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Titel  

hon tyckte att jag var en svennejävel  
she thought I was a ”svennejävel”  
 
 
Sammanfattning 

Denna studie ämnar redovisa hur etniska stereotyper kan användas vid individers identifikationer med 
andra i sociala sammanhang samtidigt som man stöter undan andra grupper. Eftersom studiens 
utgångspunkt är att etnicitet är en social konstruktion kommer studien även att redovisa för hur 
ungdomar i olika sociala sammanhang konstruerar etniska identiteter beroende på tidpunkten i deras liv 
och situationer de befinner sig i. 
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Introduktion 

Inledning 

Begreppet etnicitet är idag vanligt förekommande i samhällsdebatten. Den ökade tendensen 
till belysning av kulturella skillnader i samhället har bidragit till att etnicitet har blivit en allt 
viktigare komponent i en persons identitet. Men vad betyder begreppet egentligen och vilken 
betydelse har den i människors identitetsprocesser? Det som gör forskning kring etnicitet 
ständigt aktuell är att det med dagens föränderliga samhälle medföljer en social, politisk och 
identitetsmässig osäkerhet. Alexandra Ålund menar att detta bidrar till att etniskt relaterade 
identiteter träder fram i allt större utsträckning.1 Genom att framhäva den etniska identiteten 
och hålla fast vid �nygamla� traditioner skapar individen en ordning bland all kaos som 
förändringarna i dagens samhälle har skapat. Men att etniska kategorier tenderar att appliceras 
på personer som uppfattas som �främmande� gör att begreppet i allmänhet har fått en statisk 
innebörd för att beskriva egenskaper som är specifika för minoritetsgrupper i samhället. Det 
har med andra ord blivit ett sätt att särskilja etniska svenskar och personer av 
invandrarbakgrund från varandra. Begreppet har idag därför kommit att förknippas med 
negativa samhällsförhållanden som till exempel etnisk diskriminering och etniskt segregerade 
bostadsområden.2 

Stereotypen av personer med invandrarbakgrund florerar genom vår vardag, inte minst 
på grund av mediernas allt större utrymme i våra dagliga upplevelser. Det sätt som människor 
representeras på är ofta produkten av fördomar och okunskap som uttrycks i �antaganden� om 
verkligheten. Som det framkommer i Ove Sernhedes studie AlieNation is my nation blir 
konsekvensen av alla dessa antaganden ofta att personer med annan etnisk bakgrund än 
svensk accepterar de olika roller som dessa �antaganden� skapar. Samtidigt som personerna 
försvarar sina givna roller som de undergivna i förhållande till majoriteten genom exempelvis 
kritiska, negativa eller avståndstagande attityder gentemot den majoritet som stänger dem 
ute.3  

Jag vill genom detta arbete försöka söka svar på olika frågor som rör begreppen 
etnicitet, identitet och tillhörighet. För att göra detta har jag utfört tre kvalitativa intervjuer 
med personer av annan etnisk bakgrund än svensk för att undersöka hur de förhåller sig till 
det mångetniska samhället. Informanterna som presenteras i den här studien har på grund utav 

                                       
1 Ålund, Aleksandra. (2008). �Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter. Kön, klass, identitet och ras�. I 
Olsson, Erik. Etnicitetens gränser och mångfald. (red). Stockholm: Carlsson. s. 37. 
2 Westin, Charles. (2008) �Om etnicitet, mångfald och makt�. i Migration och etnicitet. (red). Darvishpour, 
Mehrdad & Westin, Charles. (Lund, 2008), s. 44. 
3 Sernhede, Ove. (2002). Alienation is my nation: hiphop och unga mäns utanförskap i  
Det nya Sverige. Stockholm: Ordfront.  
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tidigare känslor av exkludering från den svenska gemenskapen skapat ett distanserat 
förhållningssätt till etniska svenskar i sociala sammanhang. Jag vill med hjälp av deras 
berättelser undersöka hur detta har skett. Jag vill även undersöka om intervjupersonernas 
etniska identifikationer är så stabila som de oftast beskrivs eller finns det situationer där 
informanternas identifikationer är föränderliga eller till och med förhandlingsbara.  
 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt etniciteten är viktig i en persons 
identitet och tillhörighet i det mångetniska samhället. Avsikten är att studera det här temat 
utifrån personer av annan etnisk bakgrund än svensk som inte har erfarenhet av att leva under 
etniskt segregerade bostadsförhållanden i samhället. De frågor som studien ska försöka 
besvara är:  
 

• Hur kan etniska stereotyper användas för att förklara individers beteende i sociala 
sammanhang? 

• I vilka sammanhang är etnisk identifikation viktig och varför? 
 

Metod 

Kvalitativ forskningsansats 

För att undersöka hur etnicitet, identitet, tillhörighet och stereotyper kan getsaltas och vilken 
betydelse dessa faktorer har för individer i sociala sammanhang har jag utfört tre kvalitativa 
intervjuer med personer av annan etnisk bakgrund än svensk.  

Alan Bryman menar att den kvalitativa forskningen lägger större vikt vid ord än vid 
kvantifiering av data. Enligt honom sätts individernas uppfattningar och tolkningar av den 
sociala verkligheten i fokus. Vidare menar Bryman att den kvalitativa forskningen till sin 
natur ofta tenderar att ha en induktiv, tolkande och konstruktionistisk forskningsstrategi.4 
Därför var det också lämpligt att använda Grouded theory som metod. Mer om Grounded 
theory kan läsas om längre fram i uppsatsen. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar ansåg jag att en kvalitativ metod lämpade sig 
bäst för utförandet av den här studien. Jag har utifrån en mindre grupp personers uttalanden 
försökt söka svar på hur deras upplevelser och tolkningar av samhället de lever i har inverkat 
på dem som individer. Alltså kan denna studie beskrivas som tolkningsinriktad, då syftet är att 
med hjälp av deltagare i en viss miljö försöka skapa förståelse av den sociala verkligheten så 

                                       
4 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 35. 
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som deltagarna tolkar den.5 Studien intar även en socialkonstruktivistisk ståndpunkt då 
utgångspunkten är att sociala egenskaper inte är resultat av faktorer som finns �där ute� eller 
är medfödda, utan istället är ett resultat av samspelet mellan individer.6 Mer om studiens 
teoretiska utgångspunkter kan hittas i den teoretiska delen längre fram i uppsatsen.  
 

Kvalitativ intervju 

Analysmaterialet är baserat på tre inspelade intervjuer. Samtliga intervjuer är enskilda 
intervjuer där endast en person deltar per tillfälle. Detta i syfte att presentera informanternas 
attityder om specifika teman och om deras enskilda uppfattningar om den verklighet de lever 
i.7     

Samtliga intervjuer är enligt Brymans mening ostrukturerade. Det specifika med 
ostrukturerade intervjuer är att forskaren utgår från ett antal frågeteman för att sedan ställa 
relevanta följdfrågor under intervjuns gång.8 Anledningen till att jag valde att använda mig av 
ostrukturerade intervjuer var i syfte att lyfta fram informanternas synpunkter på de teman som 
jag var intresserad av att undersöka. På så sätt kunde informanterna själva avgöra vad de 
ansåg vara viktigt att diskutera kring dessa teman som presenterades samtidigt som jag kunde 
ställa följdfrågor som var av intresse för studien.9 Men att jag inledde intervjuerna med mer 
�öppna� frågor innebär inte på något sätt att intervjuerna saknade struktur. 

Enligt Eva Fägerborg kan den ostrukturerade intervjun liknas vid ett fritt löpande samtal 
där undersökningen inleds av mer öppna och sökande frågor för att sedan utvecklas till ett 
fastare och mer strukturerat samtal.10 Den här metoden kan enligt mig ha både för och 
nackdelar. Fördelen med den ostrukturerade intervjun är att intervjusituationen blir mer som 
ett avslappnat samtal. Det tror jag har varit till en stor fördel i den här studien då 
informanterna själva fick möjligheten att uttrycka sina egna tankar som de ansåg vara 
relevanta kring ämnet som diskuterades. Att jag under intervjuernas gång sedan kunde ställa 
följdfrågor vartefter mitt intresse väcktes utifrån det som informanterna diskuterade, tror jag, 
har bidragit till att jag har kunnat få väldigt utförliga utsagor som analytiskt underlag för 
studien. Det som jag ibland kunde uppleva som negativt var att de följdfrågor som ställdes i 
samband med mitt första möte med en av informanterna tenderade att ställas på så vis att jag 
kunde leda informanten att svara på ett visst sätt. Att jag blev medveten om detta redan i 
samband med den första intervjun bidrog till att jag såg det här första mötet som en 
                                       
5 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 250. 
6 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 250. 
7 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 97. 
8 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 301 f. 
9 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 300. 
10 Fägerbrg, Eva. (1999). �Intervjuer�, i Etnologiskt fältarbete. (red). Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus. Lund: 
Studentlitteratur. s. 63. 
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pilotintervju, som skulle förbereda mig på vissa följdfrågor som kunde tänkas dyka upp under 
de kommande två intervjusituationerna.  

Som tidigare nämnts spelades samtliga intervjuer in för att sedan transkriberas. 
Transkriberingarna påbörjades redan samma dag som intervjuerna utfördes. Avsikten var att 
anteckna allt som kunde vara av relevans för analysen, som till exempel rösternas tonläge, 
pauser och kroppsspråk. Eva Fägerborg skriver att gestaltning av det talade språket och 
uppmärksammandet av exempelvis röststyrka, betoning och mimik, gör det transkriberade 
talet rättvisa samtidigt som texten i sig blir läsbar.11 
 

Grundad teori 

Grundad teori är enligt Jan Hartmans beskrivning ett sätt att systematiskt och 
förutsättningslöst söka efter sanning, där en teori förankrad i verkligheten slutligen växer 
fram.12 Enligt Gunilla Guvå och Ingrid Hylanders beskrivning, innebär Grundad teori att 
forskaren utifrån sina egna praktiska erfarenheter skapar begrepp och teoretiska modeller som 
sedan omformuleras och omarbetas under forskningsprocessen.13 Hartman menar även att 
metoden är fri eftersom forskaren inte ska testa en hypotes.14 Han menar vidare att Grundad 
teori både försöker skapa förståelse för vilka fenomen som är viktiga för aktörerna och 
förklara hur dessa fenomen hänger samman.15 

Det som skiljer Grundad teori från många andra kvalitativa forskningsansatser är att det 
inte bara handlar om att skapa mening. Syftet i Grundad teori är att generera nya teoretiska 
förklaringsmodeller som gör både förståelsen och förklaringen av sammansatta fenomen 
möjliga.16 Någonting som forskaren bör vara uppmärksam på under arbetets gång är att 
undvika fällan att verifiera. Barney G. Glaser och Anselm L. Strauss menar att 
verifieringsprocessen inte bör uppta forskarens tid mer än nödvändigt eftersom generering av 
nya teorier är det viktigaste under arbetsprocessen. De vill dock inte avskaffa verifieringen 
fullständigt men den verifiering som görs bör, enligt dem, vara i linje med utvecklingens 

                                       
11 Fägerbrg, Eva. (1999). �Intervjuer�, i Etnologiskt fältarbete. (red). Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus. Lund: 
Studentlitteratur. s. 69 
12 Hartman, Jan. (2001). Grundad teori. Lund: Studentlitteratur. s. 80 f. 
13 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid. (2003). Grundad teori. Stockholm: Liber. s. 5. 
14 Hartman, Jan. (2001). Grundad teori. Lund: Studentlitteratur. s. s. 38. 
15 Hartman, Jan. (2001). Grundad teori. Lund: Studentlitteratur. s. s. 80 f. 
16 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid. (2003). Grundad teori. Stockholm: Liber. s. 6. 
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syfte.17 Mer förenklat menar Glaser och Strauss att teorin ska passa datamaterialet och inte att 
datamaterialet ska passa teorin.18 
 

Kodning enligt Grundad teori 
Efter insamlingen av allt analysmaterial, i det här fallet tre intervjuer, påbörjade jag 
kodningen enligt Grundad teori. Denna process kan beskrivas med begreppet induktiv och 
innebär att forskaren ställer frågor till det insamlade datamaterialet.19 Genom att försöka 
förstå vad som sägs, vem som säger det och varför det sägs försöker forskaren skapa ett 
sammanhang och förståelse för det som skildras i materialet. 

I början av analysprocessen gjorde jag ett teoretiskt urval som innebar att utifrån 
studiens frågeställningar markera och scanna det som var av intresse.20 Därefter påbörjade jag 
den öppna kodningen av datamaterialet i syfte att benämna materialet och bilda kategorier 
utifrån de likheter och skillnader som kunde hittas i det transkriberade materialet. Dessa 
kategorier kan, enligt Bryman, bestå av två eller fler begrepp som sedan kan placeras som 
över- och under kategorier.21 Kodningsprocessen enligt Grundad teori går ut på att få idéer om 
vilka inbördes kategorier som datamaterialet kan placeras in i och utifrån vilka grundsatser.22 
De kategorier och koder som framställs under kodningsprocessen jämförs med varandra för 
att sedan utvecklas till olika teman. 
 

Avgränsning och urval  

Jag har utfört tre intervjuer med personer mellan 20 och 25 år. Samtliga är födda i ett annat 
land än Sverige. Alla tre informanter studerar idag och lever i bostadsområden som inte 
klassas som segregerade �invandrarområden�. Personerna i studien har heller inte någon 
erfarenhet av hur det är att leva i marginaliserade bostadsområden. Detta urval lämpade sig 
bäst för studien eftersom avsikten var att undersöka hur etnicitet inverkar i personers identitet 
och tillhörighet. Eftersom tidigare forskning inom detta område ofta representerar personer 
från marginaliserade bostadsområden var det av intresse att intervjua personer med annan 
etniskt bakgrund som inte kan förklara deras ofta distanserande förhållningssätt till svenskar i 
sociala sammanhand med att de har växt upp i marginaliserade bostadsområden.  

                                       
17 Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. (1967). The Discovery of Grounded Theory. New York: Aldine de 
Gruyter, cop. s. 28 
18 Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. (1967). The Discovery of Grounded Theory. New York: Aldine de 
Gruyter, cop. s. 261. 
19 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid. (2003). Grundad teori. Stockholm: Liber. s. 37. 
20 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid. (2003). Grundad teori. Stockholm: Liber. s. 34. 
21 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 336 f. 
22 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid. (2003). Grundad teori. Stockholm: Liber. 40 ff. 
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Etiska ställningstaganden 

Vid insamling av studiens empiri och i studiens utformning har hänsyn tagits till 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer. Enligt dessa finns det fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.23 

Då samtliga informanter är bekanta till mig har de informerats om dessa principer 
muntligt. Enligt informationskravet är forskaren skyldig att tala om studiens syfte och att 
informanternas deltagande är frivilligt. Dessutom informerades samtliga informanterna att de 
har rätt att avbryta sin medverkan närhelst de känner för det och att deras uttalanden inte 
kommer att amvändes i något annat syfte än just denna studie.24 Enligt Vetenskapsrådets 
andra huvudkrav, samtyckeskravet, är forskaren skyldig att inhämta samtycke från 
informanterna. Eftersom samtliga informanter i denna studie är myndiga var inte något 
inhämtande av samtycke från vårdnadshavare nödvändigt utan informanterna samtyckte 
personligen till att medverka i studien.25 Bente Gullveig Alver och Ørjan Øyen menar att 
informerat samtycke leder till insikten om att forskningen kan medföra negativa verkningar 
för informanterna och därmed ska informanterna själva ha rätt att bedöma eventuella 
belastningar som skulle kunna uppstå av deras medverkan.26  

Enligt Konfidentialitetskravet ska uppgifter om informanterna, som på något sätt skulle 
kunna bidra till identifiering av enskilda personer, lagras och avrapporteras på ett sätt att 
omgivningen inte kan identifiera uppgiftslämnaren. Enligt detta krav ska dessutom samtliga 
som deltar i forskningsprojektet ha tystnadsplikt när det gäller etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda personer.27 Det slutliga kravet enligt Vetenskapsrådet, nyttjandekravet, betyder att 
uppgifter som är insamlade för studiens syfte inte får användas vid annan forskning eller i 
något annat sammanhang förutom i det syfte som informanten har samtyckt om.28 

Som jag tidigare har nämnt är samtliga informanter på ett eller annat sätt bekanta till 
mig. På grund av svårigheter att hitta personer som uppfyller de kriterier som jag eftersträvade 
beslutade jag att använda mig utav ett så kallat bekvämlighetsurval, som innebär att forskaren 
använder sig utav personer som finns tillgängliga för honom eller henne.29 För bästa möjliga 
anonymisering av informanterna har jag valt att använda en mer generaliserande analysmetod 
vid redovisningen av resultatet, det vill säga att jag i analysen inte avslöjar några detaljer över 
vilken informant som säger vad. Alver och Øyen menar att en analysmetod som inriktar sig 
mot mer generaliserande sammanhang kommer att underlätta för honom eller henne att 
                                       
23Vetenskapsrådet,  2009-04-20, s. 6. 
24Vetenskapsrådet, 2009-04-20, s. 7. 
25Vetenskapsrådet, 2009-04-20, s. 9. 
26 Alver, Bente Gullveig & Øyen, Ørjan. (1997). Etik och praktik i forskarens vardag. Lund: Studentlitteratur. s. 
17. 
27Vetenskapsrådet, 2009-04-20, s. 12 f. 
28Vetenskapsrådet, 2009- 04-20, s. 14. 
29 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 313. 
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gömma enskilda individer, till skillnad från en analys som bygger på små urval, 
genomsnittliga miljöer och detaljerade beskrivningar.30 En annan konsekvens av det faktum 
att intervjupersonerna är bekanta till mig var att vissa diskussioner under intervjuerna lätt 
kunde övergå i väldigt detaljerade utsagor som kan betraktas som väldigt personliga och 
känsliga. Jag har valt att lyfta fram vissa känsliga avslöjanden som känslor av diskriminering 
och uteslutande men jag har valt att inte lyfta fram några detaljerade beskrivningar från dessa 
diskussioner. 

Jag är dessutom medveten om att det ämne som jag har valt att diskutera kan uppfattas 
som etiskt känsligt. Som jag i inledningen nämnde är etnicitet ett begrepp som oftast 
förknippas med det främmande. Mitt val att intervjua personer av annan etnisk bakgrund än 
svensk kan resultera i att förstärka denna syn ännu mer. Förutom min personliga agenda till 
valet av informanter med annan etnisk bakgrund än svensk, anser jag att studier kring hur 
personer med invandrarbakgrund påverkas av utanförskap och hur dessa formar sina attityder 
till majoritetssamhället ofta representeras av personer som lever under segregerade 
förhållanden i samhället. De personer som anses vara �anpassade� tenderar ofta att förbises i 
forskningssammanhang. Dessutom är personer med invandrarbakgrund mer intressanta att 
studera då personer ur majoritetsgrupper ofta inte reflekterar över sin etniska identitet utan tar 
den för givet. Därför är dessa personers identitet ur ett etiskt perspektiv också oftast 
oproblematisk31 
 

Bakgrund och tidigare forskning 
Här kommer en presentation över varför etnicitet har blivit något av ett �modernt� begrepp 
och därför kommit att användas allt flitigare i såväl vetenskapsdebatten som 
samhällsdebatten. För att förbereda läsaren inför den fortsatta läsningen av studien kommer en 
presentation över tidigare forskning kring ungdomar av annan etnisk bakgrund än svensk och 
deras livsvillkor att presenteras.  
 

Moderniteten hotar identiteten 

Dagens samhälleliga förändringar och förändringar i socialantropologins tankesätt har bidragit 
till att begrepp som etnicitet, etnisk och etnisk grupp har blivit allt vanligare i både den 
vetenskapliga debatten och samhällsdebatten.32 Det här kan enligt Thomas Hylland Eriksen 

                                       
30 Alver, Bente Gullveig & Øyen, Ørjan. (1997). Etik och praktik i forskarens vardag. Lund: Studentlitteratur. s. 
108. 
31 Stier, Jonas. (2008)�Etnisk identitet� i Migration och etnicitet. (red). Darvishpour, Mehrdad & Westin, 
Charles. Lund: Studentlitteratur. s. 65. 
32 Eriksen, Thomas Hylland. (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. s. 17. 
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förklaras med att den antropologiska forskningen har kommit till insikt att etnisk organisation 
och etniska identiteter inte längre kan förklaras som �ursprungliga� fenomen. Utan de är 
fenomen som ofta är reaktioner på moderniseringsprocesser i samhället.33  

Den tidigare nationellt bundna kulturen är på grund av samhällets 
moderniseringsprocesser inte längre homogent utpräglad och begränsad. Teknologiska 
möjligheter erbjuder idag människor att kommunicera med varandra bortom de rumsliga 
avstånden på jorden.34 Därför kan traditionella faktorer som tidigare har legat bakom 
formandet av individens identitet, som till exempel klass, nationalitet och familj, idag 
uppfattas som väldigt otydliga.35 Alla dessa förändringar som utmärker det moderna samhället 
har bidragit till att individens identitet har kommit i obalans. Med andra ord, individens 
identitet kan inte längre ses som förutbestämd utan hennes identitet är någonting som hon 
själv bär ansvaret för.36 Håkan Thörn menar att följden av de ständiga förändringar som 
individen utsätts för idag har bidragit till att etablera en kulturell osäkerhet som skapar en 
känsla av �hemlöshet� hos individen.37 Etnicitet har därför kommit att vara av stor betydelse 
för individen eftersom det utgör en viktig röd tråd i hennes liv. Nuet och det förflutna kopplas 
samman av denna röda tråd genom ett vidmakthållande av kulturella traditioner.38 

Aleksandra Ålund refererar till Hobsbawn och Ranger (1993) i �The invention of 
tradition� och även Sollors i �The invention of ethnicity� där författarna menar att vi idag 
lever i en tid där �gamla� traditioner tenderar att uppfinnas i etnicitetens namn. Det betyder att 
nationella och etniska gemenskaper kan förklaras som �föreställda�. Med hjälp av 
nyuppfunna symboler, språk och historietolkningar skapas en känsla av tillhörighet, ofta 
genom åtskillnad och uteslutning av de som inte hör till den föreställda gemenskapen.39   

Den komplexitet som präglar begreppet etnicitet gör forskningen kring begreppet 
ständigt aktuellt. Tanken om en �ursprunglig� etnicitet har praktiskt taget utsuddats av dagens 
antropologer som menar att etnicitet i hög grad är en social konstruktion som ständigt 
förändras i takt med förändringarna som präglar det moderna samhället. Men dessa 
förändringar har även bidragit till individens allt mer osäkra förhållning till sin identitet då 
traditionella faktorer som tidigare inverkade i människors identitetsprocess har blivit allt mer 
otydliga. Tanken om en �ursprunglig� kultur har därför idag kommit att bli ett sätt för 
individer att skapa någon sorts ordning i alla de förändringarna som ingen kan undfly ifrån.   

                                       
33 Eriksen, Thomas Hylland. (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. s. 18. 
34 Giddens, Anthony. (2003). En skeende värld. Hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv. Stockholm: 
SNS Förlag. s. 23ff. 
35 Giddens, Anthony. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. s. 42 ff. 
36 Giddens, Anthony. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. s. 42 s. 43 f. 
37 Thörn, Håkan. (2004). Globaliseringens dimensioner. Stockholm: Atlas. s. 91. 
38 Giddens, Anthony. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. s. 42 s. 229. 
39 Ålund, Aleksandra. (2008). �Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter. Kön, klass, identitet och ras�. 
I Olsson, Erik. Etnicitetens gränser och mångfald. (red). Stockholm: Carlsson. 38 f. 
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Tidigare forskning 

Forskning kring ungdomar av invandrarbakgrund och deras livsvillkor i det svenska samhället 
är väldigt omfattande. Den tidigare forskningen omfattar erfarenheter av diskriminering, 
vardagsrasism, social exkludering, segregation och utanförskap. Här beskrivs även 
ungdomarnas upplevelser som kan kopplas till deras etniska bakgrund.  Aleksandra Ålund 
beskriver till exempel hur faktiska och symboliska gränsdragningar har skapats i Sverige. 
Dessa faktiska gränser berör enligt henne arbete, boende, segregation och politisk 
marginalisering medan de symboliska gränserna uppkommer genom förvisning av �de Andra� 
till ett etniskt utanförskap.40  

Carl- Ulrik Schierup pekar också på etnifiering av den sociala exkluderingen där 
individer systematiskt utestängs från det svenska samhället. Schierup menar dock att individer 
tillfälligt kan bli insläppt inom gränserna runt �svenskheten�. Samtidigt påpekas att individen 
trots detta inte kan räknas som en �äkta svensk� och därmed betraktas individen fortfarande 
som �den Andre� i förhållande till etniskt svenskar.41 När försök till anpassning misslyckas 
väljer individen ofta en motsatt strategi där identifikation sker med invandrargruppen. Alltså 
sker en uppslutning kring den egna etniska gruppen eller �invandrargruppen� där en alternativ 
gemenskap växer fram.42 

Ove Sernhedes studie kring ungdomar i segregerade förorter i Sverige ger en bred 
beskrivning av ungdomarnas känslor av exkludering från samhället. I studien framkommer 
det tydligt hur intervjupersonerna upplever att de inte är önskade, inte passar in och hur de 
upplever att de inte har en plats i samhället.43 Sernhede menar också i en annan studie att 
dessa känslor även finns hos ungdomar som inte bor i utsatta områden men att den inte 
uttrycks på samma tydliga sätt. Här menar han också att ur upplevelser av exkludering kan 
också egna kulturella sfärer och motståndskulturer växa fram. Sernhede menar att bristen på 
erkännande och bemötande med respekt ofta kan leda till utvecklandet av �mot-identiteter�.44 

Mycket av det som forskning kring det här ämnet har kommit fram till har ofta kunnat 
uppfattas negativt. Ålund menar dock att det trots allt är viktigt att uppmärksamma de 

                                       
40 Ålund, Aleksandra. (1997). Multikultiungdom. Lund: Studentlitteratur 
41 Schierup, Carl- Ulrik. (2005). �Vart tog den sociala dimensionen vägen? Medborgarskap,  
multikulturalism och social exkludering�. I de los Reyes, Paulina. Molina, Irene & Mulinari, Diana.  
(Red.). Maktens (o)lika förklädnader. (pp. 237-262). Stockholm: Atlas.  
42 Azar, Michael. (2001). �Den äkta svenskheten och begärets dunkla objekt�. I Sernhede, Ove &  
Johansson, Thomas. (Red.), Identitetens omvandlingar � black metal, magdans och  
hemlöshet (pp. 57-93). Göteborg: Daidalos. 
43 Sernhede, Ove. (2005). �Reality is My Nationality�: The Global Tribe of Hip Hop and  
Immigrant Youth� in �The New Sweden�. I Youth, Otherness and the Plural City:  
Modes.  
44 Sernhede, Ove. (2007). Alienation is my nation: hiphop och unga mäns utanförskap i  
Det nya Sverige. Stockholm: Ordfront.  
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ungdomar som har valt andra vägar. Hon menar på att det ändå finns ungdomar som är villiga 
att bygga broar så att de symboliska gränserna kan korsas.45  

 

Teori 
Som det redan nämnts är studiens utgångspunkt av en socialkonstruktivistisk karaktär. Detta 
innebär att studiens syn på etnicitet är att den är en socialt konstruerad kategorisering och att 
individens identitet konstrueras i förhållande till denna kategori.  Peter L. Berger och Thomas 
Luckmann argumenterar för att individens identitet i hög grad är en viktig komponent i den 
subjektiva verkligheten och att det är sociala strukturer som både formar och vidmakthåller 
identiteten.46 Studien präglas även av den symboliska interaktionismens grundtanke att 
människan skapas i den sociala relationen. Alltså, människan skapar inte sig själv och sitt liv 
utan det är de andra som definierar henne och därmed bidrar till att forma henne.47  
 

Att förstå begreppet etnicitet 

Termen etnicitet har sitt språkliga ursprung i det grekiska ordet ethnos som betyder främling, 
som i sin tur kan förklaras utifrån det grekiska ordet ethnikos vars ursprungliga betydelse var 
hednisk.48 I antiken kom ordet ethnikos att underförstående beteckna människor eller 
kulturella främlingar. Även idag tenderar begreppet etnicitet att präglas av dess ursprungliga 
associationer till det som är främmande.49 Qaisar Mahmood menar till exempel att i ett 
mångkulturellt samhälle riskerar endast de personer som inte uppfattas som �äkta� 
medborgare att definieras i etniska termer.50 Dagens trend att endast tillskriva �de Andra� en 
etnisk identitet förstärker begreppets association till den moderna främlingen.51 Det som ofta 
försummas i olika försök att förklara innebörden av begreppet är att etnicitet har en skiftande 
och varierande betydelse beroende på kontext. Alltså blir karaktären av den relativa 
innebörden av en individs etniska identitet obestämd, då den beroende på socialt sammanhang 
kan förändras och få varierande innebörd.52  

                                       
45 Ålund, Aleksandra. (1997). Multikultiungdom. Lund: Studentlitteratur. 
46 Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas. (1998). Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin 
sociala verklighet. 2.uppl. Stockholm: Wahlström & Widstrand. s. 201. 
47 Johansson, Thomas. (2004). Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. s. 19. 
48 Fenton, Steve. (2003). Ethnicity. Cambridge: Plity. s. 15. 
49 Ålund, Aleksandra. (2008). �Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter. Kön, klass, identitet och ras�. 
I Olsson, Erik. Etnicitetens gränser och mångfald. (red). Stockholm: Carlsson. 29. 
50 Mahmood, Qaisar. (2007). Small, medium eller large. Stockholm: Agora. s. 43. 
51 Ålund, Aleksandra. (2008). �Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter. Kön, klass, identitet och ras�. 
I Olsson, Erik. Etnicitetens gränser och mångfald. (red). Stockholm: Carlsson. s. 30. 
52 Eriksen, Thomas Hylland. (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. s. 30.  
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Enligt Charles Westin har begreppet etnicitet idag i allmänhet kommit att syfta �på den 
speciella kvalitet som utmärker ett folks kollektiva uppfattning om sig självt som folk�.53 Med 
denna uppfattning innebär det att etniciteten omfattar en grupp människors kulturella 
sedvanor och värderingar som särskiljer den gruppen människor från andra. Gemensamma 
karaktärsdrag som till exempel språk, historia, religion och ursprung gör att medlemmar av en 
�etnisk grupp� upplever sig själva och sitt kollektiv som kulturellt skilda från andra grupper i 
samhället.54 Rune Johansson menar dock att individer inte nödvändigtvis behöver applicera 
alla dessa kriterier samtidigt på den egna gruppen. Istället menar han att individer kan välja ut 
eller betona något eller några av dessa kriterier som på ett passande sätt kan vara 
gränskapande och skilja ut gruppen från en enhet i just det samhället i vilket de befinner sig.55  

Fram till 1960- talet fanns det en bred uppfattning om att mänskligheten kunde delas in i 
�raser�, alltså att individer på bas av sina fysiska attribut kunde ordnas i en specifik grupp 
eller �ras�.56 Idag har termen �ras� i hög grad kommit att ersättas av begreppet etnicitet då den 
förra beteckningen betraktas som både förlegad och har en negativ betydelse. Paulina de los 
Reyes och Irene Molina menar att det är omöjligt att placera mänskligheten i tydliga raser 
med fysiskt synliga kriterier som utgångspunkt. De motiverar denna åsikt med att det inte 
finns några fysiska iakttagelser eller skillnader i genetiken som kan förklara människors 
kulturella, ekonomiska eller sociala skillnader.57 Det är även enligt Thomas Hylland Eriksen 
meningslöst att kategorisera människor inom fasta gränser i olika raser då befruktning över 
�rasgränserna� alltid har förekommit och har i sin tur bidragit till att variationen inom en �ras� 
ofta är större än den som anges.58  

Sammanfattningsvis kan man säga att begreppet �ras� associeras till fysiska och 
biologiska attribut som är gemensamma medan begreppet etnicitet refererar till kulturella 
skillnader.59 Det som dock gör begreppet etnicitet lika svårhanterligt som begreppet ras är att 
biologins betydelse fortfarande tenderar att indirekt vara i fokus i upprätthållandet av olika 
gruppers skillnader. När man använder aspekter som till exempel kultur, språk och religion 
som utgångspunkt för att upprätthålla skillnad tenderar dessa aspekter som syftar till att 
känneteckna ett folks kultur snarare att uppfattas som grundläggande för detta folk. Alltså 

                                       
53 Westin, Charles. (2008). �Om etnicitet, mångfald och makt�. i Migration och etnicitet. (red). Darvishpour, 
Mehrdad & Westin, Charles. Lund: Studentlitteratur. s. 23.  
54 Giddens, Anthony. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. s. s. 229. 
55 Rune Johansson, �Gemenskapens grunder. Etnicitet som konstruktion och process�. I Olsson, Erik. 
Etnicitetens gränser och mångfald. (red). Stockholm: Carlsson. s. 93 f.  
56 Fenton, Steve. (1999). Ethnicity. Racism, class and culture. Basingstocke: Macmillan. s. 5. 
57 de los Reyes Paulina & Molina, Irene. (2002) �Kalla mörkret natt!. Kön, klass och ras/etnicitet i det 
postkoloniala Sverige�. I de los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana. Maktens (o)lika förklädnader. 
(red). Stockholm: Atlas. s. 314. 
58 Eriksen, Thomas Hylland. (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. s. 13. 
59 Fenton, Steve. (1999). Ethnicity. Racism, class and culture. Basingstocke: Macmillan. s. 3 f. 
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upphör dessa kännetecken att utgöra ett perspektiv på gruppens identitet eller kultur och de 
tenderar att flytta in i biologin.60 

Man kan alltså säga att den generella innebörden i ordet etnicitet är tanken om att en 
grupp människor genom kulturella sedvanor och värderingar särskiljer sig från andra grupper 
i samhället. Tanken om gemensamma och �ursprungliga� faktorer som språk, historia, 
religion och ursprung bidrar till att gruppen upplever sig själva som kulturellt skilda från 
andra grupper. Den stora problematiken med begreppets användning idag är dock att endast 
minoriteter i samhället riskerar att tillskrivas enligt etniska termer. Det gör att dessa grupper 
ofta tillskrivs statiska egenskaper även fast en individs etniska identitet idag i hög grad kan 
beskrivas som en social konstruktion. 
 

Social identitet 

Det enklaste svaret på vad begreppet identitet betyder är att identitet besvarar frågor om vem 
jag är och vem du är.61 Jonas Stier liknar identiteten vid en vit duk där ett porträtt, som 
föreställer en persons identitet, målas men som aldrig blir färdig. Samtidigt som konstnären 
själv är med och målar en bild av vem han eller hon tror sig vara, är även andra konstnärer 
med och målar utifrån deras uppfattningar om personen.62 Eftersom individen i sitt 
medvetande ständigt relaterar till sin omgivning är det omöjligt att undvika identifiering med 
andra.63 Det är egentligen bara i relation till något eller någon annan som identiteter blir 
meningsfulla. Alltså måste de ständigt kontrasteras mot något eller någon.64    

Även sociologen Richard Jenkins talar om begreppet identitet som en process och inte 
någonting som någon �har� eller �gör�.65 Identiteten måste därför ständigt etableras.66 Då 
individen söker, skapar och upprätthåller sin identitet gäller det för henne att vara flexibel då 
identiteten måste formas i takt med trender och förändringar i samhället.67 Det gör att alla 
mänskliga identiteter är i ständig förändring och därför är de inte heller orubbliga. Enligt 
honom är identifikation av oss själva och andra en fråga om mening och betydelse, och att den 
meningen innefattar interaktion. Då denna interaktion sker på den sociala arenan kan alla 

                                       
60 Sernhede, Ove. (2007). Alienation is my nation: hiphop och unga mäns utanförskap i  
Det nya Sverige. Stockholm: Ordfront. s. 236. 
61 Lange, Anders & Westin, Charles. (1981). Etnisk diskriminering och social identitet. En rapport från 
diskrimineringsutredningen. Stockholm: Liber. s. 181. 
62 Stier, Thomas. (2003). Identitet. Människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur. s. 14. 
63 Berg, Lars-Erik. (2003)�Den sociala människan. Om den symboliska interaktionismen�, I Moderna 
samhällsteorier. Stockholm: Prisma. s. 168 f.  
64 Stier, Thomas. (2003). Identitet. Människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur. s. 17 
65 Jenkins, Richard. (2008). Social identity. London: Routledge. s. 5. 
66 Jenkins, Richard. (2008). Social identity. London: Routledge. s. 8. 
67 Carsten, René Jørgensen. (2004). Psykologin i senmoderniteten. Stockholm: Liber. s. 112. 
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mänskliga identiteter, enligt Jenkins, beskrivas som sociala identiteter.68 Faktorer som klass, 
kön, ålder och etnicitet är alla beståndsdelar som den sociala identiteten består av.69 

Eriksen hävdar att etnicitet inte skulle finnas om inte grupper som uppfattar sig skilda 
från varandra hade i alla fall ett minimum av kontakt med varandra. Alltså kan etnicitet 
definieras som en social identitet då dess existens är beroende av att kontrasteras gentemot 
andra.70     

Individens identitet är alltså ett livslångt projekt som ständigt formas och etableras. 
Endast genom interaktion med andra individer kan människans identitet utformas. 
 

Stereotyper och kategorisering 

Att använda stereotyper vid kategorisering av människor i sociala sammanhang är en vanlig 
företeelse. Negativa erfarenheter kan ofta bidra till människors uppfattningar av andra i 
sociala sammanhang. Eftersom informanterna ofta beskriver sitt distanserade förhållningssätt 
till etniska svenskar som någonting kulturellt, vill jag även undersöka om de kan ha några 
negativa erfarenheter som bidrar till deras syn på etniska svenskar i sociala sammanhang. 
Därför är det relevant att i det här stycket försöka skapa en vidare förståelse för vad en 
stereotyp är och på vilket sätt begreppet kan användas. 

Ove Sernhede beskriver stereotyper som endimensionella, grovt förenklade och 
entydiga föreställningar av människor eller platser.71 Dessa föreställningar gör att vi inte 
bedömer andra människor utifrån individens egenskaper utan utifrån vilken kategori de 
tillhör.72 Perry R. Hinton menar att det finns tre huvudsakliga faktorer som är utmärkande i 
den process som resulterar i skapandet av stereotyper. Det första är att människor som tillhör 
samma grupp känns igen på en viss egenskap, som till exempel nationalitet, religion, 
sysselsättning eller genom uppenbara fysiska attribut. I sin tur tillskrivs ytterligare egenskaper 
på gruppen som helhet. Sedan, när personen identifieras som tillhörande den gruppen, 
tillskrivs denne den stereotypa egenskapen. Alltså tas det för givet att alla individer i gruppen 
är likadana.73  

Enligt Eriksen uppstår etniska stereotyper när föreställningar kring en grupp blir till en 
bindande del av gruppens �kulturella kunskap�, som mer eller mindre styr dess förhållande till 
andra grupper.74 Det är alltså inte ovanligt att använda stereotyper för att klassificera 
människor och grupper då klassifikation av andra möjliggör att vi kan begreppsliggöra 
                                       
68 Jenkins, Richard. (2008). Social identity. London: Routledge. s. 4 f. 
69 Jenkins, Richard. (2008). Social identity. London: Routledge. s. 79 
70 Eriksen, Thomas Hylland. (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. s. 21 f. 
71 Sernhede, Ove. (1996). Ungdomskulturen och de Andra. Göteborg: Diadalos. s. 82. 
72 Hinton, Perry R. (2003). Stereotyper. Kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur. s. 10. 
73 Hinton, Perry R. (2003). Stereotyper. Kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur. s. 11 f. 
74 Eriksen, Thomas Hylland. (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. s. 33. 
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omvärlden.75 Genom att identifiera människor efter deras etniska tillhörighet så vet vi också 
på vilket sätt vi bör förhålla oss till dem i sociala sammanhang.76 

När det talas om användning av stereotyper är det viktigt att ha i åtanke att de inte 
enbart används av enskilda personer utan stereotypering är i grunden en grupprocess. 
Kategorisering av personer innebär att dessa alltid placeras i en grupp. Till detta hör att vi 
också använder kategorier som vi själva tillhör i syfte att identifiera individer som vi kan 
tänkas känna samhörighet med.77    

Man kan alltså säga att individer använder sig utav stereotyper för att på ett förenklat 
sätt begripa sig på olika situationer. Genom förenklade föreställningar om individer skapas en 
förståelse för hur man bör bete sig gentemot andra individer i samhället. 
 

Analys 
Analysens första del kommer att bestå av informanternas förhållningssätt till etniska svenskar 
i kontrast till andra personer av annan etnisk bakgrund än svensk i sociala sammanhang. Vilka 
tankar och uppfattningar har informanterna om olika grupper i samhället. Den andra delen 
kommer att belysa informanternas identifikation med dessa grupper.  

 

Etniska stereotyper, identitet och att känna gemenskap med �de 
Andra� 

Under intervjuerna utryckte samtliga informanter att de upplevde det svårt att identifiera sig 
med etniska svenskar i sociala sammanhang. Informanternas sociala kontakter med etniska 
svenskar är idag begränsad men det har skiftat mellan olika perioder i deras liv. Här nedan 
kommer några exempel på hur det kommer sig att informanterna ofta intar ett distanserat 
förhållningssätt till etniska svenskar i sociala sammanhang. 

 

�det är deras mentalitet" 

När jag bad informanterna att berätta om sitt första möte med det svenska samhället visade det 
sig att deras erfarenheter från de tidigare skolåren i svensk klass är starkt närvarande i deras 
uppfattningar av etniska svenskar. Med starka känslor uttrycker de hur de på skilda sätt kände 
sig olika i förhållande till sina svenska klasskamrater och hur de än idag kan uppleva denna 
känsla i sociala sammanhang med etniska svenskar. Upplevelsen av svenskar som 
tillbakadragna och inte lika sociala som personer av invandrarbakgrund är den första svenska 
                                       
75 Eriksen, Thomas Hylland. (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. s. 35. 
76 Eriksen, Thomas Hylland. (1998). Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa. s. 33 
77 Hinton, Perry R. (2003). Stereotyper. Kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur. s. 105 
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stereotypen som samtliga informanter beskriver vid upprepade tillfällen. Jag ställde inga 
specifika frågor kring deras syn på etniska svenskar utan det som yttrades var mer spontana 
åsikter som fyllde en särskiljande funktion från den eller de grupper som informanterna själva 
kunde identifiera sig med.  

 

"dom flesta som kommer från liksom dom här balkanländerna, det är människor 
som är väldigt sociala och pratglada och ehm...det sociala livet är väldigt rikt. Och 
där krockar det med svenskarna därför att dom är verkligen tvärtemot." 

”jag tror svenskar, dom här ”riktiga” svenskarna om man ska säga så, dom är lite mer 
liksom till naturen lite mer försiktiga och lite mer tillbakadragna och dom tar lite tid 
på sig att först läsa av människor innan dom skapar kontakt” 

 
Informanten som utrycker sig på det här viset beskriver senare under intervjun att hon har en 
stor erfarenhet av exkludering från det svenska samhället. Enligt henne har hon aldrig riktigt 
kunnat ta kontakt med svenskar utan som hon uttrycker det, har hon alltid upplevt någon sorts 
skepticism från deras sida. På grund av svårigheter med det svenska språket när hon började 
grundskolan i Sverige har hon från början känt sig behandlad olika av både lärare och 
klasskamrater. Hon berättar att hon ofta kände det som att de fördummade henne på grund av 
svårigheterna med språket och det blir tydligt under samtalets gång att den här perioden i 
hennes liv upplevdes som smärtsam. 

I citaten ovan kan man se hur informanten använder sig av stereotyper dels för att 
beskriva personer från balkanländerna med egenskapen sociala, i kontrast till etniska svenskar 
som enligt citaten ovan kan uppfattas som asociala. Hinton belyser nämligen att stereotyper 
även kan används för att beskriva den egna gruppen.78 Detta är också någonting som 
Aleksandra Ålund förklarar i sin bok Multikultiungdom. Hon menar att negativa stereotyper 
ofta förekommer i syfte att distansera sig från det man inte kan identifiera sig med. På så vis 
markerar man också att man tillhör en annan grupp.79 Eftersom informanten här identifierar 
sig själv med personer som kommer från balkanländerna i jämförelse med svenskar utgår hon 
ifrån att alla från balkan kan beskrivas som sociala. Genom att applicera egenskapen asocial 
på den svenska �naturen� skapar informanten en förståelse för varför �riktiga� svenskar är lite 
mer �försiktiga� i sociala sammanhang. Enligt hennes är det på grund av den svenska naturen. 
Det gör att hon i sociala sammanhang med etniskt svenskar utgår ifrån att alla svenskar är 
�lite mer försiktiga�.  

Hinton förklarar att det är vanligt att människor använder stereotyper för att förklara 
varför vissa människor beter sig som de gör. Detta beskriver han som att individer använder 
sig utav olika scheman för att tolka andra människors beteende. Han menar att det i sin tur 
bidrar till att vi sparar energi när vi stöter på olika beteende och vi kan placera in människor i 
                                       
78 Hinton, Perry R. (2003). Stereotyper. Kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur. s. 113 f. 
79 Ålund, Aleksandra. (1997). Multikultiungdom. Lund: Studentlitteratur . s. 89. 
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fack så att deras beteenden blir mer begripliga för oss.80 Informanten sparar med andra ord 
energi genom att från början utesluta möjligheten att hon kanske har mer gemensamt med en 
svensk än med någon som inte är svensk därför att hon i förväg �vet� hur svenskar är. 
Eftersom hon redan anser sig �veta� hur svenskar är blir det lättare för informanten att begripa 
varför hon i första hand tar kontakt med personer från balkanländerna eller andra personer av 
invandrarbakgrund.  

En annan informant berättar också om hur hon upplevde mötet med sin svenska klass på 
liknande sätt som informanten ovan.  

 

”det är så dumt för jag kommer inte ihåg att jag tänkte någonting, ah dom vill inte 
leka med mig för att jag är bosnier, utan jag tog åt mig personligen. För att jag 
kunde inte se liksom det här med du vet etnicitet var man kommer ifrån och att det 
har någonting med det att göra kanske. Dom kanske tänkte så jag vet inte men jag 
har svårt att tänka det för dom var små barn. Men jag tror att jag upplevde det som 
att det var på grund av mig för att jag var ny inte för att jag var bosnier” 

 
I ovanstående citat beskriver informanten hur hon också kunde uppleva sina svenska 
klasskamraters avståndstagande förhållningssätt till henne när hon först började i svensk 
skola. Men till skillnad från tidigare informant, tror hon inte att deras beteende berodde på att 
hon var av invandrarbakgrund. Hon menar istället att hon upplevde exkluderingen som 
någonting personligt. Hon jämför sedan denna dag med sin första dag i förberedelseklassen 
som hon kommer ihåg efter flytten till Sverige. Där beskriver hon hur klasskamraterna som 
alla var av blandade etniska bakgrunder, första dagen lekte alla med alla. Hon beskriver dock 
att det förekom exkludering i olika sammanhang även i förberedelseklassen. Men hon påpekar 
att hon upplevde en stor skillnad mellan det �svenska� sättet att exkludera och, i den här 
situationen som hon beskriver nedan, det �bosniska� sättet. 

 

”eller om de inte vill att jag ska vara med, men nä gå vi är ju redan tre stycken det 
räcker, du vet såhär för bosnier är väldigt mycket så, speciellt barn, dom är väldigt 
så här raka” 

 
Det bosniska folket beskrivs här som ärliga. Som det framgår av citatet ovan kan man se att 
informanten har en föreställning om att alla bosnier talar om exakt vad de tycker just i den 
situationen i vilken de befinner sig. Speciellt barn då de enligt informanten talar om det �rakt 
ut�, till skillnad från hur hon beskriver svenskar i följande citat. 

 

”Dom vill inte säga nej men man vet vad dom menar liksom. Det är som att de vill 
inte vara otrevliga men sådär. Eller så om man inte frågar då ignorerar de en liksom. 

                                       
80 Hinton, Perry R. (2003). Stereotyper. Kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur. s. 84 f. 



 17

Men när man väl tar kontakt då är de såhär veliga. Och då känner man sig så här, 
men vad är det för fel liksom då” 

 
Här kan man se att informanten upplevde de svenska klasskamraternas ofta distanserande 
förhållningssätt till henne på ett annorlunda sätt än föregående informant. Denna informant 
ger inte en sken av att hon upplevde de svenska klasskamraterna som diskriminerande och 
därför kunde hon inte riktigt förstå varför hon blev utfryst. Hon säger att hon inte tror att det 
var på grund av hennes etniska bakgrund utan att det troligen berodde på att hon var ny i 
klassen. Men hon kunde fortfarande inte förstå varför eftersom hon inte alls upplevde denna 
exkludering när hon tänker tillbaka till den första dagen i förberedelseklassen. Hon förklarar 
senare att hon genom åren har kommit att inse varför hon blev behandlad på det viset. En 
annan informant med liknande erfarenheter uttrycker sig så här; 

 

”man tänkte inte på det under tonåren kanske för då reflekterar man inte över det 
men nu när man är äldre man fattar liksom att dom är. (PAUS) Svenskar är väldigt 
väldigt eh det är inte många som ändras liksom (skratt) det är deras mentalitet, dom 
är väldigt såhär typ (PAUS) falska” 

 
I de två föregående citaten beskriver informanterna att de uppfattar svenskar som veliga och 
falska. Eftersom informanterna ovan aldrig upplevde sig diskriminerade eller stämplade som 
invandrare kunde de inte förstå varför de upplevde sig utestängda från den svenska 
gemenskapen. Genom att applicera egenskapen falsk på alla etniskt svenskar skapar 
informanterna en förenklad förståelse av de svenska klasskamraternas beteende. Man kan 
även utläsa en tanke om att falskhet uppfattas vara inrotad i den svenska �naturen�. Eftersom 
båda informanter upplevde att de inte riktigt kunde förstå varför de blev behandlade som de 
blev har de under åren utvecklat åsikten att det ligger i svenskarnas natur att frysa ut. På 
samma sätt som informanten ovan använder de senaste två informanterna den svenska 
stereotypen �falsk� när de utesluter tanken om en gemenskap med etniska svenskar i sociala 
sammanhang.  

 

�Det går inte ändå att undvika det, det går inte att undvika att 
kategorisera människor� 

Som det framkommer använder samtliga informanter ofta stereotypa föreställningar kring 
identifikationen av svenskar vilket har bidragit till att de idag har en begränsad kontakt med 
etniska svenskar. Under samtalen är det oftast svenskar i förhållande till invandrare som 
jämförs. På grund av många negativa erfarenheter och upplevelser av exkludering från den 
svenska gemenskapen finner informanterna det ofta svårt att identifiera sig med etniska 
svenskar. Det har i sin tur lett till att informanterna ofta distanserar sig från etniska svenskar i 
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sociala sammanhang. På min fråga till en av informanterna om hur hon ser på vänskap och om 
hon medvetet tänker på om det är invandrare eller svenskar svarar hon så här:   

 

”Ja det gör jag tyvärr. Som jag sa tidigare det med att liksom känna att man tillhör 
någonstans i en grupp (PAUS) och känna sig accepterad. Det går inte ändå att 
undvika det. Det går inte att undvika att kategorisera människor. 

 
Informanten svarar snabbt att hon medvetet tar hjälp av etniska kategorier vid val av vänner. 
Hennes erfarenhet av exkludering från den svenska gemenskapen har idag skapat en 
misstänksamhet gentemot svenskar som grupp. Upplevelsen av att inte riktigt känna sig 
accepterad av svenskar gör att hon idag föredrar att skapa kontakt med personer av 
invandrarbakgrund före de som faller in i hennes definition av kategorin �svensk�. 

 

”har man upplevt det en gång så blir man ju väldigt lyhörd. Man blir väldigt bra på 
att läsa människor och märka av om någon liksom tänker illa om en eller har 
negativa liksom tankar om hur man är och vem man är” 

 
Informanten menar att ifrågasättandet av hennes person och den hon är har gjort att hon idag 
är väldigt känslig för hur andra behandlar henne. Hon upplever detta som positivt då hon 
menar att den diskriminering som hon har upplevt, och som hon än idag vid olika tillfällen 
kan uppleva men mer sällan än under hennes tidigare skolår, har stärkt hennes förmåga att 
kunna upptäcka de personer som diskriminerar. Hon menar vidare att hon sällan går ifrån 
situationer där hon märker att diskriminering förekommer. Hon upplever därför inte att 
hennes kategoriserande behöver vara i ett negativt syfte och hon tycker inte heller att hon 
skapar felaktiga uppfattningar om individer. Istället menar informanten att hennes tidigare 
erfarenheter har bidragit till att hon har blivit bättre på att urskilja stereotyperna från de 
verkliga �bovarna�. Men om man analyserar vad informanten säger i första citatet och jämför 
med det andra, kan man utläsa att informanten i slutändan föredrar att i sociala sammanhang 
ta kontakt med personer av invandrarbakgrund framför svenskar. För det är 
�invandrargruppen� som hon i detta sammanhang identifierar sig med och därmed också 
känner tillhörighet till. 

 

”ja det gör jag tyvärr. Som jag sa tidigare det med att liksom känna att man tillhör 
någonstans i en grupp (PAUS) och känna sig accepterad” 

 
Känslan av att inte riktigt passa in i det �svenska� gör att hon upplever mer tillhörighet med 
personer av invandrarbakgrund än med svenskar. Här kan jag se klara samband med Ålunds 
förklaring till invandrarungdomars tendens att skapa en gemenskap som grundar sig i 
gemensamma erfarenheter av uteslutande. Ålund menar att bristande tillhörighet till "det 
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svenska" har bidragit till att ungdomar av annan etnisk bakgrund än svensk har konstruerat 
nya tillhörigheter. Personer av invandrarbakgrund har som reaktion på den ofta gemensamma 
upplevelsen av exil från "svenskheten" skapat nya förutsättningar för socialt igenkännande.81  

Av informantens svar kan man alltså uttyda att det är hennes känsla av att inte riktigt bli 
accepterad av svenskar som gör att hon känner sig mer dragen att ta kontakt med personer av 
invandrarbakgrund. Hon behöver nödvändigtvis inte känna någon �kulturell� gemenskap med 
dessa personer. Det gemensamma blir att de i likhet med henne är �invandrare� och troligtvis 
har de även liknande känslor som hon av exkludering från �svenskheten�. Det blir alltså den 
gemensamma känslan av exkludering som blir grunden för den gemenskapen hon känner med 
personer av annan etnisk bakgrund än svensk. 

 

�jag har lärt mig och vända om och tänka positivt� 

En informant berättar att hon fram till högskolan endast umgicks med svenskar. Hon berättar 
att hon till skillnad från idag faktiskt hade negativa stereotypa föreställningar om personer av 
invandrarbakgrund.  

 

”Jag utgick inte ifrån att det var lättare med bosnier. Tvärtom var jag ganska rädd för 
utlänningar för att dom var väldigt mycket framåt medan jag var bakåt liksom.” 

 
Här berättar informanten hur hon själv under den tiden som hon endast umgicks med svenskar 
hade en viss föreställning om personer med invandrarbakgrund. Hon beskriver sig själv under 
den här tiden som väldigt blyg och tillbakadragen, någonting som hon förklarar med att det 
berodde på hennes osäkerhet som hon under skolåren i Sverige har anammat genom umgänge 
med hennes svenska kompisar. Eftersom informanten har den föreställningen att svenskar av 
�naturen� är lite mer �bakåt� till skillnad från hur hon uppfattar personer av 
invandrarbakgrund som enligt henne är �framåt� kan man tydligt se att hon en gång 
identifierade sig mer med svenskar än med både bosnier och andra personer av 
invandrarbakgrund. Att hennes sociala nätverk idag i stort består av personer av 
invandrarbakgrund har bidragit till att hon idag lättare kan identifiera sig med det som hon 
beskriver som �framåt�, alltså utåtriktad, än det som beskrivs av henne som �bakåt�, alltså 
tillbakadragen. Informantens identifikation med andra kan därför beskrivas som föränderlig.82  

 

”jag har lärt mig att vända om och tänka positivt för dom spelar inte. Dom är sig 
själva” 

 
                                       
81 Ålund, Aleksandra. (1997). Multikultiungdom. Lund: Studentlitteratur. s. 21. 
82 Jenkins, Richard. (2008). Social identity. London: Routledge. s. 4 f. 
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Informanten berättar ovan om hur hon tidigare, i likhet med �de flesta svenskar� som hon 
uttrycker det, också var av den uppfattningen att invandrare verkade vara väldigt �hårda� som 
hon uttrycker det. Med det menar informanten att hon i likhet med svenskar uppfattade 
invandrare som aggressiva i sättet och att hon uppfattade denna aggressivitet som hotfull som 
i sin tur gjorde att hon ofta distanserade sig från personer av invandrarbakgrund. Hon menar 
däremot att hon idag har ändrat åsikt då hon med tiden har börjat betrakta denna aggressivitet 
som någonting positivt. Hon menar dessutom att hon har kommit att uppskatta denna 
egenskap därför att hon själv nu kan identifiera sig med den. Så här förklarar hon detta:  

 

”man kan tänka såhär, men det där är inte min typ men man tänker aldrig att dom är 
falska för dom snackar inte skit. Dom snackar rakt ut liksom. Speciellt om dom är 
med människor som dom inte känner, då tänker dom som jag” 

 
Informanten menar här att den aggressivitet som länge enligt henne har fått representera en 
negativ karaktär hos personer av invandrarbakgrund nu är en egenskap som hon uppfattar som 
ärlighet och därför också uppskattar. Av det hon säger i citatet kan man även utläsa att hon 
inte upplever att personer av invandrarbakgrund utestänger personer från gemenskapen på ett 
falskt sätt, till skillnad från svenskarna som enligt henne utesluter personer med falskhet och 
nonchalans. Detta är någonting som informanten uppfattar som en feg egenskap vilket gör att 
ännu en svensk stereotyp kan utläsas i kontrast med föreställningen om den �aggressivitet� 
som hon applicerar på sig själv och andra som är av annan etnisk bakgrund än svensk. Denna 
aggressivitet beskriver hon istället som en ärlig och modig egenskap.  

 

Identitet 

Samtliga informanter beskriver sina etniska identiteter som föränderliga och situationsbundna. 
I sociala sammanhang med svenskar tenderade informanterna oftast att tala om en gemensam 
�invandraridentitet� men vid enstaka tillfällen dök även en föreställning om en bosnisk 
identitet upp. Huvudsakligen kan man säga att informanterna tenderade att identifiera sig med 
tre identiteter beroende på vilken situation och tidpunkt i deras liv de talade om. Som det 
kommer att framkomma nedan, beskriver informanterna på olika sätt att de är svenskar, 
invandrare och bosnier beroende på vilken situation de beskriver. I analysen har jag valt att 
låta informanterna representera en situation var och som de själva talade om väldigt mycket 
under intervjuerna. 

 



 21

�det är när någon annan påminner mig� 

En informant som oftast inte kunde identifiera sig med etniska svenskar och den svenska 
kulturen antyder någonting helt annat när hon försökte svara på min fråga om hur hon ser på 
nationalitet; 

 

”ibland känner jag mig helsvensk. (Paus) ibland känner jag mig inte som svensk 
(Paus) men (Paus)” 

 
Informanten svarar på det här viset väldigt eftertänksamt. Man kan tydligt se att hon inte 
riktigt kunde svara på min fråga utan att fundera för sig själv en stund. Sedan förklarar hon att 
hon inte riktigt känner att hon tillhör någon specifik nationalitet eller kultur då hon upplever 
sig själv som �nysvensk�. Informanten menar vidare att då hon anser sig själv tillhöra den nya 
generationen av svenskar med flera kulturella influenser kan hon inte heller identifiera sig 
själv med en specifik etnisk identitet eller kultur. Hon menar att hon med åren har insett att 
det inte är speciellt viktigt för henna att känna att hon tillhör en specifik kultur eller ett land. 
Men när jag frågar henne i vilka situationer hon inte känner sig svensk blir hennes svar så här: 

 

”det är när någon annan påminner mig, när någon svensk (Paus) genom 
diskriminering försöker göra det klart för mig att du inte är svensk. Då börjar man 
själv kanske fundera och ifrågasätta saker och ting” 

 
Informanten kan alltså i vissa situationer uppleva att hon kan identifiera sig med fler etniska 
identiteter men att hon även ibland kan råka ut för diskriminerande behandlig som gör att hon 
börjar ifrågasätta �saker och ting�. I samband med informantens svar kunde jag även utläsa av 
hennes fortsatta diskussion att hon hade ändrat åsikt angående den kulturella stoltheten som 
hon tidigare inte ansåg som viktig. Detta kom till uttryck när jag frågade informanten om hon 
trodde att det var viktigt för människor att känna till sina rötter. 

 

”det är viktigt liksom att vara medveten om vem man är” 

 
Här menar informanten att hon upplever det som viktigt att veta var hon kommer ifrån och att 
känna sig stolt över det. Hon menar att det vore fel av henne att förneka sitt ursprung då det 
enligt henne skulle vara att förolämpa sina föräldrar och deras sätt att uppfostra henne. Till 
skillnad från hennes tidigare svar kan man här se att informanten anser att den kultur som hon 
förknippar med födelselandet är en viktig del i hennes identitet. Genom föräldrarna och andra 
släktingar har informanten under uppväxten kunnat hålla vissa traditioner vid liv som hon 
idag starkt förknippar med sitt ursprung och den hon är. Hon menar vidare att hennes identitet 
som bosnier och den bosniska kulturen huvudsakligen är någonting som har anammats 
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hemifrån. Hon upplever därför sin bosniska identitet och kultur som en naturlig del av henne 
och att förneka det är enligt henne som att förneka den hon är. Här kan man alltså utläsa att 
informanten har en föreställning om att hennes identitet är statisk då hon utgår ifrån att hon är 
den hon är på grund av det hon har lärt sig hemifrån. Men däremot kunde hon ibland även 
uppleva sig som svensk och �nysvensk� beroende på situation. 

Informantens skiftande svar illustrerar att hon inte kan identifiera sig med någon statisk 
identitet. I början av samtalet talar hon om att hon ibland upplever sig som svensk och ibland 
inte. Att hon uttrycker sig på det viset i början tolkar jag som att det i informantens ögon är en 
självklarhet då hon har levt i Sverige så länge att hon upplever landet Sverige som sitt hem. 
Hon är från Sverige och därför menar hon att hon är svensk. Men sedan skiftar informanten 
till att tala om en identitet som hon benämner som �nysvensk� då hon upplever att hon under 
sin uppväxt i Sverige har influerats av flera olika kulturer. Interaktionen med personer av 
blandade etniska bakgrunder har enligt henne bidragit till att hon i sociala sammanhang ofta 
inte kan identifiera sig själv med just en kultur utan hon upplever sig här som en �produkt� av 
olika kulturer. Återigen kan vi se att informanten beskriver en identitet som är instabil och 
öppen för influenser från andra håll. Här kan vi också se hur individen beskriver en identitet 
som har skapats genom sociala interaktioner med andra individer83  

Avslutningsvis talar informanten dock om att hon i situationer, där hon känner att 
hennes identitet som svensk blir ifrågasatt av etniska svenskar, kan börja tvivla på sin identitet 
och tillhörighet till det svenska samhället. Det gör att hon även byter åsikt när det gäller 
hennes syn på kulturell stolthet. I samband med att informanten upplevde att hon kunde 
identifiera sig själv som �nysvensk� upplevde hon inte något behov att känna stolthet över 
någon specifik kultur. Men i situationer där informanten känner att hennes identitet blir 
ifrågasatt av andra etniska svenskar kan hon känna att den kultur och de traditioner som hon 
förknippar med sin bosniska identitet är viktiga. Det är alltså i situationer när informanten 
känner sig osäker som hon kan känna att det är viktigt att kunna gå tillbaka till sitt �riktiga 
jag�. Därför kan man applicera Giddens resonemang på informantens förklaring till varför 
hon vid olika tillfällen kan känna att hennes etniska identitet som bosnier är mer viktigt i vissa 
situationer. Giddens förklarar nämligen varför människor upplever att deras kulturella 
traditioner kan syfta till att hjälpa dem att skapa ordning när identiteten hamnar i obalans. Han 
menar att etnisk identifikation ofta används i syfte att utgöra en röd tråd i individens liv. 
Genom att bevara olika kulturella traditioner får informanten en känsla av att nuet och det 
förflutna kopplas samman av den röda tråden84. Jag tolkar informantens utsagor som att hon 
uppfattar de kulturella traditionerna hon har anammat från släkt och familj, som en viktig del i 
hennes identitet när hennes identifikation med andra i sociala sammanhang blir ifrågasatt och 
hon själv börjar tvivla på vem hon är.  

                                       
83 Jenkins, Richard. (2008). Social identity. London: Routledge. s. 4 f. 
84 Giddens, Anthony. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. s. 229. 
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�de ifrågasatte aldrig mig, varken som svensk eller bosnier� 

En informant beskriver att hon med åren har börjat inse att hon inte alls kan se sig själv som 
svensk. Hennes ursprung som bosnier och den kultur som hon förknippar med sitt födelseland 
har därför blivit allt viktigare i hennes identifikation av sig själv. I likhet med informanten 
ovan hade hon svårt att beskriva vad nationalitet innebar för henne. Hennes uppfattning var att 
nationalitet är någonting man känner tillhörighet till beroende på var man är född, vilken 
kultur och religion man tillhör och var man har växt upp. Informanten blev dock fundersam 
över sitt svar då hon började fundera kring att hon faktiskt också har en stor del av sin 
uppväxt i Sverige. Hon menar till och med att hon har levt i Sverige under en längre period än 
i hennes födelseland och trots det, påpekar hon, kan hon inte identifiera sig som svensk. Det 
som gjorde mig nyfiken på att ställa frågan om hon någon period under sin uppväxt kunde 
uppleva sig själv som svensk var att hon tidigare under intervjun berättade att hon under sin 
uppväxt trots allt har haft väldigt goda och nära relationer med etniska svenskar. Så här svarar 
hon på den frågan: 

 

”Ja fast jag tror inte det var mer som att jag kände mig som en svensk utan jag 
reflekterade inte alls över om jag var svensk eller bosnisk. När jag umgicks med bara 
svenskar så liksom mina vänner ifrågasatte aldrig. Jag kommer inte ihåg att vi gjorde 
det, ifrågasatte aldrig mig som bosnier eller som svensk. Jag anklagade aldrig dom 
liksom ”a men ni är svenskar ni tänker så här” och dom sa aldrig nånting till mig ”a 
men du är bosnier du kan ju inte veta det här liksom”(Paus) Aldrig”  

 
Här talar informanten tydligt om en period i sitt liv när hennes identitet som bosnier eller som 
svensk egentlig inte var av betydelse i sociala sammanhang med hennes svenska vänner. Det 
beror enligt henne främst på att hon aldrig kände sig ifrågasatt och därför ifrågasatte hon inte 
heller dem eller sin identifikation med dem trots att samtliga av hennes vänner som hon talar 
om här var etniska svenskar. Då informanten aldrig upplevde sig ifrågasatt av sina svenska 
vänner kunde hon inte heller uppleva att det var någon skillnad mellan henne och dem, det var 
i alla fall ingenting som hon reflekterade över berättar hon. Istället säger hon att vänskapen 
med hennes svenska barndomsvänner byggde på deras personligheter och därför kunde hon 
inte heller uppleva att det fanns några etniska gränser mellan henne och dem. Det intressanta 
är dock att hennes umgänge med bosnier och andra personer av invandrarbakgrund var väldigt 
begränsad. Det var också under den här perioden som informanten kunde uppleva att hon inte 
riktigt kunde identifiera sig med invandrare på grund av att de enligt henne var �hårdare� och 
mer �framåt� än svenskar. Som även har berörts i avsnittet om stereotyper, kunde denna 
informant uppleva skillnad mellan henne och andra personer av invandrarbakgrund därför att 
hon själv under den här perioden beskrev sig själv som �bakåt� och �tillbakadragen�. Då 
informanten själv menar att svenskar till naturen är �bakåt� och invandrare mer �framåt� 



 24

skulle man enligt henne faktiskt kunna tolka det som att hon ändå, under en längre period, 
faktiskt var �svensk�. Hon var svensk när hon var med sina svenska vänner och när hon inte 
kände sig ifrågasatt av dem. Därför var inte heller hennes bakgrund som bosnier någonting 
som hon reflekterade över. Det var först när hon började studera på universitetet som hennes 
funderingar kring hennes identitet som bosnier startade. Det var då hon skapade kontakt med 
sina nuvarande vänner som samtliga är av annan etnisk bakgrund än svensk. 

Den här informanten talar tydligt om att hon under sin uppväxt kunde identifiera sig 
själv med sina svenska kompisar eftersom hon kände att hon som person blev erkänd och 
accepterad. Därför reflekterade hon inte heller över någon etnisk identitet. Däremot kunde 
hon under den här perioden uppleva att hon inte kunde identifiera sig med andra bosnier eller 
andra personer av invandrarbakgrund eftersom hon upplevde en stor skillnad mellan dem och 
sig själv. Jag tolkar det som att hon upplevde sig mer som �svensk� och därför upplevde hon 
att hon inte riktigt passade in i �den andra� gemenskapen. Här kan vi se hur informantens 
identifikation är en produkt av relatering till andra.85 Eftersom informantens sociala kontakter 
endast bestod av etniska svenskar, kunde informanten uppleva att hon inte riktigt kunde 
identifiera sig själv med andra bosnier eller andra personer av invandrarbakgrund. Hon 
upplevde alltså ingen skillnad mellan henne och hennes svenska vänner och därför 
reflekterade hon aldrig eller ifrågasatte sin identifikation med dem. Men hon berättar att hon 
istället kunde ifrågasätta sin identitet som bosnier eftersom hon upplevde att hon inte riktigt 
passade in. Det var först när hon började skapa kontakter med personer av andra etniska 
bakgrunder än den svenska och när hon blev accepterad i �den andra� gemenskapen som 
informanten började ifrågasätta sin �svenska� identitet.  

Att informanten idag menar att hon med åren allt mer har börjat inse att hon inte är 
svensk får mig även att tänka på det Åsa Andersson beskriver i boken �Inte samma lika�. 
Andersson menar nämligen att �för mycket erkännande� kan bidra till att individen skapar en 
känsla av en �falsk� identitet.86 Om vi utgår ifrån informantens resonemang, så fanns det trots 
allt en tid där hennes identifikation med andra endast var med svenskar. Men, hon menar att 
hon idag inte alls kan se sig själv som svensk. Kan det vara så att hennes vänners erkännande 
bidrog till att informanten känner att hon skapade en �falsk� identitet under den här tiden i 
hennes barndom? Kan det vara så att när informanten tänker tillbaka på tiden då hon enbart 
umgicks med svenskar kan tänka att hon under den tiden också tappade bort sig själv?  

Jag fick i alla fall en sådan uppfattning eftersom hon idag betraktar egenskapen �bakåt� 
och tillbakadragen som väldigt negativt och väldigt �svenskt�. Det var just på det här viset 
som hon kunde beskriva sig själv under den tiden som hon endast umgicks med etniska 
svenskar. Hon berättar dock att hon inte var blyg och tillbakadragen under sin uppväxt i 

                                       
85 Berg, Lars-Erik. (2003).�Den sociala människan. Om den symboliska interaktionismen�. I Moderna 
samhällsteorier. Stockholm: Prisma. s. 168 f. 
86 Anderson, Åsa. (2003). Inte samma lika. Eslöv: B. Östlings bokförlag. Symposion. s. 223. 
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Bosnien och under den korta perioden i Sverige när hon gick i förberedelseklass. Hon menar 
att hennes blyghet och osäkerhet började när hon kom till den svenska klassen men att det inte 
var någonting som hon reflekterade över förrän hon återigen skapade sociala kontakter med 
andra personer av invandrarbakgrund. Det var också då informanten började ifrågasätta sin 
identifikation med det �svenska� eftersom identitet endast får en betydelse när den 
kontrasteras mot någonting annat.87 Hon berättar att hon idag till och med kan känna igen sig 
själv som den person som hon var innan kriget och flytten till den svenska klassen.  

Min fundering kring informantens utsagor är dock varför hon kände att hon var tvungen 
att förändra hennes �blyga och tillbakadragna jag� till hennes idag beskrivna �mer utåtriktade 
jag�. Kände informanten att hon var tvungen att �göra om� sig själv för att passa in i hennes 
nya umgängeskrets? Jag tror att denna informant, i likhet med den informanten som kommer 
att diskuteras i nästa stycke, upplevde att hon var tvungen att �bli mer bosnisk� för att bli 
accepterad av de personer som hon idag umgås med. Därför måste hon ständigt ta avstånd 
från �sitt svenska jag� och hävda sitt �bosniska jag� i sociala sammanhang för att inte hamna i 
den stereotypa kategorin �svensk�. 

 

�hon tyckte att jag var en svennejävel (skrattar)� 

�Så brukar det bli med mig� säger en informant och skrattar när hon berättar om flera 
situationer där hon har blivit misstagen för att vara svensk. Eftersom hon under grundskolan, i 
likhet med informanten ovan, endast hade nära och goda relationer med etniska svenskar var 
hennes ursprung som bosnier ingenting hon reflekterade över. Hon upplevde inte heller någon 
press på att hävda sig inför sina svenska vänner eftersom hon säger att hon, på samma sätt 
som informanten ovan, kände sig accepterad av vännerna. Hon berättar vidare att hennes 
bakgrund som bosnier eller �icke-svensk� aldrig diskuterades. Men när hon började studera på 
universitetet fick hon till en början svårt att ta kontakt med andra personer i klassen. Efter en 
kort tid fick hon till slut kontakt med en annan tjej som också är från Bosnien.  

 

”då pratade jag svenska liksom med vänner och så. Jag pratade ju svenska ganska 
mycket hemma också, majoriteten av tiden. Så jag började prata svenska med henne 
och hon tyckte jag var jättekonstig”  

 
Här berättar informanten att hon för det mesta talade svenska med sin familj och sina vänner. 
Men hennes vän, som idag är en väldigt nära vän till henne, upplevde att informanten var 
konstig eftersom informanten talade med henne på svenska och inte på bosniska. Informanten 
berättar även att hennes vän inte heller kunde �känna igen� henne som bosnier eftersom 
informanten har vissa fysiska drag som gör att hon ofta faller in under kategorin �svensk�. 

                                       
87 Stier, Thomas. (2003). Identitet. Människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur. s. 17 
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Detta är också någonting som hon finner väldigt störande när hon tillsammans med sin 
kompis befinner sig bland andra personer i sociala sammanhang och som är av andra etniska 
bakgrunder än den svenska. När jag frågar henne om hur hon upplever de situationer svara 
hon så här: 

 
�varför ska jag vara svensk, bara för att jag inte ser ut som en bosnier� 

 
Här menar informanten att hon finner det väldigt irriterande att andra personer tror att hon är 
svensk utifrån hennes utseende. Att hon ser ut som en svensk tjej behöver inte göra henne 
svensk menar informanten. Det blir också väldigt tydligt av informantens fortsatta diskussion 
att hon i sociala sammanhang med personer av annan etnisk bakgrund än svensk ofta kan 
känna sig utanför. När jag frågar informanten hur viktigt det är för henne att hävda sig som 
�icke svensk� svarar hon så här: 

 

”där jag går ut så är det ju väldigt många invandrare. Och skulle vi komma i kontakt 
med några tjejer som är av utländsk bakgrund, då är det ju den första dom pratar 
med är ju min kompis. Och när de hör att jag pratar bosniska så blir dom förvånade. 
Helt plötsligt blir det liksom en annan grej. Bara för att dom är en grupp tjejer 
invandrare dom känner mer gemenskap med henne, men så fort jag börjar prata 
bosniska och dom märker att jag också är invandrare då är det helt okej att jag också 
liksom, då tittar dom på mig och vill prata med mig. Och det är ju taskigt liksom.” 

 
Här menar informanten att hennes kompis ofta blir lättare accepterad av andra personer av 
invandrarbakgrund eftersom de inte misstar henne som svensk. Informanten däremot, måste 
använda sig av det bosniska språket för att bevisa att även hon är en �invandrare�. För om hon 
inte gör det blir konsekvensen oftast att hon inte släpps in i �de Andras� gemenskap. Alltså 
kan man säga att när informanten väl bevisar sitt �invandrarskap� genom att hävda sig själv 
som bosnier, blir hon också accepterad som en medlem i �invandrarskapet�. Här kan man 
alltså se ett bra exempel på hur användning av etniska stereotyper kan slå fel.  

 

Sammanfattning 

För att sammanfatta det som har sagt hittills kan man konstatera att informanternas negativa 
upplevelser med svenskar under de tidiga skolåren har bidragit till att de olika svenska 
stereotyper som utgör informanternas syn på svenskar i sociala sammanhang kan beskrivas 
som negativa. Informanterna beskriver ofta svenskar som tillbakadragna och falska, till 
skillnad från deras generella syn på invandrare som ofta beskrivs som mer sociala och ärliga. 
Känslan av exkludering från en svensk gemenskap har resulterat i att informanterna även i 
vuxen ålder använder sig av stereotyper som har vuxit fram och dessutom fäst sig allt starkare 
i deras uppfattning om svenskar som grupp. Genom användning av stereotyperna tar 
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informanterna ofta avstånd från de personer som hamnar under kategorin �svensk� därför att 
de tror sig veta i förväg att de inte har någonting gemensamt. Det som också framkommer 
tydligt är hur informanterna skapar åtskillnader mellan sig själva och etniska svenskar genom 
att ständigt peka på de olikheter som råder mellan dem. Genom att referera till sin egen grupp, 
alltså bosnier eller invandrargruppen beroende på situation, i positiva termer. I kontrast till 
detta beskrivs svenskar i mer negativa termer.  De negativa stereotyperna kan därför beskrivas 
som ett sätt att upprätthålla väggen mellan �oss� och �dom�. Vi kan tydligt se att 
informanternas upplevda skillnader mellan sig själva och etniska svenskar definierar en gräns 
mellan dem.88 Då informanterna i sociala sammanhang ofta tenderar att identifiera sig själva 
med bosnier eller andra personer av invandrarbakgrund utgår de ifrån att alla personer i den 
�egna� gruppen och alla andra personer av invandrarbakgrund är likadana. Här kan vi också 
se det som Aleksandra Ålund benämner som �Nya etniciteter�. Informanternas identitet som 
bosnier blir instabil i sociala sammanhang med andra personer av invandrarbakgrund. I denna 
kontakt visar informanterna att de faktiskt är öppna och mottagbara för andra kulturer.89 
Alltså kan man säga att samtliga informanter identifierar sig som bosnier men att deras 
kulturella egenskaper inte används för att skapa åtskillnad mellan bosnier och andra personer 
av invandrarbakgrund, i alla fall inte i sociala sammanhang. Därför blir informanternas 
bakgrund som �invandrare� det som informanterna identifierar sig med i sociala sammanhang 
med andra personer av invandrarbakgrund.  

Enligt Eriksen används etniska stereotyper ofta i samband med rasism och 
diskriminering, alltså tenderar de att användas i nedsättande syfte.90 Men att samtliga 
informanter oftare yttrar sig om svenskar i en negativ bemärkelse än en positiv beror på att de 
personligen har upplevelser som gör att de faktiskt hyser dessa åsikter. Det är alltså de 
negativa minnen som utgör grunden för informanternas stereotypering av svenskar. 
Stereotyperingen av svenskar är därmed i syfta att skapa en förståelse för det avståndstagande 
beteendet som de ofta har upplevt i sociala sammanhang med svenskar. Istället för att försöka 
förstå det beteendet som de upplever som en orsak av osäkerhet från �svenskarnas� sida 
tillskriver informanterna �svenskarna� som grupp egenskaper för att förstå för �svenskarnas� 
beteende. Det blir alltså enklare för informanterna att förstå svenskarnas �exkluderande� som 
någonting �naturligt� och �typiskt� svenskt. Informanternas stereotypa föreställningar ger 
dem med andra ord en grund utifrån vilken de kan förklara svenskarnas beteende och därmed 
skapa en förståelse för det.91 Genom att komma till insikten om hur svenskar �fungerar� kan 
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informanterna lättare avgöra hur de ska förhålla sig till svenskar i sociala sammanhang.92 I det 
här fallet resulterar det i att samtliga informanter ofta intar ett distanserat förhållningssätt till 
svenskar i sociala sammanhang i närvaron av andra personer med invandrarbakgrund.  

Samtidigt som informanternas föreställningar om �svenskheten� ofta tenderar att 
inverka i informanternas distanserade förhållningssätt till �svenskar� i sociala sammanhang. 
Skapar även informanterna föreställningar om en �ny� gemenskap med personer av 
invandrarbakgrund. Deras bosniska ursprung blir därmed viktigt att belysa för att kunna 
komma in i �den andra� gemenskapen. Kort sagt kan man säga att informanternas bakgrund 
som �invandrare� blir det som ofta lyfts fram när informanterna skapar skillnad mellan �oss� 
och �dem� i sociala sammanhang med �svenskar�. Genom att ständigt påpeka att 
�invandrare� och �svenskar� är olika skapas samtidigt en bild av �invandrargruppen� som en 
homogen grupp.  

Men även om samtliga informanter känner sig olika i jämförelse med svenskar talar 
samtliga dock om att de i vissa situationer kan uppleva att de har tagit till sig väldigt mycket 
av den svenska kulturen. 

 

Slutdiskussion 
Den inledande delen av analysen visar på hur etniska stereotyper kan används för att belysa 
skillnader mellan olika grupper och därmed skapa förståelse för hur man ska förhålla sig till 
andra i sociala sammanhang. Att informanternas syn på �svenskar� i sociala sammanhang ofta 
tenderar att vara åt det negativa hållet i jämförelse med personer av invandrarbakgrund kan i 
denna studie förklaras med informanternas känslor av att inte riktigt passa in i den svenska 
gemenskapen. Det har i sin tur resulterat i att informanterna idag har hittat andra vägar för att 
skapa en känsla av tillhörighet. Denna gemenskap som samtliga informanter upplever med 
andra personer av invandrarbakgrund grundar sig ofta i tanken om gemensamma erfarenheter 
av uteslutning från �svenskheten�. 

Informanternas tendens att låta deras negativa minnen utgöra deras föreställningar om 
svenskar i sociala sammanhang har ofta lett till att de goda minnena och bra erfarenheterna 
läggs åt sidan vid identifikation med etniska svenskar i sociala sammanhang. Många av 
informanternas uttalanden visar nämligen på att de under andra perioder i sina liv faktiskt har 
minnen av många goda relationer med etniska svenskar. Det visar bara på att de gränser som 
informanterna ofta upprättar mellan sig själva och etniska svenskar i sociala sammanhang inte 
är omöjliga att överskrida.    

Slutligen kan man också säga att etnisk identitet i hög grad är en social konstruktion. 
Den konstrueras och etableras ständigt. Hur och på vilket sätt informanternas identifikation 
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med andra gestaltar sig beror på tidpunkten i deras liv och i vilka situationer de befinner sig. 
Det som samtliga informanter talar om gemensamt är att ett erkännande av andra är viktigt för 
att identifikation med andra ska vara möjlig. Däremot har det också visat sig genom två av 
informanterna att det inte är så enkelt att bli erkänd av den �egna� gruppen, speciellt inte om 
man under en längre period har befunnit sig på den andra sidan. För att återigen släppas in 
måste man ständigt bevisa att man är �lika� som alla i den egna gruppen, men man måste 
även bevisa att man är �olika� i jämförelse med de andra. Frågan är om det är möjligt att 
förena de två världarna. Det är en fråga som jag tycker är värd att undersöka och diskutera i 
någon av mina framtida studier. 

Eftersom studiens innehåll har varit av en negativ karaktär vill jag avsluta detta arbete 
med ett citat från en av informanterna. Trots att hon i sociala sammanhang tenderar att belysa 
skillnad mellan henne och etniskt svenskar inger hon enligt mig ett hopp om att försoning 
mellan �invandrarskapet� och �svenskheten� inte är bortom räckhåll. I alla fall inte från 
hennes sida. 

 

”Personligen så tycker jag att många krånglar till nåt sånt. Att dom tänker, det är som 
att dom inte förstår riktigt. Dom tycker det är svårt att sätta sig in i någonting när det 
egentligen inte finns någonting att sätta sig in i. När man lär känna en människa så 
lär man känna hela människan, inte (Paus) Man lär inte känna henne på hennes 
kulturs grunder utan hela människan. En människa är ju inte bara nationaliteten, 
eller kulturen. Det är ju liksom en individ”93 

                                       
93 intervju 3.  
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