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Motiv och förförståelse 
Flyktingar är ett ord som för mig haft många olika betydelser genom åren. Bilden har 

förändrats från att ha varit en identifikation för mig som ett barn på väg ut i en okänd värld, 

till att idag vara ett begrepp jag kopplar till någon förbifarande insamlingskampanj i TV-

rutan. Efter att ha bott i Sverige i 14 år har denna yttre identitet med alla mått att mäta 

förändrats hos mig. Detta har tagit tid. Det intressanta är dock att identifikationen jag bär på 

idag inte på samma enkla sätt kan knytas till en enda benämning, som till exempel invandrare, 

svensk eller svenskbosnier för den delen. Oavsett vad jag nu skulle föredra så blir min och 

även alla andras yttre identitet namngiven från olika röster i samhället – oavsett vår bakgrund. 

Från olika håll har för min egen del benämningar som invandrare, bosnier, nysvensk, jugge 

med fler, varit vanligt förekommande. Vidare har även folk varit så osäkra på hur de ska ställa 

sig till mig och min härkomst så att frågorna om min etniska bakgrund kunnat få de mest udda 

karaktärerna. Men lika svårt som det kan vara för andra människor att formulera dessa frågor 

lika svårt kan det vara för mig att formulera svaren om min etniska bakgrund.   

 

Ett förhållande som i sammanhanget intresserar mig är sättet människors etniska bakgrunder 

kan inverka på deras samvaro. Tillåt mig att utveckla. När jag som tioåring kom till Sverige, 

fick jag möjligheten att redan efter tre månader börja i en svensk skola. Utan att jag kunde 

prata svenska började jag i en klass med svenska elever. Där fick jag mina första vänner i 

Sverige – mina etniskt svenska vänner. Men jag vet också att många har emigrerat till ett 

annat slags Sverige. De möttes istället av den etniska mångfalden i någon förberedelseklass – 

en ”invandrarklass” där de fann sina nya vänner. Det fanns även de som växte upp i så kallade 

invandrartäta förorter, ur vilka de fick sin grund att växa i Sverige. Det som intresserar mig 

här är de sätt på vilka nya medborgare väljer sina nya vänner – de premisser dessa människors 

vänskapande vilar på. Under min tid i Sverige har jag ofta fått se att dessa vänskapande val 

har en tendens att bygga på någon form av sökande efter igenkännande, ett förhållande som 

gör att individernas personlighetsmässiga egenskaper kan få ett sekundärt värde. Det primära 

kan framträda då man frågar någon som ingår i en homogen vänskap om varför det ser ut på 

detta sätt i gruppen. Ett återkommande svar är ofta att när de kulturella skillnaderna 

människor emellan tenderar att bli för stora, att de då blir ett hinder för nära umgänge. Själv 

tror jag att många andra faktorer kan vara mer styrande och att många av dem, till viss grad, 

även sker utan djupare reflektion hos individerna. Det jag i denna studie vill utforska är: hur 

vänskapsband i dagens Sverige skapas bland människor vars rötter dragits ur en annan jord. 
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Det som motiverat mig att studera detta område har mycket att göra med de erfarenheter jag 

själv har av det ’mångkulturella Sverige’. En tendens som jag har lagt märke till är att 

invandrare ofta hamnar i vänskapsgrupper med varandra och att en etnisk segmentering på så 

vis kan framträda. Det som har förbryllat mig är att dessa personer ibland föredragit att umgås 

med invandrare som har en annan etnisk bakgrund än den de själva har, men där de kulturella 

skillnaderna kanske till och med är större än skillnaderna till etniska svenskar. Den fulla 

bilden är inte så svartvit och generell som den kan tyckas framträda här, därför vill jag söka 

nyansera denna bild och leda den till diskussion. Det är mot vänskapsnätverk som jag vill 

rikta ljuset i dessa ”frivilliga” socialiseringsprocesser och på så vis söka drivkrafterna till de 

val människor med utländsk bakgrund gör vid vänskapanden i Sverige.  

 

Något jag gärna inledningsvis vill behandla är min språkliga vånda över att använda alla dessa 

betecknande begrepp som till exempel invandrare och etniskt svensk som även kan tolkas som 

bidrag till ett tänkande om ”oss” och ”de andra”. Då nedanstående citattecken i fortsättningen 

används utan noter är det för att markera ordets socialt konstruerade karaktär, exempel kan 

vara ’hemlandet’, ’härkomst’, ’svenskhet’.  
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Syfte och Avgränsning
Syftet med denna studie är att söka former och variationer av erfarenheter, föreställningar och 

förhållningssätt vid skapandet av nära vänner bland nya andra generationen invandrare i 

Sverige. 1 För att på ett mer övergripande sätt förstå valen av vänner bland informanterna 

kommer studien även att belysa informanternas etniska identifikationer. Med fokus på 

människor av olika nationsbakgrunder som bosatt sig i Sverige, vill jag synliggöra hur de 

kunnat anpassa sig till nya sociala sammanhang. Etnicitetsforskaren Alexandra Ålund, 

skriver: ”Etnicitetens utryck är många; de skapas, förhandlas, accentueras eller försvagas – 

men ständigt förändras, i de mellanmänskliga förhållandenas och de sociala relationernas 

mångfasetterade spel.”2 Jag tror att det är av vikt att belysa dessa processer för att få förståelse 

för etniska möten där människors bakgrunder och kulturer kan inverka på deras relationer och 

följaktligen deras förståelse om och för varandra. Urvalsgruppen i denna studie kommer att 

vara personer som kommit till Sverige i ung ålder och som i landet blivit högskoleutbildade. 

Anledningen att jag väljer just dessa människor är att de har ingått i tre fundamentala delar av 

det svenska utbildningsväsendet där vänskapanderelationer kunnat utvecklas med såväl 

etniska svenskar som andra svenska medborgare. Uppsatsens fokusgrupp följs således på 

deras väg genom grundskolan, gymnasiet och högskolan. Genom dessa tre vänskapandearenor 

kommer de etniska identifikationernas och vänskapandets förändringar att undersökas över en 

längre tid bland sex informanter. Detta sökande syftar till att bidra till förståelsen av 

förhållandena som kan finnas mellan etniska identifikationer, vänskapandeval och längden på 

individernas vistelse i Sverige. Med andra ord är det övergripande syftet att söka fånga en 

aspekt av socialisation i ett nytt land med hjälp av studiet vänskapande och etnicitet. Det är av 

vikt att redan här klargöra att många faktorer – förutom etnicitet – kan ha betydelse för dessa 

processer, men att etnicitet blir det huvudsakliga perspektivet för denna studie. 

Vänskapsrelationernas tillkomst och pågående utgör kärnan i studien. Men det är inte endast 

vänskapandet som ställs i fokus utan även de faktorer som hämmar dess utveckling och som i 

sin tur, kan inverka på etniska identifikationer. Både de positiva och negativa sidorna i 

vänskapandeförfaranden kommer därmed att eftersökas. I övrigt i denna studie ses vänskap 

som ett frivilligt nära umgänge med medmänniskor varvid fokus inte läggs på familjära 

relationer som är av bunden karaktär.  

 

                                                 
1 Begreppet avser de människor som blivit första generations invandrare redan som barn, under åldern 0-18år. Se 

även avsnittet Nya andra generationen under Tidigare Forskning. 
2 Aleksandra Ålund, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter: Kön, klass, identitet and ras”. i Erik 

Olsson, (red.), Etnicitetens Gränser och mångfald, Stockholm 2000, s40. 
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Teoretiska orienteringspunkter 
För att skapa en förförståelse och för att teckna en bakgrundsbild av studiens centrala 

problemområde kommer jag i denna inledande del att precisera för studien viktiga och 

återkommande ord och begrepp. Jag kommer även på ett övergripande sätt introducera läsaren 

för de etniska självidentifikationsproblem som invandrarungdomar kan komma att ställas 

inför i Sverige. Vidare kommer även teoretiska infallsvinklar kring social identitet att lyftas 

fram. Eftersom etnicitet är ett grundläggande perspektiv för studien, vill jag här inledningsvis 

motivera och tydliggöra hur etnicitet som begrepp används i denna studie. 

 

 

Etnicitet – en konstruktion 
För att synligöra informanternas etniska identifikationer kommer studien att bygga på en 

socialkonstruktionistisk grund. De etniska skillnaderna ses med andra ord som socialt 

konstruerade.3 Redaktören för boken Etnicitetens gränser och mångfald; Erik Olsson 

förklarar att begreppet etnicitet har att göra med människors upplevda skillnad av varandra, 

där härkomst och kultur blir representativa för den upplevda skillnaden. Skillnaderna i fråga 

och gränsdragningar mellan människorna är med andra ord konstruktioner som finns inom 

och utom gruppen och som vare sig är givna eller för evigt bestämda förklarar Olsson.4 Ett 

exempel på detta är då immigranter vänder tillbaka till sina hem och åter blir invandrare men 

nu i sitt tidigare ”hemland”.5 Aleksandra Ålund förklarar i samma antologi etnicitet som ett 

väldigt brett begrepp – ett begrepp som lyfter fram kulturella och sociala gränsdragningar 

mellan ”oss” och ”de andra”, gruppbildning och identitet, symbolgemenskap och 

samhörighetskänslor. Vidare beskriver hon begreppet i form av två huvudsakliga kriterier, den 

första som speglar kulturell samhörighet via värderingar, normer och beteende, och den andra 

som pekar på de strukturella och materiella villkoren som mobiliserar social organisering, 

intressegemenskap och politisk handling.6  

 

Olika begrepp används mer frekvent i vissa länder än i andra, eller så kan de ersättas med 

besläktade begrepp. Rasbegreppet är ett sådant begrepp. I den tidigare forskningen i denna 

studie kommer läsaren att stöta på just detta begrepp. Den franske filosofen Etienne Balibar 

                                                 
3 Vivien Burr, Social Constructionism, New York 2003, s198ff. 
4 Erik Olsson, (red.), Etnicitetens Gränser och mångfald, Stockholm 2000, s7. 
5 A.a. s14f. 
6 Aleksandra Ålund, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter: Kön, klass, identitet and ras”. i Erik 

Olsson, (red.), Etnicitetens Gränser och mångfald, Stockholm 2000, s31. 
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och den amerikanske sociologen Immanuel Wallerstein skriver att etnisk grupp, nation eller 

ras vanligtvis används istället för termen folk och att det endast är rasbegreppet som har 

förankring i genetiska kategorier som framträder i synlig fysik form.7 George M. Fredrickson, 

professor i ras och etnicitet, tillägger att hudfärg inte är den enda skiljelinjen som ryms i 

rasbegreppet. Han skriver att människor även pekar på etniska skillnader när de rasifierar 

varandra. Fredrickson menar att ras och etnicitet inte bör betraktas som åtskilda företeelser. 

Vidare framhåller han att en term med ett så starkt uttryck som ras – med tanke på grymheter 

och orättvisor som rättfärdigats i dess namn – behövs som analysredskap för att undersöka 

relationer mellan olika grupper av människor som inspirerats av åsikter och essentiella 

tillskrivelser kopplade till rasbegreppet.8 Medan begreppet i England och USA används i 

större utsträckning bär detta i en svensk kontext på en stark laddning.9 Men eftersom 

rasbegreppet i den nordamerikanska och engelska litteraturen bidrar till förståelsen av de 

situationer som människor med utländsk härkomst kan komma att ställas inför då de 

immigrerar till ett nytt land, kommer forskning med utgångspunkt i rasbegreppet att tydas på 

samma sätt som etnicitet – alltså att kulturella egenskaper knyts till härkomst som sedan 

inverkar på socialiseringen i värdlandet. I den här studien kommer rasbegreppet endast att 

användas i presentationen av den nordamerikanska och engelska forskningen.  

 

 

Invandrare – en kategori? 
Eftersom jag i denna studie avser att undersöka vänskapande bland invandrare kan den 

omedelbara frågan bli: Vad gör invandrare till en kategori som kan undersökas i anslutning 

till ett fenomen som vänskap? Eller: På vilket sätt är det möjligt att undersöka människor med 

olika bakgrunder och professioner för att hitta gemensamma nämnare? Det som enligt min 

mening talar för att det är viktigt och möjligt att göra studier av det här slaget, är framförallt 

det faktum att människor som emigrerat till ett land bär något i sina ryggsäckar som rymmer 

en historia utanför värdlandet. Det som då gör det möjligt att tala om och undersöka denna 

”kategori” är socialisationen människorna går igenom under adaptionen till Sverige (som är 

ett nytt land för dem alla). Invandrarbegreppet är dock i sig mycket omdiskuterat.10 

Frilandsjournalisten Holmgren och psykologen Oweini som belyser diskriminering och 

                                                 
7 Etienne Balibar och Immanuel Wallerstein, Ras, Nation, Klass: mångtydiga identiteter, Göteborg 2002, s107.  
8 George M. Fredrickson, Rasim: en historisk översikt, Lund 2003, s126ff. 
9 Sabine Gruber. Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik, Linköping 2007, s23. 
10 Ove Sernhede, Alienation is my nation: hiphop och unga mäns utanförskap i Det nya Sverige, Stockholm 

2007, s20.  
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integration på arbetsmarknaden fokuserar även på begreppsproblematiker och försöker 

komma fram till rättvisande begrepp. De menar att begreppet invandrare är ett mindre lyckat 

begrepp som endast till ytan framträder neutralt då detta endast hänvisar till det ickesvenska 

hos människor.11 I denna studie kommer jag att variera mellan begreppen invandrare och 

personer med utländsk härkomst/bakgrund. Användandet av begreppen är förankrat i 

departementsserien Begreppet invandrare - användningen i myndigheters verksamhet. I denna 

framgår det att kategoriseringar i anslutning till nation eller etnicitet noga måste övervägas 

inom ramen för offentlig verksamhet. Redogörandet för övervägandet görs på följande sätt: 

”Har det relevans måste de vinster som på olika plan kan göras genom en kategorisering 

vägas mot riskerna för att människor särskiljs från den övriga befolkningen på ett sätt som 

skapar utanförskap och att människor upplever att deras integritet kränks eller hotas.”12 

Definitionerna av invandrarbegreppet i departementsserien beskrivs med att: 

 
begreppet invandrare endast bör användas som en beteckning på personer som själva faktiskt har 
invandrat, dvs. flyttat till Sverige från ett annat land och folkbokförts här. ”Nyanlända 
invandrare” bör enligt arbetsgruppens mening avse personer som har invandrat för en relativt 
kort tid sedan, medan ”personer med utländsk bakgrund” bör avse såväl personer som själva har 
invandrat som personer födda i Sverige med minst en utrikes född förälder.13  

 

 De som är födda i Sverige av två svenska föräldrar kommer i studien att benämnas som 

etniska svenskar eller svenskar.  

 
 

Studier om inställningar och etniska identifikationer  
De flesta nationella studier som jag tagit del av, som är kopplade till invandrare och deras 

situationer, eftersöker attityder och etniska identifikationer bland dessa människor. Studierna 

återger många olika sidor av immigrerade människors liv men det centrala temat är ofta 

utanförskap och segregation. Sociologen Catrin Lundström förklarar att förorten har fungerat 

som en geografiskt avskiljd plats i Sverige som hänvisar till det osvenska samt 

representationen av vi och dom.14 Även om människorna i studier av det här slaget har en 

annorlunda vardag i jämförelse med mina informanter kan dessa studier uppmärksamma oss 

på människors förhandlande av sina etniska tillhörigheter då de ”blir” invandrare i Sverige.   
                                                 
11 Anna Holmgren och Saleh Oweini, Folkhemmets bakgård: att bana väg för integration i Sverige, Stockholm 

1999, s17. 
12 Ds 2000:43, Begreppet invandrare – användning i myndigheters verksamhet, Stockholm: Fritzes Offentliga 

Publikationer, s45. 
13 A.a. s46. 
14 Catrin Lundström, Svenska Latinas: Ras, klass och könsvenskhetens geografi, Göteborg & Stockholm 2007, 

s28. 
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Alexandra Ålund har fokuserat på ungdomar som hon menar är en viktig komponent av det 

svenska mångkulturella samhället. Ålund förklarar att när det skrivs om invandrarungdomar, 

brukar fokus oftast förskjutas från sociala livsvillkor till att istället handla om kultur och 

etnicitet. Invandrarungdomars underrepresentation och utanförskap blir på så vis sedda som 

förorsakade av just kultur och etnicitet. Konsekvensen av detta bidrar i sin tur till framväxten 

av ett delat samhälle, menar Ålund. Detta samhällsfenomen inverkar på de ungdomar som bor 

och växer upp i det mångkulturella Sverige. Deras vardagsliv blir inte sällan en spegling av 

samhällets stigmatiserande uppfattningar som ofta även resulterar i svårhanterliga 

identitetsarbeten. Författarens övergripande intryck av dessa barns identitetsskapande talar om 

ett framträdande av transetniska och hybrida ungdomskulturer och identiteter.15  

 

Ove Sernhede som är professor i socialt arbete, finner dessa transetniska och hybrida 

ungdomskulturer i Göteborgsförorterna Hammarkullen och Angered och förklarar dem via de 

värderingsmönster, musik, dans och klädstilar som utvecklas och skapar en känsla av 

samhörighet som överbryggar de geografiska, religiösa och etniska skillnaderna. Medan det 

för många vuxna i dessa områden är familjen och den etniska gruppen som är mest 

betydelsefull, är ungdomarnas situation snarare omfamnad av den etniska mångfalden. 

Sernhede framhåller att de flesta ungdomar som ingått i hans studie trots deras svenska 

medborgarskap sällan upplever sig som svenskar, främst på grund av de materiella villkoren, 

diskriminering och segregation som utgör grunden för denna identifikation. Sernhede skriver: 

”Utanförskapet är inte bara grunden för upplevelsen av att vara andra klassens medborgare, 

det är också utgångspunkten för de ungas identitetsarbete.”16 Ungdomarna är stolta över att 

komma från förorten och refererar ofta till sig själva som svartskallar. Sernhede tolkar detta 

som ett sätt från ungdomarnas sida att ge utanförskapet en positiv laddning för att på så vis 

bygga en grund för en ny gemenskap.17   

 

Även etnicitetsforskaren Rickard Jonssons avhandling berör identifikationsproblematiker men 

också skapandet av stereotyper. Studien handlar om maskulinitet och språk på högstadiet. 

Jonsson skriver att invandrarkillen som norm är svår att få fatt på och förtydligar att denna 

som stereotyp skapas genom en pågående kategorisering som hänvisar till vem som är och 

inte är svensk. Denna stereotypisering existerar i de vardagliga situationerna och ”delar in 
                                                 
15 Aleksandra Ålund, Multikultiungdom: Kön, etnicitet, identitet, Lund 1997, s165ff. 
16 Ove Sernhede, Alienation is my nation: hiphop och unga mäns utanförskap i Det nya Sverige, Stockholm 

2007, s88.  
17 A.a. s99. 
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ungdomarna med föreställningar om det svenska som måttstock.”18 Författaren menar att även 

hans närvaro och frågor medverkar i skapandet av denna kategori. Han förklarar dock att 

stereotypen inte kan härledas till en specifik avsändare. Stereotypen ingår istället i en diskurs 

som alla är med om att upprätthålla och som man därmed behöver förhålla sig kritisk mot.19 

Problematiken där en forskare kan komma att medverka i reproduceringen av de existerande 

kategorierna framgår även i Åsa Anderssons avhandling av identifikationer hos tonårsflickor. 

Andersson förklarar på ett väldigt självkritiskt sätt svårigheten med att studera människors 

tillhörighet. Hon skriver att samtidigt som hon som forskare på ett neutralt sätt vill komma åt 

tillhörigheten som människor upplever så kan svårigheter uppstå när frågorna väl ska 

formuleras. Andersson skriver: ”Det språkbruk jag använder verkar insistera på etnisk 

identitet som en inre egenskap och rimmar illa med det konstruktivistiska och relationella 

perspektiv som jag genomgående vill hävda i fråga om etnicitet.”20  

 

 

Teori om social identitet 
För att begripliggöra informanternas sätt att etniskt identifiera sig eller rättare sagt deras sätt 

att utveckla etniska identifikationer, kommer jag i denna studie att använda mig av sociologen 

Richard Jenkins teori om social identitet. Jenkins teori har valts för att denna belyser sociala 

identifikationer ur både ett individuellt och kollektivt perspektiv vilket för denna studie är 

centralt då individens etnicitet och vänskapande står i fokus och ställs i relation till kollektiva 

socialiseringsprocesser. Jenkins teori kommer att användas för att strukturera de situationer 

där informanterna upplever sig utanför eller inom etniska enklaver och för att bättre förstå 

föränderligheter som hos vissa informanter framträder över tid.  

 

Jenkins skriver att identitet inte är något som endast finns där, den måste alltid etableras. 

Sociala identiteter är överenskommelser och innovationer som alltid delas mellan människor 

och som därmed ständigt är förhandlingsbara i viss utsträckning.21 Jenkins förklarar att 

identiteter ofta till vardags felaktigt ses som något fast och bestämt av individen själv, något 

som människor har, är eller tillhör. Han menar istället att individer är unika och varierande 

men att denna individualitet konstrueras socialt genom det Jenkins väljer att kalla för 

                                                 
18 Rickard Jonsson, Blatte betyder kompis: Om maskulinitet och språken högstadieskola, Stockholm 2007, s270.  
19 A.a. ff. 
20 Åsa Andersson, Inte samma lika: Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel, Stockholm 2003 

s195.  
21 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s2ff. 
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”internal-external dialectic of identification”.22 Denna interna/externa dialektik är en modell 

via vilken Jenkins förklarar sociala identiteter som en syntes av individens egna och 

kollektivets definitioner av denna. Det människor tycker om oss och det vi tycker om oss 

själva är med andra ord gestaltningar som utspelas på den sociala identitetens arena. Vidare 

förklarar Jenkins att människor kontinuerligt söker att vara och bli sedda som någon eller 

någonting för att på så sätt anta partikulära sociala identiteter. Sociala identiteter kan även 

stämplas på individer. Här hävdar Jenkins att stämplingar även kan väcka motstånd hos 

individen för en sådan tillskrivelse och vidare att dessa stämplingar kan ses som både positiva 

och negativa.23  

 

En av grundstenarna i Jenkins teori är den ovannämnda dialektiska modellen där interna och 

externa processer samspelar vid etablerandet av sociala identiteter. Genom denna förklarar 

han vidare att människans reflexiva uppfattning av den egna identiteten även konstitueras via 

andra människor, genom de likheter och olikheter som finns människor emellan och utan 

vilka hon varken skulle veta vem hon är eller hur hon ska agera. Det är alltså en relation 

mellan självbilden och den publika bilden som bygger den sociala identitetens näste hos 

individen.24 Vidare förklarar Jenkins att etnicitet inte är en primär identitet eftersom denna i 

större utsträckning kan förhandlas i jämförelse med mänsklighet eller kön.25 Men han 

förklarar dock att denna kan ha stor närvaro vid erfarandet av andra människor. Han förklarar 

också att individer via den interna delen av dialektiken även kan presentera en bild av sig 

själva för att accepteras av andra och att denna i den externa delen av dialektiken kan 

accepteras eller stötas bort av människorna runtomkring.26  

 

Jenkins avhandlar även grupper och kategorier. Han skriver att kollektiva identiteter fokuserar 

på de likheter människor föreställer sig att de ser varandra emellan. Även här använder sig 

Jenkins av sin interna/externa modell för att förklara dessa identiteter. Han förklarar att 

gruppidentiteten utgör den interna definitionen av ett kollektiv och att kategoriseringen utgör 

kollektivets externa sida. Ett kollektivs identitet byggs med andra ord av gruppidentifikation 

och social kategorisering.27 Jenkins förklarar vidare ett en grupp definieras genom de 

relationer som finns mellan gruppens medlemmar. Han skriver att individerna inte heller 
                                                 
22 A.a. s20. 
23 A.a. s20ff. 
24 A.a. s51f. 
25 A.a. s66. 
26 A.a. s71. 
27 A.a. s80ff. 
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behöver känna varandra för att kunna erkänna varandra som gruppens medlemmar. När det då 

gäller medlemskap i en kategori (ett kollektivs externa sida) finns det inte relationer 

medlemmarna emellan. Det behöver heller inte finnas någon relation kategorin och den 

kategoriserade emellan. Grupper identifierar sig själva och de kategoriseras av andra.28 När då 

relationer mellan medlemmar i en kategori börjat visa sig som ett gemensamt erkännande, då 

har även de första stegen mot en gruppbildning tagits.29 Jenkins skriver vidare att 

gruppidentifikationer alltid hänvisar till kategoriseringar men att det omvända förhållandet 

inte alltid är fallet.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 A.a. s102. 
29 A.a. s86. 
30 A.a. s89. 
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Tidigare forskning – vänskap och etnicitet 
Vänskap framträder i den tidigare forskningen jag tagit del av som ett viktigt inslag i 

formandet av social identitet, men denna har även en bredare inverkan på självförståelsen. Ett 

exempel på detta är forskningen av psykologerna Tarrant et al. som visar att tonåringar som i 

högre grad identifierade sig med en vänskapsgrupp även hade högre självsäkerhet än de som i 

mindre utsträckning identifierade sig med gruppen.31 Även psykologen Hartups slutsatser 

pekar på att vänskapen har utvecklingsmässig betydelse livet igenom. Han skriver: ”When 

children have friends, they use them as cognitive and social resources on an everyday basis.”32

 

 

Ras och etnicitet i vänskap och nätverk 
Den övergripande frågan i denna studie är hur etnicitet inverkar på vänskapande. Frågan 

omfattar ett område som beforskats framförallt i USA och Kanada men även i England. Det är 

studier från dessa länder som utgör den största delen av den tidigare forskning som här 

presenteras. Den nordamerikanska forskningen har siktet tydligare inställt på ras än etnicitet 

men de två perspektiven samspelar i återgivningen av vänskapsrelationer. Det är viktigt att 

understryka att alla nedanstående hänvisningar till begreppet ras inte på något sätt 

omformulerats av mig. Begreppen är de som forskarna själva använt i sina studier för att 

beskriva människors vänskapande.  

 

Blandrasliga vänskaper är snarare ett undantag än normen skriver sociologerna Kao och 

Joyner i en artikel där de undersöker hur aktiviteter i vänskapen skiljer sig hos olika 

tonårsgrupper med fokus på ras och etnicitet. Vidare förklarar de att även om blandrasligt 

vänskapande förekommer väljer vita och svarta helst vänner ur deras egna etniska eller rasliga 

grupp. De kommer även fram till att blandade vänskaper även i kvalitativa mått av intimitet 

och veckovisa gemensamma aktiviteter inte växer sig lika starka som vänskaper ur samma 

rasliga eller etniska grupp.33 I en artikel som publicerats två år senare eftersöker Kao och 

sociologen Vaquera hur latinamerikanska tonåringar identifierar sig i vänskapsbyggandet och 

kommer fram till att raskategoriseringar har liten betydelse för latinamerikanska ungdomar i 

                                                 
31 Mark Tarrant, Liam Mackenzie and Lisa A. Hewitt, ”Friendship group identification, multidimensional self-

concept and experience of developmental tasks in adolescence”, Journal of Adolescence 2006:29, s635. 
32 Willard W. Hartup, ”The Company They Keep: Friendships and Their Developmental Significance”, Child 

Development 1996:67, s10. 
33 Grace Kao and Kara Joyner, ”Do Race and Ethnicity Matter among Friends?: Activities among Interracial, 

Interethnic and  Intraethnic Adolescent Friends”, The Sociological Quarterly 2004:45:3, s570f. 
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USA. Istället framträder etnicitet som mer viktig vid dessa vänskapanden.34 I ytterligare en 

artikel där Kao ingått i författarduon, eftersöks dynamiken i vänskapandet, men nu hos 

tonåringar med en blandad eller mångkulturell bakgrund. Även här framträder samma 

mönster, men att ungdomar som har föräldrar med olika rasbakgrund enklare – än de som har 

föräldrar med samraslig bakgrund – kan röra sig över rasgränser vid vänskapandet. 

Författarna förklarar: 

 
In the case of Black-Whites, the odds of choosing a White best friend are substantially higher 
than for monoracial Blacks.(…) Asian-Whites are far less likely than Asians but far more likely 
than Whites to choose an Asian best friend.35  
 

I en studie om adoptivbarns identitetsbyggande av barnpsykologen Grotevant et al. framträder 

liknande fenomen då adopterade barn kunde komma att söka sig till och identifiera sig med 

människor som inte hade samma etniska bakgrund som deras adoptivföräldrar.36  

 

 

Vägar mot homogena och heterogena vänskaper 
I forskningen som jag tagit del av är framförallt tre grunder tydligt framträdande som 

avgörande för valet av vänskapsgrupper – generell strävan efter likhet, förutfattade meningar 

samt intimitet. Nedan ska jag sammanfatta och länka ihop tidigare forskning som berör dessa 

punkter. 

  

I en litteraturstudie om sociala nätverk som sociologen McPherson et al. utfört, visas att 

homogenitet är karakteriserande för personliga nätverk och gör att ras och etnicitet i 

mångkulturella samhällen fungerar som den tydligaste skiljelinjen mellan människor. Vidare 

är kön, ålder, religion och utbildning karaktärsdrag som strukturerar mellanmänskliga 

relationer.37  

 

Barn vänskapar genom de gemensamma intressen och aktiviteter de delar och vidare i sätten 

de speglar sig i varandras förmågor och utsikter, förklarar Hartup och förtydligar fenomenet i 

                                                 
34 Grace Kao and Elizabeth Vaquera, ”The Salience of Racial and Ethnic Identification in Friendship Choices 

Among Hispanic Adolescents”, Hispanic Journal of Behavior Sciences 2006:28, s44. 
35 Jamie Mihoko Doyle and Grace Kao, ”Friendship choices of multiracial adolescents: Racial homophyily, 

blending, or amalgamation? ”, Social Science Research 2007:36, s650. 
36 Harold D. Grotevant, Nora Dunbar, Julie K. Kohler and Amy M. Esau Lash, ”Adoptive Identity: How 

Contexts Within and Beyond the Family Shape Developmental Pathways”, Family Relations 2000:49, s384. 
37Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin and James M. Cook, ”Birds of a Feather: Homophily in Social 

Networks”, Annual Review of Sociology 2001:27, s429. 
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samma stycke med ett citat av Aristoteles; »”Beast knows beast; birds of a feather flock 

together”«38. Utvecklingspsykologen Gűroğlu et al. bekräftar men förtydligar även detta 

fenomen i deras studie där de undersöker olika typer av vänskaper och vänner. De skriver att 

likheter hos individer i vänskapsgrupper, efter analyser av deras beteendeprofiler, framträdde 

som tre olika vänskapstyper: ”Prosocial, Antisocial and Socially Withdrawn types of 

friendships”39 (i studien tolkar forskarna mobbning som ett antisocialt beteendemönster och 

socialt tillbakadragenhet som offerliknande beteende). Men, skriver de, att lika drar sig till 

lika verkar oftare gälla för prosociala vänskaper än de övriga två. De skriver att hälften av de 

personer som kunde hänföras till de två andra vänskapstyperna snarare kännetecknades av 

kompletteranden vänner emellan än likheter i individuella beteendeprofiler. Forskarteamet 

drar slutsatsen att kompletterande egenskaper individer emellan i inbördes vänskapsgrupper 

kan vara viktigt för förenandet av individerna i dessa grupper.40  

 
I sin forskning där sociologen McKinney analyserar självbiografier kommer hon fram till att 

blandrasliga kontakter oftast leder till positiva förhållningssätt till människor av andra raser 

samt att de informanter som i hennes undersökning hade liten blandraslig kontakt i stället i 

större utsträckning utryckte negativa attityder gentemot människor med annan rasbakgrund. 

Människor som vänskapar eller har fått kontakt i blandrasliga kretsar har alltså lyckats minska 

determinerande effekter som fördomsfulla attityder annars kan bringa.41 Ytterligare en artikel 

som behandlar så kallade blandrasliga kamratskaper kommer från Kanada och handlar om 

fenomenet i grundskolan. I artikeln skriver psykologiprofessorn Aboud et al. att kamratlighet 

över rasgränser inte skiljer sig i de flesta av vänskapens funktioner, men att den gör det i liten 

negativ utsträckning i; intimitet, spänning i kamratanda och självbekräftelse. Även denna 

studie kastar ljus på förutfattade meningarnas inflytande då man kommer fram till att vita 

elever som bar på förutfattade meningar i större utsträckning placerade klasskamrater med 

annan ras i kategorin icke vänner. Författarna visar att yngre barn vänskapar mer än äldre barn 

över rasgränser. I övrigt visar författarna att grundskolebarn inte ser någon större skillnad 

mellan samras- och korsrasvänskaper när det gäller pålitlighet, hjälpsamhet och emotionell 

säkerhet, men när det gäller intimitet i vänskapen visar det sig att det för barnen var enklare 

                                                 
38 Willard W. Hartup, ”The Company They Keep: Friendships and Their Developmental Significance”, Child 

Development 1996:67, s5. 
39 Berna Gűroğlu, Cornelis F. M. van Lieshout, Gerbert J. T. Haselager and Ron H. J. Scholte, ”Similarity and 

Complementarity of Behavioral Profiles of Friendship Types and Types of Friends: Friendships and 
Psychosocial Adjustment”, Journal of Research on Adolescence 2007:17:2, s377. 

40 A.a. s378. 
41 Karyn D. McKinney, ”´I Really Felt White´: Points in Whiteness Through Interracial Contact”, Social 

Identities 2006:12:2, s183. 

13 
 



 

att prata om privata saker som problem och hemligheter med sina samrasliga vänner. 

Eftersom intimitet blir allt viktigare ju högre upp i tonåren man kommer menar författarna att 

detta kunde vara en av anledningarna att korsrasliga vänskaper avtog med åldern. Som i 

tidigare nämnda studier gjordes kopplingen att goda korsrasliga vänskaper överlag även 

innebar mindre förutfattade meningar.42 Snarlik slutsats kommer även psykologen Levin et al. 

fram till i sin studie om grupperingarnas inverkan på attityder beträffande etnicitet hos 

universitetsstudenter. Studenter som hade fler vänner med annan etnicitet än sin egen under 

universitetstiden hade större benägenhet att ha positiva etniska attityder vid studietidens slut. 

Vidare att studenter som hade fler vänner ur samma etniska grupp hade mer negativa etniska 

attityder vid studietidens slut. Författarna skriver att etnisk homogenitet i gruppen ökar 

möjligheten att attityder och idéer delas i dessa grupper och att då de isoleras från andra 

grupper med andra tankar sker ett stärkande av den egna gruppens övertygelser. Författarna 

problematiserar dock förhållandet då de skriver att trots att etniskt homogena vänskaper kan 

ha negativa effekter som exempelvis utanförskap så fyller de även funktioner som kan verka 

för ett psykologiskt välbefinnande och akademisk motivation i gruppen som befinner sig i 

underläge. Därför menar författarna att etniska grupperingar behöver ses i olika ljus när det 

gäller majoritetsgruppen och en mer sårbar minoritetsgrupp.43  

 

I sin studie över karibiska ungdomar i England söker ras- och etnicitetsforskaren Reynolds 

fånga deras vänskapande. Författaren menar att sametniska vänskaper kan bereda vägen för 

viktiga sociala resurser som exempelvis en känsla av tillhörighet, pålitlighet, emotionellt stöd, 

ömsesidig aktsamhet och förståelse. Dessa fördelar kunde värderas högt av informanterna då 

de delade gemensamma erfarenheter av utanförskap och diskriminering i det bredare 

samhället. Därför tenderade unga människor att ha sametniska bästa vänner som alltså här 

fungerade som trygghet. Under tonåren utvecklades och förstärktes denna samhörighet varvid 

erfarenheter på universitet och arbetsplatser ytterligare befäste behovet av den etniska 

gruppidentitetens emotionella support.44  

 
Det som särskilt bidrar till att invandrare kan ingå i en vänskapskrets omfattad av 

majoritetsbefolkningen har enligt sociologerna Fong och F.D. Isajiw att göra med graden av 

                                                 
42 Frances E. Aboud, Morton J. Mendelson and  Kelly T. Purdy, ”Cross-race peer relations and friendship 

quality”, International Journal of Behavioral Development 2003:27:2, s171. 
43 Shana Levin, Colette van Laar and  Jim Sidanius, ”The Effects of Ingroup and Outgroup Friendship on Ethnic 

Attitudes in College: A Longitudinal Study”, Group Processes & Intergroup Relations 2003:6:1, s89. 
44 Tracy Reynolds, ”Friendship networks, Social Capital and Ethnic Identity: Researching the Perspectives of 

Caribbean Young People in Britain”, Journal of Youth Studies 2007:10:4, s395.  

14 
 



 

individens utbildning, inkomst, tidsvistelse i landet samt eventuellt blandäktenskap. Dessa 

kännetecken erbjuder möjligheter för minoriteterna att bli en del av det större samhället och 

därför menar författarna att invandrare över tid kommer att utöka sina sociala nätverk och att 

det även omfattas av majoritetsbefolkningen. Författarna betonar dock vikten av utbildning 

vilket ökar den sociala mobiliteten och kontakten med majoritetssamhället och som därmed 

öppnar för ett vänskapande med majoritetsbefolkningsgruppen. Vidare förklarar författarna att 

individer med högre utbildning enklare kan konkurera på jobbmarknaden och att anställning i 

sig blir en resurs för att vänskapa med andra grupper.45  

 
 

Nya andra generationen
I amerikansk forskning beskriver beteckningen den nya andra generationen barn till samtida 

invandrare. Termen beskriver alltså inte endast den andra generationen av barn som fötts i 

landet föräldrarna emigrerat till utan även de barn och ungdomar som emigrerat med sina 

föräldrar.46 En återkommande term i forskningen för de barn och ungdomar som immigrerat 

tillsammans med sina föräldrar är ’generation 1.5’. Sociologen Rubén Rumbaut delar till och 

med dessa barn efter deras utvecklingsstadier eller med andra ord barnens ålder vid 

ankomsten till det nya landet. I hans forskning görs en uppdelning i 1.25, 1.5 och 1.75 

generationen. 1.25-generationen omfattar de barn som kommit som tonåringar och vars 

uppväxt i större utsträckning influerats av landet de växt upp i. 1.5-generationen är de som 

immigrerat i grundskoleåldern. 1.75-generationen omfattar barnen upp till förskoleåldern och 

som har svagare förankringar i det tidigare hemlandet.47 Uppdelningen syftar till att återge de 

etniska identifikationerna och de kvalitativa skillnaderna i anpassningen till det nya landet 

som är framträdande hos dessa barn. 

 
"Becoming American" takes different forms, has different meanings, and is reached by different 
paths. But the process is one in which all children of immigrants are engaged - defining an 
identity for themselves, i . e . ,a meaningful place in the society of which they are its newest 
members. To be sure, the process is complex, conflictual and stressful, and profoundly affects 
the consciousness of immigrant parents and children alike. The process is also shaped within a 
much larger historical context of which the participants may be no more conscious than fish are 

                                                 
45 Eric Fong and Wsevolod W. Isajiw, ”Determinants of Friendship Choices in Multiethnic Society”, 

Sociological Forum 2000:15:2, s251ff. 
46 Min Zhou, ”GROWING UP AMERICAN: The Challenge Confronting Immigrant Children and Children of 

Immigrants”, Annual Review of Sociology 1997:23, s65. 
47 Rubén G. Rumbaut, ”Ages, Life Stages and  Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and 

Second Generations in the United States”, International Migration Review 2004:38:3, s1165. 
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of water, and in an American crucible that has been shaping identities since the origins of the 
nation.48

 

Rumbaut skriver att barn som är andragenerationsinvandrare i USA generellt företräder 

assimilativa etniska självidentifikationer samt föredrar att prata engelska framför modersmålet 

med nära vänner. Barnen av generation 1.5 förfogar däremot i högre grad över sitt hemspråk 

och tenderar vidare att i större utsträckning identifiera sig med hemlandet. Även i denna 

artikel (”The Crucible Within”) där forskaren behandlar en smältdegel av etniska 

identifikationer, spännvidd av självförtroenden och segmenterad assimilation hos barn till 

immigranter, framträder diskriminering som en viktig styrande faktor för självuppfattningen. 

Rumbaut skriver att upplevelser av diskriminering påverkar barnens sätt att definiera sin 

etniska identitet. Han förklarar att det i hans studie var mindre sannolikt att barn som kunde 

skildra erfarenheter av diskriminering identifierade sig som amerikaner – barnen som ansåg 

att de skulle förbli diskriminerade oavsett deras utbildningsnivå ”are more likely to remain 

loyal to a national-origin identity” skriver Rumbaut. 49 Just dessa barn kunde även kopplas till 

högre nivåer av depression samt ansträngda relationer till föräldrarna. Vidare tenderade 

barnen att influeras av sina föräldrar när det gällde etnisk självidentifikation. Om barnen 

möjligen skämdes för sina föräldrar tenderade de att identifiera sig som amerikaner men om 

deras föräldrar istället var professionella och hade hög status var chansen större att barnens 

identifikation byggde på den nationella härkomsten.50  

 

Sociologen Zhou som också forskat på området av immigrantbarnens adaption visar en 

dualistisk bild av uppväxtsituationen i ett nytt land. Hon skriver att ”growing up American 

can be a matter of smooth acceptance or of traumatic confrontation”.51 Vidare förklarar hon 

att dessa barn generellt är angelägna att tillägna sig den amerikanska kulturen och förvärva en 

amerikansk identitet på så vis att de blir likställda med deras amerikanska kamrater. Men även 

då de medvetet söker att överge sin tidigare etniska identitet kan de komma att ses som 

ickeanpassade eller tvärtom uppfattas som välanpassade då de håller kvar vid sin etniska 

identitet. Här ser Zhou en stark koppling till föräldrarna och deras socioekonomiska status och 

menar att olika härkomst även kan innebära olika möjligheter i mottagarlandet. Vidare skriver 

                                                 
48 Rubén G. Rumbaut, ”The Crucible within: Ethnic Identity, Self-Esteem and  Segmented Assimilation among 

Children of Immigrants”, International Migration Review 1994: 28:4, s790. 
49 A.a. s789. 
50 A.a. s789f. 
51 Min Zhou, ”GROWING UP AMERICAN: The Challenge Confronting Immigrant Children and Children of 

Immigrants”, Annual Review of Sociology 1997:23, s9. 
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hon att om de tidigt lyckas att ta sig till medelklassen blir fördelarna fler i 

assimilationsprocessen. Hamnar de istället i bottenskiktet vilket i sin tur leder till färre 

möjligheter blir även assimilationskrafterna negativa skriver Zhou. För barnens del innebär 

denna logik att familjen och den etniska gemenskapen kan bana väg för dem om resurser i 

gruppen kan mobiliseras för att hindra en negativ assimilation. En etnisk gemenskap kan 

alltså berika och fungera som stöd som mildrar utanförskapet och öppnar vägar till fler 

handlingsmöjligheter.52 Stöd för detta synsätt framträder hos sociologen Remennick som gjort 

en studie om integration av ryska invandrare i Israel. Hon skriver att den privata sfären för 

dessa immigranter främst omfattas av människor med samma etniska bakgrund och att denna 

gemenskap står för ett viktigt socialt stöd och skyddsnät. Hon förklarar vidare att vänskapliga 

förhållanden och kärleksförhållanden oftast framträder i detta homogena sociala nätverk, men 

att parförhållanden med människor i värdlandet över tid blir allt vanligare. En återkommande 

men negativ omständighet är dock, förklarar Remennick; att de unga immigranterna 

successivt självidentifierar sig som ”den andre”. Hon skriver att de flesta av hennes 

informanter eftersträvade att dölja sin minoritetsanknytning under de första åren i det nya 

landet för att under de senare skolåren börja acceptera och se sin etniska tillhörighet som en 

tillgång. Under de första skolåren ägnade sig informanterna åt ett sorts socialt härmande för 

att bli som deras jämnåriga men kom senare att se sitt kulturella arv som värdefullt.53  

 
Many respondents noted that they felt much better about their Russian-ness in college than they 
used to feel at school. This similarity points to the uneven and step-wise process of ethnic 
identity formation in young immigrants, in which the school years may be the most difficult 
stage of trail and error54

 

Denna bild som Remennick återger för oss; där invandrare eftersträvade att dölja sin 

minoritetsanknytning under de första åren i det nya landet, samt att de identifierar sig som den 

andre över tid, återkommer med en repellerande uttrycksform i forskningen av Kumsa som är 

professor i socialt arbete. I sin studie eftersöker hon hur oromoer från Afrikas horn ser på sin 

tillhörighet i Kanada. Forskaren finner att dessa människor trots flykten från sina länder inte 

vill bli benämnda som flyktingar. Kumsa skriver att hennes informanter inte vill identifiera 

sig med flyktingbenämningen då denna har dåliga konnotationer. Enligt henne betraktar de 

                                                 
52 Min Zhou, ”Segmented Assimilation: Issues, Controversies and  Recent Research on the New Second 

Generation”, International Migration Review 1997: 31: 4, s999f. 
53 Larissa Remennick, ”The 1.5 Generation of Russian Immigrants in Israel: Between Integration and 

Sociocultural Retention”, Diaspora 2003:12:1, s60f. 
54A.a. s61.  
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kanadensiska informanterna beteckningen flykting likställt med det rasistiska uttrycket ”FOB” 

(Fresh of the Boat). Kumsa förklarar:  

 
Embellished with the FOB and the stranger, ‘the refugee’ becomes a label of exclusion. That the 
young Oromos are referred to as refugees even years after they have become Canadian citizens 
suggests that ‘the refugee’ is a label used to distance people further away from the nation and 
point them to another place of be-longing. (…) refugees are considered backward not only as 
uncivilized and savage but also as incomplete in evolution, still with their wild animal claws—
perhaps even with dangling tails!55

 

Beteckningen flykting kan alltså vidare, förutom betydelsen ociviliserad, bära med sig 

ytterligare essentiella tillskrivelser där flyktingen kan komma att ses som en inkompetent 

medborgare och till och med som en vilde.56   

                                                 
55 Martha Kuwee Kumsa, ”REFUGEE VOICE ‘No! I’m Not a Refugee!’ The Poetics of Be-Longing among 

Young Oromos in Toronto”, Journal of Refugee Studies 2006:19:2, s241f.  
56 A.a. s242. 
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Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens upplägg och användning av metod. För att göra denna bild 

tydlig kommer jag att i kronologisk ordning behandla de avsnitt som studien uppbyggts kring. 

Inledningsvis presenteras studiens metodologiska ansats, därefter kommer de 

tillvägagångssätt som format studien att beskrivas. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

genomförandets etiska hänsyn.   

 

 

Metodologisk ansats 
Denna studie tar sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningsskolan. En jämförande 

bedömning av användandet av kvalitativ kontra kvantitativ metod är inte möjlig som sådan.  

Istället måste metoden ställas i relation till forskningsproblemet förklarar Alvesson och 

Sköldberg som forskar i organisationsteori och samhällsvetenskaplig metod. De skriver att 

kvalitativ forskning kan vara fördelaktig för samhällsstudier då denna öppnar upp för 

forskarens tolkningar och sätter dessa i centrum.57 Den kan även leda till svagare former av 

mätning, därmed kan en strikt åtskillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod inte göras.58  

 

Inspirationen för denna studie har vidare hämtats från grounded theory, en kvalitativ metod 

som står empirin väldigt nära. Sociologerna Glaser och Strauss som varit grundarna av GT 

skriver att forskning ofta fokuseras på verifiering av teori men att deras tillvägagångssätt för 

teorigenerering istället blir karaktäristisk för data denna utvinns från.59 Förenklat, kan man 

säga att det är via jämförande analyser av empirin som den grundade teorin genereras.60 Själv 

fokuserar jag inte på teoribyggandet, men jag brukar några av GT metodens strategier för 

kodande av datamaterialet och utvinnande av kategorier. I detta arbete har både öppen och 

selektiv kodning används. Den första kan ses som en process där forskaren studerar, jämför, 

bryter ner och konceptualiserar data vilket leder till begreppsskapande som därefter 

omformuleras till kategorier. Det andra sättet att koda håller en kärnkategori i fokus som med 

andra kategorier skapar relationer och som systematiskt valideras samtidigt som dessa 

                                                 
57 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund 

1994, s10ff.  
58 Steiner Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund 1997, s68. 
59 Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, The discovery of grounded theory: strategies for qualitative 

research, New York 1967, s1ff. 
60 A.a. s72f. 
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relationer och de underbyggande kategorierna bearbetas. Arbetssätt kommer att beskrivas mer 

utförligt under rubriken Intervjuanalys.  

 

 

Datainsamlingsmetod 
Det empiriska underlaget har inhämtats med hjälp av kvalitativa djupintervjuer. 

Utbildningspsykologen Kvale skriver att den kvalitativa intervjun som metod är ett utmärkt 

verktyg för att på ett känsligt och kraftfullt sätt fånga erfarenheter och betydelser av 

människors vardag.61 Syftet med användandet av intervjuerna har främst varit att på ett mer 

öppet och flexibelt sätt fånga erfarenheter av och föreställningar om vänskapande och etniska 

identifikationer bland informanterna. För att möjliggöra detta använde jag mig av en 

semistrukturerad intervjuguide som dels varit avsedd att fånga tidsmässiga delområden i 

informantens liv, dels svaren på mer precisa frågor i anslutning till etnisk identifikation. 

Informanterna fick svara på samma strukturerade frågor men eftersom de har varit med om 

olika saker har alla intervjuer anpassats till informanternas berättelser genom följdfrågor. Om 

de exempelvis hade fullgjort militärtjänst samtalade vi även om det trots att samtalsämnet 

inledningsvis inte ingått i intervjuguiden. Detta gjordes för att tillgängliggöra en utförligare 

bild av tidsperioderna och arenorna där informanterna vänskapat sedan deras ankomst till 

Sverige.  

 

 

Tillvägagångssätt 

Urval 
Urvalsgruppens avgränsning har gjorts utifrån en etnisk utblick. Informanterna i denna studie 

är personer som kommit till Sverige i ung ålder och som i landet blivit högskoleutbildade. De 

som kommit till Sverige i ung ålder förutsätts inte minst ha tillägnat sig de språk som ger goda 

möjligheter till kontaktskapande både med människor av deras egen härkomst och med 

etniska svenskar. Gruppen förutsätts vidare kunna bidra till en mer generellt gångbar 

förståelse av den betydelse som etnicitet kan ha för vänskapandeval då personer av olika 

etniska bakgrunder i skolan som vänskapandearena, dagligen har möjligheter att interagera 

med varandra. Således utgörs urvalet av människor som har ingått i tre delar av det svenska 

utbildningsväsendet – grundskolan, gymnasiet och högskolan – vilket syftat till att fånga  

                                                 
61 A.a. s69ff. 
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etniska identifikationers och vänskapandets förändringar över en längre tid. Av de sex 

informanter som studien uppbyggts kring har kontakten med fyra av informanterna tagits 

genom nära vänner till mig. Det har då varit vänner eller familjemedlemmar till dem.  Av de 

återstående två är en släkting och en vän till mig. Betydelsen av min relation till 

informanterna berörs under rubriken Metoddiskussion.  

 
 

Genomförande av intervjuer  
Totalt har sex intervjuer genomförts. Intervjuerna har utförts på olika platser för att skapa en 

så trygg intervjusituation som möjligt för informanten. Fyra av intervjuerna genomfördes i 

informanternas hem, en på informantens arbetsplats och en hemma hos mig. Intervjuerna 

inspelades digitalt och varade mellan två till fyra timmar. Samtliga intervjuer transkriberades. 

Intervjuerna har transkriberats i talspråk och kommer även att användas på detta sätt i studien. 

Även pauser, tvekanden, betoningar, gestikuleringar och andra viktigare uttryck har återgivits 

i de transkriberade intervjuerna.  

 
 
 

Informanterna 
Bland de intervjuade finns två brödrapar, båda från Iran men ett av dem med kurdisk 

härkomst. Av de återstående två har en syriansk och en bosnisk härkomst. Informanterna är 

mellan 25-35 år och har kommit till Sverige vid olika ålder. Nedan kommer jag att beskriva 

dem enskilt. Namnen är fingerade. 

 

Masod är tjugonio år gammal och född i Iran. Han kom till Sverige med två bröder som är i 

hans ålder. Själv var han nio år gammal vid ankomsten. Idag har Masod två företag i 

datorbranschen. Han är högskoleutbildad i området konst och design.  

 

Arash är bror till Masod. Han är trettio år gammal och kom till Sverige som tioåring. Arash 

har högskoleutbildning i fysik och arbetar idag som doktorand. Han arbetar även med sin bror 

i datorbranschen.   
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Emir är trettiotre år gammal. Han kom till Sverige som nioåring från Iran. Emir har kurdisk 

härkomst men är uppvuxen i Tehran. Han är utbildad till byggingenjör och jobbar idag på ett 

konsultföretag som konstruktör och arkitekt.  

 

Tarik är bror till Emir, han är trettioett år gammal och har kurdiska föräldrar. Han var åtta år 

då han kom till Sverige från Iran. Tarik är utbildad inom avancerad datorgrafik och arbetar 

idag på ett företag som tillverkar specialiserade datorprogram. 

 

Elvira är ursprungligen från Bosnien. Hon kom till Sverige som tonåring, sexton år gammal. 

Idag är Elvira tjugoåtta år gammal. Hon är utbildad till förskolelärare och jobbar idag på en 

förskola. 

 
Peter var ett år gammal då han kom till Sverige. Han är född i Turkiet av syrianska föräldrar. 

Han är idag tjugofem år gammal och har polisutbildning bakom sig. Han jobbar som polis i en 

av Sveriges tre största städer.  

 
 

Intervjuanalys 
Intervjuerna analyserades utifrån den kodande delen av grounded theory. Alan Bryman citerar 

Strauss som beskriver kodningen i grounded theory med följande ord »”Många indikatorer 

(beteende, händelser) undersöks komparativt av analytikern som sedan ’kodar’ dem och 

benämner dem som indikatorer för en klass av händelse eller beteenden”«.62 Glaser och 

Strauss skriver att kategorierna kan framträda på två sätt, de som konstrueras av analytikern 

själv och de som abstraheras ur empirin.63 När det gäller min studie har kategorierna 

genererats ur de berättelser som varit specifikt klargörande för den enorma spridningen av de 

etniska identifikationerna bland informanterna. Med etniska identifikationer som en 

grundläggande utgångspunk och kärnkategori för analysen kunde jag ur empirin abstrahera 

kategorier med ett etniskt innehåll som i olika utsträckning kunde företrädas av enskilda 

informanter. De tydligaste kategorierna utgjordes av etniska identifikationer av typen svensk, 

invandrare, härkomstnationell och mångkulturell. Kategorierna strukturerades utifrån 

informanternas väldigt olika erfarenheter, föreställningar och förhållningssätt till sina egna 

etniska identifikationer. Däremot har ingen av informanterna kunnat placeras i en enda 

                                                 
62 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö 2004, s377. 
63 Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, The discovery of grounded theory: strategies for qualitative 

research, New York 1967, s107ff. 
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fristående kategori, istället har deras utsagor möjliggjort en generell abstrahering av de etniska 

kategorierna. Genom att ett brett område berördes i intervjuerna var många olika incident 

bidragande till genererandet av kategorierna. Då de transkriberade intervjuerna lästes kunde 

kodandet fortlöpa genom ett av den grundade teorins angreppsätt där jag ställde mig frågande 

vilka för informanterna lättförståliga kategorier deras föreställningar, förhållningssätt och 

erfarenheter kunde falla in. Dessa kategorier noterades kontinuerligt och fylldes med 

ytterligare data som föll in under dem. Det kunde exempelvis handla om informanternas egna 

sätt att lyfta fram media som en aktör vilket därmed även blev en kategori genererad ur 

kodningen. Efter att en kategori identifierats fokuserade jag på denna ur olika perspektiv för 

att synliggöra möjliga egenskaper hos denna och sökte sedan stöd för denna i de övriga 

transkriberade intervjuerna.64 Utifrån dessa kategorier kunde sedan en berättandestuktur 

förberedas.65 Efter ett antal prövningar av olika upplägg bestämde jag mig för en blandning av 

samlade återgivningar av perioder i informanternas liv samt även separata stycken om olika 

etniska identifikationer som framkommit hos informanterna.  

 

 

Etiska överväganden 
För att säkra hanteringen av potentiellt känslig information som kan framkomma i 

djupintervjuer har jag använt mig av Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.66 

Informationskravet innebar att jag informerade informanterna om studiens uppgift och 

villkoren för deras deltagande, det vill säga att deltagandet varit frivilligt och att de hade rätt 

att avbryta sin medverkan. Det innebar vidare att informanten hade tagit del av de inslag i 

studien som kunde tänkas påverka dennes villighet att delta. Samtyckekravet innebar att 

informanterna skulle samtycka till deltagandet i studien. Vidare har de som medverkat i 

studien utan mina påtryckningar haft rätten till att självständigt bestämma i vilken 

utsträckning de skulle delta. Därmed kunde de avbryta deltagandet utan att det påverkade 

dem. Konfidentialitetskravet försäkrar informanten om dennes konfidentialitet samt att dennes 

personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet försäkrar informanterna om att de insamlade uppgifterna inte kommer att 

                                                 
64 Steiner Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund 1997, s78f. 
65 A.a. s172f. 
66 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. www.vr.se 

01/12/2007, s6. 
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användas för syften utanför denna studie.67 En av informanterna har använt rätten att ta 

tillbaka saker som sagts. Anledningen till detta var att informanten ansåg att viss information 

om denne kunde påverka konfidentialiteten.  

 

 

Metoddiskussion 
I detta arbete har jag på ett retrospektivt sätt använt mig av intervjuer – genom att låta 

informanterna se tillbaka på saker som har hänt i deras liv. Eftersom intervjuer speglar 

människors sätt att tänka och känna vid en bestämd tidpunkt och sammanhang kan studier av 

det här slaget föra med sig specifika metodologiska problem. Sociologen Repstad skriver att 

människors svårigheter att komma ihåg det som i intervjun eftersöks inte är det enda 

problemet och förklarar att känslor och åsikter från förr kan filtreras genom tankar och 

tankesätt som tillägnats på senare år. Enligt Repstad kommer ofta människor bättre ihåg 

konkreta händelser framför tankar och känslor. Därför föreslår han att intervjuer av det här 

slaget är bättre att koppla till konkreta händelser istället för att söka efter allmänna 

redogörelser av det gångna. Dessa ord har varit en inspiration vid intervjuerna när det gällde 

följdfrågor men även utformandet av intervjuguiden. Om informanten hade svårigheter att 

komma ihåg händelser kunde vi avhandla anslutande händelser för att på så sätt underlätta för 

informanten att komma ihåg. Det hände ofta att bilden på så sätt kunde klarna för personen.68    

 

Genomförandemässigt har urvalet där bekanta till mig förekommit möjliggjort längre och mer 

ingående intervjuer. Frågornas karaktär har främst handlat om konkret information rörande 

etniska identifikationer hos informanterna samt härkomsten hos informanternas vänner vilket 

jag inte ser som någon hinder ur objektivitetssynpunkt. Deras erfarenheter har berörts i sådan 

utsträckning som bedömts vara relevant för det aktuella samtalsämnet och för studiens fokus.  

Ett intimitetsmässigt problem kan ha varit framträdande då potentiellt känsliga frågor ställts 

kring utanförskap och mobbing under några intervjuer. Här är det omöjligt för mig att veta om 

informanten valt att delge all nödvändig information eller om något dolt sig bakom svaret Jag 

kommer inte ihåg. Möjligen kan min relation till informanterna tvärtom ha varit positivt ur 

intimitetssynpunkt då informanter trots allt besvarade känsliga frågor.   

 

                                                 
67 A.a. 7ff. 
68 Pål Repstad, Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Lund 1999, s80ff. 
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Slutligen kan det vara värt att säga några ord om min egen bakgrund som invandrare i Sverige 

och om denna kunnat ha betydelse för studiens resultat. Jag tror att man som forskare 

omöjligtvis kan undkomma att påverkas av sina tidigare erfarenheter vilket i denna studie 

säkerligen haft inverkan på de frågor som jag ställt till informanterna. Det som har drivit mig 

att efterstäva största möjliga objektivitet har varit min vilja att förstå hur vänskapsrelationerna 

runtomkring mig formats. Man kan säga att jag således har behövt vara ärlig mot mig själv. 

Detta har gjort att jag kontinuerligt under intervjuerna eftersträvat att endast förstå personen 

framför mig, dennes historia och vilka premisser dennes vänskapande vilat på. Jag tror dock 

att min bakgrund kunnat inverka på informanterna att utrycka sig mer informellt i varje 

enskild intervjusituation då bägge av oss är invandrare och på så sätt har en förståelse av att 

ha en annan etnisk bakgrund än etniskt svensk i Sverige. Men det kan även ha haft en omvänd 

effekt då jag genom mitt val av studieområde indirekt för informanten kunnat framstå som en 

som söker se invandrare som en homogen grupp. Således kan detta ha väckt motstånd hos 

informanten där denna kunnat söka att ifrågasätta mina frågor för att istället söka påvisa 

gruppens mångfald. Detta kommer att beröras närmare under analysen.  

 

 

Disposition 
Under de tre nästkommande huvudrubrikerna kommer jag att lägga fram studiens resultat och 

analys av denna. Presentationen kommer att göras i enlighet med den ålder intervjupersonerna 

hade då de kom till Sverige under rubrikerna: Tonåring och invandrare, Vi kom till Sverige på 

mellanstadiet och Nästan andra generationens invandrare. Under den första rubriken 

beskrivs och analyseras det som framkommit i intervjun med Elvira som var sexton år 

gammal vid ankomsten till Sverige. Under den andra huvudrubriken analyseras tre killar som 

var i nio- till tioårsåldern vi ankomsten. I den tredje och sista delen är det Tarik och Peter som 

kommer till tals, två killar, var av en var ett år gammal och en åtta år gammal vid 

emigreringen till Sverige.  

 

Detta upplägg syftar till att på ett samlat sätt återge det spektra av uppfattningar, 

föreställningar och erfarenheter som framkommit i intervjuerna. Samtidigt möjliggörs på så 

vis en tydligare framställning av informanternas etniska identifikationer vilka spänner över 

härkomstnationella, multikulturella till svenska identifikationssätt. I samtliga tre avsnitt 

presenteras två underrubriker för varje person. Den första går under namnet etniska 

identifikationer. Här synliggörs informantens sociala identitet ur etniska perspektiv. Fokus 
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riktas på informantens sätt att återge sin egen etniska identitet och mot sätten som individen 

uppfattar att dennes omgivning ser på honom/henne. Den andra rubriken går under namnet 

vänskapandearenor och under denna återges en samlad bild av informantens vänskapande 

över tid, från grundskolan till högskolan. Dessa delar återges kronologiskt med början från 

grundskolan, över gymnasiet till högskolan. Här ligger fokus på informanternas 

umgängeskrets och då främst vännernas etniska bakgrunder samt sätten de dragit sig till 

varandra. Alla delar analyseras i relation till den tidigare forskningen och de teoretiska 

orienteringspunkterna som tidigare angivits.  

26 
 



 

Tonåring och invandrare  
I detta avsnitt kommer jag att ge plats för analys av Elviras vänskapande efter att hon som 

sextonåring kom till Sverige. Hon är den enda personen i denna studie som kommit till 

Sverige i tonåren. Elvira kom år 1995 till Sverige från Bosnien med sina föräldrar. Idag är hon 

tjugoåtta år gammal och bor med sin familj i en mindre stad i mellersta Sverige. Nedan 

kommer jag även att återge Elviras etniska identifikationer. Avsnittet kommer att avslutas 

med ett stycke om samband där jag lyfter ut framträdande tendenser och samband som kan 

hjälpa oss att förstå vänskapande och etniska identifikationer samt förhållandet däremellan. 

Jag öppnar detta avsnitt med Elviras etniska identifikationer.     

 
 

Etniska identifikationer 
”Jag är ju invandrare (…) jag är inte uppväxt här, jag är inte född här” säger Elvira när jag 

frågar henne vad hon tycker om att hon omfattas av invandrarbegreppet.69 Hon förklarar 

vidare att invandrare för henne helt enkelt är en människa som är född eller uppvuxen i ett 

annat land. Elvira säger att hon är svensk medborgare men att hon inte känner sig som svensk, 

hon förklarar: ”Jag känner väl mig som en bosnisk (…) det är liksom min kultur min identitet 

och mina rötter är ju där”. Rumbaut beskriver barn och ungdomar som vid olika åldrar 

kommit till värdlandet och delar upp dessa i relation till åldern de haft vid ankomsten. Han 

förklarar att barn som immigrerat i tonåren har en högre tendens att identifiera sig med 

”hemlandet”.70 På detta sätt beskriver även Elvira sin tillhörighet, hon var som tidigare nämnt 

sexton år gammal då hon kom till Sverige. När vi pratar vidare om vad det innebär att ’vara’ 

invandrare, och om hon upplever sig som en invandrare säger hon att det inte händer ofta men 

att det kan hända att hon själv placerar sig i en sådan kategori. Det Elvira i sammanhanget 

återger är främst situationer där hon utifrån behandlas annorlunda än vad en svensk möjligen 

hade behandlats. Elvira förklarar: 

 
- Ja till exempel om jag söker ett jobb, det första frågan liksom, eller om man skickar ett 

ansökan och dom ser du liksom, att du har inte svenskt namn och efternamn då blir man 
liksom behandlat som en invandrare. Inte att jag tror utan jag har upplevt sånna saker. (…) 
Ja men till exempel när jag sökte jobb och jag ringer ju och presenterar mig och berättar 
vem jag är och så här; och; ja vi ska ju höra av oss och så här och det har dom inte gjort och 
då ringer jag igen och igen, igen, igen och jag tjatar och tjatar och tjatar och när (…) till slut 

                                                 
69 Samtliga citat i detta avsnitt är, om inte annat anges, hämtade från intervjun med Elvira och kommer därmed 

fortsättningsvis inte att notbeläggas.  
70 Rubén G. Rumbaut, ”Ages, Life Stages and  Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and        

Second Generations in the United States”, International Migration Review 2004:38:3, s1165. 
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och får liksom (…) intervju. Och sen frågar jag liksom orsaken, hur kom det sig att jag fick 
liksom ringa så många gånger innan ni liksom tog emot mig, och då erkände dom att dom 
var lite osäkra om jag var, eller jag hade ett annat namn så dom var ju liksom osäkra. 

- Vad var dom osäkra över? 
- Ja men att man kanske kan inte svenska, att man kanske inte kommer sköta sitt jobb, vad 

var det mer för orsak som dom… jag kommer inte riktigt ihåg. 
- Har dom berättat det här för dig? 
- Ja jag frågade själv och sa nu vill jag att ni är ärliga och berättar hur kom det sig att det tog 

ju så himla lång tid. 
- Och dom var ärliga? 
- Ja dom var ärliga och sa som det är, men sen efteråt, sen hade jag jobbat hos dom liksom 

länge och då sa dom liksom att dom hade ångrat att dom tänkt i så att man ska inte dra alla 
över en kam och att alla inte är lika… 

- Det här lärde dom sig efter att dom hade anställt dig? 
- Ja (…) Ja dom hade ångrat… eller att dom ansåg att jag var jätte duktig och jag passade ju 

jätte bra till arbetet och jag skötte mitt jobb och allt var ju perfekt så dom tog ju och ångrade 
att dom. Liksom det var ju ett misstag och det var ju också en liksom erfarenhet för dom att 
lära sig oavsett om det står ju på ansökan invandrarnamn att dom ska ge chans till 
invandrarna att komma på arbetsmarknaden. (…) efteråt har dom anställt flera eller flera 
människor med invandrarbakgrund. (…) första gången när dom inte ville liksom inte ens 
höra av sig till mig då trodde dom liksom att alla invandrare liksom är ju lika att man 
kanske inte kan svenska att man sköter inte sitt jobb och man är inte intresserad att komma 
ut i svenskt samhälle och nu gjorde dom ju om samma sak fast i ett positivt sätt. När dom 
anställde flera invandrare eller människor med en annan bakgrund, men det var ju inte 
säkert att dom var ju kanske lika duktiga som jag var och att liksom dom ville ju sköta sitt 
jobb, så det är både och. 

 
Elviras berättelse visar hur hon kunde övertyga arbetsgivaren att få en intervju trots att denna, 

som hon anser, inte ville ta emot Elvira från början för att hon hade en brytning. På så sätt var 

det tydligt för Elvira att hon mottogs som en invandrare vilket därmed även gjorde att hon 

”kände” sig som en invandrare. När hon sedan hade blivit anställd kunde arbetsgivaren få en 

annan bild av invandrare. Denna bild var positiv och ledde enligt henne till att fler invandrare 

kunde bli anställda på företaget. På så sätt skulle vi kunna se Elvira som en som gjordes till 

ambassadör för andra invandrare, ett förhållande som samtidigt kunde fungera befästande för 

invandrarebegreppet som en tillhörighet för henne. När jag frågar Elvira om hon har fler 

exempel säger hon att fördomar finns överallt och detta är någonting som hon aldrig kan göra 

sig av med. Det ”är nånting som jag tror kommer förfölja hela livet ut, tyvärr, men så äre.” 

När jag istället frågar om hon kan uppleva sig som svensk då förklarar hon:  

 
Om jag är på jobbet då ser jag mig mer som en svensk (…) då ser jag mig inte som invandrare 
utan det känns ju som att jag är ju svensk eller jag är ju en av dom, (…) mina arbetskollegor (…) 
tror jag (…) definierar mig som en av dom, som är duktig som är professionell (…) det har dom 
liksom påpekat flera gånger att jag är väldigt professionell. 
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Citatet kan vid en första anblick tolkas som att det brukar hända att Elvira upplever sig som 

svensk. Jag tycker att detta uttalande visar ’att vara’ svensk kan betyda att hon helt enkelt 

behandlas som en professionell och ej blir sedd som annorlunda. Vidare förklarar Elvira att 

hon ser sig mer som bosnisk när hon kommer hem till sin familj där det inte pratas något 

annat språk än bosniska. Återkommande förklarar Elvira att hon ser sig som bosnisk men hon 

förklarar också att denna etniska identifikation hos henne kan sättas i gungning när hon 

exempelvis är i Bosnien. Hon förklarar på följade sätt hur förhandlandet av hennes etniska 

identifikation kan te sig: 

 
Jag känner mig som en främmande människa, (skrattar), ja men det blir ju så. Liksom nu när 
man liksom levt här o när man åker ju på semester liksom till Bosnien då upptäcker man. Visst 
när man bor här i Sverige, man tänker ju hela tiden; jag är inte svensk jag är bosnisk, men när 
man åker ju till Bosnien då upptäcker man att man är inte bosnisk längre heller. (…) Då är man 
nånting mittemellan känns det liksom, ibland känns det att man har ju liksom ingen identitet man 
tänker liksom vart befinner jag mig liksom. Nu känns det som att jag är inte svensk och jag är 
inte bosnisk jag är nånting mittemellan, men vad vet jag inte. (…) Jag upplever ju mig inte att 
jag är svensk när jag är i Bosnien utan jag känner ju, jag känner själv att jag är ju bosnisk men 
människor som bor i Bosnien dom anser mig inte som en bosnisk. Dom anser mig som en 
utländsk bosnisk eller hur jag ska förklara. Det är ju det, och då anser man att man passar 
ingenstans, man är ingenting (skrattar) 
 

 
Det visar tydligt hur den etniska identifikationen hos Elvira är beroende av människorna hon 

har runt om kring sig, som därmed även anger riktningen för hennes konstruerande av de 

etniska föreställningarna. I Elviras återgivande framstår omgivningens föreställningar som 

viktiga för den etniska beteckningen som hon kan tillåta sig att bära. Konstruktionen har ett 

behov att legitimeras av omgivningen men samtidigt finns konstruerandet alltid också i 

Elviras händer. När Elviras etniska föreställningar ifrågasätts av det omgivande kollektivet 

kan detta leda till svårigheter för Elvira att känna trygghet i sina egna etniska föreställningar.  

 
 

Vänskapandearenor 
Eftersom Elvira var sexton år då hon kom till Sverige fick hon aldrig börja i en svensk 

grundskola. Däremot fick hon innan hon började på gymnasiet gå på olika förberedande 

utbildningar. Under det första året i Sverige var hennes föräldrar och en kusin de närmaste 

vännerna hon hade. Kusinen som var sex år yngre, bodde även i en annan stad vilket gjorde 

att de endast kunde träffas ibland på helgerna. Under denna tid gick Elvira på SFI (Svenska 

för invandrare) fyra timmar i veckan och var yngst i en klass som bestod av människor från 

många olika delar av världen. Hon började sedan på en gymnasial förberedande linje där hon 
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umgicks med människor från sitt hemland. Hon säger att hon umgicks med människorna från 

sitt hemland då de från övriga delar av världen bodde utanför hennes stad. Detta stadium av 

Elviras liv då hon fortfarande var en nyanländ invandrare kan även förstås med hjälp av Levin 

et al. som förklarar att etniskt homogena vänskaper även kan verka för ett psykologiskt 

välbefinnande och akademisk motivation.71  

                                                                                                                                                    * 

Efter alla förberedande studier för att kunna börja på ett svensk gymnasium hade Elvira 

hunnit bli arton år gammal. Hon säger att hon var den enda invandraren i hennes klass på 

gymnasieprogrammet på Barn och fritid. Där fick hon en bästa vän som hette Josefin. Det 

intressanta i det här fallet är att Josefin är uppvuxen i Spanien. Hon hade flyttat dit med sina 

föräldrar som femåring och bott där i tio år. Elvira förklarar starten på denna vänskap på 

följade sätt:  

 
- hon kunde ju prata svenska men hon hade ju liksom samma dialekt som jag, som att man 

liksom hörde att hon bröt, och då väl drogs vi till varandra jag och hon i början då (skrattar) 
- Tror du det? 
- Ja jag tror ju… för att det har vi pratat om många, många gånger. 

 

Vänskapen som växte fram mellan Elvira och Josefin skulle kunna kopplas till de slutsatser 

som Hartup kommer fram till då han skriver att barn inte bara vänskapar via sina intressen 

utan även genom sätten de speglar sig i varandras förmågor och utsikter.72 Både Josefin och 

Elvira kunde spegla sig i de språkliga svårigheterna som de båda hade under denna tid, vilket i 

sin tur även öppnade porten till en vänskapsrelation. Elvira umgicks vidare under 

gymnasietiden även med bosniska vänner från hennes grannskap. Dom kunde träffas i 

anslutning till bosniska föreningen men de umgicks även mer privat.  

                                                                                                                                                    * 

Efter gymnasiet utbildade sig Elvira till förskolelärare. Eftersom utbildningsorten låg några 

mil utanför hennes stad samåkte hon med sin mammas väninna. Denna kvinna och Elvira gick 

i samma klass. Vidare förklarar Elvira att de umgicks under studietiden eftersom de samåkte 

till studieorten men att hon även umgicks med övriga klasskamrater då de exempelvis kunde 

äta lunch tillsammans. Hon berättar även att det sammanlagt fanns fem studenter med bosnisk 

härkomst i klassen och att hon och de andra var med varandra så fort som de fick tillfälle. 

Elvira förklarar detta som ett behov att få prata sitt hemspråk och ett sätt att få bekräftelse för 
                                                 
71 Shana Levin, Colette van Laar and Jim Sidanius, ”The Effects of Ingroup and Outgroup Friendship on Ethnic  

Attitudes in College: A Longitudinal Study”, Group Processes & Intergroup Relations 2003:6:1, s89. 
72 Willard W. Hartup, ”The Company They Keep: Friendships and Their Developmental Significance”, Child 

Development 1996:67, s5. 
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sin etniska identifikation. Elvira förklarar ”Det tror jag liksom är bara hemlängtan och så här, 

hur ska jag förklara. Man får ju helt enkelt som lust att prata sitt eget språk eller kanske blir en 

bekräftelse identitet på vem jag är.” Remennick förklarar att immigranters vänskapande med 

människor av samma etniska bakgrund kan fungera som ett viktigt socialt stöd och 

skyddsnät.73 Även Reynolds beskriver sametniska vänskaper och de sociala resurser dessa kan 

bringa i form av känslor av tillhörighet, pålitlighet, emotionellt stöd, ömsesidig aktsamhet och 

förståelse.74 Att umgås med sitt landsfolk framstår med hjälp av dessa studier som en väldigt 

naturlig process. 

 

 

Sammandrag av samband 
Elvira betraktar sig inte som svensk och ser inte Sverige som sitt hemland. Hon känner sig 

mer som bosnisk, precis som Rumbaut beskriver att de som invandrat under tonåren brukar 

beskriva sig.75 Vidare kan hon se sig som svensk då hennes arbetskamrater inte behandlar 

henne på annat sätt än som en professionell. I hennes eget hem talas det bosniska och där är 

Elvira bosnisk. När det kommer till vänskapande har Elvira en övergångsperiod i livet där hon 

går igenom två förberedande utbildningar innan hon kommer in på gymnasiet. På gymnasiet 

finner hon en vän som även är den enda i klassen med annan än endast svensk bakgrund. 

Elvira berättar att de blir vänner för att bägge har språkliga svårigheter. I övrigt är det främst 

människor med samma bakgrund som Elvira återkommande under de tre 

utbildningsperioderna vänskapar med.  

                                                 
73 Larissa Remennick, ”The 1.5 Generation of Russian Immigrants in Israel: Between Integration and 

Sociocultural Retention”, Diaspora 2003:12:1, s60f. 
74 Tracy Reynolds, ”Friendship networks, Social Capital and Ethnic Identity: Researching the Perspectives of 

Caribbean Young People in Britain”, Journal of Youth Studies 2007:10:4, s395. 
75 Rubén G. Rumbaut, ”Ages, Life Stages and  Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and 

Second Generations in the United States”, International Migration Review 2004:38:3, s1165. 
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Vi kom till Sverige i mellanstadiet 
Detta avsnitt kommer att behandla Emirs, Masods och Arash ankomst till Sverige – från 

mellanstadiet till högskolan. Killarna var i nio- till tioårsåldern då de kom till Sverige från 

Iran. Av dessa tre är Emir av kurdisk härkomst och de andra två av persisk härkomst.  

Som i det förra avsnittet kommer både etniska identifikationer och vänskapande i olika 

studiearenor att analyseras. Både de etniska identifikationerna och vänskapsarenorna kommer 

att återges individuellt för varje person.  

 

 

Emir 

Etniska identifikationer 
När jag frågar Emir hur han etniskt identifierar sig i Sverige så säger han till skillnad från 

Elvira att han varken ser sig som kurd eller svensk. ”Jag är kluven (…) jag är uppvuxen så ju” 

säger Emir.76 Han förklarar även att han inte vill omfattas av ordet invandrare då detta ”känns 

som att det är dåligt. Just invandrarnamnet har lite dåligt rykte (…) vi har dåligt rykte om oss” 

säger Emir. Han förklarar i övrigt att det är ett grovt ord och att det borde finnas något annat. 

Han vill heller inte vara ”rankad som (…) nykomlingarna”. Att vara invandrare framträder 

som en negativ tillskrivelse, och ett ord med så dåliga konnotationer att Emir precis som de 

kanadensiska flyktingarna i Kumsas studie nästan tolkar det som ett skällsord.77 När jag frågar 

Emir om han istället kan identifiera sig som svensk säger han lite skämtsamt ”när jag tar en 

snus”. På ett mera allvarligt sätt förklarar han därefter att han hade kunnat identifiera sig som 

svensk om han inte kommit att 

 
bli kallad för svartskalle från början när man kom till Sverige. Hade jag inte fått den, det ordet 
skulle jag känna mig som en svensk. (…) Hade inte den här skillnaden funnits, hade jag inte fått 
den inpräntad i huvudet då skulle jag känna mig som en svensk (…) svartskalle betyder 
egentligen ingenting – svarthårig. Men dom har ju, men svenskar har ju den där skillnaden – 
svartskalle. De har gjort den där klyftan, den här muren mellan oss då blir det så här. 
 

Emirs berättelse lägger ansvaret i svenskarnas händer. Han förklarar att om han hade blivit 

accepterad som svensk hade han säkerligen känt sig som svensk. Tankesättet påminner 

mycket om det som framkom i Rumbauts studie där barn som upplevt diskriminering hade 

                                                 
76 Samtliga citat i detta avsnitt är, om inte annat anges, hämtade från intervjun med Emir och kommer därmed 

fortsättningsvis inte att notbeläggas. 
77 Martha Kuwee Kumsa, ”REFUGEE VOICE ‘No! I’m Not a Refugee!’ The Poetics of Be-Longing among 

Young Oromos in Toronto”. Journal of Refugee Studies 2006:19:2, s241-242  
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svårare att identifiera sig med värdlandet. Samtidigt som Emir säger till mig att han är 

svarthårig, har mörka ögon och att detta i hans ögon inte är svenska attribut så säger han att 

han trivs i Sverige, att han vill tillhöra det svenska samhället och att Sverige är hans hemland. 

I detta hemland ser sig Emir som en som har anpassat sig bra men att han ser sig även som en 

som inte gör de saker som svenskarna gör. Han förklarar att om han bara hade haft svenska 

vänner att han då även skulle vara mer insatt i svensk politik, fotboll, ishockey, ”sånna här 

grejer som svenskarna brukar snacka om” (i umgänget på arbetsplatsen). Han menar att han 

på så sätt idag kan hamna utanför i vissa situationer när han är med etniska svenskar. Det som 

händer här liknar mycket en cirkelrörelse. Emir är inte insatt i exempelvis ishockey eftersom 

han inte har många svenska vänner, men eftersom han inte är insatt i ishockey så kan han 

heller inte samtala om detta med arbetskamraterna för att enklare vänskapa. Emir själv menar 

att det hela är kopplat till hans uppväxt då han umgicks mycket med killar med utländsk 

härkomst som intresserade sig för kampsport och att han därmed varken intresserar sig för 

ishockey eller kan delta i specifika samtalsämnen på jobbet. Är problematiken då kopplad till 

olika intressen hos människor eller till uppväxt hos en av ickesvensk härkomst? Möjligtvis är 

bägge variablerna verksamma men det intressanta förhållandet kvarstår; att Emir definierar 

sin distans till de vanligt förekommande samtalsämnena som avhängigt av att han nästan 

uteslutande haft vänner med invandrarbakgrund. Det Emir förklarar kan även fungera som ett 

sätt att utskiljas från de andra, i relationer av likheter och olikheter som finns människor 

emellan.78 Är Emirs sociala identitet därmed ’ickesvensk’? Självklart kan det vara så att 

svenskar är mer insatta i hockey och innebandy än människor från många andra länder. 

Föreställningar om det som utgör ’det svenska’ behöver inte vara endast generaliserande 

tillskrivelser, de kan även vara erfarenheter som utgör människors vardag. Det som därmed 

kan ske i anslutning till dessa slags föreställningar och etniska identifikationer är att det kan 

uppstå situationer där Emir undviker kontakt med svenskar, där han istället hade tagit kontakt 

med en invandrare eftersom han kan känna en tillhörighet där. Ett exempel på detta kan 

hämtas från en situation där Emir berättar om då han varit på gymmet och sett en kille lyfta 

tunga vikter: 

 
Då gick jag fram till honom efter att han hade lyft klart; va fan, hur fan klarade du det där, så 
här. Det var ju jättevanligt att man kunde gå fram till en invandrare och säga så. Men hade det 
varit en annan kille, i samma kroppsstorlek som lyfte då där, det skulle aldrig falla mig (…) i 
tanken att jag skulle gå fram till honom, inte ens kolla på honom. 

 

                                                 
78 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s2ff. 
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När jag frågar honom varför det utspelade sig på det här sättet, förklarar Emir att det är lättare 

att prata med någon som är invandrare. Varför är det lättare, frågar jag då. Han svarar: ”Men 

han svensken som lyfte tung och så där, han kanske inte vill bli störd, men invandraren så 

känner jag på mig, man vet ju fan, det gör ju inget, för honom kan man gå fram och prata 

med, han bryr sig inte”. Att vara invandrare verkar på så vis göras till en specifik social 

identitet hos Emir, en identitet via vilken dörrar öppnas till vissa människor och sluts för 

andra. Om vi i resonemanget även väver in Emirs avståndstagande från nationella etniska 

identifikationer (kurd/svensk), pekar hans etniska identifikation på en begränsning som kan 

avskärma honom från människor via beteckningen invandrare, vilket kan få konsekvenser 

som sträcker sig över vänskapandevalen. Förklaringen till Emirs förhållningssätt pekar mot en 

etnisk gruppidentifikation som ’invandrare’, som även genererats med ett externt moment av 

social kategorisering under de tidigare åldrarna. Det är dock viktigt att påpeka att Emir har 

svenska vänner och övrig kontakt med svenskar. Därför måste det betonas att dessa berörda 

förfaranden och etniska identifikationer som träder fram är flytande och föränderliga och att 

Emirs vänskapskrets inte är helt homogen även om tydliga tendenser kan hittas än idag. 

 

 

Vänskapandearenor 
De första vännerna Emir fick i grundskolan var en kille från Grekland, en kille från Etiopien 

och en kille med finsk bakgrund. Dessa killar gick i Emirs klass och var även de enda barnen 

med invandrarbakgrund i klassen. Emir berättar för mig att han först blev vän med killen från 

Grekland eftersom de hade hamnat i ett slagsmål den första dagen där både bord och stolar 

hade flugit i klassrummet. Han förklarar för mig att han blev vän med de här grabbarna för att 

de var ”tuffa”. I den här klassen gick Emir från årskurs fem till sju. Emir kom senare att byta 

skola på grund av att han var mobbad av äldre elever vilka han även hamnade i bråk med, då 

de kallade honom för svartskalle. Emir berättar att han inte visste vad svartskalle innebar och 

att han i början inte reagerade på provokationen men när han senare kom att se detta som ett 

hot, när barnen skrek åt honom, förstod han ”att det var något annat (…) att det var 

mobbning”. Han berättar vidare att även hans etiopiska vän blev mobbad på grund av sin 

hudfärg men inte hans grekiska vän eftersom han hade bott i Sverige längre än dem. Trots att 

Emir återger sina vänners tuffhet som länken som dragit dem till varandra så visar han även 

att rasism funnits som ett centralt element under hans uppväxt. I denna studie har ett flertal 

andra forskares studier belyst de negativa sambanden som kan finnas mellan rasism och 

vänskapande, något som även framträder i Emirs berättelse. När Emir bytte skola blev han 
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den enda personen med utländsk bakgrund i klassen förutom Maria som hade halvspanskt 

påbrå, en flicka som han även blev tillsammans med. Han förklarar att han bara umgicks med 

flickvännen under den här tiden och att han knappt hade tid att träffa sin egen familj. Han 

umgicks dock ibland med Jonny, en svensk kille som han gick på boxning med. Jonnys pappa 

var boxningstränare. När Maria flyttade i slutet av nian var bara boxningen kvar. Anledningen 

till att Emir vid övergången från mellanstadiet till högstadiet bytte skola var att hans far inte 

ville att Emir och de andra barnen skulle växa upp i den stökiga miljö där de bodde. De 

flyttade till ett lugnare område där det inte fanns rasism i samma utsträckning. Dessa 

medvetna val gjorda av Emirs familj kan vara väldigt viktiga för barnens fortsatta utveckling i 

ett nytt land. Zhou skriver att familjen kan bana väg för barnen om resurser i gruppen kan 

mobiliseras för att minska utanförskapet och hindra en negativ assimilation för att på så sätt 

öppna för fler handlingsmöjligheter.79

                                                                          * 

Emir hade ett delat umgänge under gymnasietiden. På fordonsgymnasiet umgicks han med 

alla som hade samma intresse som han – fordon. Alla i klassen var etniska svenskar och han 

umgicks med dem alla. På fritiden umgicks han med Sele som var halvtunisier, Danny som 

var rom, Sonny som var halvengelsk och Anders som var adopterad från Korea. Han förklarar 

även att dessa killar sökte sig till varandra för att de såg sig som invandrare. I trean valde han 

inriktning och började i en ny klass. Där umgicks han med tre killar med utländsk bakgrund 

vilka även var de enda med annan än svensk bakgrund i klassen. Emir säger ”Jag gick och 

satte mig där klumpen, där invandrarklumpen satt.” Genomgående verkar Emir ha sökt sig till 

invandrare, som på så sätt kan ses som en partikulär social identitet hos honom.80 Fanns det 

möjlighet att umgås med invandrare gjorde han det, fanns det inte någon möjlighet så fann 

han dem utanför skolan. Gemenskapen tycks ha växt fram som en transetnisk identifikation av 

att vara invandrare, utanför vilken den homogena svenska gruppen finns. Det är alltså inte ett 

homogent etniskt vänskapande som vi får se, som i andra studier där människor drar sig till 

sitt landsfolk. Här verkar en tillhörighet till invandrare göras till en homogen grupp – en 

grupp som inte uppstår ur likheter utan snarare genom olikheterna de alla delar gentemot 

svenskarna.  

                                                                          * 

                                                 
79Min Zhou, ”Segmented Assimilation: Issues, Controversies and  Recent Research on the New Second 

Generation”, International Migration Review 1997: 31: 4, s999f.  
80 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s22. 
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Efter två kortare utbildningar hamnade Emir på byggingenjörsprogrammet. Där umgicks han 

under hela utbildningstiden med en grupp på fem killar. Av dessa var tre stycken invandrare 

men också de enda invandrarna i klassen. Emir sammanfattar detta på följande sätt: ”vi 

invandrare drog oss till varandra. Men David och Thomas de var ju svenskar då, men dom, 

dom, var mer öppna för oss, dom var med oss.” Processen där invandrare drar sig till 

invandrare är framträdande här, men nu ingår även svenskar i gruppen. Emirs citat förklarar 

att David och Thomas var mer öppna för dem vilket på ett ironiskt sätt även kan tydas som att 

den ovannämnda processen av homogent umgänge bland invandrare även upprätthålls av 

svenskarna i klassen, dock inte David och Thomas. Hur kan det bli så, varför kom David och 

Thomas att ingå i gruppen? Emirs spontana förklarig är följande: 

 
De kanske var utstötta från de andra i gruppen. (…) Men Thomas var ju sprallig, han var ju 
dampkille, han kunde inte sitta still. Men han var duktig. (…) han kan inte stå still, bara röra på 
sig hela tiden, så det var lite jobbigt att ha honom i början, han kunde inte… Du vet: Vi går ut 
och kollar på tjejer vi gör det vi gör det, han kunde inte sitta still. Vi accepterade det och så gick 
vi ut och vi hade skitkul. (…) Och David var riktigt töntig han var så här riktig tönt, med 
glasögon avlång så här spinkig, han kanske såg att vi var utstötta så han kände sig välkommen 
där, så kom han till oss. Faktiskt kan det vara en sån grej nu när jag tänker efter. Det var nog en 
sån grej. Faktiskt så.  Men han är ju, David han har dåligt självförtroende och så. (…) Mycket 
möjligt. 

 

Benägenheten att hamna i en vänskapsgrupp där alla har utländsk bakgrund återges inte bara 

som en etniskt definierad grupp utan även som en grupp som står utanför. Emir förklarar dock 

att de övriga klasskamraterna inte betraktade gruppen som utstött när gruppen väl var 

etablerad. De svenska killarna var inte tvingade in i en invandrargrupp förklarar Emir. Han 

berättar vidare att ”Det är tack vare dem vi har klarat vissa kurser. När jag började visste jag 

knappt vad balk och bjälklag var, jag kunde inte se skillnaden”. De var alltså ett gäng killar 

som hjälpte varandra på olika sätt, man skulle kunna säga att de kompenserade för varandras 

tillkortakommanden precis som Gűroğlu et al. beskriver det i sin studie. De skriver att social 

tillbakadragenhet och antisociala beteendemönster vänner emellan snarare kännetecknas av 

kompletteranden egenskaper än likheter i individuella beteendeprofiler. Kompletterande 

egenskaper kan vara viktiga för förenandet av vänskapsgrupper, precis som i Emirs 

umgängeskrets på universitetet. 81

 

 

                                                 
81 Berna Gűroğlu, Cornelis F. M. van Lieshout, Gerbert J. T. Haselager and Ron H. J. Scholte, ”Similarity and 

Complementarity of Behavioral Profiles of Friendship Types and Types of Friends: Friendships and 
Psychosocial Adjustment”, Journal of Research on Adolescence 2007:17:2, s378. 
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Masod 

Etniska identifikationer 
Masod förklarar att han idag inte kan identifiera sig som invandrare. Om han hade bundit livet 

till detta hade han inte kommit någonstans, förklarar han för mig. Att se sig tillhöra den 

kategorin är i sig negativt påstår han, då denna kan fungera som ett sätt att legitimera och 

förstå de problem människor ändå stöter på i samhället.82 Vidare säger han till mig: 

 
jag tillhör inte den gruppen människor för att den gruppen finns ju inte. Det är abstrakt. Jag 
tillhör datanörden eller konstnären. Det är ju abstrakt, vadå invandrare? Det, vadå som att, jag 
fattar inte det är så abstrakt. 
 

Han identifierar sig inte med kategorin invandrare och hänvisar vidare, på samma sätt som 

han hänvisar till ”datanörden och konstnären”, även till sin iranska (persiska) bakgrund och 

menar att denna måste bli sedd som en specifik kultur. Den får inte gå förlorad i mångfalden 

som ingår i begreppet invandrare. Han förklarar vidare att han uppskattar människors 

nyfikenhet för hans kultur men han beskriver även negativa sidor då han via denna upplevt sig 

som invandrare när han gått i grundskolan. Masod förklarar:  
 

det finns ju hur mycket som helst, det är nånting man blir påmind av, blev påmind av väldigt 
mycket varje dag. Kanske till och med i ganska abstrakta situationer där du inte behöver bli 
påmind men du blir det ändå för att det är en känsla man har. Du tillhör inte! That´s it. Men som 
sagt jag var bra på att hantera det där. 

  

Om man hade följt denna berättelse som om allt utspelat sig idag skulle den kunna te sig 

motsägelsefull. Först så är det en känsla som kontinuerligt är där, sedan tar Masod avstånd 

från kategorin invandrare. Jag tycker att denna övergång hos Masod; från upplevelsen av att 

ha ingått i en kategori där han känt sig utanför, till att senare i livet se denna kategori som 

något som inte riktigt går att fånga, talar mycket om de etniska identifikationernas 

föränderlighet över tid.83 Att vara invandrare framträder som något högst individuellt som är 

förhandlingsbart och som i olika kontexter kan bära på olika betydelser. Eller som Zhou 

förklarar det: när barn med utländsk härkomst medvetet söker överge sin tidigare etniska 

identitet kan de komma att ses som ickeanpassade eller tvärtom uppfattas som välanpassade 

då de håller kvar vid sin etniska identitet.84 Sättet Masod identifierar sig på är en personlig 

(intern) definition av honom själv; han ser sig inte som invandrare oavsett vad denna 
                                                 
82 Samtliga citat i detta avsnitt är, om inte annat anges, hämtade från intervjun med Masod och kommer därmed 

fortsättningsvis inte att notbeläggas. 
83Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s22.  
84 Min Zhou, ”GROWING UP AMERICAN: The Challenge Confronting Immigrant Children and Children of 

Immigrants”, Annual Review of Sociology 1997:23, s90. 
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benämning kan betyda i det resterande samhället.85 Vidare förklarar Masod att han snarare är 

multikulturell och att han inte är hemma vare sig i Sverige eller i Iran. Men han berättar också 

att han accepterat situationen som den är och att han ser sig som representativ för denna som 

en egen kategori. Han förklarar:  

 
jag var ju i Iran för ett tag sen, och (…) det är inte hemma heller. Så efter den där resan (…) man 
är ju verkligen multi, så jag har inget direkt nånstans jag kan kalla mitt hem på det sättet, jag är 
en blandning mellan svensk, européer och iranier och muslim och zharathustra och så här, men 
jag tycker att jag har funnit nån ro i det. Jag tycker att det är jättehäftigt för att jag är ju en 
modernare människa än dom flesta i sånna fall för att jag finns överallt. (…) det är positivt, i 
mitt vardagliga jobb så är det jättepositivt. 
 

Masod tolkar det multietniska som något värdefullt, något som har positiva konnotationer. 

Han ser sig själv klädd i det mångkulturellas dräkt, som en ”modernare” människa som inte är 

hemma vare sig här eller där, men som samtidigt är gränsöverskridande utan behovet att vara 

fäst i någon nationell tillhörighet. På så sätt kan det även vara något som kan nyttjas i 

kontakten med nya människor genom att visa på solidaritet. Vidare förklarar Masod att ’vara’ 

mångkulturell även kan bringa konkreta förtjänster då exempelvis investeringsbolag i 

datorbranschen eftersöker företag som utgörs av människor med mångkulturella bakgrunder.  

När jag istället frågar Masod om han kan se sig som svensk så får jag ett väldigt relationellt 

svar tillbaka. Han svarar med frågan ”vad är svensk?”. Masod säger att han helt enkelt inte vet 

vad svenskhet är. 

 
Det finns inte nånting som är bara svenskt. (…) den är ju ung och det är svårt att, vad är 
svenskt… Först måste man reda ut det sen kan man känna sig så. Men jag tror om några år, tio år 
kanske, då är att vara svensk nånting, svenskhet var nånting som jag också var med och byggde 
upp så då känner jag igen det. Då kommer det vara stor skillnad på det.  

 

Vad ’svenskhet’ är eller var Sveriges etniska och kulturella gränser går, kontrasteras mot den 

etniska identifikationen Masod bär på idag. ’Svenskhet’ kan bli något som Masod är med att 

konstruera så att även han på detta sätt ska kunna räkna sig som svensk. Vad han därmed 

väljer att lägga in i dess betydelse verkar anpassas till den etniska identifikationen han bär på 

för tillfället. Är det så att han endast kan veta vad det är att vara svensk om han är med och 

bygger upp denna konstruktion av svenskhet? Kanske, men citatet pekar tydligt på att en 

känsla av medskapande behöver kanaliseras hos honom för att svenskheten ska anta skepnad i 

hans liv. Tills vidare förblir han i vad som skulle kunna kallas en nationell frizon. Ur en sådan 

världsbild kan det vara svårt att fånga konceptet ’svenskhet’. 

                                                 
85 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s83. 
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Först och främst är det en ganska svag kultur, den är ju ung (…) Det finns ingen matkultur, det 
finns ingen så här religiös samhörighet. Det finns inte, så att svenskhet i sig är så jävla tunt och 
och svårt att ta på. Så att det är svårt att säga att jag är svensk. 

 

För att i detta läge ändå finna en etnisk identifikation blir Masods transetniska bakgrund ett 

positivt och relevant val för det som Jenkins skulle kalla för en partikulär social identitet. 

Denna partikulära, multikulturella, identitet Masod antar kan med Jenkins teori om social 

identitet ses som en konstruktion av honom själv men som samtidigt även kan vara en 

överenskommelse mellan Masod och hans omgivning för en mera positivt betraktad social 

identitet.86  

 

 

Vänskapandearenor 
Masod var åtta år gammal när han kom till Sverige. När han började på låg- och mellanstadiet 

på grundskolan umgicks han med två svenska killar, två killar med palestinsk härkomst, en 

med iransk härkomst samt sina bröder. Han umgicks även med sina klasskamrater men sökte 

vara med bröderna på rasterna. I klassen fanns endast en tjej som var född utomlands. 

Umgängeskretsen talar om att han i större utsträckning umgåtts med vänner av utländsk 

härkomst under den här åldern och att Masod fann dessa vänner trots att han gick i en klass 

där det inte fanns människor med utländsk bakgrund. Det fanns som sagt en tjej i klassen, 

men som forskning visat söker sig människor ofta till de som är en lika när det gäller 

vänskapande, inklusive kön.87 Även Jenkins skriver om detta förhållande då han förklarar att 

kön är en primär social identitet till skillnad från etnicitet på grund av dess högre möjlighet till 

förändring.88 På så vis skulle man kunna förstå att Masod föredrog vänskapande med 

klasskamrater av samma kön före tjejen med utländsk bakgrund. Vidare fanns på denna skola 

utifrån Masods beskrivningar även ”en hel del rasism”. Han förklarar att han kunnat uttolka 

en viss rädsla hos de som varit rasistiska, att rasismen mer fanns under ytan på så sätt att 

konfrontationer inte alltid blev öppna. Istället kunde det hända att någon sa någonting och 

gick sin väg därefter. Masod förklarar vidare för mig att han och hans vänner emellanåt 

hamnade i slagsmål till följd av rasism och att de därmed sökte avstånd från detta. Dessa 

förhållanden förbättrades över tid. De här förhållandena kan trots deras positiva utveckling 

                                                 
86 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s22. 
87 Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin and James M. Cook, ”Birds of a Feather: Homophily in Social 

Networks”, Annual Review of Sociology 2001:27, s429 
88 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s66. 
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hjälpa oss att förstå benägenheten att umgås med invandrare. När Masod i årskurs sju började 

i en ny klass och skola, umgicks han med två etniska svenskar. I klassen umgicks han vidare 

med en grupp tjejer som hade utländsk härkomst och som för övrigt var de enda invandrarna i 

klassen. Masod förklarar dock att han hamnade i denna grupp i och med ett förhållande han 

hade med en av tjejerna. När det kommer till killarna menar Masod att det var få som 

intresserade sig för datorer på den tiden och att de på så vis utvecklade denna vänskap. När 

jag i detta sammanhang frågar om det hade någon betydelse att Masod var invandrare så 

svarar han att det alltid spelar roll trots att det var intresse som var styrande här. Han berättar 

att det följer med än idag, att det är en känsla av att vara annorlunda i jämförelse med dom 

andra. Han beskriver hur detta kunde te sig under grundskoleperioden: 

 
när man tillhör en grupp (…) frivilligt eller ofrivillig så har du alltid ansvar för vad den andra 
gör i gruppen. (…) det fanns invandrargäng i Medelstad som inte betedde sig bra, alls. Så då 
blev det ju uppenbarligen att jaa du är också en av dom liksom, kolla vad dom har gjort. (…) Jag 
försökte inte bry mig så mycket om det där, men det där har alltid retat mig, att man diskuterar. 
Först och främst att man drar alla invandrare över en kam, det det finns inte nåt värre. 

 

Masod förklarar hur han kunde bli utsedd som ambassadör för andra invandrare som han inte 

ansåg sig tillhöra, han fick en social stämpling som väckte motstånd hos honom.89 Han 

förargas ännu mer då han tänker på hur några klasskamrater kunde dra Iran ”ett land med 

sjuttio miljoner människor” över en kam efter att de hade läst boken Inte utan min dotter. Han 

säger vidare att han efter en tid undvek att resonera med klasskamrater då han tyckte att de 

redan hade bestämt sig för en åsikt som de inte tänkte rucka på. De förhållanden Masod 

återger kan härledas till de homogena vänskapanden som pågick i hans klass. Han satte sig i 

försvar inför gruppen efter svepande kommentarer av klasskamrater. Denna tendens berör 

även Rambaut då han skriver att barn som upplevt diskriminering har svårt att identifiera sig 

med värdlandet.90  

                                                                          * 

Masod förklarar att några av hans vänner från grundskolan hamnade i samma klass som han 

på gymnasiet och att de blev en stabil grupp människor att umgås med. Han säger vidare att 

han var den enda invandraren i klassen och att han umgicks med en grupp iranier som gick på 

samma gymnasium som han. Vidare klargör Masod att det blev för mycket festande med de 

här killarna så att han fick ”tona ner det och koncentrera” sig på skolan. Masod sammanfattar: 

                                                 
89 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s23. 
90 Rubén G. Rumbaut, ”The Crucible within: Ethnic Identity, Self-Esteem and  Segmented Assimilation among 

Children of Immigrants”, International Migration Review 1994: 28:4, s789. 

40 
 



 

”Men jag hade den lyxen att jag hade stabil svensk umgängeskrets och en relativt stabil 

umgängeskrets bland alla invandrare också.” Värt att notera är sättet Masod benämner sin 

korsetniska vänskapande.  

                                                                          * 

Efter gymnasiet gjorde Masod militärtjänst. Denna vänskapandearena kommer att utelämnas 

då den faller utanför uppsatsens syfte. Efter lumpen började Masod på konsthögskolan. Under 

denna utbildning umgicks han med alla i sin klass i täta samarbeten som styrdes av studierna. 

Efter studier på konsthögskolan började Masod en ny utbildning på designhögskolan. Även 

där vänskapade han med alla i klassen men umgicks mer med Johan som var etnisk svensk. 

Masod hade även ett förhållande med en etniskt svensk tjej från samma klass. Här förklarar 

han att vara invandrare i negativ bemärkelse ”försvann helt där”. Han berättar att hans 

persiska bakgrund kunde fungera som en källa för kreativitet och hänvisar samtidigt till Irans 

konstnärliga rikedom. I detta stadium av Masods liv träder en kvalitativ förändring fram i 

synen på hans tillhörighet. Remennick skriver att informanterna i hennes studie under 

högskolestudierna kom att tydligare se deras kulturella arv som värdefullt, vilket tycks vara 

framträdande även i Masods fall.91 Högskolan var en arena där detta kunde möjliggöras. 

 
 

Arash 

Etniska identifikationer 
När jag frågar Arash som är bror till Masod hur han tänker kring invandrarbegreppet säger 

han att det är fel att generalisera på det sättet men att det faktum att han tillhör en grupp 

människor som har invandrat till Sverige kvarstår.92 Arash ser sig som multikulturell. Han 

förklarar att han definierar sig med sin familj som är persisk och Sverige som är kulturerna 

han har bakom sig. Vidare säger han att han är multikulturell på samma sätt när han är i 

Sverige som när han åker utomlands, även när han är i sitt födelseland Iran, ”det är ju samma 

jag överallt” förtydligar han. Arash förklarar för mig ”man är multikulturell (…) man tillhör 

till nån subkultur som är mer öppen för alla möjliga saker som sticker ut här och där”. Han 

klargör vidare att mångkulturell i hans ögon inte kan ses som en tillhörighet i sig, som något 

som behöver vara förankrat i en bakgrund av två länder. Att vara mångkulturell är ett mycket 

mer generellt koncept för honom, det är ett tillstånd i en global värld som vi alla befinner oss 

                                                 
91 Larissa Remennick, ”The 1.5 Generation of Russian Immigrants in Israel: Between Integration and 

Sociocultural Retention”, Diaspora 2003:12:1, s60f. 
92 Samtliga citat i detta avsnitt är, om inte annat anges, hämtade från intervjun med Arash och kommer därmed 

fortsättningsvis inte att notbeläggas. 
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i. När Arash är på affärsresor utomlands förklarar han dock att hans bakgrund är det första 

människor vill veta. Han beskriver på följande sätt hur det kan gå till då han presenterar sig 

för nya människor: 

 
Ja, då säger jag att jag bor i Sverige, jag är svensk och mina föräldrar är perser och jag har 
persisk bakgrund också. Det är den kompletta bilden av mig nu liksom. Om jag bara säger att jag 
är svensk så kommer alltid uppstå nån frågetecken så där; är du helsvensk så där. Alla har bilder 
att en svensk är blond. Det finns ju fortfarande... Alltså man märker ju. Dom flesta länder, 
människor har så jävla mycket kunskap idag och förutfattade meningar om hur saker ska va, det 
kommer man inte ifrån liksom. Men om man ger denna bild just det här som jag beskriver för 
dig, då är jag fortfarande svensk i deras ögon. Alltså det ger sig självt med tiden förstår du. Dom 
berättar liksom aa ”hur är det där?”, jaa; jag tycker så här och så här, i Sverige gör vi så här och 
så här. 

 

Människor föreställer sig hur en svensk ser ut, vilket gör att de kan reagera när Arash berättar 

för dem att även han utgör Sverige. Men han förklarar också att han kan representera Sverige i 

deras ögon eftersom han kan ge en bild av hur det är där. Arash förklarar vidare att sätten han 

identifierar sig på, kan anpassas, beroende på om han befinner sig i Sverige eller utomlands. 

Han säger: 

 
Alltså det är mer påtagligt när man är utomlands att man känner sig jättesvensk egentligen, (…) 
ibland så är man helsvensk i varenda liten detalj egentligen förstår du den känslan. Sen kanske 
man kommer hem igen och då eftersom den här kontrasten med en relation till nån annan kultur 
minskar (…) så börjar man gå in i detaljer på saker och ting och då kanske känslan inte är så 
stor. 

 

Att uppleva sig som svensk utomlands och uppleva sig som svensk i Sverige är inte samma 

känsla förklarar Arash. Utom Sverige jämför Arash sig istället med människorna i visitlandet 

där han kan uppleva sig som svensk i fler avseenden än i Sverige. När han återvänder till 

Sverige tenderar känslan av att uppleva sig som svensk att minska hos Arash. En möjlig 

tolkning är att den etniska svenska majoriteten tillskriver sig ett generellt etniskt 

tolkningsföreträde av ’det svenska’ och kan kategorisera Arash som en individ med annan 

etnicitet. Fler och starkare dimensioner av ’svenskhet’ blir framträdande i Sverige för Arash 

vilket gör att gränserna mellan en multikulturell och en etnisk svensk på så sätt kan bli 

tydligare för honom. När Jonsson skriver om invandrarkillen som stereotyp förklarar han 

denna är en diskurs som alla är med att upprätthålla och att denna skapas med svenskheten 

som måttstock.93 Kan diskurser av det här slaget spela en roll även för Arash? Diskursen 

Jonsson berör förutsätts främst vara konstruerad och pågående i Sverige. Kanske kan 

                                                 
93 Rickard Jonsson, Blatte betyder kompis: Om maskulinitet and språken högstadieskola, Stockholm 2007, s270. 
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svenskheten som tillstånd därmed tillåtas att vidgas av Arash då han befinner sig utomlands, 

eftersom diskursen då slutar att ha inflytande över hans föreställningar om svenskhet. Därmed 

sagt; Arash själv behöver inte känna att denna stereotypisering påverkar honom då han utifrån 

sin egen etniska identifikation tycks kunna avvisa en sådan kategorisering. Arash förklarar att 

han i Sverige utstrålar en ”normal medborgare typ”. Att hans bakgrund vid ytliga kontakter är 

irrelevant för de ärenden han försöker få gjorda. Däremot förklarar han att han tror att hans 

närmaste omgivning bestående av djupare kontakter, betraktar honom så som kan betraktar 

sig själv – som en multikulturell.  

 

När jag frågar Arash om det händer att han känner sig som invandrare förklarar han på 

följande sätt: ”Den frågeställningen dyker inte upp i mitt huvud (…) jag har genomborrat den 

för länge sen, förstår du? (…) det jag menar är att om jag har genomborrat den då utstrålar 

man det där direkt till människor”. På så sätt menar Arash att han kan bryta sig loss från 

stereotypiseringen och kanske till och med kan undgå påverkan genom att (medvetet) hindra 

denna att bubbla upp till ytan i de mellanmänskliga möten där kategoriseringen latent kan 

existera. Därmed är invandrare en kategori som för Arash är omöjlig att tillhöra. Han menar 

att hans tillhörighet istället är nyanserad och personspecifik och går över gränser för 

invandrare, även i andras ögon. Hans föreställningar om vad invandrare kan innebära gör att 

mina frågor kan framträda nästan som stämplingar för honom under intervjuns gång. Vad som 

händer är att Arash i intervjun successivt intar en försvarsställning då jag eftersöker vad det 

kan innebära att ’vara’ invandrare. Frågan om konstruktionen jag intresserar mig för raseras 

av Arash. Denna position intar Arash genom att medvetet söka att dekonstruera mina 

frågeställningar om invandrare. Arash ställer mitt kostruktivistiska förhållningssätt mot 

väggen: ”när du använder vissa ord och begrepp i dom där och frågeställningar så vill jag bara 

slå sönder dom, förstår du, jag tänker inte ens svara” förklarar han. Han menar att jag med 

min undersökning är med i konstruktionen av diskursen invandrare och att studien på så sätt 

bidrar negativt då invandrare görs till en kategori som sedan undersöks. Han tydliggör sina 

ståndpunkter:   

 
Alltså just begreppet invandrare används ju mycket i Sverige, begreppet invandrare används 
jättemycket i Sverige; invandrar- kvinna, invandrar- man och det här, invandrare som ett 
kategori (…) Det var mer förut men det förekommer fortfarande. Och det kanske är det väldigt 
synliga mediabeviset, sånt ord och det sättet att använda den på. Det (…) är egentligen nånting 
som påverkar människors tanke negativt hela tiden. (…) man ska inte prata så, det saknar 
betydelse. (…) Det är en helt ointressant gruppering. I dom flesta av dom sammanhangen där 
ordet används så saknar det relevans för (…) det fenomenet eller det dom försöker beskriva. (…) 
Man ska tänka bort (…) det där kanske till och med är OND på nått sätt. 

43 
 



 

För att bättre förstå det sätt Arash resonerar på frågar jag honom hur han ser på de människor 

som beskrivs i Sernhedes studie om Hammarkullen och Angered. Att människor i exempelvis 

Göteborgsförorterna kan komma att identifiera sig som invandrare förklarar Arash som något 

som har att göra med psykiska förmågor hos dessa personer, snarare än utanförskap. Det är 

något han lyckats komma förbi och därför måste även andra kunna göra det. Han säger på 

följande sätt när vi i intervjun kommer in på temat av etniska identifikationer av typen 

invandrare: 

 
I slutändan är det (…) psykiskt, allt det här är psykiskt och därför så har jag ingen sympati, 
alltså, jag tycker så här jag är inte sån i mina tankar och jag menar att eftersom det är psykiskt så 
har jag ingen (…) gehör eller svar på människor som försöker kategorisera det är därför jag är så 
här (…) Det första sättet att bryta sånna barriärer, det är ju att du ska bryta liksom hos sig själv, 
det är det jag försöker komma hela tiden till, att det är inte yttre det handlar om (…) När du 
bryter dom sen då kan du bryta det hos alla andra också, det är bara då du kan bryta det 
egentligen. (…) Och då egentligen det här är en djupare filosofisk sak då. (…) då är det så vi ska 
tänka, att vi ska va kritiska och vi ska söka svaret inom, vi ska bli starkare och starkare 
inombords egentligen, för att om det sen (…) en människa som försöker måla upp en bild av att 
det finns en samhällsgrupp som är svagare än nån annan (…) jag ska kunna först och främst se 
det här sen ska jag bara krossa den. 

 

Arash menar alltså att all användning av begreppet invandrare är negativ. Det finns inget som 

håller ihop denna som en grupp förutom det faktum att de allesammans har emigrerat till 

Sverige. Han menar att begreppet i sig bär på mycket dåliga innebörder och att människor via 

denna görs till en svagare samhällsklass samtidigt som de i hans ögon inte existerar som 

grupp. Det finns inga invandrare, det finns bara individer. På så vis menar Arash att han kan 

välja att inte identifiera sig med denna sociala kategorisering för att istället se sig som en 

vanlig medborgare med bakgrund i olika kulturer. Därmed ser sig inte Arash tillhöra någon 

grupp som skulle kunna kallas ’invandrare’ då han inte erkänner en sådan kategorisering.94   

 

 

Vänskapandearenor 
När Arash började i årskurs fyra fanns det två invandrare i hans klass, en tjej från Irak och en 

kille från Palestina. Han blev väldigt snabbt vän med killen med palestinsk härkomst. Vidare 

förklarar Arash för mig att det fanns iranier i andra klasser och att han blev vän med dem för 

att till en början ha någon att prata med. Dessa förhållanden berör även Reynolds som 

förklarar vikten av närhet till människor och att sametniska vänner kan fungera som ett viktigt 

                                                 
94 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s86. 
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emotionellt stöd.95 Arash förklarar vidare att han umgicks med ytterligare två killar, en kille 

med finsk bakgrund och en med libanesisk bakgrund. Han säger också att: ”Det fanns även 

andra jag kommer så här ihåg Robert och det fanns andra människor som jag umgicks med 

också, men jag kom aldrig så där nära dom.” Förhållandet kan förstås med hjälp av Aboud et 

al. som skriver att kamratlighet över rasgränser i jämförelse med samrasliga vänskaper främst 

kan skiljas i intimitet. Att det för barn kan vara enklare att prata om problem och hemligheter 

med andra barn av samma ras.96 Även Arash, precis som Masod, bytte skola då han flyttade i 

årskurs nio. När han började i den nya klassen fick han en vän som hette Afshar som även han 

kom från Iran. Arash säger: ”han hade ju redan vänner där (…) som per automatik blir mina 

också.” Frågan om Afshars vänners etniska tillhörighet blev aldrig ställd eftersom Arash 

främst umgicks bara med honom. Det jag finner intressant i detta fall är då Arash säger att 

Afshars vänner per automatik även blir hans vänner. Det skulle innebära att vi kan se ett 

strukturellt förhållande inbyggt då människor tenderar att vänskapa efter etniska skiljelinjer. 

De olika anledningarna som generellt kan leda till att Arash söker sig till en vän av annan än 

svensk bakgrund, kan samtidigt fungera som ett länkande mellan individ och grupper av 

invandrare, som de enskilda potentiella nya vännerna redan kan ingå i. Det jag ser framför 

mig är en etniskt gruppgenererande dragningskraft.  

                                                                          * 

Arash gick naturlinjen på gymnasiet. Där umgicks han med en grupp iranier som gick i hans 

klass. Arash förklarar:  

 
man umgicks med varandra och jag kommer ihåg att jag klassificera mig själv med den där 
gruppen så att man är iranier och invandrare och så där (…) vi var liksom en massa folk som var 
från Iran allihop, ett tag var vi sju styckna i samma klass och det blir en grupp av sig själv  

 

Förutom dessa killar med vilka Arash även sportade på fritiden umgicks han med två killar 

med svensk bakgrund med vilka han delade andra intressen som datorgrafik. Homogenitet kan 

vara karakteriserande för personliga nätverk och göra att ras och etnicitet i mångkulturella 

samhällen fungerar som den tydligaste skiljelinjen mellan människor.97 Det är trots detta inte 

det enda sättet barn och ungdomar kan bygga vänskapsband på. Hartup förklarar att barn 

vänskapar genom de gemensamma intressen och aktiviteter de delar och i sätten de speglar sig 

                                                 
95 Tracy Reynolds, ”Friendship networks, Social Capital and Ethnic Identity: Researching the Perspectives of 

Caribbean Young People in Britain”, Journal of Youth Studies 2007:10:4, s395. 
96 Frances E. Aboud, Morton J. Mendelson and  Kelly T. Purdy, ”Cross-race peer relations and friendship 

quality”, International Journal of Behavioral Development 2003:27:2, s171. 
97 Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin and James M. Cook, ”Birds of a Feather: Homophily in Social 

Networks”, Annual Review of Sociology 2001:27, s429. 
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i varandras förmågor och utsikter.98 Åter visar det sig att specifika intresseområden kan 

överbrygga de gränser som etnicitet kan utgöra människor emellan. Idag äger Arash 

tillsammans med dessa vänner ett dataföretag orienterat kring just datorgrafik.  

                                                                          * 

Arash började på Teknisk fysik med tre av sina bästa vänner från gymnasiet, en från Palestina, 

en från Iran och en från Turkiet. När Arash berättar om gruppen han ingick i, beskriver han en 

”gängkänsla” som stack ut. När jag frågar honom vad denna gängkänsla kännetecknades av 

förklarar han på följande sätt: ”Svensk invandrarkultur förstår du? Att man lyssnar på en typ, 

en mer hiphop (skrattar glatt)”. Både Ålund och Sernhede berör framträdandet av transetniska 

och hybrida ungdomskulturer och identiteter. 99 I denna berättelse träder dessa fram, i form av 

immigrantskapet som tillhörighet. Denna verkar dock ha förändrats då Arash efter andra året 

flyttade till en större stad där han fortsatte plugga. Där umgicks han med sin flickvän som 

hade turkisk härkomst och med sina nya vänner: Joakim som hade svensk härkomst, Shetin 

som hade kurdisk härkomst och Arman som kom från Bosnien, men även sin bror som han 

delade lägenhet med.  

 

 

Sammandrag av samband 
Ett samband som framträtt hos informanterna är likheter i föreställningarna om invandrare. 

Två av informanterna menar att man inte på något sätt kan tala om invandrare som grupp. För 

den tredje är det ett negativt ord som inte är en del av honom. Han menar att han har anpassats 

till Sverige och att han därmed inte är invandrare. Med andra ord anser de att de inte bör 

benämnas som invandrare. Ett annat samband som blivit framträdande är en ovilja att se sig 

tillhöra ’svenskhet’. Den ena säger att han kan se sig mer som svensk utomlands där han inte 

jämför sig med svenskar, den andra förklarar att svenskhet är något som inte är definierbart 

men att han kan se sig som svensk i en framtid då han på ett annat sätt bidragit till 

’svenskheten’. Den tredje förklarar att svenskarna är anledningen till att han inte kan se sig 

som svensk eftersom de har rasifierat honom som liten och förklarat att han inte tillhör dem. 

Alla personer identifierar sig dock som stående mittemellan, tillhörande bägge sidorna i olika 

utsträckning. Två identifierar sig uttalat som multikulturella och en som en del av 

gemenskapen invandrare. Om vi vänder blicken mot vänskapande så kan vi se hur dessa 
                                                 
98 Willard W. Hartup, ”The Company They Keep: Friendships and Their Developmental Significance”, Child 

Development 1996:67, s5. 
99 Aleksandra Ålund, Multikultiungdom: Kön, etnicitet, identitet, Lund 1997, s165ff; Ove Sernhede, Alienation is 

my nation: hiphop och unga mäns utanförskap i Det nya Sverige, Stockholm 2007, s88. 
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ovannämnda etniska identifikationssätt delvis formeras genom de olika umgängeskretsar som 

människorna ingått i. Men på samma sätt kan valen av vänskapskretsar framträda då vi blickar 

mot de etniska identifikationerna som framkommit. Överlag, dock med undantag, har dessa 

tre från grundskolan upp till högskolan vänskapat med antingen människor som haft samma 

nationella bakgrund eller med andra invandrare. Vid två intervjuer har personerna själva 

påpekat att ’invandrarbakgrunden’ kunnat fungera som en grund för vänskapande. Då 

informanterna umgåtts med svenskar har länken varit specifika intressen. Ytterligare ett 

framträdande samband är att högskolestudierna på ett tydligare sätt kunnat överbrygga etniskt 

homogena vänskapanden. Alla tre informanterna hade svenska nära vänner på högskolan. 
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Nästan andra generationens invandrare  
I det här avsnittet kommer två individers erfarenheter och föreställningar att beskrivas. De 

kom till Sverige i så pass ung ålder att de kunde börja på lågstadiet. Skillnaden i ankomstålder 

är dock stor mellan dessa två informanter. Peter var endast ett år gammal då han kom till 

Sverige, Tarik var åtta. Nedan kommer etniska identifikationer och vänskapandearenor att 

återges på samma sätt som i det föregående kapitlet. Självklart kommer tendenser och 

samband att lyftas ner till ett fristående avsnitt så att läsaren kan få en bättre översikt av de 

förhållanden som framträtt. Jag inleder med individernas etniska identifikationer.  

 
 

Tarik 

Etniska identifikationer 
Tarik identifierar sig mer med Sverige än med sin kurdiska bakgrund. När jag frågar honom 

om han känner sig hemma bland kurder så säger han att han inte känner några. Han förklarar 

vidare att hans kulturella band är mycket närmare svenskar än kurder och tydliggör ”jag 

känner till mycket fler svenska seder än vad jag känner kurdiska”.100 En intressant reflektion 

av Tarik är då han säger att han är mer svensk än svenskarna. Självklart frågar jag hur det 

kommer sig. Han svarar:  

 
Jag är stolt över Sverige. Jag tror att det är många svenskar som inte är stolta över Sverige. (…) 
att det är paradiset på jorden. Det är ingen idé att säga alla bra grejer, de är hur många som helst. 
Jag kan ta några: skyddsnätverket, bra folk, bra natur, samhället, demokratin, att du kan stå där 
och fråga mig, CSN, folk är öppna, tjejerna är fina. (…) Vi har inte kackerlackor, det enda vi har 
så här är huggorm. Vi har inga andra giftiga och farliga djur. Vi kar kärnkraftverk, det är inte 
luftföroreningar här, vi har fungerande hav vi har sjöar. Vi har rent vatten i kranen som vi kan 
dricka ur. Det finns massor mer. (…) När jag gjorde lumpen, man fick ju se vad det var man 
skydda och varför. Vad som hade skett förr i tiden och historiskt sett, om det var att man slogs så 
var det varför man slogs, vissa värderingar och hur det hade gått till historiskt. Hur Sverige hade 
klarat sig och så där. Då såg jag att jag är ju i många avseenden varit mer stolt över Sverige än 
vad svenskarna är. Det är väldigt… till exempel på jobbet när man börjar klaga och gnälla, 
speciellt på skatter, för att det är det enda som folk gnäller på. Så har jag fått visa dom fördelar 
med Sverige. Så att dom kan förstå och uppskatta Sverige. Då har dom oftast ändrat sig. Det är 
kul att påverka svenskarna så att dom känner sig, så att dom blir mer svenska (skrattar). Dom 
som är rasist så kan jag fråga dom om dom kan nationalsången. Det är sant. Jag tycker inte att 
nån har rätt att hålla på och säga mycket om man inte kan nationalsången.   

 

                                                 
100 Samtliga citat i detta avsnitt är, om inte annat anges, hämtade från intervjun med Tarik och kommer därmed 

fortsättningsvis inte att notbeläggas. 
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Tariks berättelse skulle kunna se i ljuset av Rambaut som skriver att barn som kommit till 

värdlandet i Tariks ålder i mindre utsträckning förfogar över de attribut som förenar dem med 

”hemlandet”, barnen går under beteckningen 1.75 vilket innebär att de nästan är ”andra 

generationens invandrare”.101 Detta förhållande kan vara anledningen till att endast Sverige är 

Tariks hemland, ett land han omfamnar och ärar. I citatet beskriver Tarik sig själv som en del 

av Sverige och talar om detta i vi-form. Han förklarar vidare att han sedan ankomsten till 

Sverige väldigt få gånger uppfattat sig som invandrare. Om det har hänt så har det kommit 

utifrån, från andra. Tarik beskriver i sammanhanget en sådan situation då han precis kom till 

Sverige. Han säger att han kände sig annorlunda då andra barn påpekade att de hade starka 

lampor hemma hos honom. Vidare säger han att det kunde räcka att någon sa ett skällsord till 

honom för att han skulle förstå och tänka på det. I övrigt är det bara bra saker som Tarik 

kommer ihåg från barndomen. Även under senare år har väldigt få situationer uppstått då han 

utifrån kategoriserats som invandrare.102 Tarik ger exempel på vardagliga situationer: 

 
Folk på stan som måste ventilera sin ilska, dom kanske måste säga nånting. Till mig till exempel 
så har dom sagt nånting om utlänningar. (…) Oftast så vågar dom inte säga nånting så där 
jättehögt utan dom mumlar bara nånting. Man kan nästan gissa att det är ´jävla utlänning´ eller 
liknande. (…) Genom åren kanske jag har hört det en fem sex gånger. (…) När dom har gått 
förbi, oftast äldre person. 

 

Tarik berättar att han har stor respekt för äldre människor och att han till följd av sin bakgrund 

som invandrare i Sverige kan förändra sitt beteende i mötet med de äldre. Han säger att han 

kan lägga en arm på ryggen som ett sätt att visa respekt när han går förbi en äldre person på 

gatan. Vidare förklarar han att han till och med kan gå över på andra sidan gatan om personen 

verkar bli rädd för honom: 

 
en väldigt gammal tant (…) om hon verkar bli rädd eller nånting då kan jag byta gata. (…) Man 
ser det på kroppsspråket men också att hon kan, hon tittar ju på TV på efterlyst och liknande, 
vilket gör att hon blir rädd för utlänningar, det är inte hennes fel. Dessutom har hon inte växt upp 
med utlänningar, dom, det är inte alls säker att dom har fått kontakt med utlänningar genom 
åren. Alltså tanter eller gubbar.  

 

Trots att mönster som dessa kan uppkomma för Tarik ser han sig själv som en svensk. Han 

menar dock att han trots sitt eget sätt att definiera sig kan komma att fungera som ambassadör 

för andra invandrare. Ett tillfälle Tarik beskriver handlar om en etniskt svensk nära vän till 

                                                 
101 Rubén G. Rumbaut, ”Ages, Life Stages and  Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and 

Second Generations in the United States”, International Migration Review 2004:38:3, s1165. 
102 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s23. 
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honom som blev jagad och slagen av några killar med invandrarbakgrund som hade skrikit att 

de var rasister utan anledning. Tarik säger att hans vän efter den situationen kunde ha blivit 

rasist om det inte var för Tarik som kunde visa och förklara att alla invandrare inte gör så. 

Tarik berättar att han på följande sätt förklarade för sin vän och att han på så sätt kunde 

fungera som en brygga: 

 
Ja, jag var en som visa dom att alla var inte likadana. För att grejen är, det är något som jag 
försökt förklara för många svenskar. Jag har försökt förklara just det här med förståelse grejen är 
jätteviktigt. Så fort folk har förståelse för nåt så har dom lättare o acceptera o fatta det. Vad jag 
har försökt honom och förstå är att: dom som är ute på stan och bråkar är inte normen. Det finns 
jättemånga utlänningar som är hemma och pluggar som är inte ute på stan och bråkar, som dom 
uppfattar det. Sen har jag också försökt att förklara att det är väldigt många utlänningar som 
håller ihop i gäng så här som står och snackar med varandra(betonar) vilket kan verka hotfullt, 
men det är inte alls säkert att det är det. Kan vara bara en massa kompisar som står och pratar. Så 
att allt sånt kan missförstås till deras nackdel så här.   

 

När jag frågar Tarik om han kan känna sig hemma bland invandrare förklarar han att han inte 

känner några invandrare så bra. Han förklarar vidare att han inte identifierar sig med de 

etniska beteckningarna och att det snarare är olika saker han gör som istället visar vem han är. 

Därmed blir de människor han drar sig till främst utvalda utifrån de intressen eller den 

personlighet som en person kan ha.   

 

 

Vänskapandearenor 
Tarik började i en svensk skola i årskurs två i grundskolan. Han var åtta år gammal och lärde 

sig svenska fort, berättar han för mig. Han förklarar att alla hans kompisar hade etniskt svensk 

härkomst.103 I hans klass gick en iransk kille men de kom inte bra överens. Tarik berättar att 

denna kille var otrevlig och taskig mot många. Killen var speciellt jobbig mot Tarik och det 

uppstod en hel del bråk mellan dem. Vänskapandet under den här åldern kan även ses i ljuset 

av Aboud et al. Studie som visar att yngre barn vänskapar mer än äldre barn över 

rasgränser.104 Sättet Tarik överlag återger sina första år framträder som en skolgång där 

etnicitet inte blev en styrande faktor som hos de andra informanterna.  

                                                                          * 
På gymnasiet gick Tarik på naturlinjen. Förutom honom fanns ytterligare en kille med annan 

bakgrund än svensk i hans klass. Den andra killen var från Iran och var vän med samma 
                                                 
103 Samtliga citat i detta avsnitt är, om inte annat anges, hämtade från intervjun med Tarik och kommer därmed 

fortsättningsvis inte att notbeläggas. 
104 Frances E. Aboud, Morton J. Mendelson and  Kelly T. Purdy, ”Cross-race peer relations and friendship 

quality”, International Journal of Behavioral Development 2003:27:2, s171. 
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iranska kille, som gick med Tarik i grundskolan och som Tarik inte kom överrens med. Tarik 

förklarar att han inte umgicks med honom mer än han behövde, på grund av dispyterna med 

killen från grundskolan. Under gymnasieperioden var Tarik med i en datorklubb. Det var med 

killarna som var med i klubben som Tarik vänskapade. I klubben fanns nio killar som var 

etniska svenskar, två som var från Sydamerika och en från Kroatien. Tarik berättar: ”Det var 

som vårt vardagsrum, vi umgicks väldigt ofta alltså”. Inte heller här framträder etniciteten 

som en determinant för vänskapen. Ett möjligt sätt att förstå denna situation kan ha kopplingar 

till Tariks etniska självidentifikation. Det är som att han ser sig som svensk och på så vis även 

vänskapar. Som en som etniskt definierar sig som svensk och där finner en tillhörighet.  

                                                                          * 

Efter gymnasiet gjorde Tarik militärtjänst. När han hade fullgjort militärtjänsten jobbade 

Tarik som datalärare ett antal månader och sökte sig sedan till en avancerad datautbildning. I 

denna klass fanns inga med utländsk härkomst förutom Tarik själv. Han förklarar att han 

gjorde så att alla i klassen kunde komma överrens, att han knöt ihop banden i klassen. Han 

umgicks i olika utsträckning med alla i klassen och med de som bodde i hans studentkorridor. 

Inte heller här är några speciella determinanter för Tariks vänskapande framträdande. 

 
 

Peter 

Etniska identifikationer 
Peter förklarar att han inte ser sig tillhöra någon särskild grupp och säger att han inte tillhör 

syrianer, kurder eller svenskar. Det han säger är: ”Jag tillhör ju hela Sverige. (…) Jag hör till 

det här landet, så.”105 Han förklarar för mig att han ser och definierar sig som svensk mer än 

något annat. ”Jag känner mig som svensk” säger han. När jag frågar honom vad det innebär 

säger han att han kommit in i samhället bra och att han trivs väldigt bra i Sverige. Det som gör 

att han utifrån kan ses som invandrare är, förklarar Peter: ”att jag ser lite annorlunda ut, att jag 

är mörk och det, att jag pratar annat språk och men annars så känner jag mig inte direkt som 

nån invandrare” säger han. Begreppet invandrare är inget som Peter känner sig omsluten av. 

Invandrare är i hans värld ”nån som inte kan språket, nån som flyr från krig, förföljelser (…), 

nån som har problem (…) där dom tidigare har bott och kommer till Sverige och får hjälp och 

börja om på nytt.” Till skillnad från många övriga personer i denna studie förklarar Peter: 

                                                 
105 Samtliga citat i detta avsnitt är, om inte annat anges, hämtade från intervjun med Peter och kommer därmed 

fortsättningsvis inte att notbeläggas. 
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”Det här är mitt hem. Precis som alla andra svenskar känner.” Att ’vara’ syrian förtydligar 

Peter på följande sätt:  

 
Jag vet ju att mitt ursprung är syrian men mer än så är det ju inte (…) det är väl att när jag går till 
kyrkan nån gång i månaden, beror på hur jag jobbar, det är väl nån fest då och då, en gång i 
halvåret att jag går, eller så umgås jag med några bekanta ibland om vi ska idrotta, mer än så är 
det inte. 

 

För Peter är det svårt att tillhöra något annat än Sverige eller se sig som annat än en svensk. 

Han var bara ett år då han kom till Sverige. Alla hans minnen är från Sverige och han har 

aldrig sedan flykten satt foten i härkomstlandet. Sättet han har lärt sig ”modersspråket” 

kommer från hans hem i Sverige, från hans föräldrar som talat syrianska hemma.   

 

Vidare förklarar han att sättet andra människor definierar honom kan variera. Han berättar att 

då han jobbar som polis och pratar med vanligt folk att: ”dom ser ju en som svensk också, jag 

menar, dom ser en som en polis, dom pratar med mig som om jag vore svensk”. Han berättar 

också att då han är ute och jobbar på nätterna att ”när folk är väldigt berusade så, sen kan det 

ju bli lite att dom kollar vart man kommer ifrån, ställer lite konstiga frågor” förklarar han. 

Vidare berättar Peter hur vissa invandrare kan komma att prata med brytning då de möter 

honom i tjänst, fastän de annars pratar flytande svenska. Peter återger: 

 
Ja alltså jag möter ju vissa av dom när dom är nyktra och städade och finklädda då pratar dom 
inte så. Jag vet inte det är väl nån grej. Jag tycker själv att det är lite intressant att dom bryter. 
När jag frågar dom: varför bryter du för, du pratar ju bättre svenska än mig? (…) Men dom 
känner väl att dom tillhör nån grupp, och att alla pratar så där då. 

 

Jag tolkar detta som att invandrare kommer fram till Peter då han är i polisuniform och att de i 

mötet med honom genom språket vill visa uttryck för en samhörighet. Här kan vi se 

paralleller till Sernhedes studie av ungdomarna från förorten som kan kalla varandra för 

svartskallar – som ett sätt för dem att ge utanförskapet en positiv laddning och på så vis bygga 

en grund för gemenskap.106 Att ge ett utanförskap en positiv laddning kan vara framträdande 

även här; då invandrare avsiktligen bryter när de pratar, för att på så vis visa sin solidaritet 

med polismannen som härstammar från mellanöstern, vilket även är en rätt så ovanlig bild av 

polisen på gatan. Peter berättar vidare att syrianer ser honom som en syrian som blivit polis; 

”det tycker dom är jättehäftigt att en av oss har gått den vägen” förklarar han. Vidare förklarar 

                                                 
106 Ove Sernhede, Alienation is my nation: hiphop och unga mäns utanförskap i Det nya Sverige, Stockholm 

2007, s99. 
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Peter att då han tränar med sina kurdiska vänner ser även de honom som en av dem – men 

som en invandrare, säger han. ”invandrare tycker att invandrare är ’invandrare’, många gör 

det i alla fall, inte alla. Och att dom känner att man är en av dom. Det tycker dom är jättekul.” 

Denna gruppsolidaritet kan i Peters omgivning framträda som en samhörighet invandrare 

emellan eller till syrianer med vilka han bär vidare detta folks kultur och historia. Därmed är 

inte endast Peters sätt att definiera sig själv det viktiga för honom utan även folket som i 

Peters omgivning definierar honom utifrån deras premisser. Som tidigare sagt, den sociala 

identiteten är inte endast en process som individen på egen hand konstruerar. Det är ett 

dialektiskt livsverk som ständigt genereras mellan individens reflexiva uppfattning av sig 

själv och människorna i dennes närhet.107  

 
 

Vänskapandearenor 
Peter bodde i en liten stad från att han var ett år gammal till årskurs tre i grundskolan. I 

klassen han gick från årskurs ett till årskurs tre fanns förutom honom tre barn med utländsk 

härkomst. En av dessa var en tjej. Peters bästa vänner blev de två killarna. Av dessa hade en 

syriansk härkomst så som Peter själv och den andra jugoslavisk härkomst. I övrigt umgicks 

han med Shetin, Peter, Isak, Jonas, Azar och Amir som alla delade hans syrianska 

härkomst.108 När han sedan flyttade till en större stad umgicks han med Miroslav som hade 

jugoslavisk härkomst och Jim som var etnisk svensk. Förutom Miroslav var han den enda 

invandraren i klassen och umgicks även med Martin, Karina och Anders som var etniska 

svenskar och Peters klasskamrater. I årskurs fem bytte Peter ännu en gång skola under 

grundskoleperioden. I den nya klassen umgicks han med Kristoffer, Nicklas och Jan. En av 

Jans föräldrar var från Finland och en av Nicklas föräldrar var från Österrike. De och 

ytterligare en tjej som var adopterad var de enda barnen i klassen som hade annan bakgrund 

än svensk. I övrigt umgicks han på fritiden med vänner från parallellklassen, vilka han 

sportade ihop med. Av dessa killar var en från Turkiet och två var från Libanon men alla hade 

syriansk härkomst. Under Peters grundskoleperiod är det tydligt att han överlag främst har 

umgåtts med barn med utländsk härkomst. I varje klass han ingått i, i grundskolan, har han 

sökt sig till de barn som i aktuell klass haft störst koppling till annan härkomst än svensk. Han 

umgicks dock inte endast med invandrare, men om de delade klass så blev de vänner. Vidare 

vänskapade han även med andra barn med invandrarbakgrund. Dessa kunde vara några han 
                                                 
107 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s51. 
108 Samtliga citat i detta avsnitt är, om inte annat anges, hämtade från intervjun med Peter och kommer därmed 

fortsättningsvis inte att notbeläggas. 
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sportade med eller några som gick i någon parallellklass. Något som jag inte kunnat fastslå 

men som jag är förundrad över är att Peter blev vän med Jan och Nicklas som hade en 

förälder med invandrarbakgrund och att det inte fanns andra barn med utländsk härkomst i 

klassen. Var det solidariteten mellan andra bakgrunder än bara svenska styrande här? 

                                                                          * 
På gymnasiet gick Peter ekonomisk linje. Han berättar för mig att han under den tiden 

umgicks med två syrianska vänner han kände från grundskolan, dock inte lika regelbundet 

som förut. Istället umgicks han nu med Mathias, Göran, och Jesper som han gick tillsammans 

på kampsport med. Alla tre hade svensk härkomst. Vidare vänskapade Peter även i syrianska 

kyrkan med Russa och Jorgos där de lärde sig det syrianska språket. I huvudsak var det runt 

kampsport som kamratskapandet pågick. Denna period kännetecknas i mångt och mycket av 

Peters intresse för kampsport när det gäller vänskapandet. Men det bör också nämnas att det 

inte fanns andra invandrare i Peters gymnasieklass, och tyvärr kommer vi aldrig att få veta hur 

vänskapandet i sådana fall hade sett ut. Det vi får veta är att den syrianska kyrkan fortsatte att 

fungera som en vänskapandearena även under denna tid för Peter. 

                                                                          * 

Även Peter gjorde militärtjänst efter gymnasiet. Efter lumpen hann det gå ett år innan Peter 

började på polisutbildningen. Där umgicks han med fyra killar som var etniska svenskar. I 

övrigt fanns två stycken som var födda utomlands i hans kull. I denna vänskapandearena 

framträder alltså inga tendenser till vänskapande med etnicitet som determinant.   

 

 

Sammandrag av samband 
Både Tarik och Peter identifierar sig som svenskar. De ser Sverige som hemlandet och visar 

tydligt deras stolthet över hemlandet. Båda två sätter tillhörigheten till ’härkomstlandet’ åt 

sidan. Det är inget de kan relatera till på samma sätt som de relaterar till Sverige. De har 

heller inte varit i ’hemlandet’ sedan deras ankomst till Sverige. Bägge två visar på tillfällen då 

de framstått som invandrare för sin omgivning vilket är något som de själva inte tillskriver 

sig. De nämner tillfällen då de på så vis även kunnat sättas i positioner där de fungerat som 

ambassadörer för andra invandrare. Om vi ser på vänskapande hos dessa två individer skiljer 

de sig på vissa punkter. Tarik har uteslutande vänskapat med svenskar medan Peter överlag 

har umgåtts med andra syrianer och andra människor med utländsk härkomst i grundskolan. 

Bägge umgicks dock uteslutande med svenskar under gymnasie- och högskoleperioden. Deras 

etniska identifikationer speglar tydligt deras vänskapande efter grundskolan.   
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Diskussion  
Studien har syftat till att belysa och analysera möjliga former av erfarenheter av vänskapande 

hos högskoleutbildade invandrare och att ta del av deras föreställningar om och 

förhållningssätt till sådant som kan ha inverkat på denna process. Fokus har legat på dessa 

människors etniska identifikationer samt på tre olika utbildningsperioder som de ingått i. De 

sex personerna som studien byggts upp kring har lyft fram en mängd olika orsaker som 

kunnat fungera som determinanter för vänskapande. Bland dessa har handlingsmönster som 

både styrts av informanternas val och deras omgivning framträtt. Mycket av den tidigare 

forskningens slutsatser har också visat sig i den här studiens resultat men också andra 

samband har synliggjorts vilka ytterligare kunnat bredda bilden av invandrade människors 

vänskapande- och etniska identifikationsprocesser. 

 

 

Etniska identifikationer och ålder vid ankomst 
En tydlig skiljelinje som kunnat fångas i denna studie har varit informanternas olika sätt att se 

på sig själva som etniska individer och medborgare i Sverige. Deras inbördes etniska 

identifikationer har visat sig som färger i vatten. Trots denna flytande karaktär har alla 

individer i olika avseenden multikulturella bakgrunder befästa genom exempelvis språk och 

kulturella band till mer än endast en nation. På så vis kan ingen av dessa personer sättas i ett 

avskiljt fack som skulle kunna ges en rättvisande benämning. Samband har dock framträtt i 

deras olika sätt att identifiera sig i anslutning till i vilken ålder de kommit till Sverige. Det 

intressanta här är sätten individerna själva beskriver synen på sina etniska idenifikationer. I 

samklang med studier av Rubén Rumbaut har tre grupperingar av etniska 

identifikationsmönster funnits. Rumbaut har skrivit om 1.25, 1,5 och 1,75 generationer av 

barn som immigrerat med sina föräldrar och framförallt visat just på skillnaden mellan dem 

och föräldrarna vilka ses som den första generationens invandrare. Hans skarpa uppdelningar 

visar även hur etniska identifikationer hos unga (som egentligen också är första generations 

invandrare) – beroende på ålder vid ankomst – bär på etniska identifikationspositioner som 

står olika nära individens ursprungsland och värdlandet.109 Tillhörande den förstnämnda 

generationen unga tillskriver sig Elvira, än idag, en nationell hemlandsbeteckning. De tre 

killarna som i nio- till tioårsåldern kommit till Sverige företräder istället en mellanposition där 

                                                 
109 Rubén G. Rumbaut, ”Ages, Life Stages and  Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and 

Second Generations in the United States”, International Migration Review 2004:38:3, s1165. 
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multikulturalism eller invandrarskap tydligare ger sig tillkänna som etniska 

identifikationsposter. Skillnaden mellan Elvira och killarna har inte visat sig ligga så mycket i 

sätten de relaterar till hemlandet, eller i sätten att se på sin egen identitet i relation till Sverige. 

Den tydliga skiljelinjen ligger snarare i de föreställningar som individerna ger uttryck för eller 

gestaltar sin etniska identitet genom. I jämförelse med Elvira har killarna i större utsträckning 

visat en mer sammansatt mångkulturell linje i kontrast till en renare nationell etnisk 

identifikation. Samtidigt framträder en gräns då dessa fyra individer jämförs med de 

återstående två killarna, vilka kommit till Sverige i unga år. De ser Sverige som sitt hemland 

och verkar se det tidigare hemlandet som något tillhörande släkthistorien. Det är mer en 

bakgrund för dem, en historia som har ett värde i sig, men som inte är en erfarenhet på samma 

sätt som för de övriga.  

 

 

Etniska identifikationer och grupperingar över tid  
De ovannämnda gränsförhållanden de sex individerna emellan, kan användas för att förstå 

deras sätt att skapa nya vänner över längre tidsperioder. För att greppa denna föränderliga 

process har den tidigare forskningen kunnat bistå med orienteringspunkter. Mycket av denna 

forskning har behandlat förenande likheter mellan människor och visat hur dessa kan inverka 

på valen av vänner. Alla de sex personer som ingått i studien har visat att de i stor 

utsträckning har umgåtts med människor vars bakgrund varit annan än bara etnisk svensk. Det 

har kunnat handla om vänner som är från länder som informanterna själva kommit från, som 

är invandrare, vars ena förälder kommit från ett annat land, som är från Sverige men har vuxit 

upp utanför Sverige eller är adopterade. När jag ser dessa olika bakgrunder som mina 

informanters vänner kunnat ha, blir främst deras ickesvenska tillhörighet eller bristen på en 

stereotyp svensk tillhörighet framträdande som det element som länkar dessa människor till 

varandra. För att öppna en diskussion kring personernas etniska identifikationer och länkarna 

mellan dem och deras vänner behöver vi en ”ruta ett”. Detta utgångsläge talar om för oss att 

diskussionen handlar om sex individer som ’är’ invandrare i Sverige, som inte är etniska 

svenskar, men vars identitet under en längre tid formats i Sverige. För att sedan få ett grepp 

om dessa processer ser jag deras etniska identifikationer och deras vänskapande förbundet i 

ett växelspel där vänskapsgrupper och deras etniska identifikation skapar en syntes. 

Vänskapsbanden har på så vis varit bidragande till genererandet av den etniska 

identifikationen hos individen. Samtidigt har de etniska identifikationerna legat till grund för 

många vänskaper som framträtt. Med detta synsätt har det handlat om gränsdragningar som 
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pekat på likheter och skillnader mellan den egna och den andra gruppen. Etablerandet av 

grupperna har på så vis skett via ett etniskt tillhörande och icketillhörande som kunnat stå i 

kontrast till en etniskt svensk omgivning. Således skulle personens föreställningar om dennes 

etniska identifikation kunna ses som en hänvisning till vänskapande med den grupp som 

utifrån dessa föreställningar står denne närmast. På så vis har etnicitetens grepp om de 

vänskapliga relationerna i denna studie framgått genom att det inte nödvändigtvis handlat om 

kulturella likheter när människor sökt sig till varandra, utan att de delade etniska olikheterna 

gentemot majoriteten kunnat göras till grogrund för en ny grupptillhörighet. Kan dessa 

förfaranden förekommande i kollektiv då förstås som utanförskapets och segregeringens 

grupp- och individinitierande parallell?  

 

 

Solidaritet och upplevelser av främlingsfientlighet 
Ett sätt på vilket informanternas ageranden inte kan ses som någon självinitierad parallell kan 

begripliggöras genom den främlingsfientlighet som kunnat visa sig som en bakomliggande 

orsak till upplevelser av icketillhörande. Dessa situationer skulle även kunna ses som 

hänvisningar till grupperingar och vänskapanden som människor borde göra – med andra ord 

kategoriseringar som angivit vägen till gruppsolidaritet. Rumbaut skriver att diskriminering 

kan vara en viktig styrande faktor för barns sätt att se på sin identitet.110 I min studie har 

främlingsfientlighet tydligast framträtt under grundskoleperioden och då främst vid 

ankomsten till Sverige. Samtidigt är denna tid en tid i informanternas liv då de går igenom 

den största anpassningen till värdlandet. Därmed skulle även brist på kommunikation kunna 

leda till att grupper får svårare att finna likheter varandra emellan och att de istället finner en 

grogrund för fientlighet gentemot varandra. Här befinner sig migranterna i en helt ny och 

främmande situation där inte minst språket kan fungera som ett hinder då de söker lära känna 

nya människor. En central frågeställning kan då vara; hur inverkar den språkliga förmågan på 

vänskapandet? Om en person har svårigheter med språket kan således en umgängeskrets med 

endast ”landsmän” te sig som det enklaste alternativet, speciellt i kombination med eventuella 

samtidiga svenska två- och hemspråkslektioner. I sammanhanget pekar Reynolds studie på det 

emotionella stödet eller känslan av tillhörighet som en sametnisk vänskap kan bringa.111 I 

relation till Rumbauts uppdelningar av generationer skulle gruppen barn, som varit väldigt 
                                                 
110Rubén G. Rumbaut, ”The Crucible within: Ethnic Identity, Self-Esteem and  Segmented Assimilation among 

Children of Immigrants”, International Migration Review 1994: 28:4, s790.  
111 Tracy Reynolds, ”Friendship networks, Social Capital and Ethnic Identity: Researching the Perspectives of 

Caribbean Young People in Britain”, Journal of Youth Studies 2007:10:4, s395. 
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små då de immigrerat, i mindre utsträckning känna detta behov Reynolds talar om, då de inte 

har samma band till hemlandet som äldre barn. I denna fråga pekar min studie åt två håll när 

blicken riktas mot de två som i låg ålder kommit till Sverige. I det ena fallet ser vi ett 

umgänge med endast svenskar utan behovet av band till någon ’hemlandstillhörighet’ och i 

det andra fallet visas umgänget främst genom vänner av gemensam kulturell bakgrund under 

de tidiga skolåren. Detta område skulle även vara intressant att belysa med fokus på 

geografiskt område och den specifika etniska bakgrunden som den unga har. Tanken här är att 

barnens val av vänner även skulle kunna styras av den tidigare härkomsten genom deras 

föräldrars sätt att söka sig till människor av samma kulturella bakgrund (eventuellt i samma 

geografiska område), så att deras barn på detta sätt börjar vänskapa med de av samma 

härkomst som föräldrarna.  

 

 

Svenska vänner 
Ett annat förhållande som jag vill ta upp i diskussionen är föränderligheten i vänskapsvalen 

som tycks framträda över tid. Sambanden som ger sig till känna är att informanterna över tid i 

större utsträckning börjar utveckla vänskapsband med etniska svenskar. I den tidigare 

forskningen förekommer en studie som på ett tydligt sätt berör detta förfarande. Fong och 

Isajiw har fokus tydligare inställt på äldre invandrares vänskaper, men deras slutsatser 

överrensstämmer med det jag har kunnat finna i analysen av de yngres vänskapanden. De 

skriver exempelvis att utbildning är länkat till graden av vänskapanden med 

värdlandsbefolkningen.112 Ett samband som framträder i min studie är att individerna under 

gymnasiet på ett tydligare sätt börjar vänskapa med etniskt svenska vänner. Jag tror att bland 

annat språket här kan vara en betydande faktor som vid gymnasietidens början hunnit befästas 

på ett tydligare sätt i jämförelse med grundskolan. Vidare kan denna övergång bero på att 

personerna lämnat grundskolan och vännerna där, och att de har blivit en del av en ny 

vänskapandearena. Men detta samband bör inte betraktas utan att även ta hänsyn till 

klassernas etniska sammansättningar. I de fall då det funnits invandrare i klassen har alla 

personer i studien vänskapat med dessa (utom en av de två som identifierar sig som svensk). 

De som inte identifierar sig som svenskar har, om det inte funnits invandrare i klassen, funnit 

dem utanför skolan, eller som i Elviras fall vänskapat med en som ’är’ svensk men som under 

längre tid levt utomlands. Detta sökande efter de som är lika en utifrån etniska utblickar är 

                                                 
112 Eric Fong and Wsevolod W. Isajiw, ”Determinants of Friendship Choices in Multiethnic Society”, 

Sociological Forum 2000:15:2, s251ff. 
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något som kan te sig väldigt paradoxalt då goda förhållanden kunnat byggas upp även med 

etniska svenska vänner. Under högskoleperioden blir detta korsetniska vänskapande än mer 

framträdande. En informant har i sammanhanget talat om hur dennes etniska bakgrund kunnat 

fungera som ett stöd i utbildningen. Tittar vi på de övriga informanterna skulle vi också kunna 

ta i beaktande högskolestudiernas utformning där tilldelade grupper och andra samarbeten 

styrda av studierna som kan hjälpa till att överbrygga etnicitetens betydelse för 

vänskapandevalen. Vidare kan studenter komma att flytta från andra städer då de börjar 

studera vid högskola eller universitet. Detta kan möjliggöra nya vänskapsrelationer och 

således komma att inverka på etnicitetens betydelse för vänskapandevalen.  

 

 

Invandrare – konnotationer, gruppering, kategorisering 
Ytterligare ett område som jag vill behandla här i diskussionen är den innebörd som ordet 

invandrare kan ha för personerna i denna studie. Först och främst kan en likhet mellan dem 

nämnas. Det är den, där deras föreställningar om invandrare tolkas synonymt med ordet 

flykting. De förklarar för mig att en invandrare är en person som flyr från elände och som 

söker skydd i Sverige. Deras tolkningar av ordet sätter ofta dem själva vid sidan av begreppet 

vilket framstår som något de inte vill tillhöra. Som om det vore negativt i sig. Tydliga 

paralleller kan här dras till Kumsas studie där ordet flykting ansågs bära på fula 

konnotationer.113 Detta skulle kunna utgöra den ena bilden av detta område. I den andra bilden 

ryms ord som gemenskap, samhörighet och till och med kultur. Här förmedlar informanterna 

bilden av en grupp som de kan se sig tillhöra. En grupp som även kan dela vissa kulturella 

egenskaper på samma sätt som Sernhede beskriver ungdomskulturen i förorten.114 Via denna 

”tillhörighet” möjliggörs kontaktskapande till andra som finns i gruppen, som om alla ingår i 

ett och samma kollektiv där de inte nödvändigtvis behöver känna varandra. I vissa fall 

framträder denna enhetlighet stående i kontrast till det som föreställs vara svenskt. Dessa 

tankar om gruppen, som på olika sätt återger former av solidaritet, bör i sin tur tolkas som en 

utmärkt bas för vänskapande då de förekommer. En tredje bild kan fånga de sidor där 

invandrare på olika sätt utifrån görs till en homogen grupp och de konsekvenser som detta kan 

få. Många har berört den mediala bilden som anses vara demoniserande mot invandrare. 

Andra har återgivit olika sätt på vilka de kan göras till ambassadörer för andra som är 
                                                 
113 Martha, Kuwee, Kumsa, ”REFUGEE VOICE ‘No! I’m Not a Refugee!’ The Poetics of Be-Longing among 

Young Oromos in Toronto”.Journal of Refugee Studies (2006), Vol. 19, No. 2, s241-242.  
114 Ove Sernhede, Alienation is my nation: hiphop och unga mäns utanförskap i Det nya Sverige, Stockholm 

2007, s20. 
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invandrare (även alla invandrare). Detta utrycks av individerna i denna studie med förbittring 

då de menar att det inte är möjligt att på detta sätt göra alla invandrare till en grupp och dra 

dem över en kam eftersom olikheterna som inryms i kategorin i verkligheten är outtömliga.  

 
 

Fortsatta studier 
Ett exempel på en fortsättning på denna studie skulle kunna vara att följa ett antal nyskapade 

klasser på exempelvis mellanstadiet för att se om etnicitet görs till en determinerande faktor 

och om så är fallet, se hur vardagens små interaktioner möjliggör detta. Etnografiska studier 

skulle säkerligen vara av intresse här.  

 

Förutom att föreslå etnografiska studier på området vill jag slutligen även lyfta fram några 

andra tankar om detta forskningsområde. Trots att studier från många länder kunnat påträffas i 

de artiklar jag läst har inte svenska studier gjort något framträdande överhuvudtaget. Länder 

som varit återkommande i artiklarna jag funnit, där forskning av det här slaget varit 

framträdande, är USA, Kanada, England, Israel, Holland och Finland. Jag efterlyser därmed 

svenska studier om etnicitet och vänskapande. Med tanke på utvecklingen som skett i Sverige 

under de senaste trettio åren skulle studier utifrån svenska förhållanden säkerligen kunna 

bidra till vidgade perspektiv på området.  

 

Den tidigare forskningen som presenterats i den här uppsatsen har vidare varit av kvantitativt 

slag. Ofta har stora mängder data samlats in via enkätundersökningar vilket jag tror endast till 

ytan kan fånga den verklighet som finns att se utifrån etniska utblickar. Användandet av 

djupintervjuer kan komplettera dessa studier och säkerligen på ett fylligare sätt fånga den 

mångfacetterade verkligheten. Ett annat kompletterande spår skulle kunna vara att även följa 

etniska svenskar genom deras vägar till korsetniska vänskaper. Denna dimension kan vara av 

stor betydelse för förståelsen av förhållningssätten människor kan ha till varandra och de sätt 

etnicitetens gränser kan komma att förflyttas eller omtolkas. Således skulle en bredare 

förståelse för etnisk segmentering kunna besittas.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
 
Genomgång av definitionen av begreppet invandrare. 

• Hur ser du dig själv i relation till invandrarbegreppet i Sverige?  
• Hur definierar du dig själv? 
• Hur tror du att andra människor definierar dig? 

 
 

 
Har du några minnen av ditt hemland? 

• Fritid 
• Intressen 
• Uppväxt 

o Vänskap 
o Familj 

 Sysselsättning 
o Flykten/utvandringen 

 
 
 
Skulle du kunna berätta om din ankomst till Sverige? 

• Ålder 
• Familj 

o Umgängeskrets 
o Konstellationer 
o Sysselsättning 

• Land 
• Vilket år 
• Orsak 

 
 
Hur kommer du ihåg dina första år i Sverige? 

• Första intryck 
• Boende  
• Skola 
• Fritid 
• Intressen 
• Svenska språket 

o Läroprocess… 
o Vänner?  
o Hur ser/såg du dig själv i denna nya grupp människor? 
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Vad är viktigt för dig när du tänker på vänner/vänskapsrelationer?  
Hur utvecklades ditt vänskapande när du började skolan? 

• Vart bodde du då och då? 
 
  

• Låg-mellan-högstadiet 
o Hur var vänskapsgrupperna sammansatta i klassen? 
o Motivera  

 Vad anser du påverkade mest att du blev vän med…? 
 Vad förenade er 

o Roll i klassen (bland klasskamrater)  
 Valde du den själv 
 Om den byttes, varför tror du… 

o Fritiden (Vänner och roll bland dessa) /i jämförelse till skolan/ 
 Vad brukade ni göra 

 
• Gymnasiet 

o Vilken linje gick du? 
o Hur var vänskapsgrupperna sammansatta i klassen? 
o Motivera  

 Vad anser du påverkade mest att du blev vän med…? 
 Vad förenade er 

o Roll i klassen (bland klasskamrater)  
 Valde du den själv 
 Om den byttes, varför tror du… 

o Fritiden (Vänner och roll bland dessa) /i jämförelse till skolan/ 
 Vad brukade ni göra 

 
• Universitet/Högskola 

o Beskriv hur det gick till när du bestämde dig för att studera på universitet? 
o Hur var vänskapsgrupperna sammansatta i klassen? (studiegrupper) 
o Motivera  

 Vad anser du påverkade mest att du blev vän med…? 
 Vad förenade er 

o Roll i klassen (bland klasskamrater) 
 Valde du den själv 
 Om den byttes, varför tror du… 

o Fritiden (Vänner och roll bland dessa) /i jämförelse till skolan/ 
 Vad brukade ni göra 

 
 
Hur utvecklades ditt liv efter universitetet? 

• Hur och vart fick du arbete? 
• Vad hände med de tidigare vänskapskretsarna 

 
Hur upplever du dina kollegor? 

 Vilken relation har du till dem 
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 Hur tror du att de upplever dig 
 
Har du någonsin uppfattat dig som särbehandlad till följd av din bakgrund? 
 
Spelar din bakgrund någon roll i dina vardagliga möten? Om ja, kan du ge ett exempel? 
 
Har orden segregation, utanförskap och diskriminering någon betydelse i beskrivningen av 
din vardag? 
 
Kan du se dig som svensk i det svenska samhället? 
 
Vilka umgås du med idag? 

• Bekanta  
• Nära vänner 
• Hur delar ni vardagen? 

 
 
Hur ser du på vänner idag? 

• Vad innebär vänskapande för dig idag? 
• Vad är viktigt? 

 
Hur ser du på dig själv som vän? 
 
 
Har du något att tillägga? 
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