnorna med storstadsbakgrund 
tillgodogjorde sig i större utsträckning språkkurserna och lärde sig 
svenska lättare jämfört med kvinnorna med landsbygdsbakgrund 
som ofta hade lägre utbildningsnivå. 

UMGÄNGE 

Umgänge med släktingar - grannar och vänner 

De turkiska familjerna i undersökningen träffar sina släktingar 
ofta, d v s  minst en gång i månaden. Familjerna med rural bak
grund träffar dock sina släktingar litet oftare, i genomsnitt en gång 
i veckan. 

Landsbygdsfamiljema har i högre grad släktingar i Stockholm 
jämfört med familjerna från storstäder. Av familjerna med lands
bygdbakgrund har alla utom en släktingar i Stockholm, medan 
endast 1/3 av familjerna med storstadsbakgrund har släktingar i 
Stockholm. 

Familjerna från landsbygden bor ofta i invandrartäta 
bostadsområden, som t ex R/T där släktgrupper från ett och samma 
område i centrala Turkiet är samlade. 

Alla turkiska familjer i undersökningen umgås ofta med andra 
turkiska familjer, såväl grannar som vänner till dem. 



Similä (1987) finner i sin undersökning av turkar och jugo
slaver att turkiska invandrare trivs mycket bra i umgänget med 
egna landsmän. 

Nästan alla pojkarna uppger att de tycker om att vara med på 
dessa träffar (främst med släktingar) i motsats till turkiska flickor 
som var missnöjda med att delta i träffarna, hjälpa till med bjud
ningen, barnpassning o s v .  

Hälften av familjerna i undersökningen såväl firån R/T som 
S/U/S imigås några gånger om året med svenska familjer medan 
andra hälften imigås med svenskar. 

Släktumgänge 

Landsbygd Storstad 

En gång i veckan 17 7 
En gång i månaden 2 5 
Ett par gånger om året 1 0 
Aldrig 1 6 

Totalt 21 18 

Umgänge med grannar och vänner 

Landsbygd Storstad 

tur andra svens tur andra svens
kar kar kar kar 

En gång per vecka 16 4 2 12 1 0 
En gång per månad 2 5 4 5 2 4 
Ett par gånga: om året 3 3 4 1 5 4 
Aldrig 0 9 11 0 10 10 

Totalt 21 21 21 18 18 18 

43 



Pojkarnas kamratumgänge 

Pojkarna umgås lika ofta med såväl turkiska kamrater som med 
sina andra invandrar- och svenska kamrater. Pojkarna med rural 
bakgrund umgås dock en aning oftare med turkiska kamrater, 
medan de med urban bakgrund umgås oftare med andra invandrar-
och svenska kamrater inom och utanför skolan. En orsak till detta 
kan vara att pojkarna med rural bakgrund och som bor i de 
invandrartäta områdena har större utbud på turkiska kamrater både 
i bostadsområdet och i skolan, medan pojkarna med urban bak
grund från de mindre invandrartäta områdena inte har samma möj
lighet att knyta kontakter med turkiska kamrater, t ex i skolan, då 
utbudet är relativt Htet. 

Kamratumgänge - inom skolan 

Landsbygd Storstad 
sven sven

turkar andra skar turkar andra skar 

Mycket ofta 12 8 6 7 11 12 
Ganska ofta 4 5 4 5 6 5 
Någon gång 5 7 10 6 1 1 
Aldrig 0 1 1 0 0 0 

Totalt 21 21 21 18 18 18 

Min tidigare undersökning av turkiska flickor (Yazgan, 1983) 
visade att turkiska flickor umgicks ofta med varandra. Framförallt 
flickor med landsbygdsbakgrund ställdes inför problem och 
svårigheter från familjens och minoritetsgruppens sida när de um
gicks med svenska kamrater, främst pojkar, på grund av familjens 
rädsla för att de skulle påverkas av den svenska kulturens liberala 
syn på sex och könsroller. De var strängt hållna av familjen. 



Det förekom också skillnader i umgängesmönstret mellan 
pojkar och flickor. Flickorna samlades ofta henmia hos någon 
flicka. De drack te, tittade på TV och video. 

Pojkarna träffade oftast varandra utanför hemmet i bostads
områdets centrum eller i samband med fritidsaktiviteter. 

Enligt mina samtal med hemspråkslärare och andra lärare på 
högstadiet och gymnasiet har dock skillnaderna mellan flickor och 
pojkar i umgängesvanor minskat med tiden. Flickorna är numera 
relativt befiiade från familjens kontroll och ledning över dem. De 
traditionella turkiska normerna och traditionerna har alltså luckrats 
upp med tiden. 

Sammanfattnii^ - umgänge 

Första geno'ationen imigås oftast med egna landsmän. Andra gene
rationens kontakter och umgänge med egna landsmän sker genom 
do'as familjers umgänge med de egna landsmännen. Andra gene
rationen umgås också med svenska kamrater, vilka de har fått 
kontakt med och lärt känna i skolan. 

Pojkarna med landsbygdsbakgrund umgås med turkiska kam
rater i större utsträckning. De bor i de invandrartäta områdena där 
det finns större utbud på turkiska kamrater både i bostadsmiljön 
och i skolan. 

De turkiska flickorna, framförallt de med landsbygdsbakgrund, 
umgås ofta med varandra. Detta beror på familjens stränga attityd 
till imigänge med svenska kamrater vilka i föräldrarnas ögon 
representerar det moderna svenska samhällets syn på sex och köns
roller (Yazgan, 1983). Detta håller dock på att ändras enligt nya 
undersökningar och måste därför tas med reservation (Berg, 1991). 

Flickomas och pojkarnas sätt att umgås skiljer sig också. 
Flickorna umgås mest under spontana former och på ett avslappnat 
sätt. De träffas ofta henuna hos varandra, pratar, dricker te och 
tittar på TV eller video. Pojkarna O-äffas utomhus, i centrum eller 
umgås genom sportaktiviteter. 



SPRÅK 

Hemspråksiindervisning i skolan 

Alla pojkar i de två områdena har haft hemspråksundervisning i 
låg- och mellanstadiet. Åtta pojkar av totalt 21 i R/T gick i hel
turkiska klasser till och med sjätte klass. De hade fyra timmar 
undervisning per vecka på svenska. Resten av undervisningen 
hölls på turkiska. 

De övriga 13 pojkarna gick i svenska klasser. De hade i stället 
5-6 timmar hemspråk per vecka. 

Ingen av dessa pojkar i S/U/S gick i helt turkiska klasser. De 
har haft 2,3 timmar hemspråksxmdervisning per vecka. 17 av de 21 
pojkarna i R/T och 17 av de 18 pojkarna i S/U/S har numera 2-3 
timmar hemspråksundervisning per vecka. 

Språkkunskaper i svenska 

Fäderna i undersökningsgrupperna tycker att de klarar sig med sina 
kunskaper i svenska. De upplever inga problem med att handla 
dagligvaror, klara av kontakter med myndigheter, klara läkarbesök, 
förstå svenskan på TV, radio o s v .  Däremot upplever de att deras 
kunskaper i svenska inte räcker till för att förstå och tillgodogöra 
sig instruktioner och frågor på blanketter/formulär. 

Fäderna med rural bakgrund har dessutom lite sämre kunskaper 
när det gäller att läsa tidningar och böcker på svenska. 

Pojkarna i undersökningsgrupperna har bra kunskaper i 
svenska på nästan alla ovannänmda onoråden. Dock gäller även för 
pojkarna med rural bakgrund att deras kunskaper i svenska är otill
räckliga för att förstå instruktioner och frågor på blanketter och 
formulär. 

Uppgifterna om pojkarnas och fädemas språkkunskaper bygger 
på deras egna uppfattningar. 



Enligt min mening, som bygger på mina observationer och på 
samtal med lärarna i skolorna, övervärderar både pojkarna och 
deras fäder sina kunskaper i svenska såväl beträffande läsförståelse 
som hörförståelse. 

Tiden betyder för pojkarna att de socialiseras in i samhället 
genom skolan där de lär språk och får kunskaper. Tiden för fäderna 
betyder att de socialiseras in i samhället genom erfarenheter 
genom vilka de förvärvar ett vanemönster och orienterar sig och 
handlar därefter. 

Språkkunskaper i svenska 

Landsbygd Storstad 

Fäder 
(21) 

Pojkar 
(21) 

Fäder 
(18) 

Pojkar 
(18) 

Handla dagliga varor 21 21 18 18 

Kontakt med 
myndigheto- 15 19 14 18 

Läkarbesök 15 21 15 17 

Fylla i blanketter 11 15 13 18 

Läsa tidningar, 
böcker på svenska 11 21 16 18 

Förstå svenska 
på TV och radio 14 21 16 18 



Kommunikationsspråk 

Pojkarna i undersökningen talar med sina föräldrar på turkiska. 
Däremot använder de turkiska i mindre omfattning när de talar 
med sina syskon. Detta gäller framförallt pojkarna som kommer 
från storstäder. 

Hälften av pojkarna med rural bakgrund och 1/3 av pojkarna 
med urban bakgrund talar med sina syskon på turkiska. Resten av 
dessa använder ett blandat språk på turkiska och svenska samt 
svenska när de talar med sina syskon. 

Skillnaderna i språkanvändning mellan pojkar med rural och 
urban bakgrund kan också förklaras utifrån effekterna av de två 
olika bostadsområdestypema. 

S/U/S har mindre etnisk prägel jämfört med R/T, där man i 
större utsträckning tillåter och uppmuntrar etniska kulturer och 
språk. 

Skolorna i S/U/S har färre turkiska elever jämfört med skolorna 
i R/r .  Pojkarna i R/T har fått fler antal timmar i hemspråk per 
vecka jämfört med pojkarna i S/U/S. Pojkarna i R/T har gått i en-
språkiga klasser i mycket högre grad jämfört med pojkarna i 
S/U/S. 

Föräldrarna med urban bakgrund använder däremot turkiska 
inom familjen i lika hög utsträckning som föräldrarna med rural 
bakgrund. Föräldrarna med urban bakgrund använder således 
turkiska i högre utsträckning än vad deras pojkar gör. 

En orsak kan vara att föräldrarna med urban bakgrund, varav 
de flesta bor i S/U/S, upplever miljön med den låga graden av 
etnisk prägel som ett hot mot deras etniska identitet och språk. Att 
svara på turkiska till sina pojkar när de talar på ett blandat språk 
(turkiska + svenska) eller svenska kan vara ett försök att bevara 
deras turkiska identitet eller språk. 

Det blandade språk som pojkarna använder skiljer sig från det 
blandade språk som deras föräldrar - första generationens 
invandrare - använder ibland. Föräldrarna blandar in några svenska 
ord i turkiska meningar. Pojkarna pendlar oftast mellan hela 



turkiska och svenska meningssatser. Det händer dock att de ut
trycker sig på samma sätt som deras föräldrar gör. 

Knappt hälften av pojkarna med rural bakgrund och majori
teten av pojkarna med urban bakgrund talar med sina turkiska 
kamrater inom och utanför skolan på det nyss beskrivna bland
språket eller svenska. Resten av pojkarna, d v s  drygt hälften (12 
av 21) av dem med rural bakgrund och endast en minoritet (5 resp 
6 av 18) med urban bakgrund talar turkiska med sina kamrater. 

Turkiska flickor (Yazgan, 1984) talade ofta med sina syskon på 
svenska. De talade också med sina turkiska kamrater på svenska. 
Framförallt mödrarna till de flickor som kom från landsbygden 
uppmuntrade flickorna att använda svenska, inte minst på grund av 
att mödrarna kunde dra nytta av att flickorna lärde sig svenska. De 
fick nämligen ofta agera som tolkar åt sina mödrar i olika 
sammanhang, eftersom mödrarna inte behärskade det svenska 
språket. 

Kommunikationsspråk 

Landsbygd Storstad 

Pojkarnas 
språk till Far Mor Syskon Far Mor Syskon 

Turkiska 18 18 11 14 13 5 

Svenska O O 1 O O 2 

Blandat turkiska 
och svenska 3 3 9 4 5 11 

Totalt 21 21 21 18 18 18 



Föräldrarnas och 
syskonens språk 
till pojkarna Far 

Landsbygd Storstad 

Mor Syskon Far Mor Syskon 

Turkiska 18 
Svenska O 
Blandat turkiska 
och svenska 3 

18 
O 

11 
1 

18 18 
O O 

O 

5 
2 

O 11 

Totalt 21 21 21 18 18 18 

Pojkarnas språk med sina turkiska kamrater 

Inom skolan 

Landsbygd Storstad 

Turkiska 12 5 
Svenska O 7 
Blandat turkiska 
och svenska 9 6 

Totalt 21 18 

Utanför skolan 

Turkiska 12 6 
Svenska 2 5 
Blandat turkiska 
och svenska 7 7 

Totalt 
50 

21 18 



Sammanfattning - språk 

Första och andra generationen talar turkiska inom familjen och 
med egna landsmän i olika utsträckning. 

Första generationen talar ofta på turkiska såväl inom familjen 
som med egna landsmän. En liten del av första generationen talar 
dock en turkiska som är blandad med några svenska ord. 

Andra generationen talar i mycket större utsträckning ett 
blandat språk med hela turkiska och svenska meningar om vart
annat eller på svenska med sina syskon och kamrater. 

E>enna tendens till en ökad användning av svenska språket är 
mer markant hos de pojkar vars föräldrar har storstadsbakgrund 
och som bor i mindre invandrartäta områden. De talar i större ut
sträckning ett blandat språk eller svenska med syskon och kam
rater jämfört med de pojkar vars föräldrar har landsbygdsbakgrund 
och som bor i mer invandrartäta områden och därför också har ett 
större utbud av egna landsmän i olika åldrar. 

Föräldrama talar uteslutande turkiska med sina pojkar obero
ende av bakgrund och pojkarnas språkanvändning. 

Undersökningen av turkiska flickor (Yazgan, 1983) visade 
också samma mönster. Föräldrama talade ofta turkiska inom 
familjen och med egna landsmän. En del av dem blandade dock in 
några svenska ord när de talade turkiska. Flickorna talade däremot 
ibland på turkiska, ibland på svenska med sina syskon. 

FRmD 

Att läsa böcker, tidningar 

Fädemas läsintresse och läsvanor i undersökningen begränsas till 
dagstidningar. Pojkama däremot läser även böcker och tidskrifter. 

Pojkarna i båda imdersökningsgrappema besöker bibliotek mer 
flitigt än sina fader. I biblioteken har de tillgång till både turkiska 
och svenska tidningar, tidskrifter och böcker. I de turkiska före



ningamas lokaler finns även turkiska och svenska böcker och 
dagstidningar. 

Bibliotek i invandrartäta bostadsområden som t ex R/T har ett 
större utbud av litteratur på olika språk än bostadsområden med få 
invandrare som exempelvis Upplands Väsby där utbudet är 
mindre. Den naturliga förklaringen är förstås att efterfrågan på s k 
invandrarlitteratur är större i invandrartäta bostadsområden. 

Majoriteten av fäderna med urban bakgrund (14 av 18) och 
hälften av fäderna med rural bakgrund (11 av 21) brukar läsa 
turkiska dagstidningar. Ca en tredjedel av fäderna oavsett social 
bakgrund läser svenska dagstidningar. Fäderna med urban bak
grund läser böcker (skönlitteratur) i större utsträckning jämfört 
med fäderna med rural bakgrund som ofta läser religiösa böcker. 

Majoriteten av pojkarna i xmdersökningen brukar läsa både 
turkiska och svenska dagstidningar, tidskrifter och böcker. De läser 
ofta tidskrifter och böcker om natur, teknik och idrott. Endast 
några få  pojkar läser skönlitteratur. Min tidigare undersökning av 
turkiska flickor visade dock att de ofta läste skönUtteratur. 

Det fi"amgår av många kvinnliga forskare, bl a Ve (1977), 
Waemess (1984), och Halsaa (1987) att kvinnor och män har olika 
intressesfärer. Kvinnor intresserar sig för det sociala och humanis
tiska medan män intresserar sig för det tekniska. Kvinnor har 
ansvarsrationalitet och män har teknisk begränsad rationalitet, d v s  
att kvinnor är relationsinriktade medan männen är aktions/-
produktionsinriktade. Detta avspeglas ofta på arbetsmarknaden. 
Kvinnor väljer ofta de reproduktiva yrkena, d v s  omsorg och 
vårdyrken som har med människor att göra medan män väljer 
tekniskt inriktade yrken (se avsnittet om yrkesval). 



Bokläsning 

Landsbygd Storstad 

Fäder Pojkar Fäder Pojkar 
(21) (21) (18) (18) 

Turkiska 11 14 14 12 

Svenska 6 15 8 14 

Typ av böcker, tidningar 

Serier 

Kiosklitteratur 

Skönlitteratur 

Natur 

Teknik 

Annat 

Landsbygd 

Fäder Pojkar 
(21) (21) 

O 

0 

2 

2 

1 

5 

13 

2 

2 

12 

12 

9 

Storstad 

Fäder Pojkar 
(18) (18) 

O 

O 

6 

2 

2 

2 

14 

2 

4 

8 

12 

6 



Radio, TV, video 

Majoriteten av pojkarna samt deras fäder i undersökningen lyssnar 
och tittar såväl på turkiska som övriga radio- och TV-program 
samt videofilmer. 

Pojkarna och deras fäder tittar på videofilmer minst ett par 
gånger i veckan, oftast på helgerna. De ser framförallt på 
komedier, äventyrs- och-actionfilmer, såväl turkiska som icke
turkiska. Alla drama- och musikalfilmema som de ser är turkiska. 
En liten minoritet som kommer från landsbygden ser även indiska 
och religiösa filmer med turkisk text till. 

I R/r finns videoaffärer med turkiska ägare. De köper turkiska 
filmer från turkiska videoföretag i Tyskland som importerar dessa 
filmer frin Turkiet. 

Turkiska flickor tittade också ofta på videofilmer såväl turkiska 
som andra filmer. 

Radiolyssnande, TV, videotittande 

Landsbygd Storstad 

Fäder Pojkar Fäder Pojkar 
(21) (21) (18) (18) 

Radio 
Turkiska program 
övriga program 

20 
15 

15 
16 

18 
12 

16 
14 

TI 
Turkiska program 
övriga program 

20 
20 

19 
21 

18 
18 

14 
18 

Video 
Turkiska filmer 
övriga filmer 

17 
14 

16 
16 



Typ av videofilm 

Landsbygd Storstad 

Fäder Pojkar Fäder Pojkar 
(21) (21) (18) (18) 

Kärlek 7 11 10 11 

Komedi 16 21 18 18 

Äventyr 15 18 15 18 

Action 14 19 13 17 

Skräck 10 16 10 13 

Musikal 14 18 11 14 

Drama 17 14 14 15 

Annat 
(indiska filmer, 
religiösa filmer) 4 4 0 0 

Hushållsarbete 

Majoriteten av fäderna deltar i hushållsarbetet fast inte så ofta. De 
kokar kaffe, te, lagar mat och bakar bröd, dukar/dukar av, diskar 
och städar huset ibland, speciellt när mödrarna är borta, på 
semester i Turkiet eller har oregelbundna arbetstider. 

Det enda hushållsarbete fäderna utför regelbundet är att gå ut 
och handla. Deras arbetsbakgrund i Sverige och de erfarenheter de 
har gjort som städare, diskare och restaurantarbetare tycks endast 



ha påverkat de strikt könsbundna attityderna till hushållsarbetet i 
viss mån, eftersom de fortfarande har kvar det gamla kultur-
mönstret som präglar ursprungssamhället i Turkiet, där kvinnorna 
står för inomhussysslor medan männen har utomhusuppgifter. 

Pojkarna med rural bakgrund deltar sällan i hushållsarbetet. Det 
enda arbete pojkarna utför ofta är att koka kaffe och te och ofta för 
eget bruk. Pojkarna med urban bakgrund deltar också oftare i hus
hållsarbetet. De dukar/dukar av och bäddar sin säng. De går också 
ut och handlar. 

Pojkarna i undersökningen lagar mat, diskar och städar ibland 
när föräldrarna och då framförallt mödrarna, är borta. Det är van
ligt att pojkarna sitter barnvakt åt sina småsyskon eller syskonbarn. 

Hjälp med föräldrarnas förvärvsarbete 

Åtta av pojkarna med rural bakgrund och åtta av pojkarna med 
urban bakgrund hjälper ofta till med föräldrarnas eller släkting
amas förvärvsarbete i deras pizzerior, korvkiosker eller frukt
affärer. 

Min undersökning av turkiska flickor (Yazgan, 1983) visade att 
turkiska flickor mycket oftare deltog i hushållsarbete jämfört med 
pojkarna. De utförde regelbundet en del hushållsarbete som t ex 
bakning, städning, diskning o s v .  Det förekommer dock inga stora 
skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller barnpassning av 
småsyskon, syskonbarn eller deltagande i föräldrarnas och släk
tingars förvärvsarbete. 

Familjen och dess kollektiva, sammanhållande kraft går före 
individen och allt annat i gruppen. 

Hobbyarbete 

Reparationer av TV-apparater och bilar är en viktig fritidshobby 
för pojkarna i båda områdena. Pojkarna i S/U/S sysslar med data
spel o s v i större utsträckning än pojkarna i R/T. 



Hushållsarbete 

Landsbygd Storstad 

Fäder Pojkar Fäder Pojkar 
(21) (21) (18) (18) 

ofta ibl ofta ibl ofta ibl ofta ibl 

Kokar kaffe, te 5 8 11 7 5 11 7 9 
Lagar mat 2 10 2 11 5 7 2 8 
Bakar 3 8 0 3 2 3 0 5 
Dukar/Dukar av 5 4 5 7 6 8 9 7 
Diskar 5 2 3 8 2 10 2 13 
Städar 2 3 4 7 1 11 5 11 
Bäddar 3 5 5 7 2 3 11 6 
Tvättar, stryker 1 0 1 2 0 3 4 2 
Handlar 13 6 4 11 12 2 11 4 
Passar barn 2 5 7 4 1 6 6 3 
Sköter blommor 5 3 1 4 3 3 3 6 

Hjälper till med föräldrarnas förvärvsarbete 

Storstad 
(18) 

8 8 

Landsbygd 
(21) 

Hobbyarbete osv 

Landsbygd 

Fäder Pojkar 
(21) (21) 

Storstad 

Fäder Pojkar 
(18)  (18)  

Elektronik, 
mekanism, slöjd 
Data 

5 8 
1 15 



Föreningsverksamheter, idrott, sport 

Majoriteten av fäderna i R/T (17) respektive i S/U/S är medlemmar 
i en turkisk förening. Endast två av fäderna i respektive område har 
sport- och fotbollsaktiviteter på fritiden. Dessa fäders ålder är låg i 
förhållande till gruppens ålder (35-44 år). Fäderna disponerar van
ligtvis föreningamas lokaler för att träffa varandra. De dricker te 
och kaffe, spelar kort, läser dagstidningar o s v .  

Majoriteten av pojkarna (17 av 21) i R/T respektive i S/U/S (12 
av 18) är också som sina fäder medlemmar i någon turkisk före
ning. Enligt stadgarna för invandrarföreningar får också kvinnor 
samt flickor och pojkar som är under 18 år automatiskt medlem
skap när fadern blir medlem i någon av dessa föreningar. 

Åtta pojkar av dessa 17 pojkar i R/T och 7 pojkar av dessa 12 
pojkar i SAJ/S har olika sportaktiviteter, framförallt fotboll, inom 
dessa turkiska föreningar. Resten av dem går ofta till föreningamas 
lokaler där de träffar vuxna och unga män, dricker te och kaffe och 
spelar ping-pong, biljard o s v .  

Turkiska föreningar har ofta turkisk benämning, men även 
svensk benämning förekommer ibland. 

En turkisk förening för turkiska vuxna och bam i Tensta kallas 
för turkiska SSU (Socialdemokratiska ungdomsförbundet) fram
förallt på gmnd av att den bildades med hjälp av bidrag från SSU. 
Turkiska föreningar liksom alla iindra etniska invandrarföreningar 
är i princip öppna för alla nationaliteter. 

Idrottsföreningen Harem som är döpt efter en ort i Turkiet med 
samma namn och som bildades och styrs av en turk har olika 
idrottsaktiviteter, bl a basket, vilka är inriktade på olika ålders-
gmpper för flickor och pojkar. 

Föreningsmedlemmama i Harem är av olika nationaliteter. 
Turkiska medlemmar som deltar i sport- och idrottsaktiviteter 
dominerar dock. 

Sju pojkar av totalt 21 i R/T och 12 pojkar av totalt 18 i SAJ/S 
deltar också i ohka sport- och idrottsaktiviteter inom helsvenska 
idrottsföreningar (SIF). 



Fädemas ålder 

R/T S/U/S 

Ålder Fäder Fäder 

35-44 6 6 
45-54 10 8 
55-64 4 3 
65 år och äldre 1 1 

Totalt 21 18 

Föreningsliv, sport- och idrottsaktiviteter 

^ S/U/S 

Fäder Pojkar Fäder Pojkar 
(21) (21) (18) (18) 

Medlem i en 
turkisk förening 17 17 12 18 
Medlem i en annan 
invandrarförening 0 4 0 0 
Medlem i en svensk 
förening O 7 O 12 

De flesta av pojkarna tränar någon av de japanska kamp-
sportema (karate, wo-so, kung-fu o s v). 

Fädemas föreningsliv i de båda områdena sker inom gränserna 
för den egna kulturgrappen. Föreningslivet inbegriper inte sport-
och idrottsaktiviteter, ej heller organiserade föreningsverksam
heter. 

Det låga deltagandet i sport- och idrottsaktiviteter kan förklaras 
med att fädemas höga ålder utgör ett hinder för dylika aktiviteter. 



Pojkarnas föreningsliv begränsas dock inte till samvaro med 
den egna kulturgruppen i de turkiska föreningamas lokaler. De är 
även engagerade i föreningsverksamheter, framförallt sport och 
idrott, i såväl svenska föreningar som föreningar med annan 
nationell anknytning. 

Turkiska föreningar ser dock olika ut i fråga om utformning 
och medlemmar i de två olika områdena. 

De turkiska föreningarna i R/T har endast turkiska medlemmar 
till skillnad mot de turkiska föreningarna i S/U/S som uppvisar 
variation vad gäUer medlenmiamas nationella ursprung. Vissa av 
föreningarna i S/U/S har endast turkiska medlemmar medan andra 
föreningar har medlemmar med olika nationella urspmng. De sist
nämnda är framförallt de föreningar som satsar på sport- och 
idrottsaktiviteter för ungdomar. 

Endast en liten del av flickorna i motsats till pojkarna var 
engagerade i sport- och idrottsaktiviteter (Yazgan, 1983). Detta 
måste ses med reservation. Flickomas fritidsintressen kan med 
tiden ha påverkats av det svenska samhällets fritidskultur. 

Religiösa föreningar och aktiviteter 

Majoriteten av fädema i R/T (18 av 21) respektive i S/U/S (17 av 
18) samt majoriteten av pojkarna i R/T (19 av 21) respektive i 
S/U/S (16 av 18) tycker att det är viktigt att utöva sin egen 
religion. 

Det förekommer avsevärda skillnader mellan områdena i reli
giös aktivitet och utövande. Majoriteten av fädema (16 av 21) och 
deras söner (16 av 21) i R/T är medlemmar i en religiös förening. 
Endast en minoritet av fädema (4 av 18) och deras söner (4 av 18) 
i S/U/S är medlemmar i en religiös förening. 

12 av de 16 fäder i R/T som är medlemmar i en religiös före
ning deltar regelbundet i de religiösa aktivitetema i moskéema. De 
deltar främst på lördagar och söndagar i gemensamma böner och 
predikan som hålls av den religiösa ledaren/mamen. Moskéema 



ligger ofta i källar- eller bottenvåningar (lägenheter) i bostads
områdena. 

Åtta av de 15 pojkar i R/T som är medlemmar i en religiös 
förening är religiöst aktiva. De går på korankurser som hålls för 
ungdomarna samt deltar i gemensamma böner som förrättas i 
moskéerna. Två av de 16 pojkarna som är medlemmar i en religiös 
förening har varit religiöst aktiva sedan en lång tid tillbaka. 

Skillnaderna mellan de två områdena i fråga om religiös verk
samhet kan dels bero på de olika sociala bostadsmiljöerna. 

I R/T är familjerna med deras landsbygdsbakgrund mer 
religiösa jämfört med familjerna i S/U/S vilka har relativt urban 
bakgrund. Detta kan härledas till de sociala förhållandena i Turkiet 
där islam är mer dominerande på landsbygden jämfört med stor
städerna där man anammat en relativt västerländsk levnadsstil och 
sekulariserad syn på religion. 

I de invandrartäta bostadsområdena där det följaktligen också 
bor fler muslimer är moskéerna fler och har större lokaler med fler 
religiösa aktiviteter samt är välutrustade jämfört med andra om
råden med mindre antal invandrare, där moskéerna är färre, har 
mindre lokaler o s v .  

Det är också möjligt att den etnisk-religiösa identiteten gynnas 
i invandrartäta områden, som exempelvis R/T, där livet är indelat i 
etniskt grupptänkande och efter etniskt mönster. 

Religiösa föreningar och verksamheter 

R/T S/U/S 

Fäder Pojkar Fäder Pojkar 
(21) (21) (18) (18) 

Medlem i en 
reUgiös förening 
- därav aktiva 

4 
2 

4 
1 



Religiösa attityder 

Är det viktigt att utöva sin egen religion (islam)? 

R/T S/U/S 

Fäder Pojkar Fäder Pojkar 
(21) (21) (18) (18) 

Mycket viktigt 16 15 13 9 
Ganska viktigt 3 4 4 7 
Inte så viktigt 2 2 0 1 
Inte alls viktigt 0 0 1 1 

Totalt 21 21 18 18 

Andra fritidssysselsättningar utanför hemmet 

Förutom föreningsaktiviteter har fäderna och deras söner andra 
fritidssysselsättningar. Fäderna i R/T sitter ofta på kaféerna i 
bostadsområdets centrum. Deras söner vistas också ofta i centrum. 
Fäderna och deras söner i S/U/S brukar sällan uppehålla sig i 
bostadsområdets centrum. 

Biobesök är sällan förekommande, varken för fäder eller söner 
i de båda områdena. I båda områdena begränsas teaterbesök för 
sönerna till de teaterföreställningar man går och ser tillsammans 
med skolan. 

Fäderna och sönerna i de två områdena går sällan på konsert. 
De går enbart på konsert med turkiska musikgrupper och artister 
som turkiska föreningar anordnar. 

Bio-, teater- och konsertbesök var också ovanliga bland de 
turkiska flickorna (Yazgan, 1983). De gick också i mindre ut
sträckning än de turkiska pojkarna på kaféer och restauranger. 
Några nya imdersökningar pekar dock på att turkiska flickor åker 



in till Stan och besöker kaféer o s v  mycket oftare jämfört med 
tidigare (Berg, 1991). 

Kafé-, konditori- och biobesök 

R/T S/U/S 

Fäder Pojkar Fäder Pojkar 
(21) (21) (18) (18) 

Promenad i centrum 13 19 15 15 
Promenad i stan 16 19 11 15 
Kafé-, konditoribesök 20 16 16 10 
Restaurangbesök 16 18 15 16 
Biobesök 3 16 5 15 
Konsert-, teaterbesök 10 7 7 11 
Fiska 9 13 5 10 

Sammanfattnii^ - fritid 

Både fädemas och sönemas liv och handlingar påverkas av det 
svenska samhället. Deras liv och fritid är mycket uppdelad. De 
organiserade fdtidssysselsättningama upptar en viktig plats i deras 
liv. 

Fädemas liv och fritid har inte påverkats av det svenska sam
hället och dess normer i samma utsträckning som pojkarnas liv och 
fritid. 

Fädema förvandlade de turkiska föreningamas lokaler till 
turkiska kaféer, där man kan umgås under avslappnade former och 
på ett spontant sätt. De dricker te, kaffe, läser turkiska tidningar, 
tittar på TV, lyssnar på radio o s v .  

Sönemas fritid däremot går ut på organiserade fritids-, sport-
och idrottsverksamheter. 

Flickomas fritid var inte så organiserad som pojkamas. De 
ordnade sin fritid på egen hand, ofta genom att träffa andra flickor 



och umgås hemma hos någon av dem. Detta kan dock ha för
ändrats och flickors deltagande i organiserade sport- och idrotts
aktiviteter kan ha ökats med tiden. 

Pojkarna besöker också ofta de turkiska föreningamas lokaler 
där de tar del av fädemas fritidsliv och på så sätt får uppleva att 
umgås under organiserade och avslappnade former. 

Fäderna och sönema med rural bakgmnd är mer religiösa och 
religiöst aktiva jämfört med fädema och sönema med urban bak
grund. De besöker ofta moskén, tittar på religiösa filmer och läser 
religiösa böcker. 

Trots att Turkiet är ett sekulariserat land är reUgionens in
flytande på det sociala livet, framförallt på landsbygden, stort. 

De socioekonomiska skillnaderna mellan storstäderna och 
landsbygden i Turkiet har alltid varit stora. 

De stora städema utvecklades under det centralt styrda Otto
manska riket genom handel, hantverk och manufakturindustriema 
vilka tillgodosåg hovets konsumtionsbehov. 

Överskottet av all produktion från jordbruket på landsbygden 
hamnade också i storstäderna där hovet bodde (Cem, 1977; Tekeli 
& Erder, 1978). 

Både industriema och jordbmket administrerades av tjänste
män och ämbetsmän med militär och religiös bakgrund som var 
avlönade av Sultanen. Utbildning och rättssystem styrdes av 
prästema. Islam var det enda levnadssättet i den socialt och 
ekonomiskt underatvecklade landsbygden. 1920 - efter Turkiska 
republikens deklaration av Atatiirk - skildes staten och religionen 
åt. Religionens inblandning i statsapparaten, utbildning, vård-
väsende förbjöds. 

Påverkan av Islam är fortfarande stor på den turkiska lands
bygden där det inte finns tillräckligt med industrier vid sidan av 
jordbruket. Stora jordägare och den patriarkaliska familjetypen 
dominerar. (Lundberg & Svanberg, 1992) 

Religiösa skolor och verksamheter såsom korankurser existerar 
vid sidan om det dominerande utbildningssystemet och skolorna 
på landsbygden. 



En påverkan av religiösa attityder på det statligt styrda utbild
nings- och skolsystemet samt på andra områden ses som ett hot 
mot sekularismen av de intellektuella, massmedia och myndigheter 
som noga övervakar dessa principer. 

De turkiska invandrarna från landsbygden med religiösa värde
ringar emigrerade tillsammans och koncentrerade sig därför till 
vissa bostadsområden. 

I de områden där invandrare med samma etniska ursprung, lika 
värderingar och tillhörande samma klass bor, skq>as en samhörig
hetskänsla som underlättar att organisera de etniska (religiösa) 
aktiviteterna, vilka i sin tur stärker den etniska känslan och identi
teten hos dessa invandrare. 

Biblioteken i de invandrartäta liksom i de mindre invandrartäta 
områdena är också samlingspunkter. Sönerna använder biblioteken 
som träffipunkt i större utsträckning än vad deras fäder gör. 
Biblioteken i de invandrartäta områdena är bättre utrustade med 
böcker på olika språk och gynnar den etniska identiteten. 

Fädemas läsintresse är fokuserat på turkisk litteratur. De läser 
nästan uteslutande turkiska tidningar medan sönerna läser både 
svensk och turkisk litteratur, oftast tidskrifter och lättlästa böcker 
om natur och teknik. De turkiska flickorna i min tidigare under
sökning läste ofta skönlitteratur, skrivna av seriösa författare. 

När det gäller TV- och videotittande så ser fäderna nästan bara 
på turkiska filmer medan sönerna ser både på turkiska och utländ
ska filmer, vilket även flickorna gjorde. 

Fädemas erfarenheter av yrke och arbete som kock, diskare 
o s v i Sverige avspeglas i deras deltagande i hushållsarbetet. De 
hjälper oftare till än vad de traditionellt sett skulle ha gjort om de 
bott kvar i Turkiet, men inte så ofta som är brakligt enligt det 
moderna svenska levnadssättet. 

Pojkarna liksom flickoma hjälper till med barnpassning av 
syskon och syskonbam hemma. Såväl pojkarna som flickoma 
hjälper föräldrama och släktingarna i deras förvärvsarbete. 



FRAMTIDSPLANER 

Fortsatta studier och val av utbildningslinje 

Majoriteten av pojkarna med rural bakgrund (18 av 21) respektive 
med urban bakgrund (17 av 18) vill utbilda sig efter grundskolan. 
De som inte vill studera efter grundskolan har för avsikt att gå ut i 
arbetslivet. De vill arbeta som pizzabagare, restaurantbiträde o s v ,  
något som de redan har erfarenhet av. 

Majoriteten av pojkarna med rural bakgrund respektive hälften 
av pojkarna med urban bakgrund som tänker fortsätta i gymnasies
kolan, väljer tvååriga yrkesutbildningar, framförallt med teknisk 
inriktning (fordon-elteknik-byggnad-datateknik o s v). 

Åtta av de 17 pojkarna med urban bakgrund som tänker studera 
efter grundskolan väljer dock de treåriga teoretiska utbildningarna 
- tekniska och naturvetenskapliga linjer. De är också mer intresse
rade av att fortsätta på universitetet jämfört med pojkarna med 
rural bakgrund av vilka endast fyra valde denna gymnasiala linje 
med siktet inställt på högskolestudier. 

Pojkarna som vill gå på teoretisk utbildning pekade dock på 
betydelsen av betyget som i sista hand avgör vilken linje man 
väljer. 

Pojkarnas val av böcker (teknik, natur) som de läser på sin fri
tid avspeglas också i deras val av yrke och arbete. Man kan dra 
slutsatsen att pojkarnas hobbies, som bil- och TV-reparationer, 
även förutsäger en del om deras yrkes- och arbetsval. De väljer de 
arbeten som kräver handskicklighet framför verbal förmåga. Det 
kan bero på att man väljer ett arbete utan språk när man är utsatt 
för förväntningar och krav från omgivningen (familjen-samhället) 
på att kunna använda två olika språk hela tiden. 

Pojkarnas val av tekniska utbildningar sammanfaller dock med 
den allmänna bilden av yrkesval och könsbundna attityder. Jäm
ställdhetsforskare har ofta pekat på de könsbundna utbildnings-
och yrkesvalen som ju också leder till en könssegregerad arbets
marknad bl a i Sverige. Tekniska linjer domineras ofta av pojkar 
66 



medan andra linjer med inriktning på socialt arbete o s v  domine
ras av flickor. Det har dock skett en förändring under det sista 
decenniet. Antalet flickor som väljer tekniska utbildningslinjer har 
ökat. 

Trots att sönerna siktar på finare yrke som telereparatör, bil-
och flygmekaniker o s v  jämfört med fäderna, som ofta var jord
brukare eller okvalificerade service- och industriarbetare, väljer de 
fortfarande yrken inom manuellt arbetsområde. 

Sönerna till fäder med urban bakgrund vilka hade större kultur
kapital och relativt kvalificerat arbete, väljer gärna längre utbild
ningar som leder till andra typer av arbete än de manuella. E)et har 
skett socioekonomiska förändringar för fäderna under deras 
vistelsetid i Sverige. En del fäder med arbetarklassbakgrund har 
sina egna rörelser, främst inom restaurantbranschen. 

Diakrona socioekonomiska och politiska förändringar inom ett 
samhälle avspeglas också i sociala klassförhållanden som t ex 
könsroller, yrkesval och utbildningsmöjligheter för genera
tionerna. 

I en undersökning av tre generationer kvinnor kommer Åström 
(1986) fram till att de kvinnor som var födda och växte upp imder 
folkhemssamhällets tid och var döttrar till de arbetarklasskvinnor 
som var födda och växte upp när samhället var starkt klass-
segregerat, blev bl a kassörskor, barn- och sjukvårdare o s v .  Fast 
de har litet finare yrken och bättre arbeten jämfört med sina 
mödrar har de stannat kvar inom den klass som föräldrarna till
hörde. 

En del av döttrama till dessa kvinnor som var födda och upp
växta under välfärdstiden har dock överträtt gränserna och blivit 
akademiker. 

Bl a Castles & Kosack (1973) och Shibutani & Kwan (1973) 
påpekar att relativt stora förändringar sker inom invandrargrupper 
bl a på arbets- och yrkesområden från en generation till en annan. 
Sönerna och döttrama skaffar sig ofta en gedignare utbildning än 
sina föräldrar. De väljer även att arbeta inom yrkesområden med 
relativt hög status. Castles & Kosack (1973) menade att en del av 



första generationens invandrare med arbetarklassbakgrund vilka 
arbetade som service- och fabriksarbetare i England så småningom 
blev småföretagare. 

Shibutani & Kwan (1965) menar att första generationens judar 
i USA var hantverkare och servicearbetare medan andra genera
tionen inriktade sig på affärsverksamhet och andra arbets- och 
yrkesområden. 

Min undersökning (Yazgan, 1984) av turkiska flickor visade 
också att turkiska flickor väljer servicearbeten med högre status 
som t ex hårfrisörska, kassörska och bamvårdare jämfört med 
mödrarna som också har servicearbeten men okvalificerade sådana 
som t ex städare, diskare o s v .  

Val av utbildning och yrke 

Landsbygd Storstad 
(21) (18) 

Vill fortsätta i 
gymnasiet 18 17 
Vill inte fortsätta 
i gymnasiet 2 O 
Vet ej 1 1  

Vem och vad som påverkar yrkesval 

Sex pojkar i R/T och fem pojkar i S/U/S gick i sjunde klass, 15 
pojkar i R/T och 13 pojkar i SAJ/S gick i åttonde och i nionde 
klass och har haft praktisk arbetslivsorientering (PRAO). 

I R / r  har pojkarnas yrkesval i första hand påverkats av 
familjen och skolan (läraren, syokonsulenten, PRAO:n o s v.) och i 
andra hand av släktingarna och vännerna. I S/U/S har pojkarnas 
yrkesval påverkats i första hand av föräldrarna och sedan av släk
tingarna. Skolans påverkan på pojkarnas yrkesval i S/U/S är 
mycket mindre jämfört skolans påverkan på pojkarnas yrkes
val i R/T. 



Vem och vad som påverkar yrkesval 

R / r  
(21) 

S/U/S 
(18) 

Familjen (föräld
rarna, släktingar) 
Släktingar/vänner, 
grannar 

11 

6 6 

9 

Skolan (syokonsu-
lent, lärare, Prao) 
Massmedia 

11 
O 

3 
1 

Sammanfattning - framtidsplaner 

Fäderna som var jordbrukare i Turkiet arbetade ofta som service-
eller industriarbetare i Sverige. 

De fäder som kom från urbana områden och var småföretagare 
och servicearbetare i Turkiet arbetade också ofta inom service- och 
industrisektorn. De har emellertid i större utsträckning tillgodo
gjort sig yrkesutbildningar sedan de kom till Sverige och arbetade 
som kvalificerade service- och industriarbetare. 

Pojkarna väljer ofta korta utbildningar med teknisk yrkesin
riktning, som t ex bilmekaniker, telereparatör o s v .  

Pojkarna som är söner till fäder som har urban bakgrund väljer 
i större utsträckning långa utbildningar och linjer med teknisk in
riktning samt naturvetenskapliga linjer. 

Första generationens val av arbete var inte könspräglat 
(Palmgren, 1981). Både männen och kvinnorna arbetade ofta inom 
servicesektorn, som städare, diskare o s v .  

Andra generationens val av yrke är mera könspräglat, om det 
inte har förändrats åt det hållet att turkiska flickor nu för tiden lik
som sina svenska skolkamrater mer och mer väljer de tekniska och 
naturvetenskapliga linjerna (Ericsson & Jacobsson, 1985). 

Skolans roll för yrkesval är betydligt starkare i de mer in-
vandrartäta områdena där huvudsakligen turkiska invandrare med 



rural bakgrund bor jämfört med invandrartäta områdeD där turkiska 
invandrare med urban bakgrund dominerar. 

Det kan finnas flera förklaringar till detta. Rurala människor är 
eventuellt av tradition mer undCTdåniga gentemot myndigheter. 
Det finns fler turkar i skolan, d v s  man väljer som sina kzunrater. 

Personalen i respektive rektorsområde har eventuellt olika 
attityder och sätt att vara tillmötesgående. 

FRAMTIDA ÄKTENSKAP 

Äktenskapspartner - villkor - tid 

Majoriteten av pojkarna i R/T (13 av 21 med rural bakgrund 
respektive 14 av 18 med urban bakgrund) menar att de själva 
väljer äktenskapspartner. 

Pojkarnas val av äktenskapspartner visar en annan bild än 
flickomas. Pojkarnas val präglas av samstämmighet med för
äldrarnas val medan flickorna ofta var utsatta för arrangerade 
äktenskap mot deras vilja (Yazgan, 1984). Framför allt gällde detta 
för flickor med rural bakgrund. 

11 av de 21 pojkarna med rural bakgrund och 12 av de 18 
pojkarna med urban bakgrund kan bestämma över äktenskapsvill
koren. Enligt mina samtal med fäderna förekommer brudpengar, 
d v s  pojkens familj betalar en simima pengar till flickans familj. 
Detta gäller för landsbygdsfamiljema. 

Bmdpengar som betalas till flickans familj, har ersatts av guld
smycket som kostar en hel del och som man ger som present till 
bruden själv. Dessa guldsmycken har två funktioner. Först och 
främst ger de prestige och status till pojkens familj som sätter dem 
på bruden infor bröllopsgästerna. Bröllopsfesten som äger rum i 
ursprungsmiljö i Turkiet varar sedan i minst tre dygn och det är 
brudgummens familj som står för kostnaderna. 

För det andra betalas brudpengama till flickan själv i form av 
guldsmycke i stället för att betalas till flickans familj i form av 



pengar. Dessa smycken är värda mycket materiellt och blir också 
en försäkran om gott leverne för det unga paret i framtiden. 

Framtida äktenskap 

Landsbygd (21) Storstad (18) 

Partner Tid Villkor Partner Tid Villkor 

Jag själv 15 15 11 15 16 12 
Min far 0 0 1 0 0 0 
Min mor 0 2 2 0 0 0 
Båda för-
äldrama 0 3 7 3 2 3 
Jag och mina 
föräldrar 
tillsammans 6 1 0 3 2 2 

Totalt 21 21 21 18 18 18 

Äktenskapspartners nationalitet och uppväxtbakgrund 

Majoriteten av pojkarna (14 av 21) med rural bakgrund respektive 
16 av 18 med urban bakgrund tänker sig en turkiska som äkten
skapspartner. Pojkarna med urban bakgrund föredrar i större ut
sträckning de i Sverige uppvuxna flickorna (14 av 16) jämfört med 
pojkarna med rural bakgrund (13 av 14). 

Under intervjuerna med fäderna i R/T kom det dock fram att 
pojkarna som konnmer från Kulu ofta gifter sig med turkiska 
flickor som växt upp i Kulu. Under sommarlovet i Kulu leder de 
naturliga släktkontaktema ofta till romans och giftermål mellan 
släktingamas barn. Men de flesta av dessa ungdomar skiljer sig 
efter en kort tid, vilket ställer till problem för myndigheterna i 
både Turkiet (Kulu) och Sverige. Fädemas förklaring är att 



ungdomarna har haft olika uppväxtmiljöer. Fäderna önskar att 
pojkarna gifter sig med turkiska flickor som växt upp i Sverige. 

Pojkarna med rural bakgrund kan tänka sig flickor från andra 
nationer i större utsträckning (7 av 21) jämfört med pojkarna med 
urban bakgrund (2 av 18). 

Pojkarna som har rural bakgrund och som bor i de mest 
invandrartäta områdena R/T har påverkats i viss mån intern-etniska 
miljön i området. Några av dem har syskon som är gifta med per
soner från andra nationaliteter - invandrare. 

Turkiska flickor, oavsett social bakgrund, föredrog som äkten
skapspartner de turkiska pojkar som växt upp i Sverige. Fram
förallt de flickor som kom från landsbygden fann de turkiska 
pojkarna i Kulu mycket traditionella och därför inte intressanta 
som äktenskapspartner. 

Val av äktenskapspartner och nationalitet 

Landsbygd Storstad 
(21) (18) 

En turkiska 14 16 
En svenska 2 1 
En annan natio
nalitet 5 1 
Totalt 21 18 

Sammanfattning - framtida äktenskap 

Pojkarna föredrar turkiska flickor som äktenskapspartner. De med 
rural bakgrund kan i större utsträckning tänka sig flickor från andra 
nationer som äktenskapspartner. Områdets mångkulturella mönster 
uppenbarar sig i relationerna i de invandrartäta områdena där en 
del pojkar har syskon som är gifta med personer från andra 
nationer. 



Pojkarna med rural bakgrund föredrar i större utsträckning de 
turkiska flickor som bor i Turkiet. Det är ganska vanUgt bland 
turkar som kommer från Kulu att de gifter sig med flickor från 
Kulu trots att äktenskapet inte håller länge. 

Pojkarna med urban bakgrund däremot föredrar som äkten
skapspartner de turkiska flickor som växt upp i Sverige. 

rackoma i min tidigare undersökning föredrog oavsett social 
bakgrund turkiska pojkar som var födda och uppvuxna i Sverige 
som äktenskapspartner. 

Arrangerade äktenskap med flickor i tidiga åldrar (efter grund
skolan) lär ha minskat i och med att flickorna numera går på ut
bildningar under en längre tid. 

DISKRIMINERING 

Majoriteten av de turkiska pojkarna i R/T (16 av 21) och i S/U/S 
(14 av 18) uppger att turkiska elever behandlas av sina svenska 
lärare på samma sätt som svenska elever. 

Majoriteten av de turkiska pojkarna i R/T (16 av 21) och i 
S/U/S upplever också att de av den övriga skolpersonalen be
handlas på samma sätt som svenska elever. 

Pojkarna i respektive områden, framförallt i S/U/S, behandlas 
däremot annorlunda av sina skolkamrater enligt deras egna ut
sagor. 10 av 18 pojkar i S/U/S upplever en viss eller stor skillnad i 
behandling medan 9 av 21 pojkar i R/T upplever en sådan skillnad, 
övriga i respektive område upplever ingen skillnad. 

Pojkarna i R/T som känner att de behandlzis sämre av sina 
svenska kamrater jämfört med svenska elever menar att de var 
oroliga och stöddiga när de var nya i Sverige. Det har upphört för 
länge sedan men de har fortfarande stämpeln på sig. 

Enligt mina observationer är turkiska pojkar ofta tillsammans i 
grupper. En del av dem är livliga och talar högre och med gester 
under rastema. 



Pojkarna i S/U/S menar att det finns väldigt få svenska elever 
som behandlar invandrarelever illa. De som gör det kallar dem 
svartskallar. De menar också att svenska elever som bara umgås 
med svenskar behandlar invandrarelever annorlimda. Eftersom de 
tar avstånd från invandrare så får de heller aldrig chansen att lära 
känna någon som person. De svenska elever som har lärt känna 
invandrarelever behandlar dem precis på samma sätt som sina 
svenska kamrater. Helt problemfritt har det inte varit då det kan 
uppkomma missförstånd innan man lär känna varandra tillräckligt 
väl. 

Hur behandlas turkiska elever jämfört med svenska av svenska 
lärare i skolan? 

R/T S/U/S 

Ingen skillnad 16 14 
En viss skillnad 2 3 
Stor skillnad 3 0 
Vet ej 0 1 

Totalt 21 18 

Hur behandlas turkiska elever jämfört med svenska av den övriga 
personalen? 

R / r  S/U/S 

Ingen skillnad 16 17 
Bättre än svenska elever 1 1 
Sämre än svenska elever 4 0 
Vet ej 0 0 

Totalt 21 18 



Hur behandlas turkiska elever jämfört med svenska av övriga per
sonalen? 

RyT s/u/s 

Ingen skillnad 12 8 
En viss skillnad 5 8 
Stor skillnad 4 2 
Vet ej 0 0 

Totalt 21 18 

Behandlas turkiska elever bättre eller sämre än svenska av de 
svenska eleverna? 

RJT S/U/S 

Bättre 1 1 
Sämre 8 9 

Totalt 9 10 

Ställer sig svenska elever på svenska elevers sida vid konflikter? 

R/T S/U/S 

Ja 3 2 
Nej 3 4 
Vet ej 3 4 

Totalt 9 10 



Tror du att svenska elever anser att turkiska elever är lugnare 
eller bråkigare än svenska elever? 

RJT S/U/S 

Lugnare 
Bråkigare 
Ingen skillnad 
Vet ej 

0 
7 
1 
1 

0 
6 
3 
1 

Totalt 9 10 

Sammanfattning - diskrimlnerii^ 

Pojkar i mindre invandrartäta områden upplever i större utsträck
ning diskriminering och rasism, jämfört med pojkar i mer in
vandrartäta områdena. Pojkar i mindre invandrartäta områdena 
lägger skulden på sig själva och den egna gruppen, medan 
pojkarna i de mer invandrartäta områdena lägger skulden på 
svenskarna. 

JÄMFÖRELSER MELLAN TVÅ UNDERSÖKNINGAR 

Denna undersökning om turkiska pojkar är en fortsättning på den 
tidigare genomförda studien om turkiska flickor - andra genera
tionens invandrare. 

Första delen av projektet handlade om turkiska flickors och 
deras mödrars beteende och attityder inom olika områden som t ex 
umgänge, fritidssysselsättningar o s v  Yazgan (1983). Undersök
ningen baserades på 30 djupintervjuer med turkiska flickor som 
bodde i de invandrartäta områdena Fittja/Alby och mindre in
vandrartäta områdena Sollentuna/Upplands Väsby. Flickorna var 
mellan 13 och 16 år och gick på högstadiet på skolor i ovan-
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nämnda områden. De var etniska turkar och hade bott minst 10 år i 
Sverige. 

Uppgifterna om mödrarnas bakgrund och beteende erhölls 
genom intervjuer med flickorna. 

Denna undersökning handlar om turkiska pojkar och deras 
fäders beteende och attityder vad gäller t ex umgänge, fritids
sysselsättningar etc. Detta ger möjlighet till att jämföra pojkarna 
och deras fäder med flickorna och deras mödrar. 

Undersökningen baseras på kategoriserade intervjuer med 
bundna svar med 39 pojkar och 36 fäder som bodde i de 
invandrartäta områdena Rinkeby/Tensta och i de mindre 
invandrartäta områdena SollentunaAJpplands Väsby/Solna. 

Pojkarna var mellan 13 och 16 år och gick på högstadiet i 
ovaimämnda områden. 

De var etniska turkar och hade bott minst 10 år i Sverige. Jäm
fört med flickorna var pojkarna i mycket större utsträckning födda 
i Sverige. 

Pojkarna svarade på frågor om deras och fädemas beteenden 
och attityder vad gäller språk, umgänge, fritidssysselsättningar. 
Frågor om fädemas socio-ekonomiska bakgmnd, arbete, utbildning 
o s v  ställdes till fäderna direkt. 

De pojkar vars fäder var förhindrade att delta i intervju fick 
själva svara på frågor om fädemas socioekonomiska bakgrund. 

Utbildningsnivån för fädema och mödrama är låg i imdersök-
ningen. Den är speciellt låg för mödrama. 

Familjerna har landsbygds- och arbetarklassbakgrund. De som 
bor i invandrartäta områden kommer från landsbygden medan de 
som bor i de mindre invandrartäta områdena kommer från stor
städerna. Kvinnor och män jobbar som fabriks- och servicearbetare 
i Sverige. I min tidigare undersökning om andra generationens in
vandrare - turkiska flickor kom jag fram till samma resultat. 

En skillnad mellan föräldrarna i denna undersökning och i den 
tidigare gjorda undersökningen är att de i denna undersökning är 
förtidspensionerade i mycket högre grad än de föräldrarna i den 
tidigare gjorda tmdersökningen. 



En tänkt förklaring kan vara att en längre tids kroppsligt slitage 
av de som arbetar manuellt (industriarbete) samt myndighetemas 
ändrade attityder gentemot invandrare och sjukdom. Familjerna i 
undersökningen bor trångt. Familjerna med landsbygdsbakgrund 
har fler bam och större hushåll och bor trängre i jämförelse med 
familjerna med storstadsbakgrund. 

Bland landsbygdsfamiljema bor flera generationer tillsammans 
d v s  föräldrar och gifta söner med familjer endast under en kortare 
period (kan dock innebära år). 

Samma resultat fick jag i min tidigare undersökning om andra 
generationens invandrare - turkiska flickor. 

Pojkarna med landsbygdsbakgrund har dock i större utsträck
ning eget rum med egna prylar jämfört med landsbygdsflickoma. 
Pojkarnas behov prioriteras i första hand under sådana förhåll
anden med knappa resurser. 

Första generationens turkiska invandrarkvinnor och män umgås 
nästan bara med egna landsmän, släktingar, vänner. Andra genera
tionens invandrare, flickor och pojkar tycker om att umgås med 
släktingar. Flickorna klagar dock på att de måste hjälpa till, ta hand 
om barnen, visa hänsyn till de gamla under dessa sammankomster. 

Andra generationens invandrare flickor och pojkar har ett mera 
blandat umgänge med både landsmän och svenskar samt andra 
nationaliteter jämfört med första generationens invandrarkvinnor 
och män. 

Landsbygdsflickoma och pojkarna vilka bor i de invandrartäta 
områdena imigås i större utsträckning med de egna landsmännen 
jämfört med storstadsflickorna och pojkarna. 

Umgänge med svenska kamrater och kamrater med andra 
nationaliteter innebär olika erfarenheter för flickor och pojkar. 

Framförallt landsbygdsflickoma hamnar i konfliktsituationer 
mellan familjen och de svenska kamraterna vilka representerar en 
friare kvinnosyn i föräldrarnas ögon. 

Detta måste tas med reservation inte minst p g a att undersök
ningen gjordes för några år sedan (1983). Sedan dess har familjens 
stränga attityder gentemot flickorna luckrats upp i någon mån 
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enligt mina efterforskningar och samtal med skolpersonal, för
äldrar, ungdomar. 

Turkiska flickor och pojkar umgås även på olika sätt. Flickorna 
har det sydländska sättet att umgås. Att samlas hos någon flicka, 
dricka te, kaffe, titta på TV, video, promenera i stan o s v .  

Pojkarna däremot träffas och umgås oftast med varandra 
genom det organiserade förenings- och fritidslivet, sport, 
idrottsaktivitet etc. 

Andra generationens turkiska invandrare, flickor och pojkar, 
som har lärt sig det svenska språket i tidig ålder har bättre kun
skaper jämfört med första generationen som har lärt sig svenska i 
vtixen ålder. 

Andra generationens invandrare - flickor och pojkar -
använder svenska språket i hemmet (syskonen sinsemellan) vid 
sidan av turkiskan till skillnad från första generationen som 
använder enbart några svenska ord i det turkiska språket i hemmet. 
Storstadspojkar och -flickor som bor i de mindre invandrartäta 
områdena använder svenska språket i större utsträckning när de 
talar med sina syskon och sina turkiska kamrater. 

Både första och andra generationens fiitid vad gäller fäderna 
och deras söner är mycket uppdelad. Deras fritid präglas av ett 
organiserat föreningsliv. 

Medan pojkarnas fritid är full av fritidsaktiviteter, ofta idrotts
liga, präglas fädemas fritid av det lugna, sydländska sättet att för
driva fritiden på: att sitta i föreningamas lokala* och dricka te och 
kaffe, läsa tidningar och umgås med varandra. Pojkama är natur
liga och självskrivna medlemmar även i dessa föreningar och del
tar ofta i de vuxnas fritidsliv. 

Det är framförallt fäderna med landsbygdsbakgrund och deras 
söner som bor i de invandrartäta områdena som är medlemmar i de 
religiösa föreningama och är religiöst aktiva. 

Första och andra generationens invandrare är flitiga besökare 
på biblioteken. 

Medan fädemas läsintresse begränsas till turkiska tidningar, 
läser pojkama både turkiska och svenska tidningar och tidskrifter. 



Pojkarna är ofta intresserade av ämnen som natur och teknik. 
Flickorna läser skönlitteratur. 

Både första och andra generationens invandrare tittar ofta på 
framförallt turkiska filmer. 

Fädemas erfarenheter som diskare, kockar o s v i arbetslivet 
yttrar sig också i hushållsarbetet, då och då. 

Pojkarna, till skillnad från flickorna som regelbundet hjälper 
till hemma, deltar ibland i hushållsarbetet, speciellt när modem är 
borta på semester eller sjuk. Både flickorna och pojkama hjälper 
till med föräldramas förvärvsarbete. Disk-, städarbete, eget företag 
o s v .  

Flickoma och pojkarna tar hand om små bam i familjen och i 
släkten i samma utsträckning. 

Pojkama väljer korta yrkesinriktade utbildningar såsom bil
mekaniker, tv-reparatör. 

Flickoma väljer de utbildningar och yrken som har 
humanistisk-social inriktning, sjuksköterska, förskolelärare, lärare 
o s v .  Dessa könsbestämda utbildnings- och yrkesvalsmönster hos 
turkiska pojkar och flickor måste dock tas med reservation. 

Detta gällde även för svenskar när jag gjorde undersökningen 
om turkiska flickor (1983). 

Detta mönster har i viss mån ändrats i Sverige. Svenska flickor 
väljer i något mer jämfört med tidigare nu oftare utbildningar med 
teknisk inriktning och pojkar väljer oftare utbildningar och yrken 
med social-himianistisk inriktning. Pojkama och flickorna har ofta 
varierande erfarenheter när det gäller respektives framtida planer. 

Familjens äktenskapsplaner sätter hinder för landsbygdsflick-
omas planer på vidareutbildning. Landsbygdspojkama bestämmer 
i mycket högre utsträckning själva om de vill gå vidare i sin ut
bildning utom i de fall där familjeföretagen (pizzerian o s v )  styr 
deras yrkesval i tidig ålder. 

Landsbygdsflickoma hamnar ibland i en konfliktsituation där 
familjen bestämmer om framtida äktenskapspartner. 

Landsbygdspojkama bestämmer dock själva om framtida 
äktenskapspartner. 



Andra generationens turkiska invandrare tycker att de behand
las annorlunda av svenska elever. 

Flickor åberopar familjens annorlunda ursprung, normer, 
värderingar som orsak. Pojkar med landsbygdsbakgrund som bor i 
de invandrartäta områdena förklarar svenska elevemas annorlunda 
behandling av turkiska elever med referens till sig själva och den 
egna gruppen som orsak till denna särbehandling, medan pojkarna 
med storstadsbakgrund som bor i de mindre invandrartäta om
rådena förklarar det med referens till den svenska gruppen och 
bostadsområdenas homogent svenska karaktär. 

Slutsatser 

I denna und^sökning har jag intervjuat turkiska pojkar i några 
Stockholms-områden utifrån teoretiska föreställningar om den in
lärning som sker i första och andra generationen av det nya sam
hällets attityder, värderingar och beteenden (resocialisation) lik
som också med hänsyn till det etniska bagage av gemensamt ur
sprung, historia, kultur, språk och religion som de etniskt turkiska 
invandrama förde med sig till Sverige och mer eller mindre och på 
olika sätt bevarat här i landet. Mina frågeställningar var sålunda 
följande: 

Vilka är skillnaderna mellan första generationens (fädemas) 
och andra generationens (pojkamas) beteenden och attityder 
vad gäller t ex språk, umgänge, fritid? 

I vilken utsträckning domineras fädemas och pojkamas 
beteenden och attityder av deras etniska tillhörighet och av 
urspmngssamhällets kultur? 

I vilken mån påverkas fädemas och pojkamas beteenden och 
attityder av den nya samhället? 

Varierar fädemas och pojkamas beteenden och attityder med 
socio-ekonomisk bakgrund och bostadsmiljön? 



Eventuella skillnader mellan pojkarnas och flickomas bete
enden och attityder. 

Två generationer 

Den första generationen har haft sin primära socialisationsprocess i 
det turkiska samhället medan den andra generation har haft sin 
socialisationsprocess i Sverige i en tvåkulturell miljö. De båda 
generationerna har därmed kommit att tillägna sig det svenska 
samhället i olika utsträckning. 

De båda generationemas förhållningssätt till det turkiska sam
hället och dess kultur samt deras möjligheter att göra nya erfaren
heter har visat sig variera beroende på deras socioekonomiska 
bakgrund, klasstillhörighet och kön. 

Påverkan av det nya samhället vad gäller fädemas och mödrar
nas handlingar, beteende och attityder handlar främst om yttre 
saker och beteendemönster, medan däremot det svenska samhällets 
påverkan av pojkamas och flickomas handlingar, beteenden och 
attityd»" går mera på djupet och handlar mera om innehållet i 
beteendena och vanoma. Pojkarna har bättre kunskaper i svenska 
språket än sina fäder. Deras val av utbildning och yrken skiljer sig 
från fädemas vilka ofta var lågutbildade med lågstatusyrken. 
Pojkama tänker ofta studera vidare efter grundskolan och väljer 
yrken och arbeten med högre status som t ex dataingenjörer, TV-
reparatörer o s v  imder det att fädema ofta hade de mest låg
avlönade arbetena i Sverige som städare, diskare o s v .  Rera av 
fädema hade inte någon utbildning överhuvudtaget. En del fäder 
har dock kunnat höja sin yrkesstatus. Några som var av bonde
ursprung blev arbetare i Sverige. Andra som var okvalificerade 
arbetare har gått på yrkes- och utbildningskurser och blivit kvalifi
cerade arbetare. I min studie av turkiska flickor (Yazgan, 1983) 
fann jag också att flickoma valde yrken och arbeten med bättre 
status som t ex frisörska, sjuksköterska, lärare jämfört med 
mödrarna som hade lågstatusarbeten. Flickoma väljer ofta de 



humanistislct yrkesinriktade linjerna medan pojkarna väljer de tek
niskt yrkesinriktade linjerna. Pojkar med urban bakgrund väljer 
dock i högre utsträckning de treåriga tekniska och naturvetenskap
liga linjerna. 

Dessa skillnader mellan flickor och pojkar måste dock tas med 
reservation eftersom data om flickorna är gamla. Då jag gjorde 
undersökningen (1983) om turkiska flickor valde även svenska 
flickor ofta humanistiska Unjer och utbildningar med inriktning på 
serviceyrken, vilket nu har förändrats. Svenska flickor väljer mer 
och mer tekniska linjer och utbildningar. Man kan anta att samma 
tendens även gäller för turkiska flickor. 

Pojkarna har kontakter med svenskar, genom skolan och sina 
fritidsaktiviteter i högre grad än sina fäder, och detta stämmer med 
flickorna som också visade sig ha kontakter med svenskar i högre 
grad än sina mödrar (Yazgan, 1983). Till skillnad från flickorna 
och deras mödrar är både pojkarnas och fädernas fritid uppdelad på 
fritidsföreningsverksamheter. 

Pojkarna och fäderna tillägnade sig alltså i högre grad det sven
ska samhällets fritidsmönster. Pojkarna påverkades allra mest. 
Deras fritid präglades mer av det svenska samhällets syn på fritid 
och fritidssysslor i form av gruppverksamheter som sport- och 
idrottsaktiviteter. 

Fädemas fritidssysslor baserades i stället mer på den egna kul
turens och det egna språkets villkor. De har förvandlat de turkiska 
föreningslokalerna till turkiska kaféer, där de umgås med varandra 
på ett spontant och fritt sätt. Sönerna är inte heller främmande för 
detta. De tar del av fädernas fritid och umgänge genom att besöka 
turkiska föreningar. 

Religiösa verksamheter intar en viktig plats både i första pch 
andra generationens fritid och liv framförallt när det gäller fäder 
med rural bakgrund och deras söner. 



Etnisk grupp 

Den turkiska invandrargruppen har en starkt särpräglad turkisk-
etnisk identitet i Sverige. Andra generationen har trots att de har 
bättre språkkunskaper, längre utbildning och annorlunda val av 
yrke än första generationen, en lika stark identitet som första gene
rationen. Denna etnicitet tar sig dock varierande uttryck för olika 
grupperna. 

Religionen spelar olika stor roll för den första och andra gene
rationen. Socioekonomisk bakgrund påverkar också reUgiositeten. 
Första generationens invandrare med rural religiös bakgrund har 
ofta bosatt sig i vissa områden tillsammans med släktingar, gran
nar och vänner. 

Dessa invandrartäta områden där turkiska invandrare i stor ut
sträckning bor förekommer det mer av reUgiösa och andra 
etniska/språkliga verksamheter än i andra mindre invandrartäta 
områden. Detta förstärker i sin tur den etniska/religiösa identiteten 
och det underlättar uppgiften att föra den vidare till andra genera
tionen. 

Moskéerna i de invandrartäta områdena har bättre lokaler, och 
de erbjuder mer välorganiserade religiösa verksamheter än andra 
moskéer. Biblioteken i de invandrartäta områdena är bättre upp
byggda och utrustade med böcker för invandrares behov än andra 
bibliotek. Också de turkiska föreningarna är bättre organiserade i 
de invandrartäta områdena. 

Andra generation kan till stor del bevara sin turkiska etnicitet 
genom band till familjen, föräldrarna och släktingarna. De upp
skattar att umgås med släktingar och vänner till familjen. De be
söker de turkiska föreningarnas lokaler och kan där umgås med 
sina fäder på ett spontant sätt. De tittar på turkiska videofilmer vid 
sidan om utländska filmer. 

Deras framtida val av äktenskapspartner inom den egna 
gruppen är också ett bevis på styrkan i dessa etnicitetsbevarande 
mekanismer. 



Jag hittade liknande mönster hos de turkiska flickorna i min 
tidigare undersökning Yazgan (1983). 

SAMMANFATTNING 

I korthet kan alltså sägas att första och andra generationens 
invandrare integreras i det svenska samhället i olika utsträckning 
och på olika sätt. 

Första generationen har formats som individer i det turkiska 
samhället med dess normer, värderingar, religion och språk långt 
innan de kom till Sverige. De vårdar och bevarar sina relationer till 
den egna gruppen. De umgås nästan bara med varandra enligt 
gamla kulturmönster även om det sker inom ramen för ett organi
serat fritids- och föreningsliv. För dem innebär arbetet en utkomst
källa och möjlighet att förbättra sin ekonomiska situation snarare 
än skaffa sig social prestige. 

Andra generationens invandrare formas som individer när de är 
små samtidigt med såväl hemmets som det nya samhällets värde
ringar, normer och språk. Majoritetssamhällets påverkan går djupt 
in i dem. De lär sig dess språk i förskola och skola. Utvecklar rela
tioner och kontakter med den inhemska befolkningen liksom med 
andra minoritetsgrupper i skolan och på fritiden. 

Andra generationen har i mycket större utsträckning än de 
första införlivat majoritetssamhällssyn på arbete, utbildning, yrke, 
fritid, umgänge. 

Olika social bakgrund och etnisk miljö skapar dock varierande 
integration. Landsbygdsinvandrare av första och andra genera
tionen som bor i de invandrartäta områdena integreras i mindre ut
sträckning än invandrare med stadsbakgrund som bor i de mindre 
invandrartäta områdena. 

Den primära socialisationen i en bikulturell miljö får också 
olika följder för pojkar och flickor och den ger upphov till olika er
farenheter också beroende på social bakgrund. Denna process får 
smärtsamma föl jda för flickor i familjer med landsbygdsbakgrund 



och traditionella normer och könsvärderingar som kommer till ut
tryck i flickomas relationer till svenska kamrater i skolan och på 
fritiden. 

De turkiska invandrama skapar och omskapar med hjälp av 
sina erfarenheter från hemlandet och sina nya erfarenheter i 
Sverige en speciell etnisk/invandrarkultur som skiljer sig såväl 
från det turkiska samhällets som det svenska samhällets kultur. 
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