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förord
Som ung kille hade jag inga som helst planer på att läsa vidare efter gymnasiet. Jag 

ville bli handbollsproffs. Första gången jag hörde begreppet »högskola« var när jag 

gick på gymnasiet. Vår syokonsulent skulle informera klassen om vad det innebar att 

plugga på universitet. Trots att mina föräldrar tjatade på mig om att jag skulle tänka 

på min framtid så lyssnade jag bara med ett öra. Jag var betydligt mera intresserad av 

tjejen som satt bredvid mig. Men en mening fick mig att reagera. Det var när syon sa: 

»Och kom ihåg att ni aldrig kommer ha det så roligt som när ni pluggar på högskola.« 

Roligt? Vad var det som kunde vara så roligt med att ägna ännu mera tid åt att plugga 

än vad man redan gjorde? Hon kunde inte vara riktigt klok! För en stund så slutade 

jag fokusera mig på min snygga bänkkamrat utan lyssnade istället på vad syon hade att 

säga. Ordet »roligt« har alltid varit ett enkelt sätt att fånga min uppmärksamhet. Jag 

bestämde mig för att boka ett möte med syo. 

Några dagar senare satt jag i hennes allt för lilla rum med allt för många böcker. 

– Nå, Carl, vad har du tänkt jobba med när du blir stor? 

Syon studerade mig över kanten på hennes glasögon. 

– Jag vill jobba med musik, svarade jag rappt. 

Hon drog en djup suck och himlade med ögonen. 

– Ok, då gäller det att sätta ihop ett band och att försöka slå. Tror du att du 

kommer att kunna tjäna pengar på det? Mitt mod sjönk en aning, men jag var inte 

beredd att ge mig så lätt. 

– Ja, eller nä... Jag vet inte, men det verkar kul. Jag vill ha ett jobb som är kul. 

Utifrån hennes blick skulle man kunna tro att mitt uttalande var värre än att svära i kyrkan. 
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– Livet går inte bara ut på att ha kul, unge man. Det gäller att bidra till samhället på 

ett konstruktivt sätt, svarade hon pliktskyldigt. 

– Kan inte en musiker göra det? 

Hennes talande tystnad fick mig att förstå att hon inte höll med. Jag fick i alla fall en 

kurskatalog och bläddrade snabbt till överskriften »Musikhistoria«…

Inför min första tenta i musikhistoria var jag fruktansvärt nervös. Tentan var en 

salskrivning på två poäng. Jag hade frågat en av mina lärare hur jag skulle förbereda 

mig. Läraren tyckte att det var viktigt att ha koll på olika begrepp som kunde dyka 

upp på tentan. Sagt och gjort. Jag gick hem och lärde mig vad vartenda ord betydde i 

sakregistret. Nu kunde jag inte vara mer förberedd. Laddad. Plötsligt upptäckte jag att 

jag hade glömt att ta med mitt pennskrin. De flesta studenterna hade redan intagit sina 

platser, medan jag febrilt såg mig omkring efter en penna. Var det så här min första 

tenta skulle sluta? Underkänd på grund av jag inte hade tagit med mig en penna? Till 

slut tog jag mod till mig och frågade tentavakten om han möjligtvis inte hade en penna 

at låna.

– Första tentan? Du är inte den enda som har glömt penna. Många är nervösa inför 

sin första tenta, så jag brukar alltid ta med ett gäng, sa han och log.

Jag skrev VG på tentan, blev överlycklig och tänkte att jag nog inte behövde plugga 

så mycket till nästa. Det gjorde att jag blev underkänd på andra tentan. Man lär sig så 

länge man lever...

Så småningom fann jag min väg till Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms 

universitet. Hur skiljer då den Carl Sahlin som klev in på universitets lokaler för första 

gången, och den som stegade ur 6 år senare? Enkelt sett kan man sammanfatta 

det genom att säga att min värld växte. Från att främst har varit intresserad av 

bodybuilding och vilket kosttillskott som skulle leda till maximal muskelutveckling, 

spenderade jag nu istället min tid med att fundera över vem som har makt i samhället, 

hur de fick den och vem som borde ha den. Vad driver människan till att vilja 



5

utvecklas? Hur kan vi förstå terrorismens framväxt? Vad innebär det i förlängningen att 

vi lever i ett segregerat samhälle? Hur löser vi konflikter? Varför uppstår konflikter?

De kunskaper som mina studier gav mig har jag kunnat använda mig av inom 

i princip varje yrke jag har gett mig in i. Som låtskrivare och musikproducent har 

det hjälpt mig att analysera den framtida och nuvarande musikmarknaden, vilka 

som har de rätta kontakterna, skapa fördelaktiga avtal och behålla en bra relation 

med olika skivbolag och låtskrivare världen över. De pedagogiska verktygen jag 

fick från Lärarhögskolan är givetvis användbara för lärare, men även för andra jobb 

som kräver ett tydligt ledarskap. Det innefattar bland annat att kunna motivera och 

leda grupper, vara tydlig i sitt budskap och sätta ramar för normer och värderingar 

som man vill sträva efter inom ett företag eller organisation. I samband med mina 

universitetsstudier utvecklades jag inte bara intellektuellt, utan jag fick även ett 

akademiskt självförtroende. Jag kunde något som ingen kan ta ifrån mig. Jag lät mig 

inte tystas i diskussioner på grund av rädslan för att uppfattas som dum. Jag vågade 

göra min röst och min åsikt hörd. Min önskan är att fler människor i Sverige ska få den 

möjligheten. 

C a R L  S a H L I N ,  G r i n G o
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 Inledning
Den här boken bygger på en undersökning som genomförts av Gringo, TCO och 

Integrationsverket för att fungera som ett peptalk för högskolestudier. Målgruppen 

är ungdomar, lärare och personal inom högskoleväsendet. Målet är att locka fler 

ungdomar med utländsk bakgrund att studera vidare. Ett delmål är att dessutom 

locka unga från orter och hem som saknar en tradition för högskolestudier. Det är 

med andra ord inte enbart en fråga om etnicitet, utan även en fråga om social och 

ekonomisk bakgrund. Den ena delen av bokens undersökning bygger på intervjuer 

med studenter som studerar på högskola. Valet av studenterna har gjorts utifrån ett 

brett spektrum. Personerna har olika bakgrunder och erfarenheter. Poängen med det 

är att visa att »invandrarna« i Sverige har egentligen bara en sak gemensamt, nämligen 

att de kallas »invandrare«. Begreppet »invandrare« är av detta skäl problematiskt, 

eftersom man talar om en så pass stor och heterogen grupp i vårt samhälle, vilket 

gör att begreppet förlorar sin innebörd. Personerna i intervjuerna har olika etniska, 

religiösa och socioekonomiska bakgrunder. 

Det man trots allt kan urskilja är vissa gemensamma personliga karaktärsdrag. 

Samtliga visar på en stark drivkraft, målmedvetenhet samt personlig och emotionell 

styrka. Man låter sig inte nedslås av motgångar utan kämpar vidare. I debatten kring 

svenska språkets roll för studier och integration har man missat den springande 

punkten, nämligen tron på vad människor som får stöd, uppbackning och positiv 

feedback kan åstadkomma. Vår förhoppning är att ungdomar som tvivlar på sin egen 

förmåga kan hämta inspiration och kraft när de läser om hur andra med liknande 

bakgrund har tagit sig vidare till högre studier.



Tidningen Gringo ingår i koncernen Latifeh aB. Gringo har som mål att jobba för alla 

minoriteters rättigheter. Inom Latifeh aB finns förutom Gringo även tidningen Macho 

som behandlar jämställdhet och HBT-frågor. Förutom tidningarna har Latifeh aB en 

utbildningsenhet, Zebra, som utbildar företag, skolor och organisationer i kreativ 

mångfald och företagsutveckling.

TCO är centralorganisation för 17 olika fackförbund och samlar omkring 1,� 

miljoner människor, inom yrken som till exempel som ingenjörer, lärare, poliser, 

ekonomer och sjuksköterskor. TCO: s uppgift är att med utgångspunkt i arbetslivet ge 

röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd.

Integrationsverket har under åtta år arbetat för de integrationspolitiska målen om 

allas lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett var man är född eller var 

ens föräldrar kommer ifrån. arbetet har skett i samverkan med andra myndigheter, 

kommuner och frivilliga organisationer. Det viktiga arbetet som Integrationsverket 

utfört tas efter sommaren över av andra aktörer då Integrationsverket ska läggas ned.

Den andra delen av undersökningen bygger på en enkät som gick ut till sammanlagt 

� 600 studenter på högskolor och universitet i Stockholm, Malmö och Göteborg. Den 

kan användas som ren statistik och diskussionsunderlag för personal och studenter 

inom högskolor och gymnasieskolor.

C a R L  S a H L I N  U L F  a N D R é a S S O N  B J ö R N  W E N D I N

G r i n G o 	 T C o 	 i n T e G r a T i o n s v e r k e T
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 En skärva i 
glasfönstret
Upprop. Jag står i min nyköpta skjorta och gnider tummen nervöst mot kanten av 

byxfickan. kUnGLiGa	Tekniska	HÖGskoLan. Det låter så maffigt. Nu är det ingen 

lek längre. Nu gäller det att visa vad jag går för. att jag platsar i de fina rummen. Jag 

ser mig omkring och ser att jag är den mest uppklädda av alla de hundratalet nya 

studenter som väntar på att få sitt namn uppropat. De flesta har jeans och en sladdrig 

T-shirt. Ingen har någon portfölj med sig. När jag köpte min nya skjorta så var jag 

nära att också köpa en portfölj. Men jag lät bli för det kändes för mycket och för dyrt. 

Det räckte med att jag skulle ha på mig skjorta som jag hatar. Kragen som skaver mot 

halsen och utsätter halspulsådern för fara. Tänk om en skjorta blir min död är en tanke 

som återkommit i mina mest förvirrade stunder. Och nu, när jag står där och han som 

ska läsa upp namnen kommer till mitt namn, så kan jag bara tänka på min halspulsåder 

och hur den bultar helt blottad. 

Seenjor adammi. Jag vaknar ur min mikrodvala och hajar till. Först fattar jag inte 

att han verkligen ropat upp mitt namn. antingen var det ett ovanligt dåligt uttal eller 

så har även min hörsel dvalat in. Förmodligen var det en kombination av båda. Tänk 

den dagen då någon läser mitt namn för första gången och uttalar det prickfritt. Vilken 

chock det skulle vara. Jag skulle nöja mig med att någon stavar mitt namn rätt första 



gången. Det har heller aldrig hänt. Mitt konstiga namn var ett av få som inte slutade på 

–son. Även om jag var i KTH:s filial i förorten Haninge kändes det långt ifrån Orten. 

I »arabdalen« där jag växte upp var högskolestudier ett skämt. När jag någon gång 

droppade att jag skulle plugga vidare garvade grabbarna. Vi kände knappt några som 

pluggat vidare där vi kom ifrån. Och de som hade gjort det hade inte fått något jobb. 

Våra föräldrar som redan var utbildade körde alla taxi, städade eller var arbetslösa.

– Vaasska du plugga yani. Du kommer ändå inte få jobb. Bara cok mycket skulder. 

Jobba hårt kompis och tjäna parra istället.

Det var svårt att säga emot. Det enda jag hade var min mosters man som fått 

jobb som ingenjör på Ericsson. Han var det enda hela skärvan i ett fönster fullt av 

spruckna drömmar. Men det räckte med den där lilla skärvan. Genom den kunde jag 

se vad som fanns på andra sidan fönstret. Det var dit jag ville. Bort från förorten och 

knegandet. De andra hoppades mycket på mig. De kallade mig för »brainman« för att 

jag fick så bra betyg. De var stolta när jag fick intagningsbeskedet till högskolan. Någon 

från Orten som skulle lyckas. Ända sen dess har jag känt att allt jag gör är också för 

förorten. Jag vill vara en skärva i någon annans fönster. Den som bevisar att det går 

om du bara tror och vill. Jag hade stöd hemifrån. Båda mina föräldrar hade pluggat 

vidare. Det gav mig bättre förutsättningar än de flesta andra men steget var ändå långt.

Efter en vecka hade jag också jeans och T-shirt. När jag klarat första tentan ville jag 

bara springa hem och berätta för alla hur lätt det var. allt jag trott om högskolan. att 

det skulle vara så fint och så svårt var bara hjärnmonster. Jag ville berätta för alla att 

högskolan inte var så mycket svårare än gymnasiet. att du inte alls behöver vara så 

smart för att klara det, men att du måste vara beredd på att kämpa. att alla kan. Bara 

omgivningen tror på dem.

Z a N y a R  a D a M I ,  G r i n G o
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Därför ska 
du läsa på 
högskola!
Det finns många skäl för dagens unga att skaffa sig en högre utbildning. Personer 

med utbildning från universitet och högskolor är mindre sjukskrivna och har lägre 

arbetslöshet än de som saknar sådan – för att nämna några av de viktigaste skälen. 

att man generellt får intressantare och bättre betalda arbeten efter avslutad 

högskoleexamen är också goda skäl att intressera sig för en högre utbildning.

En bra utbildning utgör den bästa språngbrädan till ett bättre liv på andra sätt. Inte 

minst ger den en grund för bättre möjligheter att delta i samhällsdebatten. Också på 

2000-talet är utbildning entrébiljetten till klassresan.

En utbildning på universitet eller högskola innebär förbättrade livsmöjligheter, både 

bättre materiella villkor och förverkligande av livsdrömmar för många människor. 

Därför har det också ansetts särskilt angeläget att människor utan akademisk bakgrund 

vågar och kan ta steget att bryta med tidigare traditioner och hävda sin rätt till 

högskolestudier.
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I ett historiskt perspektiv har utökad utbildning i första hand faktiskt handlat om att 

skapa ett mer civiliserat samhälle. Folkskolans utbyggnad under 1800-talets mitt spred 

läs- och skrivkunnighet över landet, och utbyggnaden av gymnasieskolan hundra år 

senare gjordes till stor del i ljuset av att minska sociala klyftor. I dag är det ingen som 

tycker att vare sig satsningarna på folkskolan eller gymnasieskolan var fel eller förgäves. 

På tjugo år har andelen högskoleutbildade i Sverige ökat från tolv till ungefär �0 

procent av befolkningen. Även om den generella utbildningsnivån har ökat under de 

senaste två decennierna, finns det stora sociala och regionala grupper ur vilka alltför få 

läser vidare efter gymnasiet. att nya grupper söker sig till högre utbildning ökar både 

den etniska integrationen och den sociala rörligheten. Det är bra för individen, men 

också för hela samhället.

Ibland kan vi i dag i debatten höra att vi i Sverige utbildar för många vid universiteten 

och högskolorna. De nya studenterna – i takt med att de blivit allt fler – är inte lika 

begåvade som de tidigare. Därför borde man snarast begränsa antalet platser på 

högskolan, trots att de ungdomskullar som står i begrepp att söka sig dit är växande.

argumentet att samhället slagit i något slags begåvningstak har hörts förr. 

Det användes i samband med folkskolestadgans tillkomst, grundskolereformen, 

gymnasieskolans utbyggnad samt, närmast i tiden, utbyggnaden av högskolan. Det som 

efterfrågas – sänkta ambitioner för den högre utbildningen – är inte bra för Sverige. 

Det leder varken till fler jobb eller bättre möjligheter på arbetsmarknaden. I ett 

samhälle som vårt räcker det inte med en välutbildad elit.

Man kan också undra vilka som inte kommer att skaffa sig någon högre utbildning. En 

inte allt för kvalificerad gissning är att det blir grupper med svag studietradition.

Högre utbildning är ett löfte om en bättre framtid för den enskilde, men den är också 

ett viktigt bidrag till samhällsutvecklingen. Sänker vi på ambitionsnivån riskerar vi Sveriges 

internationella konkurrenskraft, regioner med svag studietradition riskerar att förlora i 

växtkraft, integrationen av utlandsfödda går sämre och den sociala rörligheten minskar. 



att alla ska ha samma tillgång till högre utbildning är en rättvisefråga men också en 

kvalitetsfaktor i sig. Desto fler bakgrunder som finns representerade i undervisningen, 

desto bättre är förutsättningarna för att diskussionerna ska belysa en fråga ur flera olika 

perspektiv. Men för att alla grupper också ska ha samma reella möjlighet att fullfölja 

sina studier krävs ordentliga satsningar på kvaliteten i undervisningen på högskolan. 

Ingen tjänar på ett samhälle där kunskap och bildning är förunnat en minoritet. Högre 

utbildning förlorar inte i värde ju fler som har det. Tvärtom: ett samhälle med många 

välutbildade har bättre förutsättningar att vara ett gott samhälle med god tillväxt och 

konkurrenskraft – ett samhälle där människor kan få kvalificerade och stimulerande 

arbeten och därmed löpa mindre risk att hamna i längre perioder av sjukskrivning och 

arbetslöshet. Tänk på att dagens 16-åringar ska vara yrkesaktiva efter år 2050. 

U L F  a N D R é a S S O N

T C o





Tio röster från 
den högre 
utbildningen
Här kan du ta del av 10 av 
de sammanlagt 25 personliga 
intervjuerna som Gringo 
genomförde. Studenterna berättar 
om varför dom har valt att läsa 
vidare och tankar inför framtiden.
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”Var inte rädd för att ta steget ut i 
universitetsvärlden”

amine läser ekonomiprogrammet i örebro, men är uppvuxen i Stockholms förorter.

– Min pappa kom till Sverige 1970 från algeriet. Han åkte tillbaka till algeriet för 

att gifta sig med min mamma och sen så kom båda två till Sverige. Jag är uppvuxen i 

Rågsved och Årsta. Jag har trivts bra i svenska skolan, med vissa undantag. Det kändes 

som om jag alltid var tvungen att bevisa mer och jobba hårdare än mina klasskompisar. 

Jag minns vid ett tillfälle i högstadiet då jag fick IG på ett arbete för att jag inte hade 

gjort någon framsida. En annan elev hade inte gjort sitt arbete komplett och var inte 

ens klar i tid. Läraren gav honom ändå möjlighet att göra klart arbetet och bli godkänd, 

men den möjligheten fick inte jag. Till slut kom min pappa till skolan för att prata med 

läraren och då blev jag godkänd. 

Han upplevde att flera lärare ofta gick hårdare åt honom än andra elever på 

lektioner. Problemet var att bevisa att det verkligen var så. 

– Flera elever med svensk bakgrund hade mycket hög frånvaro men blev ändå 

godkända. Jag hade själv mycket hög närvaro, men kunde få lägre betyg för att läraren 

inte tyckte jag hade skött mig på lektionerna. Jag har alltid trott att läraren främst 

ska bedöma min arbetsinsats, inte min karaktär. Vissa lärare har trots allt sett vilken 

potential jag har och har stöttat mig.

När jag ser tillbaka så vet jag att min skoltid har påverkat mig både positivt och 

negativt. Dom lärarna som var emot mig använder jag som inspiration för att bevisa 

att dom hade fel.
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I och med att amine utbildar sig hoppas han på en framtid som hans föräldrar bara 

kunde drömma om innan dom kom till Sverige.

– Mina föräldrar har peppat mig mycket till att plugga. Dom levde väldigt fattigt i 

algeriet och kunde ibland vara utan mat i flera dagar. När dom väl kom till Sverige fick 

dom lågavlönade jobb som städare, diskare osv. Min pappa vill inte att jag blir som han. 

Han vill att jag ska få en bra utbildning och inte behöva jobba för någon annan. Dom 

är måna om att jag inte ska behöva gå igenom samma sak som dom har gjort, eller 

mina barn, när den dagen kommer. Min pappa hoppade av skolan efter mellanstadiet 

i algeriet. Mamma var duktig i skolan och läste klart gymnasiet, men studerade inte 

vidare efter det. På det sättet kan man ju säga att jag har gjort en klassresa, så mina 

föräldrar har stora förväntningar på mig. Jag vill göra mina föräldrar stolta. Det är en av 

drivkrafterna för mig. 

Men amine har även starka personliga skäl för att läsa på högskola. De dåliga 

erfarenheterna från grundskolan fick honom att vilja visa att han kan mer än folk tror.

– Ett av de viktigaste skälen har varit att bevisa för lärare som inte trodde på mig att 

jag är smart och att dom underskattade mig. När jag har tagit examen vill jag gå tillbaka 

till min grundskola och visa upp det för dom. Många av dom som i min grundskola 

fick bra betyg har inte pluggat vidare. Förutom det motivet så är det viktigt för mig att 

jag gör något som känns meningsfullt, att jag får ett bra jobb med en bra inkomst så 

att jag har en bra ekonomi. Jag vill att min kommande familj ska kunna leva gott och 

inte behöva vända på varje krona eller snåla. Min förhoppning är dessutom att kunna 

försörja mina föräldrar när dom blir gamla. Om jag står inför valet att jobba med något 

som jag tjänar mycket pengar på, men inte är så roligt, eller ett jobb som är roligt men 

som jag tjänar ganska dåligt på, skulle jag nog välja det första. För mig är det viktigt att 

kunna ge mina barn och föräldrar en ekonomisk trygghet.

Istället för att bli knäckt av motgångar som dyker upp, så väljer amine att inte låta sig 

nedslås av det.



19

– Om det går dåligt på en tenta så låter jag inte det knäcka mig, utan jag kämpar 

vidare.

Jag har dessutom lätt för att lära mig nya saker. Jag är inte särskilt strukturerad, men 

väldigt envis och målinriktad och ger aldrig upp. Jag är stolt över min bakgrund, men visst 

har det missgynnat mig ibland. Å andra sidan tror jag att man är mer motiverad om man 

kommer från en familj som har haft det tufft. Mina föräldrar har sagt att jag måste kämpa 

mer som »invandrare« för att bevisa att jag kan.

Till en början så var amines föräldrar skeptiska till att han skulle plugga i örebro. 

Dom ville helst att han skulle plugga i Stockholm. Då skulle han kunna bo hemma och 

slippa ta lån. 

– När jag kom in på ekonomiprogrammet i örebro var dom tveksamma till en 

början, men det viktigaste var ändå att jag fick en utbildning, så dom accepterade det. 

Men det finns förstås tillfällen då även amine tycker det känns motigt

– Det är ganska vanligt. Ibland har man kommit till en kurs som verkar svår, och man 

känner att man hellre skulle vilja åka utomlands, ta semester och vila upp sig. Man börjar 

tänka att man har valt fel utbildning eller så. Jag har däremot aldrig tvekat om jag ska läsa 

på universitet eller inte. Jag trivs på universitet. Man får nya vänner, bra kontakter och 

intressanta erfarenheter. Det kommer vara ett minne för livet.

Fler av hans vänner pluggar inte på högskola, och amine är övertygad om att det 

främst beror på dåligt självförtroende.

– Många av mina vänner vill utbilda sig för att kunna få ett bra jobb, men dom saknar 

självförtroende och tror inte att dom kommer klara av det. Jag var mycket osäker i 

början och trodde att jag inte skulle klara det, men så småningom gick det bättre. Man 

måste våga ta steget ut i universitetsvärlden. Man kan bli skrämd till en början. Mina 

vänner tror att högskolan är bara för dom smarta. Dom vet inte att det som främst krävs 

är hårt jobb. Vissa måste plugga mer än andra. Lärarna på min gymnasieskola skrämde 

dessutom ofta eleverna till att tro att dom inte skulle klara av att plugga på högskola.
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”Jag vill ha ett yrke där jag känner 
att jag hjälper människor”

 Jeton läser till polis på Polishögskolan i Stockholm. Han är inne på sitt andra år.

– Mina föräldrar och jag kom som politiska flyktingar från albanien för femton 

år sen. Vi fick så småningom permanent uppehållstillstånd och jag började i skolan 

i en förberedelseklass. När vi kom till Sverige så tyckte hela familjen att det var 

jättespännande. Det skiljde sig ju väldigt mycket från albanien, så vi hade stora 

förväntningar och var tacksamma för att vi hade fått en chans att börja ett nytt liv.  

Mina föräldrar har alltid velat att jag ska studera vidare för att kunna få ett bra jobb och 

en bra utbildning. Börjar man jobba är det lätt att man blir vad vid att tjäna pengar, 

vilket kanske gör det svårare att sätta sig vid skolbänken igen. Ingen av mina föräldrar är 

akademiker, men har alltid peppat oss till att plugga.

att välja polisutbildningen var till en början inte helt självklart på grund av negativa 

erfarenheter av polisens arbetsmetoder i albanien. 

– Jag ville ha ett yrke där jag känner att jag hjälper människor. Det är även viktigt för 

mig att kunna vara en positiv förebild för ungdomar i mitt yrkesval. att bära uniform i 

Sverige förknippar jag med något positivt. Så var det inte i albanien. Min mamma vartill 

en början skeptisk när hon fick reda på att jag ville bli polis. Hennes erfarenheter från 

albanien gjorde att hon till en början inte gillade idén. Polisen och militären var någon 

som man var rädd för, eftersom dom ofta misshandlade och torterade människor för 

statens räkning. Jag tror att det kan vara en förklaring till varför många flyktingar och 

människor som kommer till Sverige misstror den svenska polisen. Det resulterar i 
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problem att rekrytera personer med utländsk bakgrund till polisen. Hon var dessutom 

rädd att jag skulle bli skadad.

Jeton ser sig själv som en fighter, vilket har gynnat honom i hans studier.

– Som person är väldigt envis av mig och ger aldrig upp. Har jag bestämt mig för 

något så gör jag allt jag kan för att uppnå målet. Dessutom är jag övertygad om att man 

inte får något gratis i livet, utan man måste kämpa för det. Det tuffa livet som vi levde i 

albanien gav mig inspiration till att göra något bra med mitt liv i Sverige, eftersom det 

finns så många möjligheter här. Min bakgrund har varit både positiv och negativ. Jag 

har hört negativa kommentarer om invandrare, men även flera som har sagt till mig 

att det behövs fler som jag, och det är givetvis kul att höra. Det har ju inte alltid varit 

en dans på rosor. Man måste vara språkkunnig och behärska svenska språket bra för 

att kunna klara av utbildningen, men att hoppa av var aldrig ett alternativ. Jag är som 

sagt envis och när jag fick beskedet om att jag kom in så var jag inställd på att klara hela 

utbildningen.

Han har sina egna funderingar kring varför de flesta av hans vänner har valt att inte 

plugga vidare:

– Jag brukar ofta säga till mina vänner som inte har pluggat att dom borde göra det, 

eftersom det är en positiv utveckling för en människa. Men flera av dom har blivit 

bekväma i och med att dom har börjat jobba. Många utbildningar kan resultera i att 

man kanske inte får ett jobb, så då fortsätter dom hellre att jobba än att riskera höga 

lån och arbetslöshet.
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”Ofta tänker jag: om hon klarar 
det så gör jag det också”

Pamela läser en utbildning som heter IT, medier och design på Södertörns högskola. 

Den är på 1�0 poäng och hon är inne på sitt andra år. Hon kommer ursprungligen 

från Chile och har bott i en rad olika städer i Sverige på grund av bostadsbristen i 

Stockholm. Till slut så fick familjen lägenhet i Haninge utanför Stockholm. När dom 

bodde i Chile så tillhörde dom medelklassen. Mamman ägde en egen butik och 

styvpappan var tjänsteman. I och med flytten till Sverige försämrades deras situation 

rejält. Pamelas mamma hade svårt att få jobb som motsvarade hennes kunskaper och 

utbildade sig då istället till undersköterska.

– Jag var nio år när jag kom till Sverige och fick gå i en specialklass för invandrare i 

årskurs fyra och fem. Efter årskurs sju ville skolan att jag skulle börja i specialklassen 

igen, men jag vägrade för att jag tyckte att det var onödigt. Min svenska var lika bra 

som andra elevers. Jag tvingades då att göra en form av svenskprov. Jag fick högsta 

betyg på provet och slapp då gå i en specialklass. Jag tyckte faktiskt att svenska skolan 

var ganska slapp och ställde låga krav, mycket lägre än i Chile. En förklaring kan i och 

för sig vara att många människor i Chile läser bara till högstadiet. Det blir då viktigare 

att lära sig mer på kortare tid. Jag kunde läsa och skriva redan som femåring.

 Pamela fick stöd av en kompis som peppade henne till att läsa på högskola.

– Jag var först inriktad på en kort utbildning så att jag snabbt kunde få jobb. Tyvärr 

så upptäckte jag att det krävs kontakter, vilket jag inte hade. Jag skaffade mig flera korta 

utbildningar inom webb, IT och programmering, men varje gång jag sökte jobb så sa 
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arbetsgivarna att jag behövde mer utbildning. För varje ny utbildning jag skaffade mig 

så höjde arbetsgivarna kraven. Till slut så insåg jag att det krävs en högskoleutbildning 

för att bli respekterad. Det räcker inte med Ky-utbildningar. IT-kraschen påverkade 

också mina möjligheter att få jobb. När jag kom in på Södertörn och en annan Ky-

utbildning frågade jag en kompis om råd. Jag var osäker på om jag skulle klara en 

högskoleutbildning. Mina negativa erfarenheter av svenska skolan ledde till att mitt 

självförtroende vad det gäller studier var dåligt. Hon var själv en riktig »plugghäst«. Jag 

fick mycket stöd av henne och hon peppade mig till att börja på Södertörn istället för 

en till Ky-utbildning. 

– Mitt viktigaste skäl för att läsa vidare har främst varit för att jag ville ha ett kvalificerat 

jobb, där jag får göra sånt som jag själv tycker är roligt, samt att jag får använda min 

fantasi och får ett eget ansvar. Tidigare när jag hade vilka jobb som helst tröttnade jag 

på rutinen och blev irriterad av att göra så »lätta« och tråkiga jobb, plus att jag tjänade 

väldigt dåligt. Jag var tvungen att ha två jobb om jag skulle ha den lön jag tyckte jag 

förtjänade. Jag slet ut mig och använde ändå inte min hjärna till fullo tyckte jag.  

 Hon beskriver sig själv som en envis person som inte ger upp i första taget. Hon 

försöker dessutom alltid ha en positiv attityd.

– Ofta tänker jag: om hon klarar det så gör jag det också. Det finns tillfällen då jag 

har känt mig diskriminerad på högskolan, men jag tyckte ändå att det var värre på 

gymnasiet och grundskolan. Vissa lärarna behandlar en som man är dum i huvudet 

bara för att man är invandrare. Min familj gillar inte riktigt mitt val av yrke. Dom ser 

heller att jag blev sjuksköterska eller tandläkare, ett yrke som dom vet vad det är. Det 

har i sin tur lett till att jag ofta har känt mig osäker i mitt studieval och stressad. Man vill 

ju att ens föräldrar ska stötta en i det man gör. Samtidigt så måste jag ju göra det som 

känns rätt för mig.

Enligt Pamelas erfarenhet krävs det mycket av personer med utländsk bakgrund för 

att kunna hävda sig i samhället.



– Dom av mina vänner som inte läser vidare tror att dom inte klarar av det. 

alla invandrare som kommer till Sverige får »ghettorollen«, det vill säga att vi är 

kriminella och kan inte åstadkomma nåt. Tar man på sig den rollen så tappar man 

självförtroendet. Jag levde också i den när jag var yngre, men lyckades »bryta mig fri«.
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”Min familj märkte en tydlig  
förändring i mina tankebanor efter 
två års studier” 

özlem pluggar till gymnasielärare på Lärarhögskolan i Stockholm. Hennes 

huvudämnen är engelska och religionskunskap.

– Mina föräldrar kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare 1978 från Turkiet. 

Tanken var som för många andra att vi skulle stanna några år och spara ihop pengar för 

att sen flytta tillbaka. Den tanken sköts dock upp hela tiden och vi blev kvar här. Min 

mamma utbildade sig till barnskötare och min pappa utbildade sig till gymnasieingenjör 

och startade en bilmack. Till en början så gick jag och min bror på turkisk förskola 

och pratade mest turkiska. Mina föräldrar ville att jag skulle lära mig svenska, så vi 

flyttade till Husby och började i en »vanlig svensk« skola. Lärarna tog för givet att min 

bror inte kunde tala svenska, så han blev placerad i en klass för flyktingbarn. När det 

uppdagades att han kunde svenska fick han börja i en vanlig klass. Vi gick sen båda i 

Husbyskolan.

När hon började gymnasiet blev hon enormt skoltrött. Skolan var totalt uppdelad 

mellan »svenskar« och »invandrare« och mellan fattiga och rika. Själv så umgicks hon 

med bägge sidorna.

– Jag har alltid haft en bra förmåga att anpassa mig. Jag klarade visserligen av skolan, 

men började röka och skolka. Jag var enormt uttråkad. Efter studenten började jag 
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att jobba, trots att jag visste redan då att jag ville läsa vidare. Jag var ju så skoltrött, 

så jag tyckte det var bättre att jobba lite först. Efter att ha jobbar på en förskola 

började jag läsa upp mina betyg på komvux i sex månader. Efter det så kom jag in på 

Lärarhögskolan.

özlem visste redan som barn att hon ville läsa på högskola och få en akademisk 

utbildning. 

– Mina föräldrar har alltid sagt att det inte är fult att tillhöra arbetarklassen. Det 

viktiga är att man arbetar. Men helt klart är att dom ville att vi skulle utbilda oss. För 

min bror och min egen del har det främst handlat om vad vi ska studera, inte om. 

Redan som barn ville min mamma att vi barn skulle läsa böcker på turkiska för att 

utveckla både vårt svenska och vårt turkiska språk. Böcker och läsning var ett viktigt 

inslag i hela min barndom. 

Som lärare tjänar man sällan mycket pengar, men det har inte varit özlems drivkraft 

eller mål med sin utbildning.

– Om pengar och status vore min drivkraft skulle jag läsa på Handels. Religion och 

engelska har alltid varit mina favoritämnen. Min personlighet passar läraryrket. Jag har 

lätt för att få kontakt med människor och tala inför många personer. Jag är inte rädd 

för konflikter. Som lärare är du dessutom en viktig person som inte kan bytas ut hur 

som helst utan att det får konsekvenser. Som lärare är det viktigt att tro på sig själv, 

det räcker inte med bra ämneskunskaper. Som person är jag dessutom målinriktad, 

ordningsam och noggrann. Det tror jag har gynnat mig i min väg till högskolan. 

Påbörjar jag någonting så är det viktigt för mig att slutföra det. 

angående hennes turkiska bakgrund så tycker hon att hon har fått det bästa av två 

kulturer och känner sig lika hemma i Sverige som Turkiet. 

– Det händer däremot att jag blir arg och frustrerad på grund av människors 

okunnighet. Ibland får jag frågan om det är skillnad på »invandrarskolor« och »svenska 

skolor«. Personligen tycker jag att om man vill veta det så borde dom åka ut till 



förorten och se själva. Stockholm är inte så stort.

Samtliga av özlem vänner läser någon form av högre utbildning. Enligt hennes 

erfarenhet tappar man tyvärr lätt kontakten med vänner som inte läser vidare.

– Man får tyvärr mindre och mindre gemensamt. Min familj märkte en tydlig 

förändring i mina tankebanor efter två års studier och hur jag resonerade.
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”Det viktigaste är att inte ge upp 
när det känns tufft”

Nick läser programmet Media och kommunikation på Lunds universitet. Hans pappa 

kommer ursprungligen från Sierra Leon, men bor nu i USa. Nicks mamma kom till 

Sverige när hon var 21 gammal från Polen. Hon jobbar som fotograf.

– Jag är uppvuxen i Lund och gick i grundskolan här. När jag skulle börja gymnasiet 

sökte jag till Fotbollsgymnasiet i Landskrona och kom in. Jag kan inte påstå att jag har 

känt mig speciellt utsatt under min uppväxt på grund av min hudfärg. Någon gång har 

det väl hänt att någon har slängt ur sig en dum kommentar, men det är inget som jag 

har brytt mig om.

Jag är uppvuxen i ett typiskt svenskt medelklassområde, så under min skolgång har 

det inte funnits många med utländsk bakgrund, likaså på universitetet. 

– Den personen som utan tvekan har påverkat mig mest i min inställning till studier 

är min mamma. Hon ville att jag skulle läsa ett teoretiskt program i gymnasiet, så att 

jag skulle ha bra möjligheter att läsa vidare. Men att läsa media var helt och hållet mitt 

eget val.

Drömjobbet inom media skulle innebära både en bra lön och spännande 

arbetsuppgifter, men han skulle aldrig ta ett jobb bara för den höga lönens skull.

– Det är trots allt viktigare att trivas än att man har en hög lön. Ett chefsjobb skulle 

innebära en bra lön, men samtidigt så skulle jag få jobba mycket mer och ha lite 

fritid. Det är det inte värt. Med en utbildning så tror jag att mina chanser är bättre på 

arbetsmarknaden, plus att jag slipper tråkiga lågavlönade jobb som sliter ut en fort.
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Nick tror att det är tuffast i början för en student. Han blev underkänd på de två 

första tentorna.

– Jag var en av de yngsta på utbildningen och blev osäker på om jag verkligen skulle 

fixa utbildningen, och de underkända tentorna påverkade mitt självförtroende. Men 

för mig har det alltid varit viktigt att inte ge upp när det känns motigt, så jag bet ihop 

och kämpade vidare. Så småningom fick jag bättre studieteknik och tog igen de två 

tentorna som jag hade blivit underkänd på.

Personligen tycker han att det finns alldeles för få personer med utländsk bakgrund 

bland dom han läser med.

– Jag har egentligen inte tänkt så mycket på min bakgrund, men är stolt över att 

ha tagit mig in på en populär utbildning. De flesta av mina vänner, oavsett bakgrund, 

läser också på högskola eller funderar på att göra det. alla som jag umgås med har en 

positiv inställning till studier, så jag tror att man påverkar och tar intryck av varandra.
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”Efter gymnasiet var jag väldigt 
skoltrött och provade på olika 
jobb. Jag insåg ju då att de roliga 
och stimulerande jobben kräver 
utbildning”

Javier har sociologi som huvudämne, men har även läst juridik och Latinamerika-

kunskap på Södertörns Högskola. 

– Mina föräldrar kom från Chile 1978. Min pappa var utbildad socionom i Chile. 

När han kom till Sverige hade man ett försök med kompletteringsutbildningar för 

redan färdigutbildade, så han behövde som tur var inte läsa om hela utbildningen utan 

enbart komplettera med ett års utbildning. Min mamma var på god väg att slutföra sina 

sjuksköterskestudier när dom lämnade Chile. Sen dess har hon inte upptagit dom. Jag 

gick i skolan i Rinkeby i årskurs ett till sex, men ville sen bort därifrån och valde Spånga. 

Jag tyckte att det var alldeles för stökigt i min tidigare skola. Så här i efterhand var det 

ett misstag att byta. Jag upplevde skolan som väldigt uppdelad mellan »svenskar« och 

»invandrare« och mycket smygrasism bland lärare, skolledning och elever. Man delade 

i princip in skolklasserna utifrån etnicitet och boendeområde.

Javiers förhoppning hade varit att bli mer integrerad i det svenska samhället i och 
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med byte av skola, men så blev det inte. 

– Man frågade inte mig om jag ville läsa allmän matematik, svenska och engelska, 

utan placerade mig bara i den gruppen, oavsett mina förkunskaper. Jag minns speciellt 

en händelse som utspelade sig inför Luciafirandet. Skolans elever hade röstat fram 

en mörkhårig tjej som skulle vara Lucia, men rektorn vägrade låta henne vara det, 

eftersom hon ansåg att Lucia enligt tradition skulle vara blond. Därför fick tjejen som 

kom på andra plats bli Lucia istället.

Händelserna i grundskolan påverkade Javiers självförtroende som tonåring på ett 

negativt sätt.

– Vissa personer stärks av sådana motgångar, men det gjorde inte jag. Nu som 

vuxen så kan jag se det som en erfarenhet och en inspiration till att kämpa hårdare för 

att motbevisa dom som inte trodde på mig.

Efter gymnasiet var han väldigt skoltrött och provade på olika jobb. Han insåg då att 

de roliga och stimulerande jobben kräver utbildning. Dessutom så har hans föräldrar 

alltid varit en inspirationskälla när det gäller studier.

– Jag är mycket nyfiken av mig och alltid frågat mina föräldrar om allt möjligt. För 

att få reda svaren så behövde jag plugga vidare. Jag ville dessutom utveckla mig och 

komma vidare. Efter att ha jobbat som väktare några år, så insåg jag att jag inte ville 

fastna i det. Många var trötta och uttråkade på sina jobb, och jobbet i sig var inte 

utvecklande. Jag kopplade som ung rikedom till utbildning, precis som många andra 

gjorde som jag växte upp med. Om jag utbildade mig kunde jag inte bara bli rik, utan 

även få ett roligt och stimulerande arbete.

Javier har full förståelse för dom som väljer en utbildning främst utifrån att man kan 

tjäna pengar, men det är inte prioritet nummer ett för honom. att utbilda sig ser Javier 

som en väg ifrån förortslivet, att skapa sig ett liv som de medelsvenssons han såg som 

verkade leva ett så bekymmerfritt liv. Drömyrket är att hjälpa människor och kanske 

främst ungdomar. Ett tag funderade han på att bli lärare eller socionom. Just nu jobbar 



han extra som ungdomsledare och satsar på att få ett jobb på ett behandlingshem för 

ungdomar med sociala problem. 

– Jag upplevde att många av mina skolkamrater i Spånga var inskränkta. När jag läste 

så tyckte jag att många studenter hade svårt för texter som inte gav ett rakt enkelt 

svar. Jag har stor förmåga att göra egna tolkningar av texter och styrs inte av att det 

bara finns ett rätt svar. Det tror jag beror på mina upplevelser från Rinkeby och det 

»svenska« samhället, dvs. att man kan se saker ut olika perspektiv. Förutom mina 

erfarenheter från grundskolan så tycker jag inte att min bakgrund har missgynnat mig. 

Som för många andra studenter så var den första studietiden jobbigast.

– Inför den första tentan var jag i chocktillstånd. Jag hade dålig läsförståelse och 

funderade på att ge upp. Det kändes som att det var utformat för enbart personer 

med svensk bakgrund. Efter ett tag kommer man trots allt in i det.

att läsa på högskola eller universitet är inte något självklart för vissa av Javiers vänner.

– Dom av mina vänner som inte har pluggat vidare är minst lika smarta, men 

kommer inte från familjer som har präntat in i dom värdet av studier. Jag har haft 

föräldrar och ett bättre nätverk som har peppat mig. Vissa är negativt inställda och har 

fördomar om akademiker. andra försöker rättfärdiga sig själva i och med att dom inte 

har pluggat genom att klanka ner på högskolestudenter och kallar dom nördar och 

verklighetsfrånvarande.

Epilog: Javier fick strax efter sin utbildning ett jobb i Norge som miljöterapeut.
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”Om man har en bakgrund med 
förmågan att se olika perspektiv så 
är det helt klart en fördel”

Neda pluggar till socionom på Stockholms universitet.

Hennes föräldrar är ursprungligen från Iran. Dom kom hit under det pågående 

kriget mellan Iran och Irak när hon var två år gammal. I Iran så jobbade mamman på 

bank och hennes pappa var byggnadsingenjör. Idag jobbar båda inom vården. 

– Jag är uppvuxen i Bredäng. I årskurs ett till sex gick jag i en skola i Mälarhöjden. 

När det sen var dags för högstadiet började jag i Bredängsskolan. Jag valde sen att 

läsa på Engelska skolan på söder när det gällde mina gymnasiestudier. Man kan säga 

att jag fick två olika typer av kunskaper från Bredängsskolan och Engelska skolan. I 

Bredäng lärde jag mig att vara »street smart«, medan i Engelska skolan utvecklade jag 

mina teoretiska kunskaper som förberedde mig för universitetsstudierna. Jag har vid 

flera tillfällen upplevt att jag har blivit illa bemött av vissa lärare i grundskolan på grund 

av mitt ursprung. Men istället för att låta det knäcka mig så blev jag motiverad till att 

visa att dom inte hade rätt att behandla mig så och att jag kunde prestera mer än vad 

vissa trodde. Det handlade oftast om att dom underskattade min förmåga. Men jag 

har vänner som inte har hanterat det så, utan istället mått dåligt av det och tappat 

självförtroendet.

Under Nedas uppväxt så har det varit flera personer som stöttat henne vad det 
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gäller vidare studier; föräldrar, syster, morbror och kompisar. 

– Jag visste redan i grundskolan att jag ville läsa vidare på universitet. Mina föräldrar 

har alltid betonat vikten av en bra utbildning. Dom upplevde sig som ganska nedtryckta 

av samhället när dom kom till Sverige och hoppas på att jag kan nå den positionen 

i samhället som jag vill med hjälp av en bra utbildning. Jag vill kunna göra en skillnad 

i det samhället som vi lever i. En utbildning är dessutom ett kvitto på att jag kan 

något. Förhoppningvis så blir jag mer tagen på allvar om jag har en utbildning. Det 

blir lättare att göra sin röst hörd. Socionomer blir som bekant inte rika, så pengar har 

inte varit min drivkraft. Men min utbildning är bred och ger mig möjligheten att hjälpa 

människor. Jag tror att man kan bli besviken om man enbart pluggar för att kunna tjäna 

mycket pengar. En högskoleutbildning leder inte nödvändigtvis till en hög lön, vilket 

många tror.

För att kunna lyckas med sina studier behöver man struktur:

– Jag är bra på att planera min tid och är disciplinerad. Det gör att jag hinner plugga, 

jobba och ändå ha ett socialt liv. Sen så är jag givetvis intresserad av det som jag 

läser. Det är svårt att gå en utbildning som man inte tycker är intressant. Eftersom 

alla ämnena på högskola ställer höga krav på studenterna så är det viktigt att man är 

intresserad av det man läser. annars tror jag det blir svårt att klara av en utbildning. 

Även om studierna är tuffa ibland, så är det inte allas lika styrt som när man jobbar. Vi 

har inte mycket obligatorisk tid, utan jag kan planera mina dagar lite som jag själv vill, så 

det är väldigt fritt.

Hon tycker inte att hon har blivit annorlunda behandlad på grund av sitt ursprung på 

högskolenivå. Däremot så säger en del studenter och lärare fördomsfulla påståenden 

om invandrare, men det har hittills inte varit riktat till henne personligen. 

– Jag har främst haft fördel av min bakgrund. På Socionomutbildningen läser man 

mycket om olika samhällsteorier. Om man har en bakgrund med förmågan att se olika 

perspektiv så är det helt klart en fördel. Jag har föräldrar som är från ett annat land. 



Dessutom så har jag bott i både socialt utsatta områden och välbärgade miljöer. Det 

ger mig en förmåga att kunna byta perspektiv på ett sätt som många andra inte kan på 

samma sätt.

Vissa hävdar att det främst är brist på kunskaper i svenska språket som hindrar 

personer med utländsk bakgrund att läsa vidare. Men Neda tror inte att det är det 

viktigaste skälet.

– Jag tror att det främst beror på bristande självförtroende och motivation. Många 

har dessutom inte haft en omgivning vuxna som har stöttat dom och trott på dom.
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”Som polis kan jag förändra 
samhället”

Omar läser andra terminen på Polishögskolan. Utbildningen är två år.

Han kom till Sverige som tvååring från ett krigsdrabbat Eritrea.

– Min farfar var mycket förmögen och hade goda kontakter med italienarna, vilket 

gjorde att ingen i familjen behövde jobba i Eritrea. Men på grund av kriget flydde min 

familj från Eritrea till Sudan och bodde där som flyktingar. Där föddes jag. Efter några 

år lyckades vi med hjälp av Röda korset fly till Sverige. Min pappa däremot flyttade 

till Egypten. När vi kom till Sverige 1981 så bodde vi först i Solna, men flyttade så 

småningom till Husby. Husby var som jag upplevde det en idyllisk miljö. På den 

tiden var vi några av de få »invandrarna« som bodde där och grannarna tyckte det 

var spännande. När det var dags att söka till gymnasiet började jag först i Tensta 

gymnasium. Efter en termin började jag istället på Kungsholmens gymnasium. Jag 

tyckte inte att jag fick någon studiero, eftersom mina kompisar inte brydde sig så 

mycket om skolan.

– Min mamma har alltid sagt att det är viktigt med en utbildning, oavsett vad jag vill 

jobba med, så hon ha peppat mig till att plugga. Hon resonerade som så att om jag 

har en utbildning i ryggen så är det en trygghet. Sen kanske man vill jobba med andra 

saker, men har man i alla fall något att falla tillbaka på. Jag kan inte påstå att det var min 

barndomsdröm att bli polis, men en viktig händelse ledde fram till det beslutet.

I mitten på 90-talet var Omar med i ett projekt som hette operation	gränsland.	

Det var ett samarbete mellan försvarsmakten, polisen och brandkåren. Ett gäng 
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killar från förorten med olika bakgrunder, både invandrare och svenskar, var ute på 

ett regemente i Stockholm. Dom träffades ett par helger och gjorde olika former av 

samarbetsövningar. Vad dom inte visste var att i en annan del av Stockholm hade man 

samlat ihop ett gäng skinnskallar som gjorde samma typer av övningar. Den näst sista 

helgen sammanfördes dom med skinnskallarna. 

– Stämningen var minst sagt tryckt och alla undrade vad som skulle ske… Vi delades 

upp i par. Varje par bestod av en kille från förorten och en skinnskalle. Tillsammans 

med sin ofrivilliga partner skulle vi bland annat paddla, springa hinderbana och bo ihop 

under hela helgen. Sakta men säkert började vi att prata, äta och basta ihop. Flera av 

oss ungdomar omvärderade vår syn på blattar och skinnskallar efter det.

Omars kontakt med en av poliserna fortsatte efter det. Polismannen såg till att han 

började jobba inom non	fighting	generation. Han peppade Omar mycket och tjatade 

ofta om att han borde söka till Polishögskolan. 

– Polisutbildningen är inte så lång, vilket gör att jag kan studera vidare senare, vilket 

jag vet att jag vill.

En av Omars personliga skäl för att läsa på högskola är han starka samhällsintresse.

– Redan som barn var jag intresserad av religion, politik och omvärldsfrågor. Jag 

har alltid haft en drivkraft att vilja förändra. Det innefattar både mig själv och min 

omgivning. Polisyrket är ett bra verktyg för att kunna nå ut till människor. I och med att 

jag träder in i polisrollen tror jag att folk kommer att lyssna på mig. Polisyrket är ett sätt 

av flera man kan välja för att uppnå detta, eftersom jag tror på att man kan förändra 

människor och samhället. Men en utbildning innebär inte att man automatiskt blir en 

klokare människa. Det finns tyvärr akademiker som har en fruktansvärd människosyn.

Som troende muslim har Omar stött på en hel del fördomar, men samtidigt så ser 

han polisrollen som en bra möjlighet till att kunna påverka många människors negativa 

syn på muslimer. 

– Min religiösa bakgrund har missgynnat mig i vissa avseenden. Flera personer som 
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jag pluggar med har erkänt för mig vad dom tänkte första gången dom såg mig. Många 

har inte till en början velat berätta om sina egna fördomar utan har varit tysta istället. 

Enligt min uppfattning så ligger problemet i betraktarens ögon, inte hos mig. Men 

givetvis så drabbar det ju mig i slutändan. När det gäller det positiva så uppfattar jag 

mig själv som rikare än många andra, eftersom jag är uppvuxen med människor från 

olika kulturer. Flera av mina studiekamrater kommer från små orter. Dom visar ibland 

upp en brist på förståelse för oliktänkande människor än dom själva. Jag tror att flera 

studenter har fått svar på frågor som dom har haft om t.ex. islam, invandrare osv. Jag 

är inget orakel, men dom lyssnar på mig och många vill lära sig mer om olika kulturer.

Polishögskolorna jobbar hårt på att få fler personer med utländsk bakgrund till 

sina utbildningar, men fortfarande så är det främst personer med svensk bakgrund 

som utbildar sig till poliser. Enligt Omars syn på problematiken så är militären och 

polisen två instanser i ett samhälle som tar längst tid att förändra. Det finns många 

gamla tankemönster som tar tid att förändra. Beslut om förändringar kommer 

oftast uppifrån, det vill säga Rikspolisstyrelsen. Dessvärre så är dom besluten sällan 

förankrade bland poliserna. Beslutet om att svenska poliser ska få bära turban har inte 

något större stöd bland poliserna, utan är något som har beslutats uppifrån. Det är ett 

exempel på en förändring som poliskåren inte är beredd på ännu. I England har man 

kommit längre i det avseendet. 

– Läser man insändarna i polisens egen tidning så kan man se att många poliser 

är upprörda över Rikspolisstyrelsens beslut. Samtidigt så har ju polisen som uppgift 

att värna om demokratin. Som polis bör jag i så fall ställa mig frågan om jag har valt 

rätt yrke. Visst har jag rätt till en privat åsikt, men när jag tar på mig uniformen så 

representerar jag demokratin, vilket innefattar rätten att uttrycka sin religion. Då måste 

jag sätta mina egna åsikter åt sidan.

Man måste även komma ihåg att poliskåren är en del av svenska befolkningen och 

är definitivt inte några höginkomsttagare. Det gör att det finns ett stort glapp mellan 



�8

politikerna och poliskåren. Politikerna ger ofta direktiv till polisen som kåren vet inte 

kan efterföljas. Det skiljer sig i hur polisen vill jobba och hur makten anser att polisen 

bör jobba.

Omars mamma har alltid stöttat honom när det gäller att studera. Men när han 

berättade att han skulle bli polis var hon till en början lite skeptisk. 

– Det beror på hennes egna erfarenheter av poliser och myndigheter i Eritrea. I 

Eritrea har polisen ägnat sig åt att förtrycka medborgarna och setts som »dom onda«, 

men i och med att hon nu vet vad den svenska polisen ska stå för så är hon stolt över 

mig nu. 

Bland Omars vänner så är det få som har läst vidare. Han tycker att skolan inte har 

gjort ett tillräckligt bra jobb när det gäller att få fler personer med utländsk bakgrund 

att läsa vidare.

– Flera av dom som jag gick i högstadiet med har jag kvar som vänner. Vi placerades 

alla i samma klass i högstadiet och var den struligaste klassen. alla »pluggisar« gick i 

en annan klass. Ser man tillbaka så kan man se att min klass är dom som har ägnat 

sig minst åt studier. Vi var barn och kunde inte förstå vilka konsekvenser det skulle få 

för oss i framtiden. Man ville dessutom att jag skulle läsa svenska som andra språk, 

vilket jag inte ville. Först placerades jag i en klass för nykomna flyktingar. När jag sa att 

jag vägrade gå dit fick jag gå i en »vanlig« klass, men ändå den klassen som sågs som 

struligast och som lärarna inte hade några förväntningar på. Min svenska var bättre än 

vissa svenskfödda elever, men skolan envisades... 

– När jag gick i nian tänkte jag först läsa samhällsprogrammet med ekonomisk 

inriktning. Min syokonsulent trodde inte att jag skulle klara det och rekommenderade 

istället handelsprogrammet eller samhällsprogrammet med samhällsinriktning. Jag 

valde då sam/sam. Idag så inser jag att syokonsulenten genom sina fördomsfulla 

råd uteslöt möjligheter som jag borde ha fått i mitt liv. När jag tänker tillbaka på det 

idag blir jag rejält förbannad. I den klassen jag gick är det bara två av killarna som har 



pluggat vidare. Bland tjejerna är det några fler. Flera av mina kompisar har försökt 

plugga vidare, men dom ger upp. Det enda dom ser nu är att jobba och tjäna pengar, 

eftersom dom tycker det är för sent för att börja plugga.
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”Med den bakgrunden jag har 
så är det inspirerande att se hur 
utbildning kan leda till framgång”

Sarmad läser till civilingenjör med inriktningen teknisk design på Chalmers i Göteborg.

– Jag och hela min familj kommer ursprungligen från Irak och tillhör den syriansk 

ortodoxa befolkningen i Irak. Min familj består av min far, mor, en syster och två 

bröder. Som äldsta barnet i familjen lämnade jag Irak vid tolv års ålder, eftersom min 

pappa ville rädda mig från att hamna i Saddam Husseins »ungdomsarmé«. 

armén bestod av slumpmässigt valda högstadieelever, som tränades till att bli 

speciella elitstyrkor för att bl a utföra självmordsattentat. Sarmads pappas hade varit 

i militärtjänsten i 11 år. Han visste vilket öde som hans son kunde riskera. Det var en 

risk som varken han eller Sarmads mamma ville ta. Sarmad lämnade därför sin familj 

och reste tillsammans med sin morbror och mormor till Jordanien. 

– Efter cirka två år kom jag till Sverige som välkomnade mig. I samband med det 

försämrades situationen för min familj i Irak. De utsattes för hot från staten och 

befolkningen och fick så småningom komma till Sverige. 

Två år efter att Sarmad kommit till Sverige kunde familjen återförenas. Sarmads för-

äldrar, som hade varsin ingenjörsexamen från Irak, fick börja om på nytt för att komma in 

arbetslivet. Hans syskon började direkt i skolan i en förberedelseklass, precis som Sarmad 

hade fått göra. Sarmad började i årskurs sju på högstadiet och läste sen på IT-gymnasiet. 
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– Jag tackar Gud för att jag hela tiden har haft stödjande personer, som mina 

föräldrar och morbröder vid min sida. Mina föräldrars brev och råd och släktens 

uppmaningar skapade en stark vilja och målmedvetenhet hos mig. Jag är också tacksam 

för de goda lärarna som jag har haft sedan förberedelseklassen, de har verkligen varit 

en gemensam källa för kunskaper, vilja och utveckling.

Trots att Sarmad läser en teknisk utbildning med goda möjligheter till en hög lön, så 

är det inte främst lönen som lockar. Den personliga utvecklingen och att kunna bidra 

till att bevara en bra framtida miljö är viktigare för honom.

– Det är känt att kunskap är dyrbarare än pengar, men att välja kunskap framför 

pengar är ett svårt och på gränsen till omöjligt val för många i världen. Men nu har jag 

chansen att göra det! 

Sarmads starkaste egenskap är hans målmedvetenhet:

– Med den bakgrunden jag har så är det inspirerande att se hur utbildning kan 

leda till framgång. En utbildning ger mig en ordentlig bas till att bygga upp min 

yrkeskompetens. Jag tycker att jag får en bred utbildning som gör att jag utvecklas som 

person inom mina favoritämnen: teknik, natur och miljömedvetenhet. Det har givetvis 

underlättats av att min familj alltid har stöttat mig i mina studier.

Bland Sarmads vänner är det ett antal som inte har läst vidare. Han tror att det finns 

flera förklaringar till det:

– Somliga vill hellre jobba än att plugga. Många har fått för lite uppbackning från 

grundskolan och gymnasiet, vilket göra att dom tappar motivationen till att läsa 

eftergymnasiala studier. Med en bättre studievägledning skulle dom kanske se vidare 

studier som en bra möjlighet istället för någonting jobbigt och krävande.
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”Efter min resa till Manila visste jag 
vad jag ville jobba med”

Hailyssett läser en utbildning som heter Internationell & Interkulturell 

Socionomutbildning på Mittuniversitet i östersund. Den är �,5 år och hon är inne på 

sitt första år. Hennes föräldrar är från Venezuela. Pappa kom till Sverige efter att ha 

rest runt i Europa och tyckte att det verkade vara rena paradiset, så han bestämde 

sig för att flytta hit. Han hade då träffat Hailyssetts mamma tidigare i Venezuela. Livet 

i Venezuela var tufft, så när pappa frågade om hon ville flytta till Sverige med henne 

sa hon ja. Ingen av hennes föräldrar har akademisk bakgrund. Pappan är numera 

förtidspensionerad och mamman jobbar som matansvarig på en grundskola. 

– Jag växte sen upp i Enskededalen och gick även i skolan där. Det fanns bara några 

få invandrare. Jag blev kallad svartskalle vid några tillfällen och förstod aldrig varför, 

men jag kan inte påstå att jag tog särskilt illa vid mig.

att plugga på universitet var inte till en början självklart för Hailyssett, utan växte 

fram med tiden. 

– Jag hade haft flera olika typer av jobb som jag kände inte gav mig nånting. Jag ville 

lära mig mer och utvecklas. Jag började en kurs på Södertörn om global utveckling, 

men hoppade av. Böckerna och attityden hos lärare och studenter skrämde mig 

och jag kände mig dum, trodde inte jag skulle fixa det helt enkelt. Det gjorde att jag 

hoppade av kursen efter � veckor. av en ren slump så gjorde jag ett studiebesök på 

Röda Korsets folkhögskola om sexuellt utnyttjade barn. Det gjorde ett väldigt starkt 

intryck på mig, så jag beslutade mig för att söka till deras folkhögskola. Jag började på 
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en ettårig utbildning som heter Världens barn. I den ingick det två månaders praktik på 

Filippinerna. Efter min resa till Manila visste jag vad jag ville jobba med. Ett av barnen 

berörde mig speciellt, så man kan nog säga att han är min inspiration och drivkraft.

Ett tag funderade hon på att bli fritidsledare, men fick höra av en kompis att 

man kunde komma in på en socionomutbildning i östersund. Intagningen krävde 

behörighet för universitetet, men man sökte inte bara på betyg, utan även personligt 

brev och intervju. Hon sökte och kom in. 

– Jag är främst praktiskt lagd, så jag gillade att det ingick två terminers praktik och 

inte bara teoretiska studier. För mig är det viktigt att få jobba med något som känns 

meningsfullt. Sveriges befolkning håller på att genomgå en stor förändring som jag 

vill delta i, både här i Sverige och globalt. Eftersom intagningarna byggde mycket på 

intervjudelen så antar jag att de såg mitt engagemang, vilja och drivkraft att hjälpa 

människor och utsatta barn. Jag är dessutom som person väldigt nyfiken av mig och 

vill hela tiden lära mig mer. När min familj fick reda på att jag hade kommit in så 

ringde mina föräldrar till Venezuela och berättade det för släkten och vänner, så de är 

jättestolta. Min pappa har alltid påpekat att Sverige är möjligheternas land och att man 

ska ta vara på det. Min mamma har alltid tyckt att jag ska göra vad jag vill, medan min 

pappa har försökt påverka mig lite, men han skulle aldrig pressa mig till att göra nåt jag 

inte vill.

Men allt har inte varit positivt på universitetet. Till en början så trivdes hon inte och 

hennes självförtroende vacklade.

– Jag blev dessutom kuggad på en hemtenta på grund av att dom tyckte min svenska 

var för dålig. Jag hade aldrig tidigare skrivit på den akademiska nivån som krävs på 

högskolor och universitet. Det var en rejäl smäll för mitt självförtroende. Jag skrev 

för mycket som talspråk, vilket inte accepterades. Det kändes som om jag alltid var 

tvungen att lägga ner mer tid på studierna än alla andra bara för att ta mig igenom 

det. Under hela första terminen gick jag med känslan av att jag inte skulle klara av 



det, men det gjorde jag till slut ändå. Det peppade mig och jag fick sakta tillbaka mitt 

självförtroende. För att stötta mig själv så försökte jag tänka att det inte är hela världen 

att missa en tenta. andra terminen gick lättare framför allt för att ämnena intresserade 

mig mer än de tidigare. Mina vänner och min familj stöttade mig under hela den 

processen, vilket var ett bra stöd för mig.

På universitetet fanns det få personer med utländsk bakgrund och hon saknade 

någon som hon kunde anförtro sig åt och som befann sig i samma situation. I början 

så jämförde hon sig själv hela tiden med de andra studenterna och tyckte att de var 

smartare än henne. De kunde så fina ord och verkade vara så intelligenta. Hon kände 

sig som en dum blatte. alla verkade så överdrivet seriösa och hennes självförtroende 

blev sämre för var dag som gick. Hailyssett funderade ofta på att sluta.

– Efter ett tag så märkte jag att de egentligen inte var smartare än mig, men de var 

duktiga på att låta smarta. Det som däremot har varit gynnande är att jag har helt 

andra erfarenheter av livet än fler av mina studentkamrater, så vi har lärt oss mycket av 

varandra.

Flera av hennes vänner har ännu inte hittat sin väg i livet, vilket kan leda till 

frustration.

– Många av mina vänner vet inte vad de vill göra med sina liv, och då blir det kanske 

svårare att fokusera och inrikta sig på någon utbildning. Flera upplever det som om 

de inte har möjligheter, medan jag försöker se lösningar istället för problem. Vissa vill 

inte plugga för att de inte vill ta lån, men jag ser min utbildning som en investering för 

framtiden.





Enkäten genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) under perioden 

september- november 2006. Undersökningen genomfördes som en postenkät. 

SCB skickade dessutom ut två påminnelser. Enkäten skickades till sammanlagt 

�600 studenter med utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund menas att man är 

född utomlands eller att bägge ens föräldrar är födda utomlands. Vi valde att inte 

klassa adoptivbarn som personer med utländsk bakgrund och satte en åldersgräns 

vid �0 år. Totalt så var det 2076 personer som svarade på enkäten. Det motsvarar 

56 procent av dom utvalda.

De högskolor och universitet som ingick i undersökningen var följande:

Stockholms universitet Kungliga Tekniska Högskolan

Karolinska Institutet Lärarhögskolan i Stockholm

Södertörns högskola Göteborgs universitet

Chalmers tekniska högskola Lunds universitet

Malmö högskola

I varje fråga kan man utläsa resultatet utifrån personens kön och om man är född i 

Norden, övriga Europa eller resten av världen.
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För både män och kvinnor är den 

viktigaste faktorn i valet av högskola 

vilket rykte den har och att det finns 

en stimulerande studiemiljö. Det man 

lägger minst tonvikt på är resvägar och 

närmiljön.
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Både män och kvinnor anser att det 

personliga intresset för studieämnet är 

viktigast för att klara av studierna. Minst 

betydelse anses bra studiekamrater ha.









�
Studenternas motiv och mål med sina 

studier är främst personlig utveckling. 

Kvinnliga studenter med bakgrund 

utanför Europa lägger inte lika stor 

tonvikt vid personlig utveckling (88 %) 

som kvinnliga studenter med 

europeisk bakgrund (95 %). 

Det näst viktigaste motivet är större 

möjlighet att få jobb. att lära känna 

nya människor har lägst prioritet som 

motiv till sina studier.
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Vad studenterna hoppas på att 

utbildningen ska leda till är främst 

stimulerande arbetsuppgifter, 

följt av en trygg anställning. Minst 

betydelsefullt är flexibla arbetstider.
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Föräldrar och släktingar är den största 

inspirationskällan till högre studier, 

minst är media.
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�2 procent av de manliga 

studenternas föräldrar har inte läst 

på högskola. Manliga studenter med 

bakgrund från övriga Europa är störst 

i gruppen föräldrar med akademisk 

bakgrund (�5 %). Kvinnliga studenter 

med bakgrund från övriga delar av 

världen är störst i gruppen föräldrar 

med akademisk bakgrund (�� %).
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61 procent av mödrarna till män 

med nordisk bakgrund jobbar på en 

nivå som motsvarar deras utbildning. 

Motsvarande siffra för mödrar till män 

med bakgrund från övriga delar av 

världen är �� procent. 
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Totalt så arbetar �9 procent av 

männens fäder inom ett yrkesområde 

som motsvarar deras utbildning. 

Motsvarande siffra för de kvinnliga 

studenterna är �2 procent.
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9� procent av de manliga 

studenternas föräldrar är positivt 

eller övervägande positivt inställda till 

studierna. 91 procent av de kvinnliga 

studenternas föräldrar är positivt eller 

övervägande positivt inställda.
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Den vanligaste bostadsformen för 

männen är hyresrätt (�1 %) och för 

kvinnor likaså (�5 %). Bostadsrätt är 

genomgående vanligare bland kvinnor 

än män.








