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Titel  
Etnicitet formar identitet 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
I dagens samhälle har etnicitet betydelsen socialt konstruerade kategoriseringar som har sina utgångspunkter i 
förväntningar utifrån kulturella och historiska bakgrunder. I denna antologi har vi den socialkonstruktivistiska 
utgångspunkten att etnicitet skapas i socialt samspel. 
     Etnicitet påverkar våra liv överallt. Det är något som är påtagligt på alla nivåer i samhället, såväl på individnivå 
som på strukturell nivå, således går det att urskilja att etnicitet är tätt knutet till maktstrukturer. Etnicitet är 
närvarande i vår vardag och är idag ett av de viktigaste analytiska perspektiven att använda för att få ökad kunskap 
om vårt samhälle och de individer och grupper som lever i det. 
     Johanna Köpséns bidrag belyser etnicitet ur ett perspektiv som tydliggör att även svenskhet är etnicitet. Günay 
Dogans bidrag diskuterar hur föräldrar till utlandsfödda adoptivbarn förhåller sig till sitt barns etniska och kulturella 
bakgrund. Johan Engkvists bidrag handlar om hur gymnasieungdomar med utländsk bakgrund ser på teman som 
utbildning, arbete och etnicitet. Adisa Handzic belyser identitetsskapande hos unga vuxna med invandrarbakgrund ur 
ett invandrarperspektiv. Jennie Ignbergs bidrag behandlar hur utlandsfödda vuxna upplever diskriminering. I alla 
dessa bidrag belyser vi alltså hur etnicitet är närvarande i individers och gruppers identitetsskapande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Etnicitet, Identitet, Stigmatisering 
 
 
 
 
 



 

Förord 
Vi vill tacka samtliga informanter för deras medverkan, tillsammans har de utgjort grunden för 

våra studier. Vi vill även rikta ett stort tack till alla organisationer som har bidragit med hjälp till 

respektive arbete. Slutligen vill vi också tacka vår handledare Sabine Grüber som med stort 

engagemang bidragit med kunskap och vägledning under hela processen. 
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Etnicitet formar identitet 

Inledning  
Det genomgående ämnet för denna antologi behandlar de individer som lever i dagens samtida 
samhälle. Fokus ligger på hur dessa individer skapas, socialiseras och uppfostras under olika 
förutsättningar och premisser. Med dagens samhälle medföljer olika livsvillkor, hur gestaltar sig 
dessa nya livsvillkor och vilken inverkan har dessa på individens identitetsskapande? Vi kommer 
att belysa etnicitet ur en rad olika perspektiv så som exempelvis uppväxt, utbildning, 
diskriminering, genus och gruppidentitetsskapande. Etnicitet påverkar våra liv överallt och är 
något som vi alla kan identifiera oss med. Det är något som är påtagligt på alla nivåer i samhället, 
så väl på individnivå som på strukturell nivå. Etnicitet är med andra ord något som får varierande 
betydelse beroende på situation. Begreppet etnicitet får också betydelse i socialt konstruerade 
kategoriseringar som har sin utgångspunkt i förväntningar utifrån kulturella och historiska 
bakgrunder. Således har vi i denna antologi den socialkonstruktivistiska utgångspunkten att 
etnicitet skapas i socialt samspel. 
     Begreppet etnicitet är närvarande i vår vardag och är i dag ett av de viktigaste analytiska 
perspektiven att använda för att få ökad kunskap om vårt samhälle och de individer och grupper 
som lever i det. Vår antologi undersöker och diskuterar ett ämne som berör många och som 
väcker starka åsikter och det har vi haft i åtanke under studiernas process. Vi är alltså väldigt 
medvetna om att det är ett etiskt känsligt ämne och det har vi tagit hänsyn till.  
 

Syfte 
Vårt syfte med denna antologi är att ur olika perspektiv undersöka och belysa konstruktioner av 
etnicitet med fokus på hur, när och var etnicitet tillskrivs och får betydelse för individens 
identitetsskapande och livsvillkor. 
 

Vad är etnicitet? 
För att öka förståelsen för vad begreppet etnicitet betyder bör en förklaring ges av varifrån det 
härstammar. Termen etnicitet har sitt språkliga ursprung i det grekiska ordet ethnos som betyder 
främling, som kan förklaras utifrån det grekiska ordet ethnikos som betyder hednisk.1 Etnicitet är 
ett mångtydigt begrepp som har använts inom både den vetenskapliga debatten och 

                                                 
1 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, s. 12 
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samhällsdebatten sedan några decennier tillbaka.2 Vidare tillskrivs etnicitet skiftande och 
varierande betydelse beroende på kontext. Med andra ord så blir karaktären av den relativa 
innebörden av en individs etniska identitet obestämd, då den kan förändras och få varierande 
innebörd beroende socialt sammanhang.3 Det finns dock en tendens att endast tillskriva 
minoriteter en etnisk identitet och glömma att även majoritetsbefolkningen besitter en etnisk 
identitet. Således är etnicitet inte något statiskt utan är en fortgående dynamisk process som hela 
tiden förändras. 
     Etnicitet är ett laddat och inflammerat begrepp som kan tolkas annorlunda från individ till 
individ. Begreppet i sig kan uppfattas som laddat på grund av att det ofta i media och bland 
allmänheten är ihopkopplat med olika problem som fördomar och kriminalitet.4 Begreppet är 
tyvärr stigmatiserat och handlar ofta om minoritetens kultur och inte om majoritetens kultur. I 
andra ordalag är det en föreställning om egenskaper som är utmärkande för individerna i en 
gemensam grupp, som inte existerar i andra gemenskaper eller grupper.5 Dessa förställningar 
grundar sig i uppfattningen om att gemensamma beteenden, värderingar och normer härleds från 
ras, språk, religion och hudfärg.6 Med utgångspunkt i detta blir etnicitet en kontrast och en 
skiljelinje i relation till andra grupper som skapar gränsdragningar mellan vi och dem. Det vill 
säga det är en föreställning om att vi delar någonting gemensamt som de andra inte delar med 
oss.7 Etnicitet har därmed både en inkluderande och exkluderande effekt. Med detta i åtanke så 
binder etnicitet samman individer i den gemensamma gruppen i större utsträckning än vad 
exempelvis klass och kön gör. Den etniska identiteten är med andra ord något som inte ändras 
beroende på individens sociala och ekonomiska framsteg.8  
     Detta synsätt på etnicitet kan jämföras med den marxistiska synen på etnicitet som menar att 
vare sig kultur eller etnicitet kan bestämmas utifrån tydliga avgränsade och enhetliga kategorier 
med en enda och ursprunglig källa. Detta perspektiv kan med andra ord ses som en komplex och 
föränderlig företeelse som vidare samspelar i relation med klass, kön och ras.9 Eftersom etnicitet 
skapar en stark gruppidentitet och gruppsolidaritet så har det använts som ett maktutövande 
verktyg för att legitimera gränsdragningar, konflikter och etnisk rensning.10 Dessa konflikter har 

                                                 
2 Sven Tägil, ”Den ”problematiska” etniciteten. Nationalism, migration och samhällsomvandling” i Tägil, red: Den 
problematiska etniciteten (Lund, 1993), s.7  
3 Tomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, s. 30 
4 Aleksandra Ålund, Multikultungdom, (Lund, 1997), s. 22 
5 Max Weber,”Ethnic Groups” i Sollors, W., red: Theories of Ethnicity: A Classical Reader, (London, 1996), s. 56  
6 Daniel, P, Moynihan, Pandaemonium: Ethnicity in International Politics (1994) s.xiii f.  
7 Stephen Cornell & Douglas Hartmann, Ethnicity and race, s. 20 
8 Rune Johansson, ”Gemenskapens grunder, Etnicitet som konstruktion och process” i 
Erik Olsson, Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm, 1999), s. 91-93 
9 Aleksandra Ålund, Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter, s. 33 
10 Donald L. Horowitz, Ethnic group in conflict, (Los Angeles, 2000), s. 21ff 
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lett till att etnicitet fått betydligt större uppmärksamhet i media, politiska debatter och i forskning 
än tidigare.11

    Etnicitet har inom den vetenskapliga debatten under de två senaste decennierna i hög grad 
ersatt begreppet ras av den anledningen att begreppet ras ses som både förlegat och har negativ 
betydelse. Detta beror enligt Paulina de los Reyes och Irene Molina, på att man idag inom den 
vetenskapliga världen är överens om att raser inte existerar som en vetenskaplig kategori och att 
den bland människor inte längre ses som en naturlig kategorisering. Vidare menar de att det inte 
finns några fysiskt iakttagbara eller genetiska skillnader mellan människor som kan klargöra andra 
olikheter, vare sig dessa skillnader är kulturella, ekonomiska eller sociala. Enligt de los Reyes och 
Molina är det dessutom omöjligt att placera människosläkten i tydliga raser med utgångspunkt i 
fenotypiska det vill säga fysiskt synliga kriterier.12  
     En anledning till att etnicitet är ett uppmärksammat begrepp och har fått stor 
uppmärksamhet inom både debatter och forskning beror på den ökade globaliseringen och de 
stora folkomflyttningarna.13 Enligt Hylland Eriksen har denna globalisering lett till att etnicitet 
har blivit en förhandlingsbar identitet. Med detta menar han att etnicitet är en social identitet och 
i hög grad föränderlig och i viss mån bestäms utifrån vilken situation som individen befinner sig 
i.14     

Metod 

Observationer 
Vi har alla i våra olika studier använt oss av observationer i olika former. Att genomföra 
observationer har gett oss möjlighet att komma nära de miljöer och sociala situationer vi har 
studerat. Utformning och genomförande av observationer kan variera i stor grad från deltagande 
till icke-deltagande och forskarens roll kan variera från att vara fullständigt deltagande eller 
fullständigt observerande.15 Vi har alla rört oss mellan dessa poler.  
     Observationerna har varit givande för oss som metod då vi fått kunskap om sådant som inte 
annars hade varit synligt för oss.16 Vi har kunnat iaktta sociala skeenden och praktiker som gett 
oss kunskap som vi annars kunde ha gått miste om som skulle ha varit förgivettagna. 
Observationer ger material att arbeta med och berikar våra studier på det vis att vi har kunnat ta 
                                                 
11 Rune Johansson, ”Gemenskapens grunder, Etnicitet som konstruktion och process” i 
Olsson, Erik Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm, 1999), s. 79-81 
12 Paulina de los Reyes och Irene Molina, ”Kalla mörkret natt! Kön, klass och ras/etnicitet i det postkoloniala 
Sverige” i de los Reyes, Molina & Mulinari red, Maktens (o)lika förklädnader, (Stockholm, 2002) s. 314 
13 Rune Johansson, ”Gemenskapens grunder, Etnicitet som konstruktion och process” i 
Erik Olsson, Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm, 1999), s. 79-80 
14 Tomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, s. 42-43 
15 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001) s. 286f 
16 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, 
(Lund, 1999) s. 75 
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del personers sociala samspel, gestaltning, alltså hur folk uttrycker sig genom sina kroppar, kläder 
och utsmyckningar men även genom kroppsspråk.17

     Vid insamling av data har vi försökt att vara så förutsättningslösa som möjligt och observerat 
allt som kan vara av betydelse, detta kallas öppen observation.18 Observationer utfördes i den 
utsträckning som vi bedömde tillräckliga för att nå våra kunskapsmål.19 Vi utförde alltså 
observationer i den omfattning som gav oss nog med material att gå vidare i vårt 
kunskapssökande med andra kompletterande metoder.20  
 

Intervjuer 
Med utgångspunkt i våra observationer har vi använt oss av intervjuer som nästa steg i vårt 
kunskapssökande. Intervjuer är en metod där man som forskare kan få tillträde till informanters 
utsagor om deras erfarenheter och tankar.21 Precis som observationer kan intervjuer variera i 
utförande, från strukturerade till ostrukturerade intervjuer.22 Det innebär att forskaren vid 
intervjuer kan ha olika utformade intervjuguider med antigen lösa teman eller färdigt formulerade 
frågor.23 I de olika delstudierna utformades intervjuguider mot bakgrund av den kunskap som 
införskaffats efter analys av fältanteckningar från observationer. Intervjuerna har bevarats för 
analys genom att spelas in och sedan transkriberas.24

      Resultatet av en intervju är mycket beroende av forskarens skicklighet.25 Teorin menar att det 
är viktigt att forskaren har mycket kunskap, förståelse och empati för att kunna få bästa möjliga 
resultat av en intervju. Då det är människor vi studerar är det viktigt att vi som forskare visar 
hänsyn och respekt för de som delar med sig av sin vardag och sina erfarenheter. 
     Vid observationerna iakttog vi våra informanters sociala agerande och vid intervjuerna kunde 
vi ta del av informanternas egna utsagor och berättelser.26 Intervjusituationen är ett socialt 
samspel mellan oss som forskare och informanterna som skapar ny kunskap. Det betyder att vi 
har fått möjlighet att ta del av både yttre och inre perspektiv, av den sociala situation vi studerat, 
vilket kompletterar varandra och ger en bättre helhet. Således tycker vi att metoderna 
observation och intervju har kompletterat varandra utmärkt och det har gagnat våra studier. 
                                                 
17 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, 
(Lund, 1999) s. 76 
18 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, 
(Lund, 1999) s. 78 
19 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, 
(Lund, 1999) s. 77 
20 Lars Kaijser ”Fältarbete” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999) s. 26 
21 Eva Fägerborg ”Intervjuer” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999) s. 55 
22 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001) s. 300ff 
23 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001) s. 304f 
24 Eva Fägerborg ”Intervjuer” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999) s. 67ff 
25 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997) s. 101 
26 Eva Fägerborg ”Intervjuer” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999) s. 61 
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Metodvalet är relevant eftersom samtliga delstudier syftar till att undersöka hur människor 
upplever sin situation och vardag och skapar sin identitet i förhållande till etnicitet.  

Grundad teori 
Den metodologiska utgångspunkt som ligger till grund för vårt gemensamma arbete är grundad 
teori. Kortfattat skulle grundad teori kunna beskrivas som en teori där forskaren arbetar utifrån 
den egna praktiska erfarenheten och genom detta skapar begrepp och teoretiska modeller, som 
allt eftersom omformuleras, revideras och ny kunskap växer fram. Grundad teori kan utifrån 
detta beskrivas som ett vardagsnära arbetssätt. Det som skiljer grundad teori från andra 
kvalitativa forskningsmetoder är att grundad teori inte bara handlar om att skapa mening, syftet 
är även att skapa nya teoretiska förklaringsmodeller som gör det möjligt att både förstå och 
förklara samansatta fenomen.27 Forskare som använder sig av grundad teori som 
tillvägagångssätt går in i ett outforskat problemområde och söker efter intressanta företeelser 
som därefter kan utforskas närmare och i efter hand analyseras och kartläggas. Grundad teori är 
en heltäckande metod som vi dock inte har använt oss av fullt ut.28 Detta eftersom våra studier 
inte varit fullt så omfattande i relation till samtliga steg. I våra studier har vi haft störst nytta av 
att tillämpa de analytiska redskap som teorin tillhandahåller.29 Under arbetsprocessen ställer man 
som forskare frågor till sitt material för att tyda vad det är som händer, vilka processer som anses 
vara viktiga för de människor som finns inom området i fråga. En viktig fråga är vad som händer 
och på vilket sätt det påverkar processen. En del av arbetsprocessen är bearbetning av kodning. 
Kodning är en metod att formulera utifrån vilka principer som materialet ska ordnas. 
Kodningsprocessen ger forskaren idéer om i vilka första indelningsgrupper materialet kan 
inordnas i.30 Exempel på de frågor som ställs vid den öppna kodningen är: vad säger dess data 
om det som ska studeras? Vad indikerar dess data avseende sociala händelser och vad finns att 
upptäcka i materialet. En forskare måste kunna var öppen för allt. Genom själva kodningen 
avgränsas utsagor till indikationer som ges en kvalitativ innebörd.31 Till en början är det viktigt 
att forskaren går ut så öppet som möjligt och det teoretiska urvalet handlar om att välja ett 
problemområde inom vilket forskaren kan påbörja sin resa.32 I grundad teori är också ett 
kontinuerligt jämförande av de kategorier som är analysresultat en viktig och mycket givande del 
forskningsprocessen.33   
 

                                                 
27  Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad Teori (Stockholm, 2003) s.  5 f. 
28 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad Teori (Stockholm, 2003) s. 44  
29 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research – Techniques and Procedures for Developing 
Grounded Theory (London, 1998), s. 87-99 
 
30 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad Teori (Stockholm, 2003), s 44 
31 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad Teori (Stockholm, 2003), s. 48 
32 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad Teori (Stockholm, 2003), s 47 
33 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad Teori (Stockholm, 2003), s 17 
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Disposition 
Vi presenterar våra bidrag i en ordning som vi tror kommer väcka intresse hos läsaren. För att 
det ska vara lätt att följa en röd tråd i vår antologi har vi valt att presentera våra bidrag, som 
belyser etnicitet ur olika perspektiv och i olika livsfaser, i kronologisk ordning och vi presenterar 
dem i en ordning som tar sin start i livets början.  
     Denna ordning tar sin början i ett bidrag som diskuterar hur föräldrar till utlandsfödda 
adoptivbarn förhåller sig till sitt barns etniska och kulturella bakgrund. Bidraget som kommer 
därefter handlar om hur gymnasieungdomar med utländsk bakgrund ser på utbildning och 
arbete. Nästföljande bidrag belyser identitetsskapande hos unga vuxna med invandrarbakgrund 
ur ett invandrarperspektiv. Det sista bidraget behandlar hur utlandsfödda vuxna upplever 
diskriminering.  
     Men först av allt presenterar vi ett bidrag som belyser etnicitet ur ett perspektiv som tydliggör 
att även svenskhet är etnicitet.  
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Konstruktioner av svenskhet och femininitet – att 
positionera sig i opposition till det avvikande 

Av: Johanna Köpsén 

Inledning 

Det övergripande temat för vår antologi är etnicitet och i mitt bidrag vill jag specifikt diskutera 
hur konstruktionen av svenskhet och genus samspelar i unga tjejers vardag. Jag ser det som 
angeläget att belysa att svenskhet också är etnicitet, något som jag menar faller bort i den debatt 
som finns om etnicitet i samhället idag. I vår antologi är utgångspunkten att etnicitet är socialt 
konstruerat och i min studie avser jag undersöka hur, när och var svensk femininitet konstrueras 
och är betydelsefull. För att söka kunskap om detta har jag genomfört observationer i en grupp 
unga tjejers vardagsmiljö och för att få ytterligare material har jag även intervjuat tjejerna.  
     Efter att ha presenterat mitt syfte och mina frågeställningar i denna studie redogör jag för 
mina teoretiska utgångspunkter. Jag beskriver också mina metodologiska tillvägagångssätt och 
mina etiska reflektioner innan jag redovisar och diskuterar mina resultat.  
 

Syfte 
Mitt syfte med den här studien är att undersöka konstruktionen av svenskhet och konstruktionen 
av femininitet och hur dessa samspelar och kommer till uttryck i informanternas vardag. Jag vill 
alltså undersöka och analysera hur etnicitet och genus samspelar och konstruerar varandra och 
får betydelse. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Min utgångspunkt i den här studien är att både etnicitet och genus är socialt konstruerade 
kategoriseringar och att också identiteter konstrueras i förhållande till dessa kategorier. I det här 
avsnittet redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter. Här redovisar jag hur jag ser på 
begreppet genus samt ur vilket perspektiv jag vill undersöka svenskhet som den normativa 
etniciteten.  
      Utgångspunkten i denna studie är att könsroller och förväntat kvinnligt och manligt beteende 
är resultatet av sociala konstruktioner. Yvonne Hirdman har formulerat en definition av hur man 
kan tolka genus som representerar min syn på begreppet väl;  
 

”Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den alltmer komplicerade kunskap vi har om 
’manligt’ och ’kvinnligt’, vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt ’görs’. /…/ 
Dvs: genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ’män’ och ’kvinnor’ /…/ vilka ger 
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upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin 
påverkas/ändras…”34

 
Genus är alltså enligt denna definition den sociala konstruktionen av könsspecifika kategorier 
och könsspecifikt beteende och man kan därmed inte hävda att manligt och kvinnligt har 
utgångspunkt i det biologiska könet. Hirdman ser genus som en process där människor i sina 
sociala handlingar formar sitt och andras genus. 
     Hirdman har den socialkonstruktivistiska utgångspunkten att vi blir dem vi är genom socialt 
agerande, alltså att vi konstrueras till dem vi är. Det är på detta sätt jag använder begreppet genus 
för att analysera hur, när och var svensk femininitet konstrueras och blir betydelsefull i tjejers 
tillvaro. Med andra ord undersöker och diskuterar jag hur, när och var den svenska femininiteten 
görs i informanternas vardag. Hirdmans definition och mitt sätt att använda begreppet genus 
stämmer också överens med hur Fanny Ambjörnsson, vars studie I en klass för sig, jag också 
knyter an till i min diskussion, tolkar och använder begreppet genus.35

     Hirdman ser också genusordningen som en maktordning där kvinnan är underordnad 
mannen.36 Hirdman beskriver denna genusordning med att mannen är norm och kvinnan är den 
avvikande.37 Hennes beskrivning av genushierarkin, som ett system av norm och avvikande, 
använder jag också i min analys av konstruktionen av svenskhet.38 Det är i förhållande till 
normen som det avvikande definieras och det är de normativa som har makten att definiera 
situationen och göra det annorlunda till avvikande. Jag har som utgångspunkt att samma 
förhållande mellan norm och avvikande som råder i genusordningen också finns att finna i 
förhållandet mellan kategorierna svensk och icke-svensk. 
     Med dessa utgångspunkter redovisade blir det tydligt att mitt intresse i den här studien är att 
se hur, var och när informanterna i sin vardag konstruerar sin egen och andras identiteter i 
förhållande till normen och det avvikande. 
 

Metod 
I min studie ligger fokus på att undersöka individers vardag och hur den upplevs. Det fält jag 
använt mig av för att undersöka hur konstruktionen av svenskhet och konstruktionen av 
femininitet samspelar och blir bestämmande för varandra utgörs av en grupp tjejer som är 
vänner och deras vardag. Mitt fält är alltså dessa vänners vardag och det som de gör när de 
umgås som just vänner. Jag har genomfört två deltagande observationer och en 
fokusgruppintervju för att söka kunskap och svar på mina frågeställningar.  
                                                 
34 Eva Gothlin, Kön eller genus?, (Göteborg, 1999) s. 5 
35 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig, (Stockholm, 2004) 
36 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, (Malmö, 2004) s. 5 
37 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, (Malmö, 2004) s. 59 
38 Mats Hilte, Avvikande beteende – en sociologisk introduktion, (Lund, 2005) s. 10  
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Urval - Presentation av fält och informanter 
Informanterna är tre tjejer som går sista året på gymnasiets estetiska linje i samma klass. De är 
alltså 18-19 år och jag kallar dem Karin, Cecilia och Mia. Eftersom ett av studiens delsyften är att 
undersöka hur de konstruerar svenskhet har jag intresserat mig för hur vem som är svensk och 
vem som är icke-svensk identifieras. För syftets skull är det intressant att redovisa att ingen av de 
tre tjejerna har någon form av invandrarbakgrund och de identifierar sig alla som svenskar. 
 

Tillträde 
Jag har fått kontakt med fältet genom en vän.39 Min väns lillasyster är en av informanterna och 
det är hon som gett mig tillträde till fältet. Det är genom henne som jag har fått möjligheten att 
följa med i informanternas umgänge. Det är alltså min vän och hennes lillasyster som i två steg 
fungerat som grindvakter.40 Jag önskade och fick möjlighet att i ett personligt möte förklara vad 
hennes och hennes vänners medverkan skulle innebära.41 Det upplever jag i efterhand som 
mycket positivt eftersom hon avslappnat kunde ställa frågor om saker hon undrade över. Att få 
tillträde till fältet var väldigt enkelt då tjejen och hennes vänner, när de blev tillfrågade om de 
ville medverka, blev mycket intresserade eftersom de tyckte mitt syfte berörde ett intressant 
tema. Att jag är ett känt ansikte för dem och att jag är lik dem på många sätt, till exempel är 
ålderskillnaden liten och vi har liknande intressen, tror jag påverkade min möjlighet att få tillträde 
till fältet, alltså att få komma in i deras vardag, mycket och positivt.  
 

Deltagande observationer 
Deltagande observationer är en etnografisk metod vilken precis som min studie syftar till att 
delta i ett samanhang och ett socialt samspel.42 De deltagande observationer jag genomfört har 
skett vid tillfällen som är vanligt förekommande i informanternas vardag. Vid det första 
observationstillfället följde jag med tjejerna och fikade på stan en eftermiddag och vid ett annat 
tillfälle har jag varit med en fredagskväll när de umgicks innan de skulle gå ut på krogen. Min roll 
vid observationerna har varit deltagare som observatör.43 Det innebär att tjejerna, vars umgänge 
jag observerat, har varit medvetna om min roll som forskare men jag har varit fullständigt 

                                                 
39 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 282 
40 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography – Principles in practice (London, 2005) s. 64 och Alan Bryman, 
Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 282 
41 Lars Kaijser ”Fältarbete” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 30 
42 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 
1999), s. 73 
43 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 286 



 10

deltagande i de samtal och aktiviteter som utgör det sociala samspelet.44 Jag tror att det är just 
genom att vara med i tjejernas vardag som jag kan undersöka hur konstruktionen av etnicitet och 
genus samspelar i deras identitetsskapande. Det är också genom att vara med dem i deras vardag 
som jag kan få reda på hur, var och när detta uttrycks och får betydelse. De deltagande 
observationer jag genomfört har varit mycket betydelsefulla. Vid analys av fältanteckningar från 
dessa tillfällen kunde jag identifiera olika kontexter i vilka konstruktioner av svenskhet och 
femininitet möjligtvis är närvarande och betydelsefulla.  Observationer kan ge möjlighet att få 
kunskap om sådant som är så självkart att den nästintill är dolt och utan min analys av dessa 
tillfällen skulle en del teman inte blivit aktuella att ta upp under intervjun.45 Jag upplevde alltså att 
de deltagande observationerna gav mig kunskaper som jag inte kunnat få enbart via intervjuer. 
Jag kunde vid observationerna till exempel få kunskap om och uppmärksamma utseende, 
praktiker och beteenden som man inte kan tillägna sig om man enbart genomför intervjuer.46

 

Fokusgruppintervju 
Efter att ha genomfört två deltagande observationer genomförde jag en fokusgruppintervju som 
tog utgångspunkt i det jag iakttagit under observationerna. Jag valde att intervjua de tre tjejerna 
tillsammans i en fokusgruppintervju.47 Valet att intervjua informanterna i grupp gjorde jag för att 
jag var intresserad av att se hur de i samspel med varandra resonerade kring de teman jag tog 
upp. Som grupp och i resonemang med andra kan tankar och åsikter utvecklas.48 Därför är det 
fördelaktigt att låta en fokusgruppintervju vara relativt ostrukturerad.49 Men det är även givande 
för att det då är lätt att följa upp ämnen som tas upp av informanterna. Jag hade mot bakgrund 
av de deltagande observationer jag genomfört och analysen av mina fältanteckningar från dessa 
tillfällen utformat en intervjuguide bestående av ett fåtal teman som jag ville diskutera med mina 
informanter.50 För att sätta igång diskussionen hade jag förberett ett litet antal frågor per tema 
men dessa behövde jag enbart använda mig av vid enstaka tillfällen eftersom informanterna 
själva fann de teman som jag ville diskutera intressanta. För att kunna genomföra en 
fokusgruppintervju med bra resultat där kunskap skapas i samspel mellan informanterna är det 
viktigt att det finns en tillåtande atmosfär och en trygghet hos informanterna.51 Eftersom jag och 
                                                 
44 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 
1999), s. 74 
45 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 
1999), s. 75 
46 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 
1999), s. 76 
47 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 324 – 327 och Ingrid Hyllander, Fokusgrupper som 
kvalitativ datainsamlingsmetod (Linköping, 2001), s. 2 och 6 
48 Ingrid Hyllander, Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod (Linköping, 2001), s. 20 
49 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 325 
50 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 304 
51 Ingrid Hyllander, Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod (Linköping, 2001), s. 14 och s. 20 
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informanterna hade umgåtts under de deltagande observationerna och lärt känna varandra litet 
och intervjun genomfördes där ingen utomstående var i närheten kunde diskussioner och 
resonemang lätt föras och alla kunde komma till tals. 
     En nackdel med fokusgruppintervjuer är att de kan vara mycket tidskrävande och svåra att 
transkribera.52 De resonemang och diskussioner som fördes under den en och en halv timma 
långa fokusgruppintervju som jag genomfört var livliga och således talade informanterna i mun 
på varandra många gånger. Men den nackdel som detta innebar vid transkribering vägdes mycket 
lätt upp av fördelen att informanterna var engagerade, intresserade och hade många tankar att 
dela med sig av. 
 

Analys – Grundad Teori 
Grundad teori är ett lämpligt forskningsperspektiv att använda sig av.53 Grundad teori är en 
heltäckande metodologisk och forskningsstrategisk teori men i en studie med mindre omfattning, 
som denna, är den största nyttan att använda sig av en del av de analytiska redskap teorin 
tillhandahåller.54 I min studie är det passande att se på grundad teori inte som en uppsättning 
strikta regler för en forskningsprocess utan mer som riktlinjer och möjliga analysredskap att 
använda i kvalitativ forskning.55 I grundad teori är också kontinuerlig jämförelse både av data 
och av de kategorier som är analysresultatet ett mycket givande tillvägagångssätt i 
forskningsprocessen eftersom det ger forskaren möjlighet att tolka sitt material mer än ur ett 
förgivettaget perspektiv och jag har bland annat använt mig av detta angreppssätt av 
forskningsmaterialet.56

      Min första deltagande observation var vad man kan kalla en öppen observation där jag ställde 
mig förutsättningslösa frågor till allt jag kunde iaktta.57 Efter analys av de fältanteckningar jag 
hade gjort under och strax efter den första observationen kunde jag formulera frågor, idéer och 
hypoteser som jag vid min nästa observation kunde fokusera på. Analysen genomförde jag i form 
av öppen kodning av mitt material och resultatet var att jag under den andra observationen, som 
kan benämnas som en fokuserad observation, hade en tydligare bild av vad jag ville iaktta.58 
Genom att använda mig av grundad teoris process, där insamling och analys av data sker 
                                                 
52 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 328 
53 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 14 
54 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research – Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(London, 1998), s. 87-99 
55 Lillemor Hallberg, ”The core category of grounded theory: Making constant comparisons, International Journal of 
Qualitative Studies on Health an Well-being (2006:1), s. 143 
56 Lillemor Hallberg, ”The core category of grounded theory: Making constant comparisons, International Journal of 
Qualitative Studies on Health an Well-being (2006:1), s. 143 och Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative 
Research – Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (London, 1998), s. 78-85 
57 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 
1999), s.78 f. 
58 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 48 f. 
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parallellt och flera gånger om vartannat, så kunde jag under den andra observationen avgränsa 
och fokusera på den kunskap jag sökte för att besvara mina frågeställningar.59 Denna parallella 
process av insamlande och analys av data har varit fortgående under hela min forskningsprocess 
och den intervjuguide jag utformade inför fokusgruppintervjun baserades på resultatet av den 
kodning jag gjort av fältanteckningar från den andra deltagande observationen.  
 

Etiska och metodologiska reflektioner 
Etik är något som man som forskare måste vara medveten om och reflektera över under hela 
forskningsprocessen, från planeringsstadium till presentation. Självklart måste 
individskyddskravet uppfyllas.60 Jag har både muntligt och skriftligt informerat mina informanter 
om de etiska riktlinjer som jag följer i min forskningsprocess, till exempel att deras deltagande är 
frivilligt, att de kan dra sig ur när som helst och att deras anonymitet är säkrad i största möjliga 
mån. Med hänsyn till informanterna har deras namn bytts ut och namn på platser och andra 
personer lämnats ute för att minimera risken att de blir igenkända. 
     En viktig etisk och metodologisk diskussion som jag behöver reflektera över är hur man som 
forskare inverkar på sitt fält och sina informanter med sin närvaro. Jag har reflekterat över vilka 
effekter min närvaro kan ha haft på det sociala samspelet vid observationstillfällena och 
innehållet i min intervju. I den här studien är det viktiga att jag reflekterar över hur jag på många 
punkter liknar informanterna och hur det kan ha inverkat på vilket material jag har fått ta del 
av.61 Jag och informanterna är bara åtskilda med några få år i ålder, vi delar även intressen och 
lever i stort sett liknande liv. Jag är övertygad om att det har haft en positiv effekt. Det var 
avgörande för mitt tillträde till fältet och jag är övertygad om att det också bidragit till att min 
närvaro vid observationstillfällena påverkade det sociala samspelet informanterna emellan 
minimalt. Att vi är lika på många vis anser jag också har haft inverkan på vad informanterna 
delade med sig av under intervjun. Jag upplevde att de var öppna och opåverkade av min närvaro 
eftersom de antog att jag ser på saker och ting på samma vis som de, att vi har samma 
referensramar för tolkning av vår vardag och världen. I ett sådant här läge bör man som forskare 
också reflektera över vilka effekter detta har på förmågan att se olika aspekter. Kanske är jag så 
lik informanterna att vissa aspekter som skulle kunna vara intressanta för studien blir osynliga för 

                                                 
59 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 72  och 
Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 379 och Lillemor Hallberg, ”The core category of 
grounded theory: Making constant comparisons, International Journal of Qualitative Studies on Health an Well-being 
(2006:1), s. 143 
60 Oscar Pripp ”Reflektion och etik” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999). s. 
51 ff. och Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 440 f. och Vetenskapsrådet, “Forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 
 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf  
61 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 
1999), s. 75 
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mig eftersom de precis som för informanterna är förgivettagna. Jag har även reflekterat över om 
informanterna under observationerna och intervjun kan ha glömt bort att jag var där som 
forskare eftersom vi är så lika och jag interagerade med dem som om jag vore bara ännu en vän i 
umgänget. Men jag är övertygad om att de var medvetna om min roll som forskare eftersom jag 
till exempel öppet förde fältanteckningar. 
 

Konstruktioner av svenskhet och femininitet – att 
positionera sig i opposition till det avvikande 
Jag kommer här att diskutera konstruktionen av svenskhet och konstruktionen av femininitet 
och hur de samspelar och hur, när och var detta kommer till uttryck i informanterna Karin, 
Cecilia och Mias vardag. 
     Det är efter analys av mitt material tydligt att det är i förhållande till det avvikande som 
tjejerna positionerar sig och konstruerar sin svenskhet och sin femininitet. Det är genom 
utpekandet av det avvikande som normen definieras och det är de normativa som har makten att 
definiera situationen och göra det annorlunda till avvikande. I min analys blir det tydligt att 
Karin, Cecilia och Mia konstruerar sig själva som normativa i förhållande till det som de 
definierar som avvikande. Genom att undersöka hur tjejerna talar om det avvikande kan jag 
tydliggöra hur deras konstruktioner av normativ etnicitet och genus ser ut.  
     Jag kommer att redovisa och analysera hur tjejerna gör genus och etnicitet genom att 
undersöka hur de talar om och positionerar sig själva i förhållande till både den avvikande 
etniciteten och den avvikande femininiteten. Jag kommer sedan att knyta samman kategorierna 
och analysera vilka kopplingar som spänner mellan Karin, Cecilia och Mias konstruktioner av 
genus och etnicitet. 
 

Den avvikande etniciteten  
Den svenska etnicitet som Karin, Cecilia och Mia konstruerar blir tydlig när vi tittar närmre på 
hur de talar om dess motsats, den avvikande etniciteten. Den normativa etnicitet som tjejerna ger 
uttryck för kan ställas i kontrast till deras uttalanden om det som de definierar som det 
avvikande, det som är icke önskvärt.  
     Jag har kunnat iaktta hur tjejerna i stor utsträckning kategoriserar andra, både tjejer och killar. 
Dessa kategoriseringar baseras i stor utsträckning på beteende, men även utseende såsom klädval 
och frisyr var kriterier för kategoriseringen. De personer som kommenterades vara antingen 
personer som vi tillsammans iakttog för tillfället under de deltagande observationerna, kompisar 
till tjejerna eller andra elever på deras skola. En kategori som var gällande för både tjejer och 
killar var ”invandrare”.  
     I min analys av tjejernas utsagor under observationerna och intervjun är ”invandrare” det 
som Karin, Cecilia och Mia definierar som den avvikande etniciteten. Det är i kontrast till denna 
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kategori som de positionerar sig själva som den svenska normen. Den icke-svenska etniciteten 
som i deras ord uttrycks som ”invandrare” definieras av tjejerna som avvikande. Tjejerna kan 
göra denna bestämning eftersom deras beteende och utseende är överensstämmande med det 
normativa och det ger dem makten att definiera situationen och sätta upp de regler som gäller i 
det sociala samspelet i till exempel skolan. Det intressanta är då här att undersöka vilka kriterier 
som är bestämmande för kategoriseringen ”invandrare” därför att det är dess motsatser som 
definierar den svenska etniciteten.  
     Det enda kriteriet för att kategoriseras som ”invandrare” är baserat på agerande. Det är 
utifrån ett visst beteende som Karin, Cecilia och Mia benämner andra som ”invandrare”.  
 

”Attityd typ, det är så jävla mycket mer attityd.”  ”Ja ’dom’ är så jävla katiga!” 

 
De här två uttalandena från tjejerna, som jag fick som svar på frågan om vad som karakteriserade 
”invandare”, vittnar tydligt om att det beteende som förknippas med kategorin ”invandrare” inte 
är ett önskvärt beteende och ett som de själva inte använder sig av. Jag tolkar det som att vara 
högljudd och katig är egenskaper som tillskrivs icke-svensk etnicitet. Det är dess motsats som 
representerar den normativa svenskheten. Även i Fanny Ambjörnssons studie, I en klass för sig, 
om gymnasietjejer och bland annat etnicitet uttrycks denna kategorisering.62 De grupper som 
uttrycker det som karakteriserar icke-svensk etnicitet kallas av de andra eleverna i hennes studie 
för ”kickers” och beskrivs som att ”ha attityd” vilket innebär att vara högljudd, strunta i lektioner 
och att hänga i korridoren och störa andra elever. Ambjörnsson beskriver även denna 
kategorisering som baserad på agerande och beteende.63 Denna kategorisering återkommer i 
många av Karin, Cecilia och Mias diskussioner. 
 

”Vi hade ’Mot rasism’ inne i matsalen. Vad gjorde invandrarna? Jo ’dom’ stod utanför och 
gjorde grimaser.” 

”Jag tycker att om ’dom’ kastar mat på mig så får jag kalla ’dom’ för djur.” 

 
Jag tolkar att det som tjejerna uttrycker här inte bara visar på hur de förhåller sig till det beteende 
som kategoriserar ”invandrare” utan också att det finns ett väldigt tydligt ”vi och dom” 
närvarande i deras vardagsmiljö i skolan.  
 

”’Dom’ sitter i korridorerna och härjar med alla andra och tycker alla andra är dumma i 
huvudet. Lika mycket som vi tycker att ’dom’ är dumma i huvudet.” 

                                                 
62 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2004) s. 198 
63 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2004) s. 246 
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I tjejernas beskrivning av dem som kategoriseras som ”invandrare”, alltså de som är bärare av en 
icke-svensk etnicitet, syns tydligt hur Karin, Cecilia och Mia tar avstånd både från deras agerande 
och från dessa personer som grupp. Jag uttyder här att tjejerna positionerar sig själva i opposition 
mot det som de karakteriserar som icke-svenskt agerandet.  
     Att det är agerande och beteende och inte härkomst som är avgörande för att kategoriseras 
som bärare av icke-svensk etnicitet blir väldigt tydligt när en av tjejerna berättar om en kille som 
hon varit bekant med. 
 

”Jag vet en kille som bodde i mitt område men som flyttade till ett invandrartätt område och 
blev invandrare. Han va född svensk men blev invandrare.” 

 
Jag ser även att om det samma vittnar tjejernas diskussion om gemensamma vänner och bekanta 
som antingen är utlandsfödda eller har utlandsfödda föräldrar men som de ser som svenskar.  
 

”Jag ser inte min kompis som är mulatt som invandrare för hon känns så svensk i sättet”  

”Men hon är inte så, hon beter sig inte så. Hon är inte hyperaktiv och skriker och gapar. Hon 
beter sig som vilken annan svensk tjej som helst” 

 
Jag tolkar ur Karin och Mias uttalanden att vara bärare av svensk etnicitet handlar alltså lika 
mycket om agerande och beteende som det gör för att kategoriseras som ”invandrare”. Att 
Karins vän är ”svensk i sättet” suddar ut det faktum att hon har en utlandsfödd förälder och inte 
har ett typiskt svensk utseende. Inte heller Mias vän som har två utlandsfödda föräldrar ses som 
icke-svensk eftersom hon ”beter sig som vilken annan svensk tjej som helst”. Detta utsuddade 
invandrarskap beskrivs också i Ambjörnssons studie.64 De elever som hade föräldrar från andra 
länder men som inte betedde sig som ”kickers” undgick att kategoriseras som icke-svenskar och 
sågs som svenskar eftersom deras agerande var överensstämmande med den normativa svenska 
etniciteten.  
     En annan viktig faktor, som jag kunnat uttolka ur mitt material, som har avgörande för hur 
Karin, Cecilia och Mia kategoriserar ”invandrare” är språkanvändning.  
 

”’Dom’ sitter där på varje sida av korridoren och så säger ’dom’ nånting på något språk jag 
inte förstår. ’Dom’ kan ha sagt vad som helst!” 

”’Dom’ är i en svensk skola, då ska ’dom’ för helvete prata svenska!” 

 
                                                 
64 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2004) s. 248 
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Här kan jag uttyda hur en viss aspekt av agerande, nämligen språkanvändning, är en tydlig 
markör för etnicitet enligt tjejerna. De elever i deras skola som talar något annat språk än svenska 
kategoriseras som ”invandrare” och ses som bärare av icke-svensk etnicitet. Att Mia med kraft 
visar sitt ogillande för hur de, som ses som icke-svenskar, använder språk som tjejerna inte 
förstår tolkar jag som ett uttryck för förlust av makt tjejerna är vana att inneha och att de 
upplever att de inte längre har kontroll över situationen utan får gå vidare i korridoren ovetandes 
om vad som sagts om dem. Att detta skapar osäkerhet hos tjejerna belyser att den maktrelation 
mellan norm och avvikande, där tjejerna vanligtvis är överordnade, rubbas. Detta tolkar jag som 
en förklaring till deras tydliga avståndstagande till användningen av främmande språk. Men även 
det kriterium det är att tala flytande svenska utan brytning för att vara bärare av svensk etnicitet 
tydliggörs i tjejernas diskussioner. Karin, Cecilia och Mia visar tydligt hur de förhåller sig till en 
annan elev i deras klass vars svenska inte är flytande och utan brytning.  
 

”Hur kan hon gå i gymnasiet? Hon vet inte vad nånting betyder.” 

 
Beskrivningar av den här tjejen och andra elever i skolan använder sig tjejerna av flera gånger för 
att, som jag tolkar det, förhålla sig till och positionera sig i motsättning till det icke-svenska. De 
beskriver att hon har bytt namn till ett mer svenskt klingande för att framstå mer svensk och för 
att ha lättare att få arbete men det är en omförhandling av hennes etnicitet som Karin, Cecilia 
och Mia inte erkänner.  
 

”Om hon lär sig svenska kanske hon kan verka mer svensk och kan få ett jobb. Jag skulle 
aldrig anställa henne.” 

 
Det är genom att belysa vad Karin, Cecilia och Mia definierar som ”invandrare” och således icke-
svenskt som tydliggör vad som är den svenska etniciteten. Det är genom att undersöka det som 
definieras som avvikande som vi kan se glimtar av vad normen är, som i sin tur i en cirkulär 
process definierar det avvikande. Det är i spänningen mellan det normativa och det avvikande 
konstruktionen av etnicitet blir tydligt i tjejernas vardag. Tjejerna förhandlar sin etnicitet 
gentemot normen och positionerar sig i opposition till det avvikande.  
 

Den avvikande femininiteten  
Precis på samma vis som Karin, Cecilia och Mia positionerar sig i förhållande till den avvikande 
etniciteten positionerar de sig även i relation till avvikande femininitet. Tjejernas egen 
konstruktion av femininitet blir tydlig för mig på samma vis som deras konstruktion av etnicitet. 
Det är alltså även i genuskonstruktionen genom att analysera hur de förhåller sig till det 
avvikande som jag kan uttyda hur de konstruerar normen.  
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     När tjejerna förhåller sig till andra tjejer och deras femininitet är det baserat på utseende och 
beteende som detta görs men i grunden är det även här enbart beteende som kategoriserar 
eftersom utseende för tjejerna är en indikator på beteende.  
     En kategori av tjejer som Karin, Cecilia och Mia positionerar sig i opposition till är ”fjortis”. 
Tjejerna kontrasterar sig själva gentemot en genuskonstruktion som de ser som icke önskvärd 
och som de gör till avvikande i förhållande till den egna genuskonstruktionen som de ser som 
den riktiga och normativa. 
 

”De har jätteplockade ögonbryn och blonderat hår och typ vita små linnen.” 

 
Tjejerna bekräftar att det är efter utseende som de kategoriserar. 
 

”Ja! Ja det är ju det första man ser.” 

 
Men det är också tydligt i deras diskussion att beteende är avgörande för att kategoriseras som 
”fjortis”. Karin, Cecilia och Mia pekar i sina uttalanden ut eleverna i en särskild skolklass som 
enbart består av tjejer, på ett av skolans yrkesförberedande program, som ett tydligt exempel på 
denna icke önskvärda och avvikande femininitet.  
 

”De syns och hörs extremt mycket. Överdrivet mycket verkligen!” 

 
Även i Ambjörnssons studie beskrivs tjejer på studieförberedande program med 
medelklassbakgrund, vilka kan liknas vid Karin, Cecilia och Mia, som de som i störst 
utsträckning överensstämmer med hur den normativa feminiteten ser ut.65 De verkar enligt 
Ambjörnsson veta hur, var och när det möjligtvis är tillåtet att prata och skratta högt och 
använda ”fula” ord, men viktigast är att de vet när de absolut inte får agera på detta vis. Här syns 
samma positionering till det avvikande som hos Karin, Cecilia och Mia. De tjejer som i 
Ambjörnssons studie beskrivs som konforma med den normativa feminiteten presenterar sig 
själva i sitt agerande som toleranta, kontrollerade och empatiska. Skillnaderna till tjejer på skolans 
yrkesförberedande program beskriver Ambjörnsson som markanta. De ansågs ofta av de 
normativa som högljudda och de använda sig ogenerat av till exempel könsord och svordomar. 
Karin, Cecilia och Mia förknippar även denna kategorisering av tjejer och deras femininitet med 
ett beteende som de kallar ”slampigt”. 
 

                                                 
65 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2004) s. 36 
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”Om man ser någon som är full och hånglar med fem personer på en och samma kväll tycker 
jag det är slampigt, det är inte bra!” 

”Då söker man bara bekräftelse!” 

 
Den avvikande femininitet som ”fjortisen” och ”slampan” karakteriserar beskrivs som baserat på 
ett beteende som Karin, Cecilia och Mia inte sanktionerar. Att bete sig ”slampigt” beskrivs som 
att dansa utmanade med killar, låta sig bli bjuden på öl och att klä sig allt för utmanade. Denna 
kategorisering av avvikande femininitet och motpol till den normativa femininiteten återfinns 
också i Ambjörnssons studie.66 Även i Ambjörnssons studie används ”horan” eller ”slampan” av 
gymnasietjejer för att förhandla den normativa femininiteten i opposition till det avvikande och 
icke önskvärda. Men jag kan också se i tjejernas diskussion att de även konstruerar sin femininitet 
i förhållande till killars genuskonstruktion och manlig ”slampighet”.  
 

”Det är ingen skillnad om det är en tjej eller en kille. Jag tycker det är lika dålig stil. Det är bara 
att det inte finns något ord.” 

 
Att hångla med killar kan dock vara överensstämmande med den normativa femininitet som 
tjejerna konstruerar under premissen att tjejen har ”rätt inställning”. 
 

”Jag tycker att det handlar om hennes inställning. Om man har som inställning att man vill 
hitta den rätta är det okej. Men inte om man har som inställning att hitta någon att ligga med 
för att vara cool!” 

 
I diskussionen om ”slampighet” tar Karin, Cecilia och Mia upp ett exempel, om när en av 
tjejerna har hånglat med en kille, som för mig tydligt visar på hur de positionerar sig själva i 
opposition till kategoriseringen ”slampa”. Ur exemplet kan man tydligt uttyda hur de förhåller sig 
till hur tjejer interagerar med killar när de är ute på krogen.  
 

”Jag skulle aldrig hångla med någon främmande kille. Jag skulle aldrig kunna kyssa en kille 
första kvällen jag träffar honom. Jag tycker jag är bättre än så.” 

”Om det hade varit någon okänd du hånglade med hade jag fått en hjärtattack!” 

 
I diskussionen blir det tydligt att Karin, Cecilia och Mia ser på varandra som utom riskzonen att 
bli kategoriserade som ”slampor” eftersom de gör skillnad på sitt eget sätt att interagera med 

                                                 
66 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2004) s. 185 och 216 
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killar och ”slampans” sätt att göra det. De tar tydligt avstånd från beteende som att bli bjuden på 
öl och de ”tycker att de är bättre än så” och motiverar sitt eget agerande med att de har ”rätt 
inställning”. 
     Även vilka killar tjejerna inte vill bli förknippade med uttyder jag vittnar om hur deras 
konstruktion av femininitet ser ut. På min fråga om man kan bli kär i en kille som kategoriseras 
som ”invandrare” får jag ett rungande och enhälligt nej till svar från tjejerna. I min analys av 
tjejernas diskussion kring möjliga pojkvänner blir det tydligt att för att vara konform med den 
normativa femininiteten bör man umgås med killar som kommer från samma socioekonomiska 
klassmässiga förhållanden och som delar Karin, Cecilia och Mia normativa konstruktion av 
etnicitet. Här syns en tydlig koppling mellan konstruktionen av etnicitet och konstruktionen av 
femininitet och denna koppling med fler diskuterar jag i det följande avsnittet.  
 

Den normativa svenska femininiteten  
Jag har beskrivit hur jag har kunnat tolka att Karin, Cecilia och Mia positionerar sig i opposition 
till den avvikande etniciteten och att tjejerna även positionerar sig i opposition till avvikande 
femininitet. Jag har också i min analys kommit fram till att konstruktionerna av genus och 
etnicitet är samankopplade. Det är tydligt för mig att etnicitet konstruerar femininitet och 
femininitet konstruerar etnicitet i tjejernas vardag. Jag har kunnat tolka ur Karin, Cecilia och Mias 
utsagor att det är en del av den normativa femininiteten att också vara bärare av den svenska 
normativa etniciteten.  
     Detta manifesterar sig bland annat i talet om vilka killar tjejerna vill bli förknippade med, eller 
snarare vilka killar de inte vill bli förknippade med. Att tjejerna absolut inte vill förknippas med 
killar som kategoriseras som ”invandrare” är ett uttryck för hur etnicitet och konstruktionen av 
genus är samankopplade. Karin, Cecilia och Mia kan inte föreställa sig och tar avstånd från att bli 
kära i eller hångla med killar som är bärare av icke-svensk etnicitet. Ur detta tyder jag att om man 
blir förknippad med en kille med avvikande etnicitet är man inte konform med den normativa 
femininiteten. Jag tolkar det som att vara tillsammans med en kille som är bärare av icke-svensk 
etnicitet skulle medföra att tjejens egen konstruktion av både etnicitet och femininitet inte ses 
som normativ. Ambjörnsson har även hon i sin studie uppmärksammat att killar men avvikande 
etnicitet är otänkbara som kärlekspartners eftersom det skulle förstöra både tjejens svenska 
etnicitet och normativa femininitet.67

     Alltså är den normativa femininiteten svensk och ett kriterium för att vara konform med den 
normativa femininiteten är att vara konform med den normativa svenska etniciteten. För att 
uttrycka den normativa feminiteten krävs alltså inte bara att vara överensstämmande med just 
denna genuskonstruktion utan också att man är bärare av svensk etnicitet. 
      I min analys av tjejernas diskussioner blir det tydligt att de tjejer som är bärare av icke-svensk 
etnicitet anses som avvikande och därför inte heller överensstämmande med den normativa 
                                                 
67 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2004) s. 250-257 
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femininiteten. Den icke-svenska femininiteten tillhör alltså de femininiteter som ses som 
avvikande av Karin, Cecilia och Mia. Tjejerna positionerar sig själva i opposition till den icke-
svenska femininiteten och beskriver den på liknande vis som den avvikande etniciteten och 
avvikande femininitet. Tjejer som beskrivs som ”invandrare” av Karin, Cecilia och Mia 
kategoriseras efter samma kriterier som avvikande etnicitet och avvikande femininitet. Deras 
beteende beskrivs som högljutt och ”fjortisaktigt”. Samma likhet mellan beskrivningarna av icke-
svensk femininitet och annan avvikande feminitet återfinns också i Ambjörnssons studie.68 Här 
syns tydligt att det som anses vara avvikande etnicitet är nära samankopplat med det som anses 
som avvikande femininitet. 
 

Slutdiskussion 
I min analys har jag belyst konstruktionen av etnicitet och konstruktionen av femininitet i 
informanternas vardag. Med utgångspunkt i deras utsagor har jag sett en tydlig koppling mellan 
etnicitet och genuskonstruktion. Det har blivit tydligt att svenskhet är närvarande i tjejernas 
vardag och att även svenskhet är etnicitet.  
     Att den normativa femininiteten, som den tydliggörs av informanterna, är svensk visar tydliga 
kopplingar mellan konstruktionen av femininitet och etnicitet. Det har också blivit tydligt att 
etnicitet och femininitet kategoriseras efter beteende och att det är i relation till avvikande 
beteende som den normativa etniciteten och feminiteten konstrueras. Alltså är ett mycket viktig 
resultat att den svenska etniciteten består i att inte vara det avvikande. Att vara svensk är att inte 
vara icke-svensk. 
     Svenskheten som den normativa etniciteten hoppas jag kommer att diskuteras mer i 
samhällsdebatten som jag idag anser fokuserar enbart på avvikande etnicitet och de problem som 
det förknippas med. Att också belysa den maktrelation som finns mellan den normativa och den 
avvikande etniciteten anser jag vara mycket betydelsefullt för att få ökad förståelse för hur 
dagens samhälle fungerar.  
     För mig förefaller det även givande att se på kategorierna genus och etnicitet ur andra 
perspektiv än vad jag har gjort. Att även undersöka svenska killars konstruktion av etnicitet och 
genus och kopplingar mellan dessa förefaller för mig mycket intressant. Men även att vända på 
perspektivet och göra liknande undersökningar med de, som i denna studie utpekas som 
avvikare, skulle i mina ögon vara mycket berikande.  
      För att på ett ännu mer komplext vis förstå hur som etnicitet och genus samspelar skulle det 
även vara givande att koppla ett klassperspektiv på konstruktionerna av dessa kategorier. 

                                                 
68 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2004) s. 248 
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"Barn är ett främmande folk” 
– en studie kring föräldrar till internationella adoptivbarn och deras syn på kulturell 

bakgrund och identitet

Av: Günay Dogan 

Inledning  
Det finns idag ungefär 46 000 utlandsadopterade barn i Sverige och antalet ökar varje år med 
cirka 1 000 barn.69 Det betyder att Sverige är det land i världen som har flest internationella 
adoptivbarn i relation till den egna befolkningsmängden. Över hälften av dem är idag över arton 
år. De barn som adopteras kommer från ett 25-tal länder i Sydamerika, Asien, Afrika och 
Östeuropa.70 Detta betyder att Sverige har en unik position i adoptivsammanhang eftersom de 
har adoptionskullar som vuxit upp och kan dela med sig av sina livserfarenheter men det kan 
diskuteras hur väl Sverige använder denna kunskap. Statistik visar att utlandsadopterade löper 
större risk för psykiska problem och att de är överrepresenterade i självmordsstatistik, detta trots 
den unika positionen Sverige har.71 Det är viktigt att lyfta upp denna statistik för den visar att de 
åtgärder som samhället valt att genomföra inte har varit lyckade, man ska ha i åtanke att Sverige 
har adopterat utlandsfödda sedan slutet av 1950-talet.72 De åtgärder som menas är speciellt de 
åtgärder som tagits för att stärka adoptivbarns rättigheter. 
     Det var först under 1970-talet som staten ville markera likheten mellan adoptivföräldraskapet 
och det biologiska föräldraskapet, detta gjorde man genom att övertyga människor att adoptera 
var ”lika bra” som det biologiska familjeskapet. Det som kunde inträffa var att ”lika bra” lätt 
kunde sammanblandas med ”likadant som” vilket i sig lett till att många adoptivföräldrar valt att 
inte ta till sig eller delvis förneka barnens biologiska och etniska ursprung.73  
     Denna delstudie kommer att behandla adoption med fokus på hur adoptivföräldrar skapar, 
vidmakthåller och reproducerar sina adoptivbarns etniska och kulturella identitet. Blandat annat 
urskiljs de mekanismer och strategier som föräldrarna i denna studie väljer när de måste förhålla 
sig till barnens ursprung.     
     För att underlätta för läsaren följer en kortare presentation över studiens disposition och 
resultat. I metoddelen redogörs för det empiriska materialet, tillvägagångssätt vid insamling av 
material och hur materialet bearbetats. I efterföljande analys kommer jag att presentera samt 

                                                 
69 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, (http://www.mia.eu/), 2007-01-02 
70 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, (http://www.mia.eu/), 2007-04-06 
71 Hjern, Lindblad & Vinnerljung, “Suicide, psychiatric illness, and social maladjustment in intercountry adoptees in Sweden: A 
cohort study” (2002), s. 443ff 
72 DN debatt "Var tionde gör självmordsförsök"  
(http://www.adoptionsportalen.se/linkout/o.php?out=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=8163
&previousRenderType=1) 2007-02-05 
73 Malin Irhammar, Att utforska sitt ursprung – Identitetsformande under adolescensen hos utlandsfödda adopterade. Betydelsen av 
biologiskt och etniskt ursprung, (Lund ,1997), s. 16 
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diskutera de teman som vuxit fram under studiens gång. Studien kommer att avslutas med en 
kort slutdiskussion som kommer att behandla de slutsatser som nåtts utifrån analysen.  

Studiens syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur föräldrar som väljer att adoptera utlandsfödda barn resonerar 
kring kulturell bakgrund och identitet. Att förstå adoptivföräldrarna, som troligtvis bär med sig 
oerhört mycket kunskap om adoption är ambitionen för studien. Frågor av betydelse är;  

 Vilken betydelse tillskriver adoptivföräldrar på barnens ursprung? 
 Ytterligare en fråga som är relevant och betydelsefull blir; Hur ska adoptivbarnets 

ursprung bejakas enligt denna syn? 

Teoretiska Utgångspunkter 

Kulturell identitet  
Termen kulturell identitet används när man kategoriserar i relation till etnicitet, religion, seder 
eller plats och region.74 Det som menas med begreppet kulturell identitet är de olika sätt som 
människor definierar och positionerar sig själva med utgångspunkt i föreställningar kring 
kultur och kulturella skillnader.75   
     Kulturell identitet kan huvudsakligen ses från två olika positioner; essentialistisk (även 
kallad primordial) respektive konstruktivistisk.76 Det essentialistiska betraktelsesättet tar sitt 
avstamp i att kulturell identitet är någonting oföränderligt och nedärvt. Det är något givit som 
individen inte kan skilja sig ifrån. Denna essens eller kärnidentitet föregår all socialt samspel. 
En företrädare för detta perspektiv är antropologen Clifford Geertz som i artikeln ”Primordial 
ties” belyser den starka känslan av samhörighet som existerar bland individerna i den egna 
gruppen, som inte kan förklaras med nuvarande sociologiska metoder. Vidare menar Geertz 
att denna känsla av samhörighet skiljer sig avsevärt från till exempel, den tillhörighet som 
baserar sig på klass.77 Föreställningen om ett ömsesidigt ursprung som bottnar i ett 
gemensamt språk, religion, etnicitet eller gemensamma seder är något som kan frambringa en 
obeskrivlig känsla av samhörighet med en speciell grupp. Detta sinnesintryck kan erfaras som 
någonting äkta, som en kärna som är solid och oförändlig. Den fördel som kan urskiljas är att 
det essentialistiska synsättet erbjuder individer en social tillhörighet oavsett sociala 
omständigheter. Den erbjuder även människor en kärnidentitet, som avger trygghet, säkerhet 

                                                 
74 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, (Falun, 1998), s. 47      
75 Stuart Hall, ”Kulturell identitet och diaspora” i Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället. Red, Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn., (Falun, 1999), s. 231f 
76 Stuart Hall, ”Kulturell identitet och diaspora” i Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället. Red, Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn., (Falun, 1999), s. 231f 
77 Clifford Geertz, ”Primordial ties” i Ethnicity. Red, Hutchinson & Smith, (New York, 1996), s. 40ff 
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och emotionella välbehag eftersom man anser sig vara en del av en större helhet.78 Denna 
gemenskap kommer inte till villkorslöst, alla får inte ta del av gemenskapen. Hylland Eriksen 
skriver i sin bok Rötter och fötter, att essentialism är som ett omvänt kylskåp, som skapar värme 
inåt men kyla utåt.79

     Den konstruktivistiska skolan anser att kulturell identitet är förändlig och dynamisk. 
Identitetsskapandet är något fortgående som hela tiden producerar och reproducerar, där 
betydelsen och fokus ligger på att det är historiska händelser och sociala relationer som 
bestämmer vår identitet. Med andra ordalag uppfattas kulturell identitet som en social 
konstruktion. Identiteten är alltså kontextbunden och inte något statiskt som fastställs av ens 
ursprung.  Konstruktivisterna ställer sig emot att det finns något kulturellt äkta eller 
autentiskt.80 Inom den vetenskapliga forskningen är det den social konstruktionistiska synsättet 
som dominerar.  
      En av de få som ställer sig över denna akademiska debatt är Gerd Baumann, som anser 
att det inte är så enkelt som att bara välja sida eller ett val mellan en riktig och en falsk 
kulturteori.81 Vidare anser Baumann att teorierna inte är varandras konstraster på grund av att 
den essentialistiska identitetsretoriken har en inbyggd konstruktivism eftersom den försöker 
återskapa det förgångna. Baumann anser att det skulle vara mer givande att inte se 
essentialistism och konstruktivistism som teori utan som diskurser. Om man skulle förhålla sig 
på detta sätt skulle man kunna fånga hur människor genom språk och handling positionerar 
sig till kultur. De mekanismer som urskiljs är att människor handlar situationellt, och av den 
orsaken förhåller sig minimalt till en oföränderlig tradition när det gäller kulturell identitet. 
Vad Baumann vill påpeka är att det är situationen ifråga som bestämmer om människor 
förmedlar kultur som essentiellt eller konstruerat. 
 

Stigma 
Erving Goffman skriver i boken Stigma – den avvikandes roll och identitet, att ett stigma är ett attribut 
som är djupt misskrediterande för en individ och att individen bedöms av sina medmänniskor 
utifrån det attributet.82 När människor samspelar med varandra så är det oundvikligt att inte 
placera dem i kategori exempelvis man – kvinna, gammal – ung eller invandrare – svensk. Om 
personen som kategoriseras uppfattas ha en avvikande egenskap eller ett avvikande utseende 
väljer vi allt som ofta att placerar denna person i kategorin ”den andre”. Personen betraktas av 
resten av samhället som avvisad och marginaliserad. Det är så här ett stigma manifesterar sig. 
Enligt Mats Hilte kan paralleller dras till Howard Beckers stämplingsteori som beskriver stigma 
                                                 
78 Bo Petersson & Eric Clark, Identity Dynamics and the Construction of Boundaries (Lund, 2003), s. 8 
79 Thomas Hylland Eriksen, Rötter och fötter: identitet i en ombytlig tid, (Lettland, 2004) s. 9f  
80 Stuart Hall, ”Kulturell identitet och diaspora” i Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället. Red, Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn., (Falun, 1999), s. 234 
81 Gerd Baumann, The Multicultural Riddle - rethinking national, ethnic and religious identities, (New York, 1999) 
82 Erving Goffman, Stigma : den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 1972) s.12 



 24

som en social stämpel. Det är denna stämpling som bestämmer om individen är annorlunda.83 
En följd av stigmat är att andra individer, de så kallade normala människor som är befriade från 
att ha detta stigma, tillskriver den stämplade personen beteenden och beskaffenheter som 
föreställes tillhöra den personen.  
     Vidare beskriver Goffman att stigmat manifesterar sig i tre olika former; det kroppsliga 
stigmat så som missbildningar och fysiskt handikapp, den andra formen är fläckar på den 
personliga karaktären exempelvis kriminalitet, missbruk osv. och slutligen det ”tribala” stigmat 
som visar sig igenom religion, kön eller etnicitet.84  Med andra ord så finns det olika grader på 
stigman eftersom de kan vara både synliga och dolda.  

Metod 
I detta avsnitt redovisas användningen grundad teori, beskriva det tillvägagångssätt som valts, 
hur intervjuerna genomfördes, val av informanter samt hur bearbetningen av materialet 
slutfördes.  

Grundad teori och dess tillämpning i den aktuella studien  
För att belysa föreliggande frågeställningar, grundas studien på empiriskt data som samlats in 
från tre observationer och fyra intervjuer där fokus ligger på intervjuerna. Lars Kaijser ger detta 
råd innan man genomför en intervju:  

”Det kan vara lämpligt att göra en pilotstudie, en mindre undersökning för att få det material 
som behövs för att lära sig att ställa de frågor som är relevanta” 85  

Således utfördes två av observationerna på en förskola som specialiserat sig på att ta emot 
adoptivfamiljer och den tredje och sista observationen gjordes på ett internetforum för 
adoptivföräldrar. En icke-deltagande observation var det metodsätt som valdes vid 
internetobservationen. Med icke-deltagande observation menas det att forskaren utgår från att 
endast iaktta och inte deltar på något sättet.86  Observationerna fungerade som en förstudie till 
intervjuerna där frågor kring det studerade fältet väcktes, observationerna kommer därför endast 
synas indirekt i analysen. Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare. Därefter 
transkriberades materialet. Det svåra med transkriberingen är att informanterna kanske inte anser 
att man har gjort dem rätta. Kvale skriver så här om transkriberingen: ”Utskriften är en översättning 
från ett språk till ett annat…”.87  Då är frågan ska man ändra informanternas talspråk till skriftspråk 
och till vilken grad. En möjlig riktlinje är att leva sig in i informantens situation och föreställa hur 
du skulle vilja bli formulerad och citerad.88 Således ändrades informanternas talspråk till 

                                                 
83 Mats Hilte, Avvikande beteende: en sociologisk introduktions, (Lund, 1996), s. 115f 
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skriftspråk för att inte informanterna skall känna obehag över sitt talspråk. Modifieringarna är så 
pass små att de inte påverkar utsagor på något sätt. 
     Innehållet i intervjuerna kodades, kategoriserades och analyserades med hjälp av 
metodverktyget grounded theory (för närmare begreppsförklaring läs metodstycket i kappan).89 
Det som eftersträvades med kodningarna och etiketteringen var att hitta teman utifrån vilka 
analysen kunde utvecklas.90  

     Grundad teori utgår främst från två centrala grundtankar. Den första är skapandet av teorier 
och detta görs främst utifrån kvalitativ forskning.91 Det andra centrala temat är att undvika fällan 
att verifiera. Glaser och Strauss anser att för mycket möda hade lagts på verifieringsprocessen, 
det är ändå generingen av nya teorier som är det viktigaste enligt dem. De vill inte avskaffa 
verifieringen helt och hållet men den verifiering som görs bör vara i linje med generingens 
syfte.92 Glaser och Strauss menar att teorin ska passa datan och inte att datan ska passa teorin.93 
Den styrka det finns med att använda sig av grundad teori är, möjligheten att finna nya 
iakttagelser då teorier kommer från verkligheten och verkligheten verifiera inte befintliga teorier.  
     Den kritik som kan riktas mot grundad teori är att Glaser och Strauss förespråkar att en 
forskare bör gå ut i fältet förutsättningslöst. De skriver så angående förutsättningslösheten på 
fältet:  

“[…] to cover ‘all’ the literature before commencing research, increases the probability of brutally 
destroying one’s potentialities as a theorist.” 

 
Problemet är att data inte genererar teorier utan det är forskaren som genererar teorier.94 Seldén 
har sammanfattat fyra svagheter med grundad teori som han anser att man måste förhålla sig till 
när man använder sig av denna metod. De är; kodningspetighet, vid kodning lyfts incidenter ur 
deras kontexter och sammanhang, avsaknad av insikt när det gäller förförståelse leder till att 
kunskapsbrist blir en styrka och slutligen produktion av allmänkunskap på aktörsnivå motarbetar 
teorier – trivial kunskap.95

Intervjuernas struktur och genomförande  
Den metod som använts vid intervjuerna är en semi-strukturerade intervjuform eftersom den är 
mycket friare än exempelvis strukturerade intervjuer där man nitiskt följer ett frågeschema. 
Fördelen med denna metod är att jag som intervjuare har ett större utrymme att utforma nya 
frågor under intervjuprocessen och att även informanten i större utsträckning kan besvara 
                                                 
89 Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, The Discovery of Grounded Theory (New York, 1967) 
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frågorna på ett mer personligt sätt.96  De frågor som ställdes var i linje med hur det är att vara 
förälder till ett barn som redan finns och fördelarna samt svårigheter med denna situation. Under 
hela intervjusessionen använde jag mig av uppföljningsfrågor. Uppföljningsfrågorna var oftast 
tolkande frågor exempelvis, Om jag tolkar dig rätt?, Uppfattade jag dig rätt? Innebär det att? Kan du 
vidare utveckla?, på så sätt fick jag respons direkt från informanten vilkens utsaga jag tolkade. 97  
Resultatet blev att intervjupersonen inte alltid höll med om tolkningen som gjordes, vilket kom 
att visa sig betydelsefullt i min analys. Metoden i frågan medförde att det inte bara var jag som 
forskare som inskrider och tolkar intervjupersonens berättelse, utan också tvärtom, informanten 
blev på så sätt inte bara ett studieobjekt, utan också en aktiv del av tolkningsprocessen men det 
bör nämnas att forskaren alltid har tolkningsföreträde. Som författare för denna studie har jag 
valt att skriva om etnicitet. Det är följaktligen jag och inte informanterna som fokuserar på 
etnicitet. I samband till diskussionen om adoption konstaterar jag emellertid att föräldrarna i 
studien tenderar att låta etnicitet ta en överordnad ställning i diskussionen. En reflektion är att 
det i detta resonemang tycks självklart att etnicitet förenar mer än andra faktorer såsom 
exempelvis kön, ålder och klass etc. 

Etiska överväganden och moraliska funderingar  
Skyddandet av deltagarnas identiteter är ett eller om inte den viktigaste etiska aspekten i ett 
forskningsprojekt. Informanterna kommer att ges fingerade namn i samband texten men total 
anonymitet kan inte utlovas eftersom det alltid finns en minimal risk att de kan bli igenkända. Ett 
intervjukontrakt skisserades upp och gavs till alla informanter. Innehållet i kontraktet förklarade 
utförligt vad det betydde att medverka i den aktuella studien, att all medverkan var helt frivilligt 
och kunde avslutas i vilket skede som helst. Vidare stod det att allt material skulle behandlas med 
ytterst försiktighet och på ett sätt som skulle förhindra någon obehörig att ta del av materialet. 
Allt gjordes i linje med vetenskapsrådet etiska förhållningsregler HSFR.98 Ytterligare en central 
etisk aspekt är att man som forskare får en inblick i intervjupersonernas privatliv och 
uppmärksammar dem för dilemman och frågor som de kanske inte observerat eller funderat på 
tidigare, men efter intervjusessionen börjar reflektera över.99  
     De funderingar som dök upp under intervjuerna var, hur djupa och hur känsliga frågor får jag 
som forskare ställa. Det fanns ett flertal tillfällen där jag som forskare fick ta ett kliv tillbaka 
eftersom informanterna uttryckte obehag direkt via ord eller indirekt med sitt kroppsspråk. 
Exempelvis en fråga som de flesta föräldrar blev mycket upprörda över var; om de såg adoption 
som ett räddningsprojekt? Alla föräldrar hade en liknade reaktion och de poängtera klart och 
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tydligt att det inte gällde något räddningsprojekt utan att det endast handlade om att bilda en 
familj.  

En presentation av informanterna  
Informant nr ett som kallar jag Annelie, hon är 45 år, bor i en mindre ort i Östergötland och 
arbetar som läkarsekreterare. Hon är gift och valt att adoptera två barn från ett land i 
Sydamerika. Annelie var 32 år när hon adopterade för första gången. Barnen har fått nya 
tilltalsnamn som enligt Annelie är gångbara både i Sverige och i barnens hemland. Den andra 
informanten har fått det fingerande namnet Nina. Hon är 29 år och lever ihop med sin sambo i 
en större stad i Östergötland. Hon är för tillfället tjänsteledig. Nina har valt att adoptera ett barn 
från Sydkorea. Även Nina har valt att byta ut sitt barns tilltalsnamn. Roger är informant nr tre. 
Han är 36 år och är egenföretagare samtidigt som han jobbar ideellt för en förening som inriktat 
sig på adopterades rättigheter. Roger har en flicka från ett asiatiskt land och en pojke från ett 
afrikanskt land. Han har valt att behålla sina adoptivbarns ursprungliga tilltalsnamn. Den sista 
informanten har fått heta Karin. Hon är 35 år, bor i en större stad i Östergötland. Karin bor ihop 
med sin make och har två pojkar från Bulgarien. Hon har tidigare arbetat som lärare men är för 
tillfället tjänsteledig. Karin har även hon valt att byta namn på sina barn.   

Både svensk och icke-svensk – analys av materialet  
Under analysen av materialet visade det sig att föräldrarna hade en ambivalent bild av sina barns 
ursprung. De kunde betona att deras barn var födda utomlands men att de inte skulle ses som 
invandrare. Å andra sida kunde de ge intryck av att deras barn hade kärnidentitet eller essens som 
var knuten till deras ursprungsland som ingen kunde ta ifrån dem. Den kluvna bild tedde sig svår 
att förstå; hur kunde de vara etniska och kulturella svenskar men samtidigt vara förenade med 
ursprungslandet på ett oförklarligt sätt. Denna föreställning av essens yttrar sig i två former; 
rädsla och fascination. 
     I analysen har jag kategoriserat den kluvna bilden i tre huvudteman; Det konstanta – det 
autentiska jaget, denna kategori lyfter fram den föreställning som finns hos föräldrarna att deras 
adoptivbarn har en kärnidentitet eller vissa egenskaper som inte kan förändras.  Det förändliga – 
det tillskrivna jaget kan ses som motsatsen till det föregående temat. Detta tema beskriver hur 
föräldrarna ändrar och tillskriver sitt barn en svensk identitet och det sista temat heter Både och 
eller antigen eller – om främlingen och främlingsskapet belyser den ambivalenta bild som existerar kring 
barnens tillhörighet. Är de svenskar eller är de för alltid förknippade med sitt ursprungsland och 
går det att förena dessa två motpoler.   
  

Det konstanta – det autentiska jaget   
Finns det en kärnidentitet med andra ordalag en identitet som är medfödd och finns det vissa 
egenskaper som utmärker den kultur som individen rör sig i? Dessa funderingar finns bland en 
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stor majoritet människor och även bland informanterna i denna studie. Föräldrarna betonade 
ofta i sina utsagor att deras barns egenskaper är kopplade till deras födelseland och dess kultur. 
Denna föreställning har visat sig vara återkommande i det empiriska materialet. När det kom till 
de egenskaper som barnen besitter vilka föräldrarna inte kunde förklara, menade föräldrarna att 
dessa egenskaper har sin grund i barnets kulturella ursprung. Denna tanke synliggörs speciellt väl 
när Roger säger: 
 

Roger; ”Min dotter är nästan för lugn, du vet så där lugn som man är i dem där kulturerna. 
Det är väl den specifika egenskapen som jag är speciellt stolt över. Tur att hon inte är som sin 
pappa som är alldeles för stressig och som har för många bollar i luften, (hahaha).”  

 
I det ovanstående citat kan vi se hur Roger anser att det lugn som hans dotter besitter är kopplad 
till den kultur som hon kommer ifrån. Enligt Roger är det en del av deras kultur något som alla 
människor har där borta i kontrast till sig själv (och sin kultur?) som inte besitter denna 
egenskap.  
     Desto längre intervjuerna pågick så tydliggjordes en essentialistisk synsätt i de resonemangen 
som rörde föräldrarnas tillkortakommanden och brister. Barnens egenskaper idealiserades och 
essentialiserades. Barnens egenskaper jämfördes hela tiden med föräldrarnas egenskaper. Det 
som hände var att det sakta men säker blev en jämförelse av kulturer, där adoptivbarnet fick stå 
för den främmande kulturen och föräldrarna fick stå för den västerländska eller snare för den 
svenska kulturen. En sådan kulturell idealiseringen är påtaglig när Annelie talar om sina döttrars 
konstnärliga kvaliteter; 
 

Annelie; ”Jag älskar att mina döttrar har det konstnärliga i sig. Man kan ju undra om det inte 
ligger i deras gener. Dom älskar att dansa och måla och det har dom inte fått från mig eller 
min make.” 

 
Precis som Annelie så betonar även Nina att hennes dotter är så bekymmerslös, spontan och att 
hon var sådan redan från första dagen; 

  
Nina; ”**** är så livlig och glad och du vet så där välkomnade varm. Det var hon redan första 
dagen. Direkt när hon såg mig så ville hon inte släppa taget.”    

 
En av informanterna som dock ställde sig någorlunda kritisk till tanken om att man har en 
kärnidentitet var Karin. Hon ansåg att allt sådant prat var att stereotypifiera människor. Karin 
säger så här angående föreställningen om att vissa egenskaper är kopplade till kultur;  
 

Karin; ”För min egen del tror jag inte så mycket på egenskaper kopplade till ett visst land eller 
område, det låter lite stereotypt att människorna i ett visst land är på det här sättet eller på det 
där sättet.” 
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Det Karin säger är att hon är trött på denna diskussion om att vissa egenskaper kan knytas till 
vissa länder samt vissa folkslag och hon tillägger att många av hennes vänner som också är 
adoptivföräldrar, förmedlar sådana tankar. Vidare så säger Karin att hon är helt emot en sådan 
föreställning men i efterkommande uttalande så motsäger Karin sig själv och även hon förmedlar 
en essentialistisk syn, när hon säger att; 
 

Karin; ”Tvärtom ser jag egenskaper hos mina barn som jag kan koppla till deras biologiska 
föräldrar och vilket vi i den information vi har om föräldrarna också kunnat få verifierat.  
T ex har vårt ena barn ett bra bollsinne och vi vet att hans biologiska far var mycket 
sportintresserad. Han är också väldigt musikalisk, vilket också troligtvis finns i blodet, även om 
jag också tycker om att sjunga.” 

 
Barnens egenskaper naturaliseras, det kan ses i de ovanstående citaten. De egenskaper som 
barnet bär med sig uppfattas inte vara produkter av social interaktion eller ett samspel mellan 
människor utan något som finns i generna eller blodet. Genom att hela tiden betona att barnen 
besitter något speciellt så menar jag att man differentierar barnen från resten av samhället. De är 
speciella för att de är mer i kontakt med sitt inre och autentiska jag vilket resten av samhället inte 
är. Deras föreställningar om sina barn kan tolkas som harmlösa eller som något naivt från 
föräldrarnas håll. Det går till och med att se det som något naturligt som alla föräldrar gör 
eftersom de är stolta över sina barn. Men de är inte så harmlösa som man först kan tro. 
Föräldrarnas föreställningar blir till positiva stereotyper. Enligt Sernhede leder denna fascination 
av sådant slag till att stigmatiserande egenskaper omvandlas till något eftersträvansvärt. Sernhede 
hävdar att positiva stereotyper inte är lika motbjudande som rasismens negativa stereotyper men 
de är fortfarande stereotyper. Han ger exempel på hur dessa positiva stereotyper gestaltar sig;  

 
Hos den andre finns den äkthet, sensualism, bekymmerslöshet, spontanitet osv. som det 
moderna samhället förnekar eller gör dysfunktionellt.100    

 
Alla dessa egenskaper som Sernhede har listat kan vi finna i de uttalanden som föräldrarna har 
gjort i de citat som jag diskuterat. Vidare skriver Sernhede att det farliga med exotismen är att 
den upphöjer vissa människor på piedestal och precis som rasismen så grundar den sig i en 
överlägsenhetsdiskurs som existerar i väst eftersom den likt rasismen tingsliggör den andre.101  
Denna exotisering leder till att barnet inte kan komma ifrån sitt ursprung hur mycket den skulle 
vilja det. Barnets ursprung blir till en kulturell tvångströja som barnet inte kan komma ur. Således 
blir adoptivbarnet alltid en representation av det främmande och den främmande kulturen. Att 
hela tiden jämföras med resten av samhället (medvetet eller omedvetet) måste vara väldigt 
påfrestande. Om en person är en ”jämförelsefaktor” måste den också per automatik inte vara en 
                                                 
100 Ove Sernhede, ”Rädslan och fascinationen inför det främmande” i Främlingskapets anatomi, Red, Hallerstedt & 
Johansson, (Stockholm, 1996) s.106 
101 Ove Sernhede, ”Rädslan och fascinationen inför det främmande” i Främlingskapets anatomi, Red, Hallerstedt & 
Johansson, (Stockholm, 1996), s.106  
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”likhetsfaktor”. För att förklara detta tillstånd och denna känsla kan man använda sig av 
Durkheims anomibegrepp. Durkheim förklarar anomitillståndet på följande sätt;  
 

”Det anomiska tillståndet inträffar, när individen saknar regler för sitt beteende och upplever 
detta som en plåga. Den djupaste orsaken är dock bristen på eller en mycket vag 
samhörighetskänsla: individ och samhälle är två från varandra skilda företeelser som saknar 
beröringspunkter. Dessa beröringspunkter saknas mellan samhället och individens känslor och 
aktiviteter - de lämnas helt utan reglerande kontroll”.102

 
När föräldrarna skiljer mellan sina beteenden och adoptivbarnets beteende så skapas denna vaga 
samhörighetskänsla. Barnen kan växa upp och känna att deras egenskaper är en börda och en 
belastning som har sitt ursprung i det land som de är födda i och precis som Durkheim säger så 
kan individen föreställa sig att regler saknas för dennes beteende. Adoptivbarnet görs till 
representant för det avvikande och det främmande medan föräldrarna får förknippas med 
normen.  
     Essentialiseringen av adoptivbarn sker inte endast av föräldrarna utan även av högre 
instanser. Det går exempelvis att läsa i den SOU-rapport Adoption – till vilket pris? som regeringen 
publicerade år 2003. I denna rapport går det att läsa att adoptivbarn har två ursprung och/eller 
två kulturer.103 Denna syn på adoptivbarn är problematisk eftersom dessa barn är uppvuxna i 
Sverige av så kallade etniskt svenska familjer och har socialiserats in i en svensk kultur. I alla 
hänseenden är de svenskar förutom att de har ett avvikande utseende eller snare ett utseende 
som inte är representativ för normen. Om även staten förmedlar denna bild av att det finns en 
kulturell essens som barn hela tiden måste hela tiden förhålla sig till och ta hänsyn till så är det 
ganska självklart att även föräldrarna förmedlar en sådan föreställning.  
     På senare tid har det även höjts röster angående den så kallade ”rotsökningen” som 
adoptivbarnen gör.  Den norske socialantropologen Signe Howell är en av dem som lyft fram 
denna kritik i sina två papers ”Biologizing and debiologizing kinship” samt i The significance attributed to 
place of origin and ”roots” amongst adoption ”experts” and transnationally adopted people. Enligt Howell är 
den så kallade känsla av att vara en del av ursprungskulturen inte representativ bland adoptivbarn 
och att det snare är en något som adoptivföräldrarna är intresserade av och inte 
adoptivbarnen.104 Även i Howells studie ser vi att det är adoptivföräldrarna som tillskriver 
ursprungskulturen betydelse. Det ska dock nämnas att Signe Howells forskning fått motstå stark 
kritik från vuxna adopterade som anser att hennes forskning är vinklad och naiv.105  
                                                 
102 Émile Durkheim, Självmordet, (Lund, 1983), s. 218 
103 SOU – rapport; Adoption - till vilket pris?, http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/81/5518add0.pdf, s.27, 
2007-02-11 
104 Tobias Hübinette, Att skapa en adoptivkoreansk identitet bortom Västs mångkulturella diskurs, 
(http://www.tobiashubinette.se/identitet_2.pdf), 2007-02-17     
105 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, http://www.mia.eu/publikationer/niainf/niai34.pdf ,s. 4 
2007-03-18 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/81/5518add0.pdf
http://www.tobiashubinette.se/identitet_2.pdf
http://www.mia.eu/publikationer/niainf/niai34.pdf


 31

     Frågan är då vad denna föreställning grundar sig i. Ove Sernhede ger oss en ledtråd när han 
skriver att;  

 
”Genom att ladda upp och romantisera främmande platser och främmande folk, som man 
föreställer sig står närmare naturen, upprättas kontakt med en mer ursprunglig essens som blir 
den västerländska kulturens motsats.” 106   

 
Sernhede beskriver att det finns en form av ambivalens som yttrar sig i ”rädsla och fascination 
inför det främmande”. Vid samma tillfälle som det andra får företräda det skrämmande och det 
farliga så förekommer det en nyfikenhet och fascination inför det främmande. Nyfikenheten 
uttalar sig i en romantisering av den andre som tillskrivs olikheter. Dessa olikheter fylls med 
fantasier, denna process kallas för exotism eller primitivism och som i likhet med 
stereotypiseringen konstruerar sig på ett förnekande av historia d.v.s. en mytologisering.107  
 

Det förändliga – det tillskrivna jaget  
Om det tidigare avsnittet beskrev den fascination som adoptivföräldrarna hade inför sitt barns 
kulturella och etniska ursprung, kommer detta avsnitt att belysa den rädsla som också är tätt 
förknippade med dessa. I motsats till det föregående avsnittet går det att uttyda att 
adoptivbarnen framställs av sina föräldrar som svenskar och att de bör behandlas som svenskar. 
Att barnen är svenskar skapas främst i förhållande till den rädsla som är knuten till att deras barn 
ska misstas för invandrare. Eftersom invandrare är en socialt stigmatiserad grupp så finns det en 
rädsla att även deras barn ska genomgå samma diskriminering och behandling som 
medlemmarna i denna grupp genomlever. För att förhindra att deras barn ska misstas för 
invandrare så väljer föräldrarna vad som kan tolkas som olika strategier. Den främsta av dessa 
strategier har varit att byta ut sina barns ursprungliga tilltalsnamn mot svenska sådana. Nina gav 
denna anledning till valt av namnbyte;  
 

Nina; ”Vi gav ett svenskt tilltalsnamn mest för att undvika att barnet tas för invandrare i skolan 
och i yrkeslivet längre fram i tiden. Det är därför jag skulle vilja rekommendera svenska namn” 

 
I det ovanstående citatet urskiljs ett vi och dom tänkande. Det är i detta citat som vi kan se vart 
gränsen går till hur mycket hänsyn som ska tas för barnens ursprung. Det är när ursprunget blir 
till något utestängande eller stigmatiserande som viss hänsyn till ursprunget måste delvis 
förkastas.  Jag tolkar det som att Nina vill differentiera ”sina” barn från ”deras” barn och det gör 
hon genom att byta ut sitt barns tilltalsnamn. Rent omedvetet så illustrerar föräldern att det är 
något problematiskt att misstas för att vara invandrare. Det går att förstå den oro som 

                                                 
106 Ibid. s.106 
107 Ove Sernhede, ”Rädslan och fascinationen inför det främmande” i Främlingskapets anatomi, Red, Hallerstedt & 
Johansson, (Stockholm, 1996) s. 89-90 
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föräldrarna förmedlar eftersom ingen förälder vill att deras barn ska fara illa och genom att byta 
namnet menar föräldrarna att barnet kan skyddas från diskriminering eftersom de inte behöver 
vara mer annorlunda och stigmatiserade än vad barnen redan är. Men hur blir det för barnen 
långsiktigt eftersom de ursprungliga tilltalsnamnen kanske är den viktigaste länken för 
adoptivbarnen att lära känna sin historia. Enligt Tobias Hübinette väljer ungefär 70-80 % av 
föräldrarna att byta barnets tilltalsnamn vid ankomst.108  Tidigare forskning visar även att en 
individ kan fara illa av ett namnbyte; 
 

”Namnet är en språklig kategori som länkar samman familjens medlemmar. Som regel är 
namnet också en etnisk markör, som binder individen till den etniska gruppen. Att frånta en 
människa hennes namn är en av de grövsta psykologiska övergreppen som kan utföras.”109

 
Enligt Lange och Westin är namngivandet ett av de viktigaste bidragen i den primära 
socialisationen och för formandet av individens identitet. 
     När frågan ställdes till Nina om att misstas som invandrare skulle vara negativt för barnet så 
svarade hon; 
 

Nina; ”Absolut inte många adoptivbarn (även andra barn) blir och kan utsättas för mobbing i 
skolan etc. Detta vill vi försöka förhindra med ett svenskt namn. Även om de har svenska namn 
är det ju ingen garanti att de inte utsetts för mobbing. Men genom ett svenskt namn tror vi 
svenska barn kommer att se våra barn som de själva mer.” 

 
Nina är medveten om att det inte finns några garantier att hennes barn inte ska utsättas för 
mobbning och utanförskap men hon anser, som jag har tolkat det att, om barnet har ett svenskt 
namn så kommer de andra barnen att identifiera den som svensk. Hon vet även att 
invandrarbarn har det svårt i skolan och försöker i och med denna strategi att förhindra att 
hennes barn ska behöva genomgå samma behandling. Hon anser även att hon genom denna 
strategi kommer att kunna hantera situationen bättre om det skulle vara så att den uppkom.  
     Roger valde tvärtom att inte byta ut sina barns ursprungliga tilltalsnamn motiverar sitt val på 
följande sätt;  

 
Roger; ”Ett namn som man fått i sitt födelseland är en del av identiteten. Att helt ta bort det 
vore som att ta bort en del av barnet. Det är ju en länk till de biologiska föräldrar och den kultur 
som de lämnat” 

 

                                                 
108 Tobias Hübinette, En plädering för utländska adoptivbarns rätt att behålla sin ursprungsidentitet, 
http://www.immi.se/aom/2005/artiklar2005/hubinette.htm, 2007-01-09  
 
109 Anders Lange och Charles Westin, Etnisk diskriminering och social identitet: forskningsöversikt och teoretisk analys: [en 
rapport från Diskrimineringsutredningen], (Stockholm, 1981), s. 325 

http://www.immi.se/aom/2005/artiklar2005/hubinette.htm
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Det märktes att detta var ett ämne som berörde Roger väldigt mycket eftersom han blev oerhört 
känslofylld, det hördes i rösten och det kroppsspråk han använde sig av. Vad Roger menar är att 
det i grund och botten handlar om respekt för barnens rättigheter. Att det är precis som citatet 
säger, att du förnekar en del av ditt barn och att på så sätt lär du barnet att skämmas över sitt 
ursprung. Vidare kan vi se att Roger anser namnet är av stor betydelse eller som han uttryckte 
det, det är en del av identiteten. Roger talade även om föräldrarnas värderingar kring frågan om 
invandrare; 
 

Roger; ”Vi adoptivföräldrar måste ha "gjort upp" med våra värderingar kring sådana här 
ämnen. Jag tror att det är viktigt att vi försöker tänka oss in i hur en del av våra barn kan 
komma att fundera när de har blivit äldre. De kanske vill identifiera sig med invandrare och då 
är det inte särskilt roligt med en förälder som har svårt att acceptera detta.” 

 
Det Roger vill säga är att om adoptivföräldrar inte ”gjort upp”, som Roger formulera det, så kan 
detta påverka barnens självuppfattning väldigt negativt. Vidare säger han att det är barnen som 
bestämmer om de ska identifieras som invandrare eller inte och inte föräldrarna.    
     Det går att se det hela från ett annat perspektiv. Ställningstagandet av adoptivbarnets 
tilltalsnamn kan ses som ett ställningstagande/hänsynstagande av adoptivbarnets ursprung. 
David Kirk skriver i sin bok Shared fate att adoptivföräldrarna kan inta två olika positioner. 
Föräldern kan antingen erkänna skillnaderna (“acknowledgment-of-difference”) mellan dem och 
barnet eller så kan de bortse från skillnaderna (“rejection-of-difference”). Vi kan tydligt se att 
föräldrarna i denna studie valt två olika strategier. Några har valt att bortse från skillnaderna 
mellan dem och barnen samt att de valt att byta namnet för att frikoppla barnet från 
födelselandet och på så sätt anser de att deras barn har en större chans att accepteras av de så 
kallade andra barnen som fått representera de ”kulturella/etniska svenskarna”. Medan de andra 
valt att erkänna skillnaderna och acceptera dem för att de anser att det är mer rättvis gentemot 
barnen framöver. De berättar även om att de ofta pratar med sina barn om deras födelseländer 
och att de uppmuntrar dem att ställa frågor om sitt ursprung. De andra föräldrarna som valt att 
byta sina barns namn tillskriver sina barn en identitet som de tror att folk kommer att accepterar 
mer och är mer bekväma runt omkring. Ett svenskt namn betyder en svensk identitet. Genom 
att byta namnet så föreställer de sig att även reaktionerna från folk i omgivningen kommer att 
förändras. Problemet är att vissa föräldrar i denna studie fortsatt att differentiera mellan 
invandrare och svenskar. Jag skulle vilja säga att ”invandraren” skapas i förhållande till en 
normerande ”svenskhet”, trots att människors erfarenheter av migration är en del av dagens 
Sverige. Det som kunde urskiljas var att begreppet invandrare hade en väldigt negativ innebörd, 
vad detta berodde på vill jag inte spekulera i. 
      Föräldrarna lyfter även upp den ovetskap som finns över barnets hälsohistoria. De talar om 
rädslan över att deras barn kan ha sjukdomar som de inte känner till exempelvis kroniska 
sjukdomar eller ärftliga sjukdomar som finns i den biologiska familjen. Men denna dela av det 
empiriska materialet har fått lida på grund av studiens storlek. 
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Både och eller antigen eller – om främlingen och främlingsskapet   
Kan man kombinera båda delarna, kan man ha fler än en identitet? Går det att vara både svensk 
och komma från ett annat land eller måste man välja kultur och ursprung? Var går gränsen 
mellan vad som är svenskt och vad som är ”osvenskt”? Sverige är idag ett mångkulturellt land 
men det betyder inte att man kan avvika hur mycket som helst, det finns så att säga normer och 
gränser för hur mycket någon kan avvika. Hur mycket hänsyn får man ha för sin ursprungliga 
kultur innan man talar om integrationsmisslyckande och att de inte vill assimilera sig. I detta 
avsnitt kommer jag att belysa hur adoptivföräldrarna ser på möjligheterna att ha flera identiteter. 
Vem bestämmer vad som är normalt? När blir något avvikande?  
     Föräldrarnas ambivalens blir, som jag uppfattar det tydligast när jag och föräldrarna diskuterar 
deras barns tillhörighet. När Nina talar om sin dotters tillhörighet så är denna ambivalens 
märkbar;  
 

Nina; ”Jag skulle vilja säga att min dotter är varken eller. Hon är svensk fast ändå sydkorean. Hon 
är en del av båda länderna, hennes utseende och så har hon fått där ifrån men det hon har på 
insida måste ju vara svenskt för att hon är ju uppfostrad här. (skratt) man skulle kunna säga att 
hon är en världsmedborgare.” 

 
Vad Nina säger är att hennes dotter är varken eller, hon tillhör inte enbart Sverige men hon är 
inte heller enbart sydkorean utan hon är både och. Hon är svensk i sitt sätt att vara, det finns 
ingen skillnad i värderingar mellan henne och de etniskt svenska barnen. Det som skiljer dem åt 
är att hennes dotters utseende kan ses som avvikande. Nina kallar även adopterade för 
”världsmedborgare” eftersom de får ta del av det bästa av två världar. Även Karin har ett likvärdigt 
begrepp för att förklara sina barns tvetydiga tillhörighet och det är att hennes barn är ”svenskar 
som är födda utomlands”.  Jag tolkar detta som ett sätt att hantera det icke-svenska hos deras barn. 
Vidare menar Karin att detta med att ha flera tillhörigheter inte kommer att vara ett problem 
framöver eftersom Sverige blivit ett mångkulturellt samhälle där avvikande utseenden är ett 
dagligt inslag.  
     För att förklara den situation som en adopterad kan genomgå har jag använt mig av Zygmunt 
Baumans diskussion om ”främlingen”. Enligt Bauman är ”främlingen” en person som varken 
tillhör ”vi” eller ”de”, fiende eller vän. Vidare menar han att ”främlingen” befinner sig i ett 
gränsland mittemellan och detta leder till ökad förvirring och oro bland de andra;  
 

” En sådan oönskad men oundviklig tvetydighet uppfattas som hotande eftersom den fördunklar 
situationen och gör det ytterst svårt att med säkerhet välja en attityd som passar antingen i 
ingruppens eller i utgruppens kontext – antingen i en miljö av vänskapligt samarbete eller i en där 
det råder vaksam och fientlig förbehållsamhet. Med fiende strider vi, vänner tycker vi om och 
hjälper; men hur är det med dem som varken är det ena eller det andra? Eller som kan vara 
bådadera?” 110

                                                 
110 Zygmunt Bauman, Att tänka sociologiskt, (Göteborg, 1990), s. 71 
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Det dras bestämda och distinkta gränser mellan in- och utgrupper och det finns en outtalad 
överenskommelse att man inte överträder varandras skiljelinjer. Harmonin störs när 
”främlingen” oinbjuden exponera sig. När detta sker skapas en oro och ovisshet inför den 
otrygga situationen.  Baumans diskussion om ”främlingen” kan även beskriva den situation som 
den adopterade befinner sig i. Enligt mitt sätt att se uppfattas adoptivbarn befinna sig i ett 
gränsland eller mitt emellan två gränser. Problemet anses vara den att hon befinner sig mellan två 
gränser, varken en del av födelselandet eller sitt nya hemland. Min egen åsikt rörande det 
påståendet att adopterade har en annan kulturell identitet än en svensk sådan är diskutabel då 
människor som växer upp i etniskt svenska familjer oftast betraktas som etniska svenskar.  
     Tidigare i analysen har vi kunnat läsa att Karin anser att Sverige blivit ett mångkulturellt land 
och att ha flera tillhörigheter samtidigt inte är något problem längre. En liknade tanke fast lite 
mer negativ, går att finna hos Zygmunt Bauman som anser att dagens mångkulturella samhälle 
inte innefattar några distinkta grupper. I våra vardagsliv möter vi människor som vi inte kan 
placera i en kategori. Om ”de” praktiserar samma norm som ”vi” gör, är frågor vi ställer oss 
själva när vi möter dessa människor. Ur oron som ”främlingen” skapar uppkommer även ett 
behov av att försvara sig och som ett led i detta måste gränserna omskapas. Enligt Bauman så 
omskapas gränserna med hjälp av segregation; 
 

”Även om grupper som är främmande för varandra på det hela taget inte kan separeras effektivt så 
kan deras umgänge ändå i viss mån reduceras (och göras betydelselöst och därmed ofarligt) genom 
vilka metoder för segregation…” 111

 
Denna segregation från majoritetssamhället ger upphov till så kallade nya etniciteter. Ninas 
världsmedborgare är en sådan. Hylland Eriksen kallar dessa nya etniciteter för etniska anomalier.112 
Hylland Eriksens begrepp går att koppla till Baumans diskussion om ”främlingen”. De ”etniska 
anomalierna” och ”främlingarna” skapas enligt Bauman och Hylland Eriksen på grund av 
bestämda gränsdragningar som genomförs av de redan etablerade grupperna. Det går att urskilja 
fyra olika alternativ av nationell identitet enligt Hylland Eriksens resonemang och de är; svensk, 
utländsk, ”både – och” eller ”varken – eller”.113 Enligt Hylland Eriksen finns det en förutfattad 
mening att etniska anomalier har identifikationsproblem på grund av att de lever parallellt i två 
kulturer. Vidare menar han att etniska anomalier har en förhandlingsbar identitet, med detta 
begrepp menas det att etnicitet och den sociala identiteten till viss grad beror på vad individen 
själv upplever som viktigt när det berör identiteten samt att det även beror på den situation som 
individen befinner sig i.114 Beroende på hur situationen ser ut så kan dessa individer pendla 
mellan olika värderingar och handlingar. Såsom jag tolkar det kan adopterade få problem i 
                                                 
111 Zygmunt Bauman, Att tänka sociologiskt, (Göteborg, 1990), s. 80 
112 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, (Falun, 1998), s. 82 
113 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, (Falun, 1998), s. 82 
114 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, (Falun, 1998), s. 83 
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relation till gränsbevakningen. Det är oundvikligt att svåra situationer uppkommer när man har 
en tillhörighet i två grupper samtidigt, när man tillhör både ”vi” och ”dem”. I det mångkulturella 
samhälle, som Bauman beskrivit, krävs det av individen att vara identifierbar. På grund av det 
behov vi människor har av att kategorisera individer vill vi veta vilken grupp individen tillhör och 
då blir det svårt enligt Hylland Eriksen för de etniska anomalierna att ”satsa på två hästar samtidigt”. 
115 Men kan detta främlingskap eller så kallade anomaliskap upphöra att existera. Enligt Roger så 
kan den det. Han grundar detta antagande utifrån de erfarenheter han har från sitt ideella arbete 
inom olika adoptionsföreningar. 
 

Roger; ”Jag får höra hela tiden från vuxna adopterade att det är så skönt att kunna tala med 
människor som har samma erfarenheter och samma samhällssyn. Man kan se hur de klickar med 
varandra på det samma, du vet direkt och bara så där. Det är väl först då dom kanske känner sig 
helt ”normala” om man ska använda det uttrycket.” 

 
Enligt Roger så känner dessa individer en gemenskap just på grund av att de har liknade 
erfarenheter i livet som inte enbart är kopplade till det etniska och kulturella bakgrunden. Han 
säger att det finns en oförklarbar förbindelse som sker mellan dessa människor eller med Roger 
ordval ”de klickar med varandra på det samma”. Enligt Erving Goffman beror detta till stor del just 
på grund av att den stigmatiserade känner sig tryggare bland sina likar med andra ord de som 
delar ett liknade stigma och tillsammans bildar de en stigmakategori. Att förena sig i mindre 
sociala grupper som utgår helt och hållet från det gemensamma stigmat är en benägenhet som 
förekommer bland medlemmarna i en stigmakategori.116 Bland de adopterade som söker sig till 
adoptionsföreningar så kan den gemensamma referenspunkten vara att de är stigmatiserade just 
på grund av deras, som Bauman skulle uttrycka det, ”främlingsskap”. Jag skulle vilja avsluta detta 
avsnitt med ett citat från George Simmels essä om främlingen, eftersom jag anser att den 
summerar det som jag vill ha sagt med denna studie;  

 
”Främlingens ställning inom denna sfär bestäms emellertid väsentligen av att han 
ursprungligen inte tillhört den och av att han till den medför kvaliteter, som inte härstammar, 
och inte kan härstamma från den.”117

 

Slutdiskussion och samfattning  
Eftersom adoptivföräldraskapet inte tillhör normen så var avsikten med den aktuella studien att 
få fördjupad kunskap om föräldrar till utlandsfödda adoptivbarn och deras erfarenheter. Det är 
främst genom intervjuer som jag fått ta dela av denna kunskap om föräldrarnas personliga 
                                                 
115 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, (Falun, 1998), s. 83 
116 Erving Goffman, Stigma: den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 1972) s. 28ff 
117 George Simmel, Hur är samhället möjligt? – och andra essäer, (Göteborg, 1995), s. 139 
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upplevelser och tankar. De teman som valts har främst kretsat kring deras tolkningar om deras 
erfarenheter om att bli förälder till ett barn som redan existerar och hur de tolkar omgivningens 
reaktioner. Eftersom undersökningens omfång är så pass begränsat så leder detta till att det inte 
kan dras några allmänna slutsatser, vilket inte heller var avsikten med denna studie. 
     Det som går att tolka ur det insamlade materialet, är att föräldrarna till utlandsfödda 
adoptivbarn likställer sig med det biologiska familjeskapet men att de gärna lyfter fram det 
speciella med deras situation som adoptivföräldrar.  
     När det kommer till sina barn lyfter föräldrarna främst upp deras ursprung. De talar om 
barnens tvetydiga tillhörighet som något i grunden positivt eftersom barnen har tillgång till två 
kulturer och till flera identitetsval. Den farhåga som existera är att det finns en påtaglig risk att 
deras barn ska utsättas för orättvis behandling på grund av deras etniska och kulturella bakgrund. 
På grund av denna farhåga har föräldrarna valt olika strategier för att förhålla sig till sina barns 
etniska och kulturella bakgrund. De två främsta strategierna är att antigen acceptera de skillnader 
som existerar mellan barn och förälder eller att delvis förneka skillnaderna.  
     Skapandet av etniska identiteter har blivit en alltmer medveten process, denna medvetna 
process är främst märkbar i multikulturella samhällen såsom Sverige. Detta går att urskilja i Karin 
och Ninas sätt att beskriva sina barns kulturella och etniska tillhörigheter. Utifrån denna studie 
skulle jag vilja påstå att trots detta är det den ”etniska bakgrunden” (den som ses som 
essentialistiskt, alltså något statiskt och oförändlig) som ses som betydelsefull och som fortsätter 
att ge upphov till diskriminering och förtryck. 
     Det som jag kunnat tolka från det insamlade materialet är att föräldrarna har en föreställning 
om vad som är svenskt och vad som inte är det. I föräldrarnas utsagor blir dessa gränsdragningar 
tydliga och påtagliga. Jag skulle vilja påstå att de adopterade tänjer på dessa gränser och utmanar 
normen av vad som är svenskt eftersom de är uppväxta i Sverige med dess normer och dess 
värderingar men avviker ändå från den svenska normen. 
     En intressant uppföljningsstudie skulle vara att intervjua adopterade som vuxit upp och se 
vilken betydelse som dem ger ursprung. Har dem essentialistisk syn på sitt ursprung eller ser dem 
sig som etniska svenskar?   
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”Vi har högre krav på oss själva” 
– En studie av etnicitetens inverkan på individen inför utbildning och arbete 

Av: Johan Engkvist 

Inledning 
I dagens samhälle där arbetsmarknaden är i ständig förändring och där det råder hård konkurrens 
om arbetena så blir utbildning ofta något som värderas högt. Detta leder till att många ungdomar 
idag väljer att studera på både gymnasiet och högskola. Detta är en stor skillnad i jämförelse med 
för trettio år sedan. Med andra ord så har den faktiska studietiden ökat och utbildning har blivit 
en central faktor för ungdomars möjligheter till livsvillkor och kommer att vara avgörande vid 
rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden.118  
     Statistik och forskningsrapporter visar att ungdomar med utländsk bakgrund ofta 
diskrimineras och också har större svårigheter vid rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden än 
ungdomar med svensk bakgrund.119 Att ha ett utländskt klingande namn kan också vara en 
faktor till att misskrediteras och diskrimineras vid rekryteringsprocessen. I en artikel i Dagens 
Nyheter så framkom det att i en studie som gjordes på högskolan i Kalmar att hela 30 procent av 
arbetsgivarna hellre ville anställa personer med svenskklingande namn än med 
utländsktklingande namn.120 Vidare framkom också exempel på personer som först efter att ha 
blivit nekade arbete på grund av utländsktklingande namn, och efter det sökt samma arbete igen 
fast då presenterat sig med ett svenskt namn varpå de genast har fått komma på intervju. Med 
detta i åtanke menar jag att individens etniska identitet och graden av utbildning kommer att vara 
av central betydelse för individens livsvillkor.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieungdomar med utländsk bakgrund reflekterar 
över möjliga karriärvägar efter studenten. Dess specifika syfte är att analysera arbetet och 
utbildningens betydelse. Jag vill belysa och lägga fokus på hur ungdomar med utländsk bakgrund 
reflekterar kring sina framtida karriärvägar. Viktiga frågeställningar i denna studie är: 

• Hur tänker och reflekterar ungdomarna kring sina eventuella fortsatta studier och 
framtidsplaner efter studenten? 

• Hur bedömer ungdomarna att deras etniska identitet har för inverkan på sin framtid? 
                                                 
118 Ulla Arnell Gustafsson, ”Att välja utbildning och arbete - en del av framtiden”, Ungdomar i arbetslivet - så funkar 
de(t), red. Inger Danilda, Arbetslivsinstitutet, (Stockholm, 2006), s. 15 ff. 
119 Integrationsverket, Rapport Integration 2005, 
(http://www.integrationsverket.se/upload/Publikationer/ri2005/3Arbetsm.pdf), s. 72, 2006-12-10 
120 Dagens Nyheter, ”Arbetsgivare väljer bort arabiska namn”, 

(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=586028), 2007-02-24 

 

http://www.integrationsverket.se/upload/Publikationer/ri2005/3Arbetsm.pdf
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=586028
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• Vilken betydelse har etnicitet vid rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden? 

Teoretiska utgångspunkter 

Stigma 
Med stigma avser Erving Goffman mindre önskvärda egenskaper och attribut som kan tillskrivas 
personer. Begreppet stigma kommer ursprungligen från det antika Grekland och innebär en 
beteckning på ett kroppsligt attribut som visar på något avvikande eller nedsättande i exempelvis 
en individs moraliska status. Om en individ hade ett så kallat stigma så kunde tecken skäras in 
eller brännas in på kroppen, vilket gjorde att det för omgivningen blev tydligt att se om en 
individ exempelvis var avvikande.121 Ett stigma aktualiseras dock inte förrän krav skapas om att 
de som tillhör en viss kategori inte enbart ska anpassa sig efter en viss norm, utan de ska också 
tillämpa den. En stigmatiserad individ kan också lära sig att hantera själva stigmat och hantera 
situationer i vardagen i möten med så kallade normala. En stigmatiserad kan alltså enligt 
Goffman skaffa sig kunskap om hur omgivningen exempelvis behandlar honom och på så sätt 
lära sig att passera som så kallad normal.122

     När en individ har ett stigma så avviker individen på ett negativt sätt från de övriga icke 
stigmatiserade individerna i omgivningen. Goffman kallar de som inte har något stigma och som 
inte avviker på ett negativt sätt för de normala.123 Jag menar att med utgångspunkt i Goffmans 
definition av stigma så skapas det ur ett etnicitets perspektiv en typ av indelning eller 
kategorisering där de så kallade normala individerna utgör majoritetsbefolkningen, och de 
individer som enligt Goffman är stigmatiserade utgör minoritetsbefolkningen, det vill säga 
personer med utländsk bakgrund.  
     Eftersom ett stigma är avvikande från normen och samtidigt får negativa konsekvenser för 
individen så kan det alltså enligt Goffman vara djupt misskrediterande för den individ som bär 
på ett så kallat stigma. Goffman skiljer mellan tre typer av stigman, där den ena avser så kallade 
kroppsliga missbildningar av olika slag, den andra typen av stigma avser olika fläckar på den 
personliga karaktären. Den tredje typen av stigma som Goffman beskiver avser stigman så som 
ras, nation och religion.124 Ett stigma kan med andra ord enligt Goffman vara både synligt för 
omgivningen så som osynligt. Användbart för denna studie är framförallt den sist nämnda typen 
av stigma.  

Vardagsrasism 
Enligt Philomena Essed så handlar vardagsrasism om vardagliga och triviala praktiker, det är 
med andra ord inte de extrema företeelserna som det rör sig om. Essed menar att 

                                                 
121 Erving Goffman, Stigma, (Stockholm, 1972), s. 11 
122 Erving Goffman, Stigma, (Stockholm, 1972), s. 87 
123 Erving Goffman, Stigma, (Stockholm, 1972), s. 11-15 
124 Erving Goffman, Stigma, (Stockholm, 1972), s. 14 
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vardagsrasismen handlar om mikroorättvisor som normaliseras och reproduceras till förtroliga 
och förgivettagna praktiker, attityder, handlingssätt som vidmakthåller rasorättvisor.125 
Vardagsrasismen definieras enligt Essed så här: 

 
”Vardagsrasismen är en process där socialiserade rasistiska föreställningar 
införlivas i betydelser där praktiker med rasistiska implikationer familjariseras 
och blir regelmässiga och underliggande rasmässiga och etniska relationer 
aktualiseras och förstärks genom dessa rutinmässiga eller familjära praktiker i 
vardagliga situationer.”126

 
Vardagsrasismen handlar alltså om rasistiska handlingar och praktiker i vardagliga kontexter. 
Essed menar att det finns tre sidor av vardagsrasismen, som tillsammans bildar en triangel av 
sinsemellan beroende processer. Dels marginalisering av dem som identifieras som rasmässigt 
eller etniskt avvikande, dels problematisering av andra kulturer och identiteter, samt repression 
det vill säga utsatthet av symboliskt eller fysiskt motstånd genom kränkning eller förtryck. 
Vardagsrasismen innefattar enligt Essed också praktiker som vanligtvis är dolda och 
komplicerade att upptäcka. Med andra ord så är det inte enkelt att avgöra när en handling är 
rasistisk eller när den så kallade vardagsrasismen synliggörs.127 Jag finner Esseds teoribygge om 
vardagsrasism högst relevant för materialet i denna studie och kommer att använda mig av detta i 
analysen. 

Metod  

Observation och intervju 
Jag har intervjuat sju ungdomar som läser hemspråksundervisning på gymnasiet. Jag kontaktade 
en hemspråkslärare vid en gymnasieskola i en medelstor stad, som sedan lät mig få vara med och 
observera vid några lektionstillfällen. Urvalet till denna studie är ett så kallat bekvämlighetsurval. 
Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Alan Bryman att man väljer de personer som vid 
tidpunkten finns tillgängliga för forskaren. Jag har själv sökt upp informanterna i en 
hemspråksundervisning, och under deras undervisning frågade jag om de ville medverka i denna 
studie. Ett bekvämlighetsurval genererar intressanta resultat, samtidigt som resultaten å andra 
sidan inte går att generalisera då det inte är representativt för en hel population.128  
     De observationer som har gjorts har ägt rum vid tre hemspråkslektioner på arabiska. Innan 
själva observationen så presenterade jag mig för eleverna och talade om mitt syfte med studien. 
                                                 
125 Philomena Essed, ”Vardagsrasism”, red. Paulina de los Reyes & Masoud Kamali, Bortom vi och dom: teoretiska 
reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, (Stockholm, 2005), s. 74 
126 Philomena Essed, ”Vardagsrasism”, red. Paulina de los Reyes & Masoud Kamali, Bortom vi och dom: teoretiska 
reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, (Stockholm, 2005), s. 80 
127 Philomena Essed, ”Vardagsrasism”, red. Paulina de los Reyes & Masoud Kamali, Bortom vi och dom: teoretiska 
reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, (Stockholm, 2005), s. 79 
128 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 114 
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Jag intog en roll som en icke deltagande observatör, det vill säga jag deltog inte i själva lektionen 
eller i någon form av interaktion med eleverna förutom när eleverna själva tog initiativ och 
började prata med mig. Bryman pekar på att när en forskare intar rollen som fullständig 
observatör så samspelar forskaren inte med några personer i den observerande miljön, vilket 
leder till att man som forskare minskar risken att påverka medlemmarna i den observerade 
miljön.129  
     Vid de två första observationstillfällena så verkade alla intresserade och även fast jag talat om 
för dem min avsikt med observationen så verkade de undra varför jag egentligen var där och vad 
det var som jag observerade. Några elever pratade med mig och berättade vad de gjorde för 
övningar. Under observationen så skrev jag anteckningar om vad som skedde under lektionen 
och olika händelseförlopp. Jag uppmärksammade och antecknade sådant som interaktion mellan 
elever sinsemellan och mellan elever och läraren. Jag tror att det kanske viktigaste som jag iakttog 
under samtliga tre observationer var alla elevers entusiasm och engagemang under lektionen, 
samt deras lyhördhet och respekt inför hemspråksläraren. I observationerna uppmärksammades 
också att hemspråksläraren verkade uppleva hemspråksundervisningen med både stor entusiasm 
och ett stort engagemang, samtidigt som jag också uppmärksammade att hemspråksläraren också 
visade stor respekt och lyhördhet mot sina elever.  
     Någon månad senare så gjordes ytterligare en observation. Det var också där som jag fick 
ytterligare kontakt med informanterna och som jag sedan gjorde två gruppintervjuer med. Den 
första gruppintervjun gjordes med tre elever varav alla var killar, och den andra gruppintervjun 
med fyra elever varav tre tjejer och en kille. Syftet med gruppintervjuerna var att jag förväntade 
mig och hoppades på att intervjuerna skulle bli mer flexibla och att informanterna sinsemellan 
skulle föra en diskussion. Vidare så är syftet med en gruppintervju att se hur gruppmedlemmarna 
sinsemellan diskuterar en viss fråga och hur de reagerar på varandras åsikter.130 Båda intervjuerna 
spelades in på minidisc och genomfördes i ett litet grupprum i skolan. Detta gjorde att intervjun 
kunde göras avskilt utan några störande ljud som kunde påverka inspelningen.  
     Intervjuerna är semi-strukturerade, det vill säga jag använde en intervjuguide med fokus på 
några specifika teman som vidare innefattades av ett antal frågor under varje tema. Bryman 
menar att i en semi-strukturerad intervju så behöver frågorna inte nödvändigtvis komma i samma 
ordning som i intervjuguiden.131 En intervjuguide ska innefatta i stort de ämnen eller teman som 
ska täckas samtidigt som den också ska omfatta ett antal väl utvalda formulerade frågor under 
varje specifikt tema.132 Genom användandet av en semi-strukturerad intervju upplevde jag det 
som att själva intervjun blev mer flexibel och öppen. Vidare kände jag mig inte lika bunden till 
frågorna och dess frågeordning, samtidigt som nya relevanta frågor som uppkom under intervjun 

                                                 
129 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 287 
130 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 325 ff. 
131 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 301 
132 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s. 121 
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kunde ställas. Intervjuns olika teman var gymnasiet, högskolestudier, arbete och etnicitet. 
Anledningen till valet av just dessa teman är relaterat till studiens syfte och frågeställningar.  
     Eva Fägerborg menar att fördelen med att spela in intervjun är att man som forskare kan 
lägga all uppmärksamhet på informanten och intervjusituationen utan att behöva tänka på att 
hinna skriva ned allt som sägs. Inom den kvalitativa forskningen så ska forskaren inte enbart 
intressera sig för vad det är som sägs i en intervju, man ska också enligt Bryman uppmärksamma 
hur informanterna säger det. Genom att uppmärksamma hur informanterna talar om ett specifikt 
tema eller en frågeställning så ska man som intervjuare inte distraheras av sitt eget antecknande 
allt för mycket när informanterna gör sina utsagor.133 Samtidigt så tror jag att om man som 
forskare vid intervjuer gör utförliga och mer beskrivande anteckningar så kan själva 
intervjusituationen bli mer laddad och spänd än vad den redan är. De anteckningar som gjordes 
under intervjuerna var endast att markera de olika teman och frågor som jag ville att 
informanterna skulle utveckla och beskriva vidare i sina utsagor. Vidare så gjordes också 
anteckningar när diskussionen ibland kom allt för mycket ifrån de teman som jag ansåg var 
relevanta i studiens syfte. 
     Intervjusituationen är inte enbart en intervju, den är förutom en intervju också ett möte där 
det i varje fall i början av mötet kan finnas en maktasymmetri åt endera det ena eller andra hållet. 
Fägerborg menar att det är viktigt att överbrygga asymmetrin och försöka att skapa en sådan 
lugn och avspänd situation som möjligt där både forskare och informant känner sig trygga och 
väl till mods.134 Att skapa en avspänd och lugn atmosfär där informanten känner sig tillräckligt 
trygg för att fritt kunna tala om sina upplevelser och känslor är enligt Steinar Kvale viktigt för att 
kunskap ska kunna utvecklas genom intervjusamtalet.135 I båda intervjuerna upplevde jag att alla 
informanter å ena sidan verkade vara lite spända och ovana med intervjusituationen som sådan, å 
andra sidan så verkade de bekväma med gruppintervjun då samtliga informanter i intervjuerna 
redan kände varandra sedan tidigare. Att informanterna redan kände varandra innan tror jag 
också gjorde att intervjun kunde lyfta själva diskussionen mellan dem sinsemellan ännu mer. 
Båda gruppintervjuerna varade i cirka 50 minuter.  

Transkribering och Grundad teori 
När båda intervjuerna som spelades in på Minidisc var färdiga så började transkriberingsarbetet. 
För att bevara informanternas verkliga identiteter så har jag valt att i transkriberingen och i 
analysen ge dem helt andra namn. Transkriberingsprocessen innebär att man som forskare 
översätter det i intervjun sagda, det vill säga översätter den inspelade intervjun och 
informanternas utsagor till en text. Viktigt att påpeka är att som Eva Fägerborg skriver att 
gestalta det talade språket och uppmärksamma exempelvis röststyrka, betoning och mimik. Detta 

                                                 
133 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 310 
134 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 1999), s. 66 ff. 
135 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s. 118 
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för att det i transkriberingen ska göra talet rättvisa samtidigt som texten i sig blir mer läsbar.136 
Jag har i transkriberingen varit noggrann med att markera i texten hur informanterna har svarat i 
en viss fråga, det vill säga om exempelvis svaren har varit tydliga, osäkra eller om röststyrkan i 
deras svar har varit hög eller låg. Fördelen med kvalitativa intervjuer som spelas in och sedan 
transkriberas är att det bidrar till att förbättra vårt minne, och omedelbara och halvt omedvetna 
tolkningar av det som sägs under en intervju kan analyseras och kontrolleras om och om igen.137

     När den insamlade datan i form av observationsanteckningar och transkriberingar av 
gruppintervjuerna var färdiga så började analysen av datan i överensstämmelse med Grundad 
teori. Grundad teori är en metod som inom den kvalitativa forskningen är en mycket användbar 
disciplin som handlar om att den insamlade datan ska generera nya teorier.138 Den insamlade 
datan kodades och kategoriserades. I kodningsprocessen så får forskaren idéer om hur datan kan 
konceptualiseras, det vill säga vilka inbördes kategorier som datan kan inordnas in i och utifrån 
vilka grundsatser.139 Denna process har genererat kategorier och koder som sedan har jämförts 
med varandra och som vidare har utvecklats till olika teman. Dessa teman har sedan legat till 
grund för analysen. Enligt Anselm Strauss och Juliet Corbin så bör forskaren vid metoden 
Grundad teori sätta all tidigare kunskap inom parantes. De menar att forskaren ska gå in med ett 
förutsättningslöst tänkande i arbetsprocessen vid Grundad teori.140

Etiska reflektioner 
En grundförutsättning vid alla kvalitativa studier är att skydda informanterna. Jag har i denna 
studie använt mig av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Att dels informera om studiens syfte och 
att deltagandet var frivilligt, och att de när som helst kunde avbryta studien är något som jag 
anser är en förutsättning vid kvalitativa studier. 
     Innan de båda intervjuerna så talade jag givetvis om mitt syfte med intervjun och upplyste 
informanterna kortfattat om Vetenskapsrådets fyra grundläggande krav och dess betydelse. Det 
vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.141 
Kortfattat innebär det att jag innan intervjuerna informerade informanterna om vilka rättigheter 
de hade, att intervjun var helt frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i 
studien och att de också skulle bli anonyma. Jag informerade dem också att intervjun endast 
skulle brukas i syfte av denna studie. Jag var också noggrann med att se till att de förstod vad 
dessa krav också betydde så att inga missförstånd skulle uppstå.  

                                                 
136 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 1999), s. 69 
137 Alan Bryman, , Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001), s. 310 
138 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Grounded Theory in practice, s. 7 
139 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 40 ff. 
140 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of qualitative research, techniques and procedures for developing Grounded Theory, 
(London, 1998), s. 87-89 
141 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf), 2006-11-01 
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Presentation av informanter 
Informanterna i denna studie utgörs av fyra killar och tre tjejer som alla har utländsk bakgrund. 
Alla informanter är födda i Irak och läser hemspråksundervisning på arabiska parallellt vid sina 
gymnasieprogram. Fyra av informanterna tar studenten våren 2007, och de övriga tre läser första 
året på gymnasiet. Av dem som tar studenten våren 2007 så läser tre killar sista året på 
Naturvetenskapliga programmet och en tjej läser sista året på Barn och fritids- programmet. De 
övriga tre informanterna läser på det Naturvetenskapliga programmet. I analysen har jag valt att 
ge informanterna följande namn: Hatem, Omar, och Samir som samtliga studerar sista året på 
Naturvetenskapliga programmet. Nasrin är den enda tjejen som studerar på Barn- och fritids 
programmet, hon tar också studenten våren 2007. Elsa, Nadja och Fred som alla läser första året 
på Naturvetenskapliga programmet. 
     Integrationsverket definierar utländsk bakgrund med en ”person som är utrikes född eller 
född i Sverige med två utrikes födda föräldrar”.142 Definitionen av utländsk bakgrund fokuserar 
på födelseland och bortser från anledning till migration.143 Detta begrepp är med andra ord 
väldigt omfångsrikt, jag menar att man som person med en utländsk bakgrund kan ha invandrat 
till ett land väldigt nyligen, samtidigt som man kan ha invandrat för exempelvis 50 år sedan.  

Resultat och analys 
I följande del kommer en analys av det empiriska materialet att redovisas. Analysen illustreras 
med hjälp av citat och ställs i relation till studiens teoretiska utgångspunkter. Jag vill påpeka att 
teorin inte har lagt grund för denna studie utan snarare varit ett viktigt verktyg i 
tolkningsprocessen av empirin.  

Krav att infoga sig 
I båda gruppintervjuerna berördes de olika teman så som gymnasiestudier och högskolestudier, 
som vidare innefattades av frågor som exempelvis hur informanterna själva upplevde gymnasiet 
och huruvida gymnasiet i sig var viktigt för eventuella högskolestudier i framtiden. I båda 
gruppintervjuerna så framkommer det i informanternas utsagor att de alla är eniga om att 
utbildning är viktigt och en förutsättning för framtiden, vilket är något som jag kommer att 
beskriva senare. 
     När jag frågar informanterna om vilka krav som finns i omgivningen, och vilken betydelse 
kraven har för deras studiemotivation så är alla eniga om att det finns ett övergripande 
samhällskrav på invandrare, det vill säga ett slags krav på att de måste anpassa sig till den 
svenska livsstilen. Samir beskriver det så här: 
 

                                                 
142 Fickfakta – Statistik om integration, (Malmö, 2006), s. 8 
143 Meta Cederberg, Utifrån sett – inifrån upplevt, (Malmö, 2006), s. 20 
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”Vi har högre krav på oss själva tror jag […] Samhället har också högre krav på 
oss. För att nå upp till deras nivå eller hur man nu ska säga, det som samhället 
förväntar sig av oss, alla ska kunna svenska tillexempel, det är självklart nu 
förtiden.” 

 

Citatet pekar på vikten av att ställa krav på sig själv, dels för att passa in i majoritetssamhället 
men också för att få den kunskap som samhället kräver. Jag uttyder det som Samir beskriver 
som att det uppfattas vara en självklarhet att kunna behärska det svenska språket, detta för att 
hamna på samma nivå som svenskarna. Uppfattningen om att det är en självklarhet att kunna 
behärska det svenska språket är något som alla informanter är eniga om. I följande citat 
beskriver Nasrin hur hon upplever de regler som finns i Sverige och om vikten av att lära sig 
dem.  
 

”För att alltså, dom som har flyttat hit dom måste kunna svenska språket, dom 
måste lära sig det, sen måste dom också lära sig reglerna, reglerna som gäller här 
i Sverige.” 

 
Jag tolkar Nasrins resonemang som att man som invandrare måste behärska det svenska 
språket, språket blir med andra ord en förutsättning för att sedan lära sig de regler som gäller i 
Sverige. Vad Nasrin egentligen menar med regler framkommer dock inte helt klart och tydligt i 
intervjun. De regler som Nasrin talar om uttyder jag handlar om att anpassa sig till det 
omgivande samhället och på sätt och vis smälta in bland svenskarna. Vidare kan det konstateras 
att det svenska språket spelar en viktig roll och blir dels en grundförutsättning för att komma in 
i det svenska samhället, samtidigt som det blir ett viktigt verktyg i kunskapsprocessen i skolan. 
     Omar beskriver också hur han upplever de krav och över att passa in i det svenska samhället, 
och pekar i likhet med det som Samir beskrev tidigare, på att man hela tiden som invandrare 
måste ha höga krav på sig själv, dels för att passa in i det svenska samhället, dels för att om 
möjligt klara sig bättre i framtiden. Det som informanten Samir tidigare berättade om kraven 
styrks av Omar som beskriver det så här: ”Så att vi kan va lika som… lika som svenskar, då 
måste vi ha högre krav på oss själva.”  
     I båda intervjuerna framkommer det att samtliga informanter är eniga om att invandrare hela 
tiden måste sträva för att jobba hårdare för att lyckas i det svenska samhället, det vill säga de 
måste hela tiden sikta högre och ha högre målsättning för att å ena sidan hamna på samma nivå 
som svenskarna, å andra sidan för att öka chanserna till att klara sig i det omgivande samhället. 
Elsa beskriver det så här: 
 

”Alltså vi är inte svenskar och man borde liksom, man måste få jätte bra betyg, 
MVG eller så…” 

 
Camilla Hällgren skriver i sin studie Working harder to be the same: Everyday racism among young men 
and women in Sweden att elever med utländsk bakgrund upplever att de måste arbeta och anstränga 
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sig mer än svenskar för att på så sätt lyckas bli accepterade som riktiga svenskar eller åtminstone 
bli hälften så bra som de övriga svenskarna. Vidare är syftet med att arbeta hårdare än 
svenskarna att de upplever att de har en minoritetsstatus.144 Hällgren menar vidare att 
informanterna i hennes studie pekar på betydelsen av att anpassa sig till majoritetsbefolkningen 
och hur det kan vara en förutsättning för att lyckas.145 I hennes studie blir det viktigt att 
individen assimileras och anpassar sig till majoritetsbefolkningen. Hällgrens resonemang menar 
jag är högst relevant och i samma linje som informanternas utsagor i mitt material, där 
informanterna menade att de upplevde det som att de måste prestera mer än svenskarna, för att 
dels bli accepterade, samtidigt som de också ska få samma eller liknande förutsättningar som de 
övriga svenskarna. 
     Informanterna i denna studie menar i linje med Hällgrens studie att det var viktigt att anpassa 
sig till majoritetsbefolkningen. Att assimileras in i det omgivande samhället och att som 
informanterna själva beskriver det, bli som svenskarna och anpassa sig och ta åt sig den svenska 
livsstilen, blir med andra ord en förutsättning eller en strategi för att lyckas. 
Assimileringsprocessen innebär att individer som har invandrat till ett land överger sin 
ursprungliga kultur genom krav på anpassning, och anammar det nya landets seder och bruk, 
samt att de delar uppfattningen om normer och värderingar så som resten av 
majoritetsbefolkningen.146

     Samtidigt så kan assimilering ses som en förutsättning för att informanterna ska lyckas i 
samhället eller att de åtminstone får liknande förutsättningar som resten av 
majoritetsbefolkningen, det vill säga svenskarna. Assimilering innebär med andra ord att 
informanterna måste ändra sitt sociala beteende och anpassa sig till majoritetsbefolkningens 
normer och regler, vilket jag också tolkar som att informanterna är väl medvetna om. Thomas 
Hylland Eriksen menar att i samband med att individer assimileras och sammansmälter med 
majoritetsbefolkningen så frigör sig eller åtminstone minskar dessa individer sitt stigma.147 
Goffman menar att individer som har ett visst stigma kan lära sig att hantera sin avvikelse på 
olika sätt för att på så sätt dölja sitt stigma.148  

Utbildning - en möjlighet till trygghet 
I intervjun så diskuterar informanterna vikten av utbildning. De talar om betydelsen att efter 
studenten fortsätta studera vidare på högskola och hur det kan ge trygghet och hur möjligheterna 
till att få ett arbete i framtiden ökar. Uppfattningen om att utbildning är en förutsättning för 
deras egen framtid delar alla informanter med varandra. Denna uppfattning om vikten av 
utbildning drar jag paralleller till hur informanterna beskrev att ett villkor för att lyckas och 

                                                 
144 Camilla Hällgren, Working harder to be the same: Everyday racism among young men and women in Sweden, s. 332, 336 
145 Camilla Hällgren, Working harder to be the same: Everyday racism among young men and women in Sweden, s. 336 
146 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 2003), s. 238  
147 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, (Falun, 2003), s. 42 
148 Erving Goffman, Stigma, (Stockholm, 1972), s. 18 ff. 
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åtminstone få samma eller liknande förutsättningar som svenskarna, grundade sig i deras tankar 
kring assimilering. Samtidigt som de också betonar utbildningens betydelse som en strategi till att 
om möjligt förbättra sina egna livsvillkor. Informanterna var alla eniga om att utbildning var 
något som var viktigt, och som vidare kunde öka deras trygghet i framtiden samtidigt som också 
möjligheterna till att bli rekryterad på arbetsmarknaden i framtiden ökade. Samir säger så här om 
utbildningen: 

 
”Alltså man kommer inte få något arbete annars. Utbildning är det enda sättet om 
man ska få ett garanterat arbete.”  

 
I citatet ovan tolkar jag det som att utbildning är det enda sättet till att få ett garanterat arbete i 
framtiden. Jämförelser kan också göras till det som jag skrev tidigare om att assimilering kan vara 
ett sätt att neutralisera och kontrollera sitt stigma, samtidigt som att utbildningen blir en viktig 
strategi i denna del av assimileringsprocess.  
     Enligt Rapport integration 2005 fyller utbildningen en viktig funktion och har stor betydelse för 
individens framgångar på arbetsmarknaden. Utbildningen har också extra stor betydelse för 
ungdomar med utländsk bakgrund. Utbildning och betyg kan vara en viktig strategi till att 
besegra förutfattade meningar som arbetsgivare kan ha om arbetssökande med utländsk 
bakgrund. Dessa förutfattade meningar grundar sig på exempelvis namn, utseende eller 
exempelvis att ungdomar med utländsk bakgrund inte klarar av det svenska språket.149  
     Informanterna menar att gymnasiestudierna är en länk till arbetslivet. Fred berättar att den 
huvudsakliga andledningen till varför han studerar på gymnasiet är för att få arbete i framtiden, 
det är inte den själva aktuella kunskapen i sig som intresserar honom. Samtidigt tycker de övriga 
informanterna att kunskap och utbildning är en viktig förutsättning för att få ett arbete i 
framtiden. Detta kan tolkas som att den kunskapsinhämtning de får under gymnasietiden är en 
viktig kunskap för vad som komma skall, det vill säga eventuella studier på högskola. Nasrin 
beskriver i intervjun vikten av utbildning inför framtiden så här: 
 

”Det är viktigt för att man ska få utbildning […] för mig spelar det stor roll 
eftersom då om jag läser. Om jag fortsätter läsa vidare då kan jag få en utbildning, 
då kan jag jobba också. Det är lättare att få jobb efter man har fått utbildningen, 
annars blir det jättesvårt att skaffa jobb o man får inte så bra lön.”  
 

Nasrin pekar i citatet ovan på vikten av att skaffa sig en utbildning, detta för att försöka trygga 
sin framtid. I citatet går också att uttyda att chansen att få ett arbete ökar om man studerar och 
skaffar sig en utbildning. Nasrin menar att om man inte har någon utbildning så får man inte 
heller någon bra lön. Det går också att uttyda att det finns en typ av rädsla hos Nasrin för att i 
framtiden inte få något arbete, en fruktan av att vara arbetslös eller att ha ett lågavlönat arbete. 

                                                 
149 Integrationsverket, Rapport Integration 2005,  
(http://www.integrationsverket.se/upload/Publikationer/ri2005/3Arbetsm.pdf), s. 76, 2006-12-10 
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     Vikten av att få en bra lön är något som de flesta av informanterna delar med varandra. I 
intervjun så instämmer både Elsa och Nadja med det som Nasrin beskriver. Exempelvis menar 
Elsa att utbildning är något som är viktigt för framtiden, hon säger: ”Ja man måste ju ha 
utbildning för att få ett bra jobb.” Av detta uttyder jag att den huvudsakliga anledningen till 
varför de studerar på gymnasiet är för att få ett arbete i framtiden, vidare är utbildning den bästa 
strategin för att få ett bra arbete. 

Högutbildad, svensk, och ung för att få arbete 
”Heter du Mohammed eller nånting sånt där o vill söka jobb tillexempel… det går 
ju inte.” 

 
Att personer med utländsk bakgrund diskrimineras vid rekryteringsprocessen på den svenska 
arbetsmarknaden var något som jag skrev om i inledningen. I citatet ovan illustreras hur Hatem 
svarar när jag frågar honom vilken betydelse etnisk identitet kan få när man söker arbete. 
Samtliga informanter är eniga om att de tror att vilken etnisk identitet man har kan vara en 
viktig faktor till den diskriminering som finns vid rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden. 
Informanterna menar att om man som arbetssökande har ett utländskt klingande namn så 
minimeras chansen till att få ett arbete. Man gallras bort direkt om man inte har ett svenskt 
namn menar några av informanterna. Hatem beskriver det så här: 

 
”Ifall du inte är läkare, advokat eller ingenjör du kan inte få ett jobb i Sverige, dom 
ser på ditt namn. Det är vad mina föräldrar fått bilden av svenskar liksom, alltså av 
svenska samhället, av diskrimineringen i samhället, så för dom liksom, dom säger 
till mig dagligen liksom, du kommer inte att lyckas ifall du inte har nåt av dom tre 
yrkena.” 

 
Jag tolkar det som att Hatem menar att om man är invandrare och har utländskt klingande 
namn och dessutom ingen akademisk utbildning så blir risken mycket större att misslyckas att 
bli rekryterad på den svenska arbetsmarknaden. Citatet tolkar jag som att Hatem menar att en 
akademisk utbildning kan ge ökade möjligheter till förbättrade livsvillkor för individen, det vill 
säga individens förutsättningar i livet ökar. Viktigt att nämna är också att enbart en av sju 
informanter i denna studie har föräldrar med en akademisk utbildning. Utbildningen kan för 
informanterna på sätt och vis också ses som en strategi för en klassresa. Informanternas 
medvetenhet om vikten av utbildning och att det kan finnas en diskriminering av personer med 
utländska klingande namn vid rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden, är förknippad med att 
de alla genom sina föräldrars erfarenheter dragit den slutsatsen. Samtidigt konstaterar jag också 
att deras föräldrars erfarenheter av diskriminering i arbetslivet har lett till att de vill göra sina 
barn förstådda över vikten av utbildning för att minimera risken av att deras barn också ska 
diskrimineras. Enligt Goffman kan en individ som har stigma skyddas av sin närmaste 
omgivning. Han exemplifierar detta med ett stigmatiserat barn som skyddas med hjälp av 
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informationskontroll av sina föräldrar. Detta leder således till att en stigmatiserad individ lär sig 
av sin närmsta omgivning i att hantera stigmat och hur den ska hantera det i vardagen.150

     Det finns hos informanterna en föreställning om att invandrare diskrimineras vid 
rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden på grund av att de har utländska klingande namn, 
vilket enligt intervjuerna alla har en viss rädsla inför. Nadja beskriver diskrimineringen på 
arbetsmarknaden så här: 

 
”[…] Om invandrare står med svenska namn då kommer dom märka den är 
svensk och den andra är invandrare, så den svenska personen har fler möjligheter 
att komma in, namnet avgör, jag tror det i alla fall, men jag vet inte riktigt.” 

 
 Fred instämmer och säger så här: 
 
 ”Dom tar svenskarna först på listan, sen blir det invandrarna.” 

 
Dessa båda citat pekar vidare på informanternas föreställningar om diskriminering av individer 
med utländskt klingande namn vid rekryteringsprocessen. Nadja menar att namnet har en 
avgörande betydelse, det vill säga att individer med svenska namn väljs före individer med 
utländska namn när arbetsgivarna rekryterar säger hon. Det Nadja beskriver tolkar jag som att 
det finns en viss osäkerhet i hennes svar, då hon inte är helt säker på att det är så det ser ut i 
verkligheten. Samtidigt som denna osäkerhet kan bero på att hon själv inte har upplevt någon 
direkt diskriminering, utan hon har istället fått den uppfattningen via sin omgivning.  
     Det som Fred pekar på i citatet handlar om att arbetsgivarna väljer de personer som har 
svenska namn före de personer som har utländska klingade namn. Enligt Rapport integration 2005 
så drabbas utrikesfödda ofta för diskriminering vid rekryteringsprocessen och sorteras ofta bort 
från listan över kandidater till lediga arbeten.151 Jag finner detta intressant och menar samtidigt 
att det styrker det som både Nadja och Fred uttalade sig om. 
     Viktigt att konstatera är att alla informanterna är eniga och delar samma föreställning och 
medvetenhet om att det kan finnas en diskriminering av invandrare av den anledningen att de 
har utländska klingande namn. Informanterna har dock själva inga egna upplevda erfarenheter av 
diskriminering vid arbetssökande vilket vidare kan förklaras av att de alla fortfarande studerar på 
gymnasiet och inte haft någon egentlig kontakt med arbetsmarknaden. Informanternas 
föreställningar om diskrimineringen vid rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden är något som 
deras föräldrar och anhöriga har berättat om och har erfarenheter av. 
     På frågan om informanterna vet någon strategi för att undvika att bli diskriminerad så svarar 
Omar att man förutom att ha en utbildning och vara svensk, bör man helst vara ung. Han är av 
den uppfattningen att förutom etnicitet och utbildningsnivå så är också åldern en viktig faktor 
                                                 
150 Erving Goffman, Stigma, (Stockholm, 1972), s. 41 
151 Integrationsverket, Rapport Integration 2005,  
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vid rekryteringsprocessen. Att vara ung och arbetssökande är till mer fördel än att vara äldre och 
arbetssökande menar Omar. Han säger att som arbetsgivare vid rekrytering bör det vara givet att 
välja en yngre arbetssökande, samtidigt som han också tycker att det egentligen är dumt och 
konstigt att det ser ut så i verkligheten. Omar säger så här om ålderns betydelse vid 
arbetssökande: 

 
”Hans pappa, han är ju ingenjör, byggingenjör i Irak, han har ju jobbat i Japan och 
över hela världen och så […]  Han fick inte jobb bara för han är ju gammal… jag 
vet inte kanske.” 

 
Jag uttyder det som att Omar menar att den etniska identiteten inte alltid måste vara en 
avgörande faktor vid rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden, det vill säga åldern kan också 
ha en avgörande betydelse. I motsats till Omar, så tycker Hatem att etnicitet har en mer 
avgörande betydelse än ålder vid rekryteringsprocessen, och är mer säker på att invandrare 
diskrimineras på grund av att de just är invandrare och inte av den orsaken att de är gamla och 
oattraktiva på arbetsmarknaden. Detta bekräftas när han säger så här: ”Men ta en svensk 
femtioåring som ingenjör, han får jobb.” Det går alltså att urskilja att det finns en föreställning 
om en faktisk diskriminering vid rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden. Jag drar också den 
slutsatsen att det är positivt att vara svensk, utbildad och ung när man söker arbete. Sociologen 
Richard Sennett skriver i boken När karaktären krackelerar om den reflexiva och snabbt 
föränderliga arbetsmarknaden. En reflexiv arbetsmarknad som är i ständig förändring kräver att 
individen i sig också är reflexiv och förberedd på snabba förändringar. Arbetare som är unga är 
enligt Sennett de reflexiva arbetarna, det vill säga de effektiva arbetarna, dessa är vidare de 
arbetare som värderas högst på den snabbt föränderliga arbetsmarknaden. Sennett pekar på den 
åldersdiskriminering som finns på arbetsmarknaden, han menar att ”ju större erfarenhet man samlar 
på sig, desto värdelösare blir den”. Vidare skriver han att det är den aktuella kompetensen som 
värderas högt och inte tidigare erfarenheter.152 Sennetts resonemang om att en reflexiv 
arbetsmarknad som kräver arbetare som är reflexiva, snabba, föränderliga och som med fördel 
också är unga, som har ny och aktuell kompetens är något som jag finner intressant i den 
meningen att det kan sättas i jämförelse till vad informanten Omar beskriver. Han anser att 
ålder har en faktisk avgörande betydelse vid rekryteringen på arbetsmarknaden.  

Vi och dem i skolan 
I intervjun berättar Samir om det distanserade förhållandet som finns mellan elever med utländsk 
bakgrund och svenska lärare, medan förhållandet till lärare med utländsk bakgrund kunde vara 
mer nära. Lärare med utländsk bakgrund visar enligt Samir mer omsorg och engagemang än 
lärare med svensk bakgrund. Samtidigt finns det en viss osäkerhet om det verkligen är så det 
ligger till i verkligheten. Samir beskriver det så här:  
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”Jag vet inte, jag kan inte skylla på att dom är så här lite rasistiska för dom är så 
mot alla, jag tror bara på att dom älskar inte sitt jobb, kanske dom gör det bara för 
att dom tänker det kommer mer hela tiden, ifall jag ska koncentrera mig så mycket 
för varje elev jag kommer att dö tidigt.” 

 
Citatet pekar på att det finns en viss osäkerhet på att lärare med svensk bakgrund särbehandlar 
elever med utländsk bakgrund. Samtidigt går det att uttyda att det finns en uppfattning om att 
detta oengagemang hos läraren beror på ett allmänt oengagemang hos vissa lärare överlag, 
oavsett vilken etnicitet eleven har. På frågan om hur informanterna upplever att lärarna gör för 
att motivera dem i deras studier, svarar Hatem i jämförelse med Samir med att säga att svenska 
elever särbehandlas i jämförelse med elever med utländsk bakgrund. Hatem beskriver det så här: 
 

”[…] Bara för att jag liksom är invandrare, det känns som det är ok att jag ska ha 
dåliga betyg, skulle jag… jag har ju liksom jätte många IG på mina betyg, skulle en 
svensk ha det dom skulle ju ropa till möte, rektorn skulle vara där.”  

 
Detta pekar på att det kan finnas en särbehandling av elever med olika etniciteter i skolan. I 
citatet framgår det att om en elev med svensk bakgrund får problem med studierna så vidtas 
åtgärder på en gång, samtidigt som om en elev med utländsk bakgrund får problem så ignoreras 
det eller åtminstone så tas det inte riktigt på allvar. Detta kan tolkas som att det handlar om att 
det i gymnasieskolan skapas olika förväntningar på elever från lärare, beroende på vilken etnisk 
identitet eleven har. Vidare tolkar jag båda citaten som att det är möjligt att det kan finnas en 
eventuell särbehandling som kan bli diskriminerande i deras gymnasieskola. Meta Cederberg 
skriver i sin avhandling Utifrån sett – inifrån upplevt, att det i flertalet studier framgår att det är 
vanligt att elever med utländsk bakgrund bedöms efter helt andra värdekriterier än elever med 
svensk bakgrund. Vidare menar Cederberg att svårigheter i skolan kulturaliseras, vilket leder till 
att eleven i sig bedöms efter kulturella värdekriterier.153 Det Cederberg pekar på finner jag 
intressant och i samma linje som informanterna Samir och Hatem beskriver det. 
     Att det kan finnas en eventuell särbehandling av elever med utländsk bakgrund i skolan kan 
jämföras med vardagsrasismen som Philomena Essed skriver om. Esseds teoribygge om 
vardagsrasismen är i samma linje med det som några av informanterna beskrev ovan. Enligt 
Essed är vardagsrasism något som ofta upplevs individuellt och som utövas av någon som har en 
maktposition. Exempelvis lärare som marginaliserar elever av annan etnicitet som i linje med det 
som Hatem beskriver eller diskriminering av personer med utländska klingande namn vid 
rekrytering på arbetsmarknaden. Marginalisering av elever med utländsk bakgrund är också 
ideologiskt förankrad vilket gör att dessa elever förknippas med problem, det skapas en negativ 

                                                 
153 Meta Cederberg, Utifrån sett – inifrån upplevt, (Malmö, 2006), s. 210 
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bild om att dessa elever exempelvis har lägre intelligens eller brist på språklig och social 
kompetens.154

     Samtliga informanter läser hemspråk på arabiska parallellt med sitt gymnasieprogram, de delar 
också uppfattningen om att de upplever att hemspråkslektionerna är något som är väldigt 
positivt. Det är först under hemspråksundervisningen som informanterna känner gemenskap och 
samhörighet mellan både elever och lärare. Den gemenskap och samhörighet som informanterna 
beskriver kan tolkas som att det är något som skapas gemensamt och tillsammans i interaktion 
med sina likar. Informanternas utsagor om hur de beskriver att de upplever 
hemspråkslektionerna som något positivt, och det tillfället där de känner gemenskap och 
samhörighet sinsemellan förstärker ytterligare det jag tidigare uppmärksammade vid 
observationerna. Vid samtliga observationer uppmärksammade jag en enorm entusiasm och ett 
engagemang från alla elever, samtidigt som jag uppmärksammade elevernas lyhördhet och 
respekt inför dels hemspråksläraren, dels eleverna sinsemellan. Vidare uppmärksammades också 
en viss glädje hos eleverna och att de tillsammans med hemspråksläraren verkade ha roligt. I 
informanternas utsagor går också att tyda att de menar att hemspråksundervisningen är det enda 
egentliga tillfället i skolan då de kan vara avslappnade och känna att de kan vara sig själva. Hatem 
beskriver det så här: 
 

”Jag tycker det är skit roligt, för man får träffa alla från samma, man känner nån 
samhörighet jag kan prata det språket som jag är uppväxt med. Jag kan säga 
vartenda ord på arabiska liksom… varenda litet ord kan jag på arabiska, men inte 
på svenska, det känns inte som mitt språk, därför när jag sitter med en grupp 
svenskar jag känner mig inte hemma bland dom. Men när jag sitter med dom där 
därinne, man är mer glad, man är med sitt folk du vet.” 

 
Det som Hatem beskriver kan tolkas som att han upplever hemspråkslektionerna som något 
oerhört positivt i den meningen att han verkar känna samhörighet med de övriga eleverna i 
hemspråksklassen. Språket blir också på sätt och vis en viktig faktor till att Hatem känner 
gemenskap och samhörighet med de övriga eleverna. Jag drar den slutsatsen att språket får en 
viktig och avgörande betydelse i identitetsskapande i skolan. Språket blir alltså det centrala och 
skapar samhörighet och gemensamma band mellan eleverna sinsemellan i 
hemspråksundervisningen. Detta kan sättas i jämförelse med det som Goffman påtalar att det 
hos stigmatiserade individer skapas en känsla eller en undran av att inte veta vad de andra i 
omgivningen egentligen tycker och tänker om den som har ett stigma. När den stigmatiserade 
individen rör sig i olika kontexter så skapas en känsla av att vara ifrågasatt.155  
     Goffman menar att individers stigman kan skyddas om de befinner sig i en kontext där 
avvikelsen inte blir lika uppenbar eller uppmärksammas, detta kan ske genom att den 

                                                 
154 Philomena Essed, ”Vardagsrasism”, red. Paulina de los Reyes & Masoud Kamali, Bortom vi och dom: teoretiska 
reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, (Stockholm, 2005), s. 79 
155 Erving Goffman, Stigma, (2004), s. 23 ff. 
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stigmatiserade individen verkar i samma kontext som sina så kallade likar.156 Goffman skriver 
vidare om individer med ett visst stigma som rör sig i samma kontext som andra individer med 
samma stigma och som misskrediteras av samma grunder. Detta kallar Goffman för individens 
verkliga grupp.157 Hemspråkslektionerna är den verkliga grupp som för informanterna blir den miljö 
där de känner sig trygga och känner samhörighet och gemenskap med de övriga eleverna och 
hemspråksläraren i sig.  

Avslutande reflektioner 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några gymnasieungdomar reflekterade över 
möjliga karriärvägar efter studenten. Dess specifika syfte var också att försöka ge en beskrivning 
över vilken betydelse arbete och utbildning har. Detta har analyserats ur ett etnicitets perspektiv. 
Jag vill påpeka att denna studie inte kan generaliseras då den inte är kvantitativt representativ. 
     I observationerna uppmärksammade jag att det finns gemensamma band mellan elever 
sinsemellan och mellan elever och hemspråksläraren. Lyhördhet, respekt och engagemang var 
mellan eleverna och hemspråksläraren sinsemellan något som jag ansåg var viktigt i 
observationen och som sedan visade sig vara i samma linje med det som informanterna beskrev i 
stycket Vi och dem. Hemspråkslektionerna var enligt några informanter väldigt positivt och var 
det enda tillfället i skolan som informanterna kunde känna att de kunde vara sig själva. Jag 
konstaterade att språket fick en viktig och avgörande betydelse i identitetsskapande i skolan. 
Språket skapar samhörighet och gemensamma band mellan eleverna sinsemellan och mellan 
deras hemspråkslärare.  
     En viktig aspekt har varit att försöka ge en bild av vilken betydelse etnisk identitet uppfattas 
ha vid rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden. I analysdelen kom jag fram till att det hos 
informanterna finns en rädsla av att diskrimineras vid rekryteringsprocessen på arbetsmarknaden 
i framtiden. Samtliga informanter var eniga om att det finns en diskriminering av personer på 
grund av deras utländska klingande namn. 
     En viktig strategi till att förbättra sitt livsvillkor eller om möjligt öka chanserna till att få ett 
arbete i framtiden är att utbilda sig. Utbildning uppfattas med andra ord oerhört viktigt enligt 
informanterna. I intervjuerna framkom det att några informanter upplevde att vissa lärare 
särbehandlade elever med utländsk bakgrund. Det skapas olika förväntningar på elever beroende 
på vilken etnisk identitet eleven har. Elevernas svårigheter i skolan kulturaliseras och bedöms 
efter kulturella värdekriterier istället för den individuella prestationen. 
     Syftet med denna studie var att försöka ge en bild av hur informanterna reflekterade över hur 
sin egen etniska identitet och hur denna uppfattas inverka på sin framtid. Utifrån den insamlade 
datan så kan det konstateras att samtliga informanterna menade att de själva upplevde att de som 
invandrare hela tiden måste arbeta hårdare och sträva högre än andra svenskar. Om de hade 
högre målsättning än svenskar så skulle de få samma eller liknande förutsättningar som de övriga 
                                                 
156 Erving Goffman, Stigma, (2004), s. 41 
157 Erving Goffman, Stigma, (2004), s. 118 
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svenskarna. Detta kan jämföras med Hällgrens studie, Working harder to be the same: Everyday racism 
among young men and women in Sweden. Jag såg också en likhet i Rapport Integration 2005, som pekade 
på att utbildning är extra viktigt för ungdomar med utländsk bakgrund, då utbildning och betyg 
kan vara en strategi till att besegra fördomar. 
     Jag kan utifrån det insamlade materialet konstatera att ungdomar med utländsk bakgrund är 
en stigmatiserad kategori i samhället. Konsekvenserna av stigmatiseringen tar sitt uttryck i 
diskriminering, kategorisering och fördomar. Samtidigt så konstaterar jag också att 
assimileringsprocessen blir en strategi till att neutralisera och minska sitt stigma. Utbildning blir 
ett viktigt verktyg i den assimileringsprocess som i analysen tolkades var viktigt för 
informanterna. Sammanfattningsvis drar jag utifrån mitt material slutsatsen att den etniska 
identiteten är viktig och kommer att ha stor inverkan på individen inför utbildning och arbete. 
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Vi och ”dom” ur ett ”dom”- perspektiv 
Av: Adisa Handzic 

Inledning 
I dagens samhälle talas det om Sverige som ett mångkulturellt land, det är något vi tar del av 
vardagligen, inom skola, hemmet, arbetet och självklart i media.  
     Antologin behandlar ämnet etnicitet, och i mitt bidrag vill jag diskutera kring konstruktioner 
av begreppet invandrare och vad den har för betydelse för identitet och livsvillkor. 
Uppfattningen invandrare är socialt konstruerat, och får betydelse i just vissa situationer. Jag vill 
försöka förstå hur, var och när kategorin får en betydelse för just människor med annan etnisk 
bakgrund än den svenska. Målgruppen för min studie är svenskar med invandrarbakgrunder, 
alltså utlandsfödda eller andra generationens invandrare.  
     Jag har också ett personligt engagemang i frågan, då jag själv har en annan en svensk kulturell 
bakgrund. Detta påverkar naturligtvis min roll som forskare, vilket jag kommer att diskutera 
närmare i metod avsnittet. 
 

Syfte 
Syftet med antologin är att utifrån olika perspektiv såsom identitet och livsvillkor undersöka hur 
etnicitet konstrueras.  
     Mitt syfte är att undersöka hur invandrarskap konstrueras, när denna kategorisering görs, hur 
och i vilka sammanhang. Jag vill se undersöka den sociala konstruktionen invandrarskap ur ett 
”invandrar” perspektiv.  Jag kommer att gå in på temana livsvillkor och identitet, och därför vill 
jag lyfta fram faktorer inom etnicitet som berör mitt ämne. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Berger & Luckmann diskuterar identitet, i sin bok Kunskapssociologi, de menar att identiteten är i 
högsta grad en viktig komponent i den subjektiva verkligheten, identiteten står för all subjektiv 
verklighet i ett dialektiskt förhållande till samhället. Vidare menar de att identiteten formas av 
sociala processer och relationer, dessa sociala processer som samverkar till formandet och 
upprätthållandet av identiteten bestäms av den sociala strukturen.158 Vilket i sin tur pekar på den 
sociala strukturen invandrare på ett särskilt sätt, som även påverkar dess identitetsförändringar. 
     Charles Taylor skriver om identitet som skapelse av människor som är av betydelse för oss, 
han menar att identiteten är vem vi är och vart vi kommer ifrån, att vi utgår från vår bakgrund 
för att skapa oss själva och för det behövs erkännande av personer som är betydelsefulla för 
                                                 
158 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Falun, 2003) s. 160 
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oss.159 Identiteten behöver erkännas och bekräftas, det är en livsnödvändighet för människor och 
att neka någon erkännande kan vara en form av förtryck.160 Identitet syftar till individers och 
gruppers definition av oss själva eller hur det tillskrivs genom andra. 
 

Social konstruktivism 
Social konstruktivism bygger på tankar om hur en människa skapar sin sociala omvärld. Berger 
och Luckmann menar att individen inte existerar i det dagliga livet utan genom att ständigt 
interagera och kommunicera med andra människor.161 Tillvaron är socialt konstruerad och 
skapas genom människors samtal och handlingar. Det är genom språket vi främst vidmakthåller 
verkligheten, och det är genom språket vi uttrycker oss själva, förstår vad andra menar och 
mycket mera.162 Vidmakthållandet av verkligheten genom språket sker vanligtvis med 
underförstådda medel, det vill säga väldigt vanliga samtal som bibehåller verkligheten då de tas 
för givet.163  
 

Symbolisk interaktionism – utan socialt umgänge finns ingen 
människa 
Symbolisk interaktionism bygger i sin tur på G H Meads tankegångar om social interaktion, men 
inte enbart genom att tala även våra fysiska rörelser kroppsspråk, tystnad, ansiktsuttryck, allt 
tillhör social interaktion. Människan är en social varelse som bekräftar sig själv genom språk och 
det är just genom sin språkliga förmåga som gör henne till en social varelse.164 Alltså det betyder 
att genom social interaktion skapar människan sig själv, ett såkallat ”jag”, det vill säga att kunna 
se sig själv som en handlande person. Jagförmågan konstrueras och utvecklas genom det sociala 
livet med andra men även sig själv i exempelvis tänkandet. Mead kallar denna process för 
rollövertagande, då en människa blir en handlande person genom andras reaktioner på sig 
själv.165 Det som menas är att reaktionerna från andra personer på människan är det som skapar 
henne. Mead säger  
 

                                                 
159 Charles Taylor, ”Erkännandets politik” ur Mångkulturella samhället och erkännandets politik, (Göteborg, 1999) s. 43-
44 
160 Charles Taylor, ”Erkännandets politik” ur Mångkulturella samhället och erkännandets politik, (Göteborg, 1999) s. 37 
161 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Falun, 2003) s. 35 
162  Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Falun, 2003) s. 177 
163 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Falun, 2003) s. 178 
164 Lars-Erik Berg, ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen” ur Samhällsvetenskapliga metoder, 
(Stockholm, 2004) s. 153 
165 Lars-Erik Berg, ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen” ur Samhällsvetenskapliga metoder, 
(Stockholm, 2004) s. 154ff 
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”Man måste vara andra för att bli sig själv”166

 

Det är genom signifikanta andra vi skapar vår oss själva men även vår värld, rollövertagandet 
sker vanligtvis från våra signifikanta andra då vi ser dem som betydelsefulla i tidig ålder. De 
hjälper oss även skapa vår förställningsvärld, som är världen utifrån jagets perspektiv. I senare 
ålder bygger vi upp vår värld även med hjälp av den generaliserade andre, som kan ses som 
samhället eller en social grupp. Vi behöver relationer för att utvecklas och att förverkliga oss, inte 
för att definiera oss.167 Alltså är språk utgångspunkten för identitet och tillhörighet ur den 
symboliska interaktionismens perspektiv.  
 

Konstruktionen invandrare 
Enligt svensk lag är man svensk när man är född i Sverige, men begrepp som uttrycker att en 
person inte är infödd svensk är då vanligast invandare eller utlänning, men även begreppet 
främling har en viss koppling till uppfattningen invandrare. Dessa begrepp är vardagliga då de 
används i vardagsspråk, men självaste betydelsen för begreppet invandrare är  
”…att en person flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid eller 
permanent”.168 I Sverige har invandrare som ord fått en folklig betydelse av icke-svensk.169 En 
klar diskussion kan föras om vem som då är invandrare, individer från Norden betraktas inte 
som invandrare, men infödda svenskar med utrikes födda föräldrar ofta betraktas som 
invandrare.  
     Invandrare är inte något reellt existerande, däremot finns det många idéer om vissa 
människor är invandrare och det är dessa idéer jag kommer att undersöka, och det är i den 
betydelsen jag använder mig av begreppet fortsättningsvis.  
     Jag har utgått från teorier om identitet och identitetsskapande där jag behandlar 
invandrarskap ur ett social konstruktivistiskt perspektiv, ingen är invandrare i själva verket utan 
det är ett sätt att kategorisera folk. Teorier om identitet har jag belyst i min analys utifrån olika 
ståndpunkter som inkluderar andra faktorer som jag även skall ta upp, och därför har jag lagt 
mest tonvikt på identitet. 
 

                                                 
166 Lars-Erik Berg, ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen” ur Samhällsvetenskapliga metoder, 
(Stockholm, 2004) s.  s. 155 
167 Lars-Erik Berg, ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen” ur Samhällsvetenskapliga metoder, 
(Stockholm, 2004) s. s. 159 och Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Falun, 2003) s. 174 ff och 
Charles Taylor, ”Erkännandets politik” ur Mångkulturella samhället och erkännandets politik, (Göteborg, 1999) s. 41 
168 Charles Westin, Mångfald, integration och rasism, (Stockholm, 1999), s. 97f 
169 Charles Westin, Mångfald, integration och rasism, (Stockholm, 1999),  s. 101 
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Metod 
Till min datainsamling har jag använt mig av dels observationer och dels intervjuer. Lars Kaijser 
skriver ”genom att inte begränsa kunskapssökandet till fältarbete, utan använda sig av andra data kan graden 
av allmängiltigheten prövas”.170 Kaijser pekar på möjligheter med varierat material, då man får mera 
tyngd till studien med varierat material. Även Magnus Öhlander menar att kompletteringen med 
intervjuer till exempelvis observationer då materialet kan kännas lärorikt, och jag anser själv att 
mitt material upplevs betydligt fylligare och intressantare av både observationer och intervjuer då 
jag har mera material att arbeta med och upplever det som berikande.171

     Inledningsvis i arbetet observerade jag en studentförening för studenter med utländska 
bakgrunder, för att komma igång med insamlandet av data. Observationerna gav material för att 
arbeta fram ett intervjuschema som jag sedan använde mig av för att sedan kunna genomföra 
intervjuer.  
 

Tillträde 
Jag började med att söka upp mitt fält för observationsstudierna. Föreningen är studentförening 
som består av ett 20-tal aktiva medlemmar. Jag har jag kännt till föreningen sedan länge och såg 
det därför som en god chans att få tillträde till ett bra fält. Jag kontaktade föreningen genom en 
vän som sedan presenterade min studie för medlemmarna, eftersom jag själv känner till 
föreningen och har kontakt med en del av medlemmarna, presenterade jag mitt syfte på ett möte, 
och de tyckte att det var bra och gav sitt samtycke.172  
     Jag ser det som positivt att haft föreningen som fält i studien. Jag upplevde det bejakande att 
observera föreningen då jag själv har utländska ursprung som medlemmarna och antagligen 
känner de förtroende för mig då de vet vem jag är, och har i och med det eventuellt lättare att 
öppna sig för mig. Jag förstår språket de talar men även allmänna normer och oskrivna regler 
som finns. Jag är även i ungefär samma åldersgrupp som medlemmarna och delar gemensam 
kulturell bakgrund med dem. 
 

Informanter 
Jag har valt ut informanter utifrån min bekantskapskrets.  Min relation till informanterna är 
varierad eftersom jag känner dem olika bra. Det kan vara positivt då jag har någon form av 
relation till dem och har lätt för att prata med dem, men kan även ses som något problematiskt 

                                                 
170 Lars Kaijser ”Fältarbete” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s.26 
171 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, 
(Lund, 1999), s. 76f 
172 Lars Kaijser ”Fältarbete” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 30 och 
Eva Fägerborg ”Intervjuer” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 65 
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då jag kanske kan förutse många intervjusvar och då blundar för väsentliga svar som kan vara 
uppenbara för mig 
     Informantgruppen består av en kille och två tjejer. Det informanterna har gemensamt är 
deras nuvarande sysselsättning som studenter, och de är alla omkring 20-25 års ålder. Informant 
1 är född i Sverige i en av Stockholms förorter med utländska föräldrar. Informant 2 är 
utlandsfödd och har bott i Sverige enbart några år. Informant 3 kommer från en mindre stad i 
norra delen av Sverige med utländsk bakgrund. 
Informanterna har alltså olika kulturella etniska bakgrunder och erfarenheter, och därför tror jag 
att de kan komplettera varandras utsagor på varierade vis. 
 

Observationer och intervjuer 
Jag började med att observera en grupp individer i en förening under ungefär en månads tid. Jag 
genomförde sammanlagt tre observationer, vardera mellan en till tre timmar långa. Jag har använt 
mig av öppen observation till observationerna då jag gick in förutsättningslöst med ingen fast 
grund utan lösa teorier om etnicitet.173 Jag ville följa gruppens interaktion under möten men även 
på fritiden, till exempel under fikastunder och pubkvällar och agerade deltagande observatör.174  
     Jag genomförde jag en sista gruppobservation på ett café med informanterna där jag själv 
deltog i samtalet under observationen. Jag menar att det var en bra utgångspunkt för mig och 
mina informanter eftersom de fick ett bättre intryck av mig och min studie, vilket kan ha 
upplevts som betryggande för informanterna.175  
     Jag har genomfört tre intervjuer, och intervjuerna genomfördes i form av semistrukturerade 
intervjuer, eftersom jag ville få ut så mycket som möjligt av informanternas egna tankar, 
funderingar och erfarenheter som jag spelade in på band.176 Jag förberedde mig inför 
intervjuerna både fysiskt genom att testa min utrustning men även psykiskt för att känna mig 
säker på mig själv, då jag använde mig av strukturerade intervjuer med några grundläggande 
forskningsfrågor som jag utvecklade vidare genom följdfrågor och diskussion utifrån deras svar, 
och därmed kunde jag styra intervjuerna i den önskade riktningen.177 Jag har även låtit mina 
informanter styra över intervjusituationen då jag låtit dem välja tid och plats, för deras egen 
komfort, och har något varit besvärligt att diskutera har de själva haft möjlighet att avstå från att 
berätta. Denna frihet anser jag bara positiv då de antagligen kännt sig mera bekväma i situationen 

                                                 
173 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, 
(Lund, 1999), s. 78 
174 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, 
(Lund, 1999), s. 74f 
175 Lars Kaijser ”Fältarbete” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 34 
176 Eva Fägerborg ”Intervjuer” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 57 
och Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 301 
177 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997) s. 122 och Eva Fägerborg ”Intervjuer” ur Lars 
Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 58 + 63 
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och haft lättare för att öppna sig för mig.178 Eftersom mina frågor handlade om invandrarskap 
kunde jag i något fall tänka på Oscar Pripps begrepp strategisk sammanflätning som han själv 
beskriver på följande vis  
 

”De omtalade i sina enskilda och kollektiva självpresentationer hävdar positivt 
värderande motbilder, de flätar in delar av den dominerade gruppens egna positiva 
självbilder och gör dem sina egna”.179

 
Alltså menar han att svaren under intervjusituationen var genomtänkta och förberedda mer än 
om de hade svarat naturligt. Det var dock inget jag kände som besvärande eftersom det förekom 
endast någon enstaka gång. Exempelvis svarade en informanterna som jag känner närmare på en 
fråga om tillhörighet på följande vis: 

 
”Jag känner att jag vill så mycket som möjligt undvika att bli kategoriserad som 
invandrare till exempel så känner jag inte att jag tillhör en sån grupp med orimmade 
namn med negativ klang liksom, så jag tror du har det lättare... eller det är lättare för nån 
som du...” 

 
Då informanten antog att jag förstod eftersom hon känner mig och min bakgrund, menade hon 
att jag som vän förstår vad hon menar. 

Etik 
Vad som anses etiskt eller oetiskt kan vara en svår dragningslinje. Inom samhällsvetenskaplig 
forskning är det särskilt viktigt att ta hänsyn till etiken hur värderingar och dess inverkan på 
forskningen, i och med att det är människor som studeras.180

     Vetenskapsrådet talar för det grundläggande individskyddskravet som delas upp på fyra 
huvudkrav, dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidenttialitetskravet och nyttjandetskravet. Jag 
har förhållit mig till Vetenskapsrådets individskyddskrav då jag både muntligt och skriftligt 
informerat mina informanter om individskyddskravet. Individskyddskravet, och de fyra 
delkraven som det består av, informationskravet, att det är frivilligt att vara med, inga 
påtryckningar. Samtyckeskravet som betyder att deltagarna får själva bestämma över sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet talar till individens konfidentialitet, att personuppgifter ska 
skyddas och även Personuppgiftslagen (PuL). Nyttjadekravet som försäkrar forskningens 
ändamål.181  

                                                 
178 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997) s. 136 
179 Oscar Pripp ”Reflektion och etik” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 
44 
180 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), Bryman s. 440 
181 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12 & 
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     I min studie har jag försökt kontinuerligt tänka på etiken på alla möjliga vis som att 
exempelvis framställa mina informanter rättvist i studien så att de inte känner sig orättvisst 
framställda och till och med kränkta. 
 

Forskarroll 
Jag vill skriva om konstruktioner av invandrare eftersom jag alltid intresserat mig för det, och det 
kan bero på den ständiga samhällsdebatten som pågår kring invandring, integration, segregation 
och andra dylika teman. Men en annan viktig faktor är att jag själv är har utländska rötter, och 
känner att ämnet berör mig på en annan punkt än bara som intresseområde.  
     Detta medför att det kan påverka min roll som forskare, att jag exempelvis inte blir för 
känslomässigt engagerad vilket kan medföra en risk i själva tolkningen av materialet. Detta måste 
jag kontinuerligt tänka på i uppsatsen för att försöka vara inte för subjektiv och inte påverka 
studien i vissa riktningar. I Etnologiskt fältarbete skriver Kaijser och Öhlander om observatören 
och att även han är observerad  
 

”Ålder, kön, klass och ursprung kan ha betydelse för vad som händer i fält”.182

 
 Jag vill med det förtydliga varför min roll som forskare blir särskilt viktig för mig men även mina 
informanter som kan påverkas av mig och min roll som forskare.183

    Jag som forskare har självklart vissa skyldigheter, som jag ständigt måste tänka på i min 
uppsats. För att förbli etisk korrekt och objektiv som jag kan, försöker jag tänka på mina 
skyldigheter som forskare. 
 

Grundad Teori 
Metoden jag använder mig av för att analysera mitt material är grundad teori. Grundad teori är 
en metod som lämpar sig till kvalitativa samhällsvetenskapliga undersökningar. Tanken med 
grundad teori är att generera nya metoder på empirisk grund. Genom att samla data, och 
utveckla begrepp ska nya idéer utvecklas.184  Jag har inte använt mig av den konsekvent, då 
metoden inte lämpar sig för små studier såsom min utan fungerar bättre för undersökningar 
under en längre tid.185 Jag vill se på grundad teori som ett flexibelt användningsverktyg i analysen 

                                                 
182 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, 
(Lund, 1997), s. 80 
183 Lars Kaijser ”Fältarbete” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 35 och 
Oscar Pripp ”Reflektion och etik” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 48 
f 
184 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 5f 
185 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research – Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(London, 1998), s. 87-99 
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istället för fasta regler som metoden talar för.186 Enligt metoden skall man även ge sig i 
fältarbetet förutsättningslöst, vilket jag ser som en omöjlighet då man inte kan bortse från egna 
tidigare erfarenheter och kunskaper. 
     Transkribering är en lång process som innebär att man ska översätta talspråk till text genom 
att tyda signaler såsom språk, röst, pauser och många andra variabler i intervjun som kan vara 
betydelsefulla för studien.187 Det korrekta sättet att transkribera är genom direkt överföring av 
språket ordagrant, dock anser jag sakinnehållet är det som är mest betydelsefullt för analys och 
framställning i den här undersökningen. 
Materialet jag fått genom mina intervjuer kräver en djupare analys av min egna roll då materialet 
som intervjun består av ses som en social konstruktion. Jag har genomgående i analysen 
analyserat min egna roll i samtalet då även min roll som forskare och intervjuare kan påverka 
situationen.188

 

Analys 
Efter att ha arbetat med materialet steg för steg, med transkribering och analysen, började vissa 
begrepp och diskussioner upplevas återkommande och även karakteristiska för intervjuerna. 
Utifrån informanternas utsagor kunde jag uttyda kategorier, som jag analyserat fram. Jag kommer 
huvudsakligen att diskutera kring begreppet identitet.  
     Informanterna har diskuterat identitet utifrån kategorier som vänner, skola, arbete, familj och 
språk som bidragit till informanternas självidentitet. Jag har själv ställt frågor gällande identitet, 
som de sedan själva reflekterat kring därför att ämnet står dem nära i flera avseenden. Även 
utanförskap och stigmatisering framkom tydligt i intervjuerna där informanterna diskuterade 
invandrarskap och svenskhet. 
 

 Identitet som situationsbunden 
Identitet är ett något som berör alla människor på något plan, vår identitet talar om vilka vi är 
och vart vi kommer ifrån, det är något vi skapar och upprätthåller ur socialt samspel.189  Identitet 
har alla informanterna berört ur flera infallsvinklar då det är något de anser betydelsefullt för hur 
de ser på sig själva men även i förhållande till andra. Ingen av informanterna kände dock att de 
hade en identitet eftersom de ansåg sig inte ha en specifik identitet, de menar att det är svårt att 
tillskriva sig själv en viss roll då de såg sig själva innehava flera identiteter, då identiteten är 
situationsbunden. 

                                                 
186 Hallberg, Lillemor, ”The ”core category” of grounded theory: Making constant comparisons”, International Journal 
of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2006; 1: 141-148 
187 Eva Fägerborg ”Intervjuer” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 69 
188 Eva Fägerborg ”Intervjuer” ur Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 60 
189 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Falun, 2003) s. 160 
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På frågan vart kommer du ifrån svarade en av informanterna: 
 

”Jag ser inte mig själv som svensk, mest på grund av bakgrunden, hur jag växte upp och 
så. Men samtidigt när jag är utomlands till exempel och när nån frågar mig vart jag 
kommer ifrån så svarar jag Sverige och det är kanske Eritrea i efterhand som är mitt 
ursprungsland. Men här i Sverige så vet jag inte. Det känns som att det är avlägset att se 
eller kalla sig helt svensk.”  

 
Utifrån citatet kan jag uttolka svårigheterna med tanken på bara en identitet och att det inte alltid 
är självfallet vilken identitet man väljer, då identiteten är individens egna definition av sig själv 
eller identiteten man blir tillskriven av andra. Det går även att uttyda svårigheterna med att se sig 
själv som svensk då informanten säger tydligt att det är avlägset att både kalla sig själv som 
svensk och se sig själv som svensk, i alla fall helt fullständigt. Jag kan uttyda ur citatet att det kan 
vara svårt att svara på vart man kommer ifrån därför att man själv är mitt upp i sitt 
identitetsskapande och särskilt i ungdomsåren.190 Jag tror att tillhöra en kultur är särskilt 
betydelsefullt för individen då.   
     Då att ha flera identiteter är viktigt att visa och det diskuterar även Nalin Baksi som menar att 
det är viktigt att visa att det går att ha flera kulturer samtidigt, det krävs individer som har flera 
kulturer att visa på att det är möjligt.191 Jag menar att det behövs andra människor i liknande 
situationer att se upp till eftersom de fungerar som vägledare och blir inflytelserika för den egna 
individen.  
En annan informant hade svårt att svara på samma fråga, vart kommer du ifrån. Svaret ändrades 
utifrån ämnet vi diskuterade, vilket tyder på att svaret är beroende på situationen, alltså 
situationell. Ett exempel på detta är: 
 

”Jag är Italiensk, jag känner mig inte så svensk..så” 

 
När jag frågar om det var det första hon tänkte på innan hon svarade säger hon: 
 

”Egentligen kan jag ju inte påstå att jag egentligen är italienare eller så… Eftersom jag 
bott sex viktiga år av mitt liv här kan de kännas som min kultur präglats av de, typ av 
Sverige… Jag känner mig lite kluven kan man säga” 

 
Här visar informanten tydligen att hon inte känner sig svensk men inte heller osvensk, och pekar 
på svårigheterna med bara en identitet då hon tydligt säger att hon även formats av den svenska 
kulturen vilket skapar ambivalens inom henne. Informanten har berättat för mig att hon aldrig 
kommer att vara en riktig svensk, men då kan man fråga sig vem som är svensk och om man 
någonsin blir svensk. Människan behöver inte nödvändigtvis begränsa sig till en identitet enbart 

                                                 
190 Aleksandra Ålund, Multikultungdom, (Lund, 1997), s. 20 ff 
191 Charles Taylor ”Erkännandets politik” ur Mångkulturella samhället och erkännandets politik, (Göteborg, 1999) s. 43-44 
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för att fylla ett behov eller ha en trygg identitet. Det handlar om integration och ingen kan 
integreras som inte vill integreras, att integrera ska betyda att respektera den andra och se dess 
annorlunda-skapande som berikande för själva helheten.192 Desto bättre människor lär känna 
varandra, och lär sig acceptera varandra, då kan de se även varandras likheter istället för enbart 
olikheter. En av informanterna talade om sin uppväxt i förorten Rinkeby, och själva 
integrationsprocessen: 
 

”Jag tror att våra fritidsfröknar, dagisfröknar försökte, ja i efterhand kan jag se…, att 
dom arbetade säkerligen med att integrera..” 

 
Uppfostringsrollen delas mellan skolan och hemmet och målet är att bidra med kunskap, 
värderingar och andra användbara medel till barnets framtid. Skolans roll är inte enbart att lära ut 
utan även att fostra och utbilda medborgaren. Hemmets roll är att forma den enskilda 
människan. En av informanterna diskuterar motsättningar mellan hemmet och skolan då skolan 
socialiserar barnet att vara individuallistisk och tänka själv medan hemifrån får barnet lära sig 
tvärtemot.  
 

”Jag kan tänka mig att det var svårt med mångas föräldrar, kompisar som inte talade 
svenska hemma, mina gjorde i och för sig inte heller det. Man kände sig aldrig inne i 
svenska samhället…, eller visst ens vad det var förrän då i högstadiet då jag började i en 
sånhär... skola med fler svenskar. Jag känner inte riktigt det svenska samhället.” 

 
Informanten visar på ambivalens då han kännt att han aldrig kommit in i svenska samhället och 
vad det kan bero på. Det går även att uttyda att det kan bero på hemmet och skolan stöter ihop. 
Då skolan förmedlar ett budskap och föräldrarna ett annat. Skolan och syftet med undervisning 
är att utveckla individualitet, identitet och självansvar. Skolan sitter på en maktposition då den 
står för ansvar för att representera samhällets ideologi och sätter villkoren för den som vill 
komma fram i samhället.193 Individen kan känna svårighet med sin identitet då den kanske har en 
identitet i hemmet och en annan i skolan. Det går även att urskilja språkets betydelse för 
identiteten då den har en betydande roll både från hemmets och skolans sida. Språket är en 
ingång till samhället, och därför är det viktigt att behärska det. Mina informanter diskuterar kring 
att leva med olika samexisterande kulturer. En av informanterna berättar om sin identitet säger: 
 

”Jag kör på erfarenheter, vart jag kommer ifrån, föräldrarna då, vart jag växt upp. Den 
här blandningen från hemmet och svenskt med skolan, och ja.. vänner, vilket ger mig 
en nationell identitet” 

 
Informanten lyfter fram att identitetsskapandet är en process, som ständigt utgår från ens 

                                                 
192 Nalin Baksi, ”Mot ett rättvist mångkulturellt samhälle” ur Alla vi svenskar, (Uddevalla, 1996) s. 24f 
193 Annick Sjögren, ”Brist på respekt, men för vem” ur Alla vi svenskar, (Uddevalla, 1996) s. 64 och s. 79 
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bakgrund. Jag kan uttolka att informanten har accepterat fallet med två kulturer och 
sammansmältningen med vännerna skapar en nationell identitet, vilket informanten även nämner 
tydligt. Jag tolkar citatet som positivt då informanten inte tillskriver sig själv en viss identitet. En 
annan informant nämner något liknande då hon beskriver en bra invandrare tar det bästa ur båda 
kulturer och skapar sin identitet. Alla informanter anser identitetsskapandet hör ihop med 
tillhörighet. På frågan som även de andra informanterna fick hur skapar du din identitet, svarade en 
av informanterna på följande vis: 
 

”Det är rätt svårt ju, om jag kände mig hemma nånstans…, det kan vara svårt, framtill 
nu har jag bestämt mig att jag är och kommer inte att definiera mig själv som varken en 
kultur eller del av nått land, jag försöker tänka på mitt hem som ett ställe där jag har 
vänner… Jag försöker verkligen ta till alla delar av kulturerna jag tycker är bra” 

 
Jag kan uttyda att informanten ser svårigheten med att inte höra hemma någonstans att därför 
konstruera en plats som tyder på tillhörighet. Informanten har även berättat för mig dess 
upplevelse av tillhörighet, vilket är att känna sig trygg då tillhörighet innebär att tillhöra en grupp. 
Det går att uttyda att informanten skapar sin identitet genom vänner som skapar tillhörighet för 
henne och därmed trygghet. Jag kan dra en slutsats att individen skapar och återskapar sig själv 
fortsättande och därmed framhävs identiteten som mångsidig och situationell.  
 

Förnekande av identitet 
Då informanterna ansåg identiteten som situationell såg de sig själva som invandrare, svenskar 
och från forna hemlandet, eller föräldrarnas hemland. Svårigheten med att tillskriva sig själv en 
identitet sker i form av förnekande gällande identiteten både från svenskar och invandrarnas sida 
till individen. Alltså förnekas individen en identitet när den blir tillskriven rollen som invandrare 
då invandrare är en social kategorisering. Informanterna berättade för mig att invandrare inte är 
ett folkslag utan sammanslagna grupper som nämns under kategorin invandrare. Alltså kan 
invandrarskap ses som ett sätt att kategorisera människor som inte är svenskar, i vardagstal. 
     Mina informanter menar alla att invandrarskap är ett sätt att kategorisera människor, denna 
kategorisering sker av svenskar på invandrare men även invandrare emellan, och på så vis 
förnekas individens identitet då man blir kategoriserad som invandrare. En informant berättar 
för mig ett exempel där han kände att han blev tillskriven en roll: 
 

”Till en viss del tar man ju till sig invandrarrollen, man drar sig till vissa grupper…, och 
ja de behöver ju inte vara från samma land sålänge de inte är svenskar men samtidigt 
tror jag man får en del från samhället också. När jag började högstadiet då var vi fem 
invandrare i klassen och redan andra dagen ville de sätta in oss i svenska två grupper, 
alla invandrare skulle till svenska två gruppen och det var inget snack om saken. Ja, vi 
tjatade oss då till sånt här prov man kunde göra, och ja, alla klarade det ju och sånna 
saker gör att man blir tillskriven en roll…” 
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Informanten berättar tydligt för mig att det finns en viss dragningskraft till andra invandrare, 
dock är det inget han anser att man är tvingad till, utan ser det som självvalt. Men i 
skolsituationen berättar han tydligt för oss hur det går att bli kategoriserad som invandrare och 
vad det har för inverkan på individen. Jag tolkar det som att informanten menar att invandrare 
blir tillskrivna invandraridentiteten och tar till sig den själva och drar sig till andra icke-svenskar. I 
Charles Taylors avsnitt Erkännandets politik menar även han att det finns stämplingsteorier mellan 
svenskar och invandrare emellan, då invandrare kan ses på ett negativt vis av svenskar och då 
kan de ta till denna negativa bild av sig själva.194 De övriga informanterna hade liknande svar, en 
av informanterna bekräftade min egna analys: 
 

”Jag tror nånstans det, att de blir tillkallade en invandrarroll…., även om inte det är 
avsikten, dom får ju, dom bli ju tvungna att känna så. På grund av sitt utseende 
exempelvis blir det svårt att acceptera sig själv som resten av befolkningen, och då tar 
de till sig invandrarrollen” 

  
     Informanten har även berättat för mig att denna negativa bild som konstrueras kan förstås 
med ens egna bakgrund men även med individens nuvarande bild av sig själv och sin 
livssituation. Informanten säger i ett senare skeende även: 
 

”Det kan ha mycket att göra med vart man kommer ifrån, eller i alla fall i Stockholm. 
Är man från en förort…, då är man i princip analfabet, har dålig svenska och rånar 
folk” 

 
En annan informant hade samma ide: 
 

”Har man en invandrarbakgrund, känner man sig kanske nånstans förtryckt eller kanske 
annorlunda, då man inte lever vanliga Svensson-livet och bor väl i en förort…Ser man då 
inga svenska människor då vet man inte heller hur det är och blir på ett eller annat sätt 
utstött.., man har ju inte integrerats med svenskar. Då kan man inte kalla sig svensk” 

 
Båda informanterna syftar till individens bakgrund och livssituation som bidragande faktor till 
förnekelse av individens identitet. Även deras bild av infödda svenskars syn på invandrare 
förmedlas i citaten, då de beskriver invandrare som analfabeter med dålig svenska och boende i 
förorter utan större kontakt med svenskar och så vidare.  
     Det är även möjligt att uttolka att det finns två typer av utlandsfödda/andra generationens 
invandrare och informanterna beskriver den negativa bilden. Alltså kan jag dra en slutsats att 
utlandsfödda och andra generationens invandrare blir kategoriserade beroende på sin 
livssituation och det är stereotyper som styr om man blir kategoriserad som invandrare eller 
svensk. 
                                                 
194 Charles Taylor, ”Erkännandets politik” ur Mångkulturella samhället och erkännandets politik, (Göteborg, 1999) s. 38 



 67

     De som blir klassade invandrare har antagligen vant sig vid bilden av sig själva som ”de 
andra”, då de blivit uteslutna ur samhället, och har alltså förenat sig med tanken om sig själva 
som invandrare. Aleksandra Ålund skriver i sin bok Multikultungdom om ungdomar vars 
identiteter ständigt förnekas genom att tillskriven kollektiv invandraridentitet. I citatet nedan 
beskriver hon tydligt om förnekandet av identitet, hon skriver: 
 

”De unga... kallas fortfarande” invandrare”. Mycket av deras identitetsarbete handlar 
om upplevelser av utanförskap och förutsättningar för gränsdialoger mellan olika 
sorters ”främlingar” i den moderna multietniska staden. Strider som dessa unga 
människor utkämpar med sig själva och andra i sökandet efter sitt rätta namn och sin 
förankring i tillvaron, utgör det moraliska, sociala och kulturella sammanhanget för 

deras identitetsarbete.”195

 
Det går att dra slutsatsen att invandrare tillskrivs identitet beroende på deras livsvillkor, och detta 
kan kallas för rasism utan ras.196 Det går även att uttyda att invandrarskap har kommit att bli ett 
tillstånd av kulturell undergivenhet och socialt utanförskap.  
 

Identiteten essentialiseras 
Det är genom andra människor vi skapar oss själva, och det som inte anses normativt blir det 
avvikande, eller med andra ord ”de andra”. Att diskutera ur studiens riktning är de andra de som 
kallas för invandrare. Invandrare har kommit att bli en essentialism som ger en kollektiv identitet 
och trygghet för individen. Det går att säga att invandrarskap är en gemensam kultur för 
människor med annan kulturell bakgrund än den svenska.197 En av informanterna sa följande om 
invandrarskap: 
 

”Invandrare är ju inte ett land eller ett språk. Folk kommer från olika kulturer” 

 
Det informanten  menar är att invandrarkulturen är ett fenomen snarare än en kultur som man 
kan tillskriva sig själv eller bli tillskriven. Men även att invandrarkulturen inte har ett eget språk 
eller plats, utan är individer med rötter i andra kulturer förutom den svenska, som erkänner sig 
till invandrarkulturen. Informanten har även berättat för mig om sin tid i England där, enligt 
informanten, invandrare inte existerade eller användes utan att det verkade vara exklusivt för 
Sverige då personer med annan etnisk och kulturell bakgrund än svenska mystifierades och 
främlinggjordes. Då informanten berättade för mig att England hade ett mera anpassat samhälle 
till olika kulturer och integration. Aleksandra Ålund skriver om invandrarkulturen som 
mystifieras och främmandegörs, i sin bok Multikultungdom. Hon skriver följande att: 

                                                 
195 Aleksandra Ålund, Multikultungdom, (Lund, 1997), s. 21 
196 Aleksandra Ålund, Multikultungdom, (Lund, 1997), s. 21 och s. 145 
197 Charles Westin, Mångfald, integration, rasism och andra ord, (Stockholm, 1999), s. 32f 
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”Invandrarkulturen exotiseras negativt som ett enhetligt och kollektivt fenomen, 
samtidigt som den förpassat från att vara något som har att göra med konkreta 
livsvillkor här och nu. Istället uppfattas den som ett arv, ett kulturbagage man har med 
sig som fungerar på motsvarande sätt som ett biologiskt arv som ingen kan undfly 

ifrån…”198

 
Det som lyfts fram är iden om invandrarkulturen uppfattas negativt och lyfts ur sitt sociala 
sammanhang här och nu, och kulturell identitet ses som ofrånkomligt och som ett arv. 
     En informant berättade för mig om medias roll i essetialiseringen kring invandrare. Han 
menade att bilden av invandrare i media framställs oftast på ett negativt vis, vilket skapar ett 
utpekande av invandrarkulturen. Jag uppfattade det som att han menade att det fanns en viss 
utsatthet från medias håll. Detta kan bero på den massmediala konstruktionen av 
invandrarkulturen som en fantombild, då belysningar på etik och moral utesluts. Aleksandra 
Ålund menar att vi har hamnat i en situation där sociala ojämlikheter förvrängs till kulturella 
olikheter.199

     Alla informanter menade att människor med utländska rötter blev på ett eller annat vis större 
tillhörighet till andra med samma livssituation. Vilket kan säkerligen kännas betryggande då de 
har förståelse för varandra och kan ge varandra trygghet och tillhörighet oavsett bakgrunden. En 
informant berättade för mig hennes syn: 
 

”Det är ju svårt och påstå att jag blivit på nått vis utpekad som invandrare, men det 
finns nånstans undermedvetet…, både hos svenskar och mig själv att jag inte är svensk, 
inte i grund och botten. Jag känner ju att jag blev svensk mera…, så jag är ju svensk 
men ändå inte. Typ ibland blir jag väl uppfattad som svensk men ibland även som 
invandrare.. i skolan, hemma, när jag söker jobb.. det skiftar.” 

 
Det tydligen att urskilja informantens tankar kring sig själv, då hon ser sig själv som svensk men 
ändock inte. Hon menar även att denna bild om sig själv delar hon men även svenskar, det är 
något som finns i vårt undermedvetna. Informanten lyfter även fram att hon blir uppfattad som 
svensk och men även som invandrare, och att det är situationsbetingat. Vidare när jag pratade 
med informanten berättade hon för mig om hur hon blir uppfattad som invandrare. Hon menar 
att det finns negativt laddad kategorisering mot invandrare i samhället och det har en 
stigmatiserande funktion. När jag frågade informanten om bakomliggande skäl svarade hon på 
följande vis: 
 

”Det finns väl ingen bra förklarning eftersom de skapar klyftan…, men det är väl för 
att hålla ihop sitt egna” 

 
                                                 
198 Aleksandra Ålund, Multikultungdom, (Lund, 1997), s. 27 
199 Aleksandra Ålund, Multikultungdom, (Lund, 1997), s. 22 



 69

Informanten reagerade på ett förvånansvärt sätt då det gick att tyda att hon uppfattade det som 
besvärligt men samtidigt spännande då man märkte att det fanns ett visst intresse, vilket är 
naturligt då det är ett ämne som informanten kan knyta an till. Det går att tolka att det finns 
svårigheter med att tolka frågan då informanten genast förklarar att det inte finns ett korrekt 
svar. Hon menar att för att skapa en egen normativ självbild måste man även skapa en bild av det 
heterogena, vilket skapar en vi och ”dom” bild. Det går även att uttolka att en maktstruktur som 
råder då informanten menar att majoritetskulturen markeras och minoritetskulturen underställs 
vilket baserar sig på en essentialistisk ide. 
 

Slutdiskussion 
Jag har undersökt hur invandrarskap konstrueras, när det konstrueras och i vilka situationer. 
Temana som lyftes fram var identitet och livsvillkor då de var av stor betydelse för studien. Det 
som särskilt lyftes fram var tankar om identitet, då finns stora svårigheter med enbart en identitet 
och vilken det skulle vara. Identiteten talar om människans syn på sig själv då den är den egna 
definitionen på själv. I min studie har jag genom intervjuer och observationer som empiriskt 
underlag lyft fram aspekter inom etnicitet. Jag har kommit fram till att det finns svårigheter med 
enbart en identitet för människor med annan kulturell bakgrund än den svenska. Dessa 
svårigheter syftar till att identiteten är situationsbunden och att det är möjligt att ha flera 
identiteter. Dessa svårigheter kan uppstå mellan hemmet och skolan då det kan finnas en 
kulturskillnad. Det som framförallt lyfts fram och är bland det väsentligaste för att skapa sin 
identitet är att sätta ihop det bästa ur flera kulturer, vilket skapar en nationell identitet för 
människor med andra kulturella rötter.  
     En annan viktig aspekt var tankarna kring invandrarskap, att invandrarskap är ett sätt att 
kategorisera folk genom att tillskriva dem invandrar identiteten. Väsentligast blir då urskiljandet 
av det homogena och heterogena då utlandsfödda eller andra generationens invandrare 
stigmatiseras, vilket i sin tur leder till skapandet av invandrarskap som ger en kollektiv identitet 
och trygghet. Då invandrarkulturen är en social konstruktion invandrarskap blir ett fenomen av 
kulturell undergivenhet och socialt utanförskap. Det är dock viktigt att ta till hänsyn att alla 
utlandsfödda eller andra generationens invandrare inte klassas som invandrare, faktorer som 
identitet och livsvillkor påverkar också.   
     Vem som kategoriseras som invandrare grundar sig i essentialismen. Enligt essentialismen är 
identiteten ofrånkomlig och tillhör vårt arv, vilket förklarar varför vissa människor kategoriseras 
under facket invandrare. 
     I min studie har jag lyft fram faktorer som påverkar den egna individens identitet. Jag har 
jobbat ur ett såkallat utifrån perspektiv. Studien synliggör en komplex kedja av faktorer som 
framkommer i identitet som situations bunden, tillskivandet av identitet och essetialiseringen av 
identitet som bottnar i temana identitet och livsvillkor. Det jag vill slutligen lyfta fram är 
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kontexten av människors acceptans för varandra då det är det som binder samman oss och 
öppnar våra ögon för likheter istället för olikheter. 
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Etnisk diskriminering 
Samspelet med identitet 

Av: Jennie Ignberg

Inledning 
Diskriminering är att behandla vissa människor sämre än andra därför att de är annorlunda på 
något sätt. Diskriminering kan drabba såväl hela grupper som individer. Människor har i alla tider 
diskriminerats på grund av sin hudfärg och sitt språk, sin härkomst och religion. Etnisk 
diskriminering kan vara en förklaring till att arbetslösheten bland invandrare är betydligt högre än 
bland svenskar, att många högutbildade invandrare arbetar i yrken som inte är i nivå med deras 
kvalifikationer, eller att invandrare har lägre lön än svenskar för samma arbete. Den mer eller 
mindre medvetna användningen av etniska stereotyper kan vara en bidragande orsak till etnisk 
diskriminering.200

     Alla former av orättvis behandling av människor som tänks tillhöra en viss grupp, från brist 
på respekt till hårda ord kallas för diskriminering.201 Diskriminering kan både vara medveten och 
omedveten, inbyggd i strukturen och anonym men även personlig och direkt.202 Vi människor 
har ett behov av att kategorisera och placera in andra människor i olika fack, diskriminering 
bygger ofta på fördomar och förutfattade meningar. Upprättandet av sociala och kulturella 
gränser mellan inne och ute grupper skapar skillnader i samhället.203

Syfte 
Syfte med studien är att jag vill belysa hur individer med en annan etnisk bakgrund än 
majoriteten i samhället upplever diskriminering och utanförskap utifrån identitet, genus och 
etnicitet. I den offentliga debatten som förs idag hamnar ofta frågan i fokus men individens egna 
åsikter hamnar ofta i skymundan. Därför kommer fokus i min studie ligga på informanternas 
egna tankar och erfarenheter av det berörda ämnet. Följaktligen vill jag med denna studie 
undersöka och diskutera hur diskriminering och utanförskap samspelar med identitet, genus och 
etnicitet. 

Teoretiska utgångspunkter 
Under arbetets gång har identitet och själv uppfattning varit ständigt återkommande. 
Informanterna har pratat om hur de ser på sig själva, men även om hur de samhällets ser på dem 
som minoritet. Utifrån detta anser jag det vara relevant att tala om etnisk identitet. Både i 

                                                 
200 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=712533&i_word=diskriminering  
201 Kristina Boreus, Diskriminering med ord ( Finland 2005) 
202SOU 2006: 21 Leonor  Camuer  & Stig Arne Nohrstedt Mediernas Vi och Dom mediernas betydelser för den 
strukturella diskrimineringen ( Stockholm 2006) s 91 
203 Mats Hilte, Avvikande beteenden en sociologiska introduktion ( Lund 1996), s 66 
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motsvarighet till en annan grupp eller i jämförelse med en annan person kan etnicitet användas i 
identitetssyfte. Etnisk identitet kan både vara något som definieras av individen men även av 
kollektivet. Kollektiv identitet innebär att man identifiera sig med en annan etnisk grupp. En 
person som vistas i ett annat land kan vara noga med att poängtera var denne kommer ifrån, 
men den personen behöver inte göra det i sitt hemland. Individen själv väljer således hur viktig 
etniciteten är, när den bör betonas och vilken betydelse den ska få.204 Även om individen själv 
väljer hur viktig etniciteten är finns det vissa situationer där denne inte helt kan bortse från 
etnicitet. Individens namn kan exempelvis säga en del om individens ursprung. Utseendet kan 
även berätta en del om personens härkomst. Informanterna berättar också om hur svårt det kan 
vara att undvika den tillskriva etniska identiteten, exempelvis på arbetsmarkanden kan en person 
ofrivilligt kategoriseras som invandare och på så vis tillskrivas en identitet. 

Stigma och stämplingsteori  
När individer möts för första gången är det ofta utifrån det första intrycket som personerna 
kategoriserar och fastställer visa egenskaper hos varandra. Personens egenskaper tillskrivs 
beroende på hur de är eller hur de ser ut. Den tillskrivna identiteten kan komma att stämma 
överens med personens faktiska sociala identitet men den kan i annat fall visa sig vara fullständigt 
felaktig. Vi utgår från dess första intryck och formar om dem till normativa förväntningar. I de 
fall där individen uppträder på ett vist sätt eller ser ut på ett sätt som kan av betraktaren anse vara 
negativt kommer personen att stämplas av betraktaren. Detta kan leda till att personen 
stigmatiseras och stigma kan i sin tur leda vidare till att individen exempelvis behandlas 
orättvist.205 I de fall där individen ständigt stämplas kan denne till slut ta den tillskriva identiteten 
till sig och komma att självstämpla sig själv.  

Social identitet  
Individens uppfattning om sig själv är alltså identitet och genom social interaktion med andra 
människor skapas identiteten. Detta innebär att identiteten inte enbart är föränderlig utan även 
situationsbunden.206 Social identitet består av flera olika delar som exempelvis klass, ålder, kön 
och etnicitet. Identiteten består av en individuell del och av en kollektiv del. Den kollektiva delen 
innebär att individen definierar sig själv som tillhörande en grupp i förhållande till andra grupper 
medan den individuella identiteten är individens sätt att definierar sig själv som en person 
gentemot andra människor.207

                                                 
204 Richard Jenkins Social identity (London 2005), s 65 
205 Eriving Goffman, Stigma (Stockholm 2004), s 11 ff 
206 Richard Jenkins Social identity (London 2005) s 94 
207 Richard Jenkins Social identity (London 2005), s 79 
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Metod och tillvägagångssätt  
 I vår antologi är utgångspunkten att etnicitet är socialt konstruerat, och utifrån detta vill jag i 
min studie ta reda på om, och i så fall hur individen upplever diskriminering och utanförskap i 
samhället. För att kunna få bästa möjliga kunskap om detta har observationer genomförts. 
Observationerna har ägt rum under tre dagar och gått till på följande sätt, två observationer har 
skett i samband med en workshop som arrangerats av kommunen. Där behandlades och 
diskuterades ämnet diskriminering och utanförskap. Denna workshop vänder sig i första hand till 
företag och organisationer för att hjälpa dem i sitt arbete mot diskriminering och utanförskap. 
Att som privatperson få delta är mycket ovanligt, så därför är jag mycket tacksam över att jag fick 
den möjligheten. Efter deltagandet vid workshopen genomfördes ytterligare en observation. Den 
genomfördes tillsammans med informanterna och bestod av att vistas tillsammans med dem i 
deras vardagsmiljö 
     Arbetssättet under hela forskningsprocessen har varit kvalitativ. Inom kvalitativ forskning 
påverkas forskningen mer av tolkningssynsättet än av det naturvetenskapliga synsättet som mer 
tydliggörs inom kvantitativ forskning.208 Det fält som ligger till grund för undersökningen och 
som använts för att studera om och i så fall hur diskriminering och utanförskap samspelar med 
identitet, genus och etnicitet kan beskrivas som ett socialt nätverk bestående av personer med 
olika etniska bakgrunder. Informanter är alltså personer som ingår i detta nätverk och 
tillsammans bildar dessa personer fältet. För att söka kunskap och svar på mina frågeställningar 
har mitt tillvägagångssätt varit deltagande observationer och enskilda intervjuer.  

Urval - Presentation av fält 
 Informanter tillsammans med workshop/seminarium utgör således fältet. Att mitt fält både 
består av informanters vardag, sociala nätverk samt en fristående workshop kan anses berika 
studien. Detta då det ger forskningsstudien fler intressanta infallsvinklar samt bredd till 
undersökningen i sin helhet. Ingen av informanter har deltagit vid den tidigare nämnda 
workshopen. Detta kan ses som både en för- och nackdel, men jag anser det vara en fördel då jag 
tror att informanterna mer förutsättningslöst kan berätta om sina egna tankar och erfarenheter av 
det berörda ämnet, utan att ha påverkas av vad som sagts och diskuterats under workshopen.  
Informanter är som tidigare beskrivits tre personer som ingår i ett socialt nätverk. Två av dem är 
kvinnor i åldrarna 19- 23 år och den tredje personen är en man i 30 årsåldern. Alla har de 
utländsk bakgrund och har bott större delen av sitt liv i ett annat land. De känner varandra sedan 
tidigare men är inte mer än ytligt bekanta, alla tre är dock medvetna om varandras medverkan. 
Eftersom mitt syfte delvis är att undersöka om och hur diskriminering och utanförskap 
samspelar med identitet, genus och etnicitet blir frågan vem som kan utsättas för diskriminerig 
och utanförskap. Det finns många olika former av utanförskap, och diskriminerig behöver inte 

                                                 
208 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001), s. 273 
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nödvändigtvis bara omfatta personer som har annan etnicitet än övriga samhället. Jag har 
emellertid valt att fokusera på etnisk diskriminerig och utanförskap i min studie. 

Tillträde 
Ett av de svåraste momenten i en etnografisk undersökning är att få tillträde till ett fält. Etnografi 
är sällan en okomplicerad process. Tillgång till ett för undersökningen relevant fält är beroende 
av flera faktorer. Undersökningsmiljön har ofta stor betydelse för huruvida man kan få tillträde 
till fältet. Oavsett om man väljer en öppen eller sluten miljö finns det inga garantier för att lyckas. 
Problembilden är ungefär densamma för båda miljöerna och genom den mångfald av situationer 
som en etnograf möter är det svårt att fastställa några entydiga svar.209 Mitt fält kan delvis sägas 
vara av ett slutet slag. Det var via en bekant som den först kontakt med fältet togs. Efter en 
tydlig förklaring kring studiens mål och syfte fick jag tillträde.210 Första kontakten med 
informanterna togs med var och en för sig. Genom en av informanternas rekommendationer 
fick jag sedan kontakt med en av dem. Studiens syfte och tema var det som tilltalade 
informanterna och trots att de till en början inte riktigt förstod hela målet med studien ställde de 
sig mycket positiva till undersökningen. Eftersom de kände att ämnet var någonting som berörde 
dem i allra högsta grad. För att underlätta ytterligare för informanterna betonade jag tydligare att 
det vara deras egna upplevelser och tankar kring det berörda ämnet som var intressant och att 
det inte heller fanns något tydligt svar på frågeställningen. Därför kunde inget svar från dem vara 
fel. Detta tydliggörande har varit till stor hjälp genom hela intervjuprocessen. Informanterna 
kände sig trygga i den för dem ovana situationen, och eventuella känslor av prestationskrav 
försvann i och med detta.  

Deltagande observationer 
De deltagande observationerna har skett vid tre tillfällen, varav ett tillfälle var i direkt kontakt 
med informanternas vardag. De två resterande observationerna ägde rum innan första kontakten 
med informanterna. Ett fältarbete är en social verksamhet och i de flesta sociala sammanhang 
finns det gränsdragningar att passera och förhålla sig till. En forskare placeras och bedöms efter 
de sociala regler som finns. De sociala konventionerna blir därmed något forskaren beaktar.211 
Delta i människors dagliga liv, observera miljöer och notera vad människor säger och gör blir till 
en metod. Deltagande observationer är en etnologisk metod och det är tillika min metod i den 
här undersökningen. När en forskare använder sig av observationer som vetenskaplig metod 
ställs förstås specifika krav. Nyfikenhet och fascination är en viktig del under en 
forskningsprocess.212 Genom att denna undersökning kan sägas vara av ett mer slutet slag och 
har skett på en mindre och mer avgränsad plats, har min forskarroll kommit att bli mer 

                                                 
209 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2001), S 278-282 
210Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2001), s 282
211 Lars Kaiser & Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund 1999) s, 34 
212 Lars Kaiser & Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund 1999), s 73,74 
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identifierbar med de individer som ingår i det sociala samspelet.213 Dock har informanterna och 
de personer som var närvarande vid de första observationerna varit medvetna om min roll som 
forskare. Observationerna som skedde i samband med workshopen pågick under två halvdagar 
och tanken med workshopen var att öka kunskapen om diskriminering och utanförskap och där 
med också öka förståelsen för varandras olikheter. Workshopen utgick från ett givet schema där 
filmvisning med följande diskussion ingick samt olika övningar som skulle vara till hjälp för 
fortsatta diskussioner kring ämnet. Workshops observationer var mycket givande, då jag där fick 
möjlighet att höra andras människors tankar och åsikter om diskriminering och utanförskap än 
informanternas. Den sista observationen genomfördes tillsammans med informanterna i deras 
vardag. Det var vitigt för studiens syfte att vistas tillsammans med dem under sådana 
förhållanden eftersom jag på så sätt fick möjlighet att jämföra likheter och skillnader mellan vad 
som beskrevs i de senare intervjuerna. Deltagande observationer kan vara till god hjälp för 
forskaren, att just studera likheter och skillnader eftersom människor inte alltid är medvetna om 
sina egna handlingar. På samma sätt finns det också skillnader mellan den egna bilden av vad 
man gör och vad som faktiskt sker.214  

Forskningsintervju 
Efter genomförandet av observationerna fördes samtal med informanterna kring det fortsatta 
arbetet och de fick även chans att ställa frågor kring själva intervjuerna. Vi gick tillsammans 
igenom hur allt skulle gå till och informanterna fick själva bestämma plats för var intervjun skulle 
äga rum. Därefter utfördes en semistrukturerad intervju med var och en av dem. I en 
semistrukturerad intervju har forskaren en lista över någorlunda specifika teman som ska komma 
att beröras än dock har intervjupersonen stor frihet att formulera svaren på sitt eget vis. Själva 
intervjuprocessen måste även vara flexibel och det är eftersträvansvärt att låta intervjun fritt röra 
sig åt olika håll. Detta ger en inblick i vad som intervjupersonen upplever vara viktigt och 
betydelsefullt.215 En intervju kan definieras som en kommunikationsform där någon eller några 
berättar och besvarar frågor som ställs av den som intervjuar. Således blir kärnan i intervjun 
själva mötet.216 Intervjuprocessen inordnas och bedöms alltså efter de sociala regler som finns.217 
Tanken om en första inledande fokus intervju fanns men avfärdades relativt snart. Genom att 
istället utföra enskilda intervjuer med informanterna tror jag mig komma närmare dem och den 
miljö de lever i.218 Fokusintervju kräver också i regel mer kontroll över skeendet.219 Samtliga 
personer som deltar i undersökningen är invandrare, vilket innebär att de där födda utomlands 
men är folkbokförda i Sverige. Jag är medveten om benämningen invandare har en negativ klang 
                                                 
213Lars Kaiser & Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund 1999), s 74 

214 Lars Kaiser & Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund 1999), s 76 
215Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2001), s 300f 
216 Lars Kajiser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund 1999), s 57 
217 Lars Kajiser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund 1999), s 34 
218 Lars Kajiser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund 1999), s 46 
219Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2001), s 338 
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och att begreppet ofta används i nedsättande sammanhang. Trots att begreppet både kan 
betraktas som nedlåtande och svårdefinierat har jag valt att använda mig av det. Jag finner även 
att andra definitioner av personer som är födda i ett annat land kan komma att betraktas som 
negativa. Personerna som deltar i undersökningen upplever inte begreppet invandrare som något 
negativt, de betraktar även sig själva som just invandrare. Därför används ordet invandrare i 
studien. Dock vill jag poängtera att man kan ha invandrat och vara svensk på samma gång.  

Presentation av informanterna 
Informanterna består av tre personer varav två är kvinnor, Tanja och Leila och en man, 
Mohamed. Samtliga informanter är födda i utomeuropeiska länder och har kommit till Sverige 
som flyktingar under 1990-talet. Tanja är i 24 år och kom hit som politisk flykting tillsammans 
med sin familj. Hon är född i Turkmenistan men kom till Sverige som 13-åring från Ryssland dit 
hon tidigare flytt. För Tanja och hennes familj var det inga större svårigheter med att få stanna i 
sitt nya hemland eftersom att fadern tidigare suttit i fängelse och torterats för sina politiska 
åsikter. Idag bor hon tillsammans med sin man i en medel storstad i norra Sverige. Tanja är 
utbildad undersköterska men är nu föräldraledig. Leila är 19 år och går andra året på 
omvårdnadsprogrammet. Hon är född i Libanon och kom till Sverige som 11- åring. Familjen 
placerades i en by i norra Sverige, men valde senare att flytta till Rosengård i Malmö. Leila själv 
trivdes dock inte i Malmö och valde därför att återvände till Norrland där hon och hennes man 
nu bor. För Leila är skolan viktig och hennes mål är att bli barnmorska. Att utbilda sig ser hon 
som det enda sättet att kunna komma vidare i livet. Mohamad är en 30-årig man som inte bott i 
Sverige så länge. Han är född och uppvuxen i Libanon men kom till Sverige i slutet av 2003.  
Mohamad är en vän och arbetskamrat till Leilas äldre bror, eftersom han arbetar på den 
restaurang som brodern driver. Mohamad ser inte Sverige som sitt land, han bor och arbetar här 
men ”hemma” är det inte. Libanon är hans hem och dit vill han också återvända. 

Etiska och metodologiska reflektioner 
Fältarbete handlar inte bara om att komma nära människor och deras levnads miljö. Det innebär 
också att ha förmågan att skapa distans till det som man kommit så nära. Ofta kan det finnas 
förväntningar på vilka grupperingar en samhällsvetenskaplig inriktad forskare borde stödja eller 
tillhöra. Detta är kanske mest uppenbart vid undersökningar som omfattar ämnen som ofta 
debatteras och anse vara laddade och känsliga, som exempelvis diskriminering, utanförskap och 
integration.220 En intervju är en social situation där det empiriska underlaget är interaktionen 
mellan den som intervjuar och den intervjuade. Resultatet blir efter hur den intervjuade upplever 
och uppfattar den som intervjuar och intervjusituationen som hel het.221 Med den samhälleliga 
närvaron menas att den intervjuade påverkas av samhället i stort och att den intervjuade på något 
vis ständigt förhåller sig till samhällets normer, förväntningar och värderingar. Den samhälleliga 
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närvaron och dess inverkan på intervjusituationen beskriver Oskar Prips som en tredje 
närvarande under intervjuprocessen. De sociala samspel som uppkommer vid en intervju 
påverkar såväl intervjusituationen som den som blir intervjuad, och detta måste man som forskar 
hela tiden beakta. Att använda sig av intervjuer som underlag vid forskning kräver både 
eftertanke och reflektion, forskaren måste hela tiden vara medveten om sin roll under 
intervjuprocessen.222Andra aspekter som är viktiga under hela forskningsprocessen, är det etiska 
principerna och etiken som helhet. Fältarbetaren måste således hitta en balans mellan att arbeta 
målinriktat och att visa människor respekt. Om än kunskapstillskottet sägs vara angeläget för den 
fortsatta studien får det aldrig vägas mot att individen eller dess omgivning kan utsättas för fysisk 
eller psykisk skada. Individskyddskravet, som säger att individen ska skyddas mot ”otillbörlig 
insyn”, förödmjukelse och kränkning bör därför ses som vägledning.223 Under observationer och 
intervjuer kan det framkomma sådant som är av sådant känsligt slag att det inte ska noteras eller 
tas med i slutrapporten. Mot detta bör forskaren ha en universalistisk ståndpunkt, vilket innebär 
att man aldrig får bryta mot en etisk regel.224 Inledningsfasen i en intervjusituation är ofta 
avgörande och det är här grunden kommer att läggas för det fortsatta samtalet. 

Metod – Grundad teori 
Det kvalitativa datamaterial som ligger till grund för studien består som tidigare nämnts av 
observationer och intervjuer. Eftersom studiens syfte är att undersöka hur personer med 
utländsk bakgrund upplever diskriminering och utanförskap i samhället, var deltagande 
observationer det bäst lämpade arbetssättet för syftet. Genom att använda intervjuer som 
redskap kan man komma närmare personen och på så sätt ta del av människors tankar och 
funderingar. Som forskare får man med hjälp av intervjuer en djupare insikt i den problematik 
som studeras, vilket är svårt vid användning av en kvantitativ metod som exempelvis enkäter. 
Under den sociala situation som en intervju består av formas också ett material som är en social 
konstruktion. Orden föds i samspel mellan parterna och att man uttrycker visa saker och andra 
inte har bitvis att göra med hur situationen upplevs och hur väl kommunikationen fungerar. 
Utifrån detta är det viktigt att man som intervjuare i analysprocessen också är medveten och 
granskar sin egen roll.225 Under observationerna fördes sporadiska anteckningar och 
intervjusamtalen spelades in för att senare kunna transkriberas. 
     Analysmetoden för undersökningen är Grundad teori. Grundad teori är en vetenskaplig, 
induktiv metod där man generar teorier genom observationer och intervjuer.226 Grundad teori 
handlar om att utveckla idéer skapade från dessa data. Syftet är således att ta fasta på 
komplexiteten i den verklighet som inte kan förstås eller förklaras i termer av kausala samband. 
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Detta görs genom att avskilja mönster av samvarierade process.227 Tillvägagångssättet i metoden 
kan kortfattat beskrivas som att forskaren gör en empirisk undersökning för att sedan analysera 
denna. Vid analys bryts materialet ned med hjälp av koder och kategorier. Koderna bedöms och 
placeras sedan utifrån likheter i kategorier.228 Kodningsprocessen ger forskaren idéer om vilka 
första indelningsgrupper materialet kan inordnas i.229 I denna studie har jag tillämpat de 
analytiska redskap som teorin tillhandahåller.230  

Analys 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för det som jag kommit fram till efter att ha analyserat 
det insamlade materialet. Då det insamlade materialet har ett stort omfång kommer de delar som 
varit mest intressanta och relevanta för arbetets syfte att presenteras. Analysdelen består av tre 
kapitel: Diskriminering som företeelse som beskriver invandrarnas syn på diskriminering och hur de 
upplever samhällets och andras syn på dem. Vi och dom som beskriver invandrarnas syn på 
utanförskap och delaktighet utifrån deras egna tankar och upplevelse. Identifikation med andra och 
identitetsskapande som beskriver etnicitet och identitet ur informanternas eget perspektiv. 

Konfrontation i vardagen 
Diskriminering är, som tidigare nämnts, att behandla vissa människor sämre än andra för att det 
är annorlunda på något sätt. Diskriminering kan drabba såväl hela grupper som individer. 
Människor har i alla tider särbehandlats på grund av sin hudfärg, sitt språk, sin härkomst, sin 
religion eller sitt kön. De som diskriminerar kan vara allt från stater och regering till arbetsgivare 
och enskilda individer.231 Diskriminering förekommer i många olika former och existerar inte 
bara som märkbara handlingar, utan de förkommer även som subtila, dolda och oavsiktliga 
händelser som indirekt drabbar vissa grupper i samhället. Individuell diskriminering syftar till de 
handlingar som utförs av enskilda medlemmar av en etnisk grupp som avsiktligt har särskiljande 
och skadlig effekt på medlemmar av andra grupper. Strukturell diskriminering innebär att regler, 
föreskrifter eller praxis i ett socialt system avsiktligt eller oavsiktligt får diskriminerade 
konsekvenser.232

     Informanterna beskriver den individuella diskrimineringen som mest dels språklig.  
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”Svartskalle, du hör inte hemma här” 

 
Ovanstående citat uttrycker Leila när hon beskriver diskriminering. Alla tre informanter 
beskriver den språkliga diskrimineringen som den vanligaste. Det är också den som lättast går att 
definiera eftersom är så tydlig. Tanja menar att om hon stiger på bussen och någon ropar ”blatte 
jävel” är det tydligt att de är henne de syftar på. Detta medan de inte alls är säkert att hon inte 
fick jobbet på grund av hon är invandrare, även om det mycket väl kan vara så. Att med ordens 
hjälp nedvärdera andra människor är den mest uppenbara formen av diskriminering.233 
Informanterna är överens om att den individuella diskrimineringen även omfattar negativt 
bemötande i vardagen, vardagsrasism. Mohamed beskriver de på följande sätt: 
 

”Kommer jag in i en affär som säljer dyra saker får jag aldrig hjälp, däremot följer de som 
jobbar där hela tiden mig med blicken.” 

 
Detta citat beskriver tydligt den kategoriserig och stigmatisering som informanterna upplever ute 
i samhället. Mohamed beskriver att han redan vid första anblicken blir kategoriserad och 
placerad i ett fack som icke önskvärd i affären. Tillsammans beskriver informanterna att det ofta 
är i vardagssituationer som de känner sig direkt kategoriserade och de tillskrivna egenskaperna 
gör sig påminda. Leila har också upplevt de fördömande blickarna likt Mohamed upplever hon 
dem med jämna mellanrum ute i samhället, de kan handla om allt från att inte få hjälp i en affär 
till att folk byter sida om vägen när de möter henne. Den tillskrivna identiteten upplever både 
Leila och Mohamed som väldigt negativ och orättvis. Denna bild förstärks också genom Tanja 
som uttrycker. ”Bara för att jag ser ut som en invandrare med mörkt hår och bruna ögon 
behöver jag inte bete mig som en”. Vad Tanja menar är att hon ofta kan uppleva hur personer 
som hon inte har en relation till lätt tillskriver henne egenskaper utifrån den bild som de själva 
har av invandare, en slags schablonbild av invandrare som hon själv inte tycker stämmer överens 
med hennes personlighet. Följden av detta, den omedelbara kategoriseringen och den förut 
fattade meningen om henne som individ blir som hon upplever det ett krav. Ett krav i den 
meningen att hon känner viss press på sig att prestera mer och uppföra sig mer ”svenskt”, vad 
det sen kan innebära vet hon dock inte eftersom hon redan känner sig som svensk. När 
Mohamed senare intervjuades och frågan om att känna krav på sig kommer upp beskriver han en 
helt annorlunda bild jämfört med Tanjas. Till skillnad från henne beskriver han att de inte finns 
några krav, i alla fall inte från hans sida. Det är möjligt att de kan finnas krav men det bryr han 
sig inte om i så fall. Trots att Mohamed många gånger upplever att personer har en negativ och 
orättvis bild av honom vill han inte förändra den. Detta eftersom han anser att de inte är hans 
uppgift att göra det. Föregående uttalade kan enligt Goffmans teori betraktas som självstämpling 
och att Mohamed på grund av återkommande kategorisering och stämpling tagit till sig den 
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tillskriva identiteten. Sett från ett annat perspektiv kan det ses som att Mohamed inte alls har 
tagit till sig den tillskriva identiteten utan snarare kan uttalade tyda på att han faktiskt inte bryr sig 
om vad andra tycker om honom. Detta på grund av att han inte känner något behov av att 
assimileras in i det svenska samhället. Sociologen Anthony Giddens menar att assimilering 
innebär att personer som invandra till ett annat land överger sin ursprungliga kultur och tillägnar 
sig det nya landets seder och bruk, samt delar de normer och värderingar som 
majoritetsbefolkningen i samhället.234 För Tanja existerar dessa krav för att hon ser sig själv som 
svensk och vill att andra också ska göra det. Mohamed uppfattar inte dessa krav därför att han 
inte betraktar sig som svensk. ”Det här är inte mitt land”, säger han och syftar på Sverige. 
     Den vardagsrasism som informanterna beskriver och som de kopplar samman med den 
individuella diskrimineringen kan förenklat beskrivas som att vi människor ofta använder oss av 
just föreställningar om ”vardagen” för att hänvisa till en bekant värld, en värld av verkligt 
intresse och praktiker som vi socialiseras in i för att kunna klara oss i systemet. Leila är den av 
informanterna som oftast återkommer till vardagsrasism och hur hon upplever den. Hon 
beskiver vardagsrasismen som en obehaglig känsla, som exempelvis kommer av undvikanden i 
vardagen. Detta kan till exempel röra sig om negativt bemötande i affären, korta avvisanden till 
offentliga miljöer som till exempel diskotek eller om att känna sig utesluten från samtalen på fika 
rasten. I vardagen smälter ofta sociologiska distinktioner mellan institutionellt och interaktionellt 
mellan livets individuella och officiella sfärer samman, och formar en sammanhängande helhet 
av sociala relationer och situationer.235  
     Begreppet vardagsrasism består av två delar. En del som säger att det handlar om rasism och 
en annan som säger att det handlar om vardagen. Vardagsrasism skiljer sig från rasism eftersom 
de inte handlar om extrema företeelser. Det som är utmärkande för vardagsrasismen är att de rör 
vanliga och triviala praktiker. Den som utsätts för denna typ av rasism upplever ofta en 
påträngande obehaglig känsla. Trots att den rasism som sker i vardagen inte sägs handla om 
extrema företeelser kan den ha kroniskt skadliga effekter på den mentala och fysiska hälsan. 
Eftersom den anses som ringa i jämförelse med rasism är den ytterst svårdefinierad för 
utomstående personer.236

      Den bristande delaktigheten i samtalen som Leila beskriver tror hon delvis kan bero på 
andras fördomar om henne som invandrartjej. En vanlig fördom som Leila beskriver är att 
många av invandrartjejerna på henne skola är horor. ”Horor?”, frågar jag henne. ”Ja, att de 
trotsar sin kultur och sina föräldrar genom att vara med många killar”. Det som Leila beskriver 
kan ses som ett exempel på en form av vardagssexism som har en del likheter med 
vardagsrasism. Båda baseras på sociala konstruktioner av biologiska skillnader. De kan ta sig 
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uttryck genom till exempel ringaktade kommentarer, nedlåtande behandling och favorisering av 
kön. En annan viktig aspekt som bör lyftas fram i sammanhanget är att invandrarkvinnor ofta 
osynliggörs när man jämför ”svarta med kvinnor”.237 Detta understryker att kön gör något med 
etnicitet. Kvinnor med invandrar bakgrund kan sägas vara underordnade två separata 
genusordningar, både från den egna gruppen och från majoritetssamhället.238 Detta blir extra 
tydligt i den debatt som förs idag, där invandrarkvinnor vanligen omtalas som kollektiv och 
hemmahörande i lägre stående kulturer. De framstår som offer för kulturen och strukturen, 
sjukfrånvaro och problematisk hälsa förklaras genom kulturella särdrag istället för med den 
diskriminering som uppenbarligen äger rum.239 Brah (2001) menar att rasism och diskriminering 
inte är ett genus neutralt begrepp.240 Med utgångspunkt i detta resonemang kan man se att 
invandrarkvinnor inte bara diskrimineras utifrån deras etniska grupptillhörighet utan de 
diskrimineras även på grund av sitt kön, vilket innebär att de kan sägas utsättas för dubbel 
diskriminering.  

Vi och dem 
”Jag kan uppleva rotlöshet, men inte längtan efter mina rötter. Min rotlöshet beror mer på 
andra iver av att kategorisera mig som icke hemmahörande där jag känner mig hemma” 

- Maya Uusitalo 

Citatet ovan stämmer väl överens med hur Leila i likhet med Tanja känner när andra människor 
försöker kategorisera in dem som icke hemmahörande i det svenska samhället. Båda kvinnorna 
beskriver att de ser på sig själva som svenskar men att majoriteten i samhället inte verkar göra 
det. Ingen av de tre informanterna känner sig helt delaktiga i det svenska samhället. Mohamed 
antyder att en orsak till att han inte känner sig delaktig kan vara att han inte känner någon större 
samhörighet med majoritetssamhället. Han menar att hans levnadssätt ofta skiljer sig från 
”svenskarnas” sätt att leva. Detta eftersom han lever med en stark till tro till Gud och praktiserar 
sin religion dagligen, vilket han inte finner så vanligt i det svenska samhället. En annan orsak till 
den bristande delaktigheten anser informanterna vara att människor ofta betraktar dem som 
avvikande och delvis annorlunda än majoriteten i samhället. Att det många gånger förefaller sig 
så bekräftas när frågan om integration och utanförskap diskuterades under seminariedagarna. 
Under dessa två halvdagar diskuterades diskriminering och utanförskap på ett mer ingående plan 
än vad som förväntats. De personer som deltog vid workshopen kom från olika håll i 
kommunen. Några representerade socialförvaltningen och arbetsförmedlingen, andra kom från 
företag, både i privat och offentlig sektor. Detta medförde att de blev en stor spridning bland 
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deltagarna. Dock var alla där av samma anledning, de deltog vid workshopen för att lära sig mer 
om diskriminering och utanförskap.  
 

”Det är svårt för invandrare att komma in i det Svenska samhället, men någonstans har de 
själva också ett ansvar”   

”Det stämmer, umgås man bara med andra invandare och väljer att bo i områden med bara 
invandrare då blir det svårare att komma in i samhället”  

 
Resonemanget ovan tyder på att deltagarna vid seminariet anser att det krävs ett visst ansvar för 
att komma in i det svenska samhället. Ansvaret är mestadels individuellt även om kollektivet 
också har ett ansvar att till exempel visa öppenhet och släppa in människor med utländsk 
bakgrund. En del av det individuella ansvaret kan vara att lära sig det svenska språket. Deltagarna 
vid seminariet lyfter fram språkkunskaperna som en viktig del i integrationsfrågan. ”Utan 
fullständiga språkkunskaper blir det i regel kommunikation problem, vilket gör det svårt på till 
exempel arbetsmarkanden.” Informanterna beskriver också arbetsmarkanden som ett svårt fält 
att komma in på, men att det kanske inte är språkkunskaperna som är det största problemet även 
om de håller med om att det är bra att kunna svenska.  
     Enligt en undersökning från Integrationsverket var 80,7 procent av Sveriges kvinnor och män 
sysselsatta år 2005, detta medan siffran för utlandsfödda kvinnor och män endast var 64,1 
procent.241 Att det är svårare för personer med utländsk bakgrund att komma in på den svenska 
arbetsmarkanden råder det alltså inget tvivel om. Dock råder det delade meningar mellan 
informanterna och deltagarna om hur de kommer sig att personer med utländsk bakgrund har 
det svårt på arbetsmarkanden. Informanterna känner inte igen bilden av att bristande 
språkkunskaper skulle var en stor del av problemet. ”Kanske kan det vara svårt för vissa i början 
men jobbet hjälper till att förbättra språkkunskaperna, genom jobbet förbättras till exempel 
uttalet.” Istället tror informanterna att det oftare är arbetsgivarens fördomar och negativa bild av 
invandrare som är orsaken bakom statistiken. Tanja tror även att orsaken kan vara att den 
utbildning som individen har från hemlandet ofta inte har samma validitet här i Sverige. 
     Enligt Statens offentliga utredningar (2005) framgår det att skillnader i språkkunskaper och 
utbildningsnivå inte bör ses en giltig förklaring till den arbetsdiskriminering som finns på den 
svenska arbetsmarkanden. I rapporten framgår det även att höga krav på språkkunskaper kan ses 
som strukturell diskriminering, detta då språkkunskaperna ibland kan ses som irrelevanta i 
relation till arbetet som sökts.242 Det som informanterna beskriver gällande fördomar och 
förutfattade meningar om invandrare hos tänkbara arbetsgivare visar sig stämma överens med 
Integrationsverkets rapport där det framgår att en möjlig förklaring till dagens ojämlika 
arbetsmarkand är strukturell diskriminering, då arbetsgivarens fördomar och negativa bild av 
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invandrare påverkar dem vid en eventuell anställning. Har arbetsgivaren sedan tidigare negativa 
erfarenheter av invandrare ökar risken för att denne ska välja infödda svenskar framför individer 
med utländsk härkomst vid en eventuell rekryteringssituation. Alla invandrare anses vara på 
samma sätt och kategoriseras utifrån detta.243  
     Skillnader mellan svenskar och utlandsfödda individer samt den ojämlikhet som råder på den 
svenska arbetsmarknaden diskuteras och debatteras flitigt både inom media och i den politiska 
debatten. Det har exempelvis diskuteras om huruvida etnisk kvotering skulle vara en tänkbar 
lösning för att utjämna de olikheter som idag existeras. Etnisk kvotering, eller positiv 
särbehandlig som det oftast benämns som, innebär att personer med utländsk bakgrund 
särbehandlas i positivt bemärkelse och kan på så sätt få förtur till arbeten, med bättre integration 
som mål. Diskussion förs även om huruvida de vore lämpligt med en kvotering för att få fler 
kvinnor inom de yrkeskategorier som idag är väldigt mansdominerade. Ingen av informanterna 
är dock speciellt entusiastiska till förslaget om etnisk kvotering. De ser snarare nackdelar med det 
systemet. Detta eftersom det lätt skulle kunna tolkas som om de faktiskt fanns skillnader mellan 
dessa två grupper, då de behandlas olika. Det framkommer dock skillnader mellan hur olika 
etniska grupper uppfattas, ett exempel på en sådan skillnad är språkbrytning. Undersökningar 
visar att det finns brytningar som är mer acceptabla än andra. Det visar sig exempelvis vara mer 
acceptabelt att bryta på något av de nordiska språken, som danska eller norska, än att bryta på till 
exempel arabiska eller turkiska.244 Deltagarna vid workshopen ställde sig också tveksamma till 
förslaget om etnisk kvotering. Detta då de såg positiv särbehandling för invandrare som en 
negativ behandling av svenskar. Både informanterna och deltagarna var överens om att 
kompetens och kvalifikation måste gälla vid eventuell anställning. Utseende, namn, kön och 
etnisk härkomst måste i dessa fall ses som irrelevanta. 
 

Identitet och identifikation  
Identiteten är föränderlig och situationsbunden. Den formas delvis av andras erkännande och 
den etniska identiteten blir allt viktigare med åren. Detta beskriver informanterna när ämnet 
identitet och identitetsskapande kommer upp. Att tala om identitet och ursprung kan vara både 
känsligt och svårt eftersom det ligger väldigt nära individen. Intervjusamtalet framkallade känslor 
hos informanterna som gjorde det nödvändigt med korta pauser. Under en intervju situation ska 
personliga känslor och uttryck uppmuntras, men inte övergå till en terapeutisk situation. Därmed 
är det viktigt att intervjuaren har kontroll över situationen och hittar en balans mellan det 
kognitiva kunskapssökandet och den mänskliga interaktionen.245 Informanterna beskriver alla tre 
sin identitet på olika sätt, även om Leila och Tanjas blid överensstämmer med varandras i större 
utsträckning än Mohameds. Leila kom till Sverige tillsammans med sin familj när hon bara var 
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244 SOU 2005:56, Det blågula glashuset (Stockholm 2005), s  281 
245 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 1997),s 118 
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elva år, vilket hon anser vara en fördel eftersom hon på så sätt inte hunnit rota sig i sitt hemland 
på samma sätt som en vuxen individ. ”Som barn finner du dig ofta ganska snabbt i situationen 
och hemma är där mamma och pappa finns.” Även Tanja framhåller att det förmodligen är 
lättare eller i alla fall minde komplicerat att komma till ett nytt land som barn än som vuxen. 
Även om hon uttrycker att det inte varit helt lätt för henne alla gånger.  

 

”Du tillägnar dig nog det nya landets seder och kultur lättare som barn, eftersom du har 
mindre av det med dig från hemlandet.” 

 

Tanja beskriver sin egen identitet som delvis kluven. Eftersom hennes pappa kommer från 
Turkmenistan och en mamma från Ryssland har hon redan från barndomen med sig dessa två 
kulturer. Att hon sedan bott i både Turkministan, Ryssland och nu mera Sverige har givetvis satt 
sina spår, inte minst på henne som individ. 
 

”Det kan ibland vara svårt att förhålla sig till dessa tre kulturer. Jag är ryss/turkmen men ändå 
svensk på samma gång.” 

 

Detta citat belyser hur svårt det kan vara att hitta sig själv och sin identitet. Att leva med flera 
kulturer tillsammans är ofta en resa tvärs över etniska gränser. Därigenom är det vanligt att 
ungdomar i ett mångkulturellt samhälle utvecklar en gränsöverskridande livsstil.246 Tanja 
beskriver även hur hennes ryska och turkmenska identitet blivit viktigare sedan hon fått barn. 
Detta eftersom hon vill att hennes son ska få med sig en del av dessa två kulturer även fast han 
är född i Sverige och kommer att uppfostras här. Identitet blir därmed sammansatta processer 
som vidrör dimensioner såväl inifrån som utifrån individen. Sociala och kulturella erfarenheter 
samspelar och påverkar vem man är och hur de tar sig uttryck.247  
      Leila beskriver sig själv som svensk men har än dock svårt att identifiera sig med sina 
jämnåriga klasskamrater som är födda i Sverige och lever med svenskfödda föräldrar. 

 

”Det är kanske för att jag trots allt inte bara är svensk utan också kurd. Jag är en svenskkurd 
helt enkelt.” 

 
Leila uttrycker precis som Tanja att det ibland kan vara svårt att förhålla sig till sin identitet. 
Även om Leila själv känner sig som svensk ser ofta andra människor henne som invandare. Hon 
har lättare att identifiera sig med andra unga invandrartjejer. Detta eftersom de förstår hennes 
situation bättre än vad kanske andra tjejer med helsvensk bakgrund gör. Tanja lever, som hon 
                                                 
246 Erik Olsson, red Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm 2005), s 58 
247 Erik Olsson, red Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm 2005), s 60  
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själv beskriver det, efter den svenska kulturen. Vad som menas med detta är dock svårtolkat 
eftersom begreppet kultur är något tvetydigt. En vanlig definition av kultur är att det är 
synonymt med det levnadssätt och den världsbild som representanter av en bestämd grupp har 
gemensamt och som skiljer dem från andra grupper. Dock är denna definition av kultur inte helt 
sanningsenlig, därför att inom alla grupper och nationaliteter finns det variationer gällande 
leverne och synsätt. Således är det nästan omöjligt att dra gränser mellan kulturer.248 Kultur kan 
därmed sägas vara en process som är gränslös till sin natur och gränser mellan olika grupper är 
inte i första hand kulturella, utan snarare etniska.249 Kvinnorna uttrycker att de lever med dubbla 
identiteter. Detta utifrån att de lever med två kulturer. En kultur som de har med sig från sitt 
hemland och en för dem ny, svensk kultur. Detta innebär att både Tanja och Leila har valt att 
integrera sig i det nya samhället, samtidigt som de har valt att bevara sin egen etniska identitet.250 
Mohamed har delvis en annorlunda syn på identitet än de båda kvinnorna. Mohamed ser inte sig 
själv som svensk. ”Jag är kurd och troende muslim, som nu bor i Sverige men svensk det blir jag 
aldrig.” Mohamed menar att han är integrerad i det svenska samhället på många sätt, men att det 
är viktigt för honom att bevara sitt ursprungliga levnadssätt. Mohameds släkt har varit trogna 
muslimer och följt sina traditioner under fler generationer och detta vill han för vidare till sina 
barn. Mohamed menar att genom att håller fast vid seder och normer stärker han familjen och 
håller kulturen levande. För honom är således religionen en del av kulturen. Alla informanterna 
beskriver dock hur viktigt det är att minnas sitt ursprung i ett land där den egna kulturen inte är 
majoritetskulturen. Mohamed beskriver att han har en identitet, sin kurdiska identitet. Han 
umgås bara med andra invandrare och känner inte heller något behov av att umgås med andra. 
Mohamed poängterar dock att han inte har något emot svenskar men att det är mindre 
komplicerat att umgås med invandare. Detta eftersom de ofta har samma levnadssätt som 
honom.   

Slutreflektion 
Med mitt arbete har jag försökt belysa hur personer med en annan etnisk bakgrund än 
majoriteten i samhället upplever diskriminering och utanförskap. Fokus har lagts på individernas 
egna känslor och tankar kring det berörda ämnet. 
   Informanterna beskriver att de upplever diskriminering och utanförskap på olika sätt. Detta tar 
sig uttryck i vardagen genom till exempel hårda och nedsättande ord. Informanterna beskriver 
även diskriminering som kategorisering, hur de ständigt måste förhålla sig till det fördomar och 
förutfattade meningar som finns om invandrare. Diskriminering som företeelse har många 
ansikten och är inte alltid lätt att urskilja. Den individuella diskrimineringen förekommer ofta i 
nedsättande ord som exempelvis ”svartskalle” medan den strukturella diskrimineringen inte alltid 
är lika tydlig och förekommer i större utsträckning på arbetsmarkanden. 
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    I diskussionen om identitet framkommer det att identiteten är föränderlig och 
situationsbunden. Identitet och ursprung blir även viktigare med åren och lever man som 
minoritet i ett samhälle blir den egna kulturen en allt viktigare del. Informanterna som har barn 
beskriver hur viktigt de är för dem att deras barn får ta del av den egna kulturen även fast de bor 
i Sverige. Identitet är något som definieras av individen och den formas delvis av andras 
erkännande. Den kollektiva identiteten innebär att identifiera sig själv som tillhörande en grupp 
jämförelse med andra. Denna jämförelse blir tydlig när informanterna beskriver hur de upplever 
dubbel identitet. Detta utifrån att de ser sig själva både som invandrare och svensk på samma 
gång. 
     Individen väljer själv hur viktig etniciteten är, när den bör betonas och vilken betydelse den 
ska få. Trots detta finns det situationer där denne inte helt kan bortse från etnicitet. Därmed kan 
det vara svårt att undvika den tillskrivna etniska identiteten. Informanterna beskriver hur de 
exempelvis på arbetsmarkanden kan bli kategoriserade som invandare vare sig de vill det eller 
inte. 
     Den viktigaste förutsättningen för att uppnå en jämlik behandling av alla människor tror jag 
är att det finns en social trygghet i samhället. Om människor av olika kulturer ska kunna fungera 
tillsammans så krävs det att det finns både politiska och ekonomiska förutsättningar för alla att 
leva under någorlunda lika förutsättningar. Om det inte finns något större missnöje över 
samhället så underblåses heller inte behovet av att peka ut andra grupper på ett negativt sätt. 
 

Gemensam slutdiskussion 
De olika bidragen har alla belyst etnicitet ur olika perspektiv. Det har blivit tydligt att etnicitet är 

närvarande i människors vardag på många nivåer och att etnicitet formar identitet. De olika 

bidragen har beskrivit hur den kategorisering som etnicitet är konstrueras i olika kontexter och 

hur, när och var den tillskrivs och får betydelse för individens identitetsskapande och livsvillkor. 

Det vi kunde urskilja är att identiteten är bunden till en kontext. Här kommer vi att belysa och 

diskutera de kopplingar som kan uttydas mellan bidragens olika analyser av etnicitet. 

     Gemensamt för alla bidrag är att etnicitet är något betydelsefullt för individens 

identifikationsprocess och det som kan urskiljas är att denna identifikation är en fortgående 

process. Identitet konstrueras alltså fortgående i relation till etnicitet. Ytterligare kan vi urskilja att 

kategoriseringen ”invandrare” är en kategorisering som är socialt stigmatiserande och denna 

kategorisering tydliggörs i alla bidrag i denna antologi.  

     I flera av bidragen blir det tydligt hur kategorier av ”invandrarskap” konstrueras och 

vidmaktshålls. I flera av analyserna diskuteras bland annat hur kategorin ”invandrare” 

konstrueras i samhället. Detta tydliggörs bland annat i diskussioner om hur ”svenskar” 

kategoriserar ”invandrare”, och hur ”invandrare” talar om hur de uppfattar att de kategoriseras 

av ”svenskar”.  
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      I bidragen kan vi se att denna kategorisering görs bland annat genom stigmatisering. Med 

stigmatisering menar vi att vissa kategorier stämplas samt föreställs inneha vissa beteenden och 

egenskaper som anses som avvikande. Denna stigmatisering kan vi se ta utgångspunkt i tanken 

om essentialisering. Med essentialisering menas föreställningen om att identiteten är statisk och 

oförändlig och vissa egenskaper är nedärvda från generation till generation. Essentialiseringen 

kan vara grund för stigmatisering då det bottnar i stereotypa beteenden, vilket leder till att 

minoritetsgrupper ses som homogena istället för heterogena.  

     I flera av bidragen beskrivs diskriminering och upplevelser av diskriminering i flera kontexter 

bland annat på arbetsmarknaden. Det beskrivs i flera av analyserna i denna antologi hur det tros 

finnas en negativ föreställning om ”invandrare” från arbetsgivaren som tar sig uttryck i fördomar 

och förutfattade meningar. Vi kan även se en diskriminering i skolan där elever med utländsk 

bakgrunds prestationer kulturaliseras. Ur informanternas utsagor kan uttydas att de upplever ett 

större krav att prestera jämfört med ”svenska” kamrater. På arbetsmarknaden upplevs 

diskriminering bland annat i relation till namn. I flera av bidragen diskuteras hur just namn har 

betydelse för konstruktionen av etnicitet.  

      I alla analyser i denna antologi blir ett maktperspektiv aktuellt. I förhållande till vad som 

kategoriseras som avvikande och norm tydliggörs maktrelationer. Överensstämmande med 

normen ger makt att definiera vad som är avvikande och gör detta till underordnat ur ett 

maktperspektiv. 

     Tydligt är alltså i alla bidrag och kopplingarna mellan dem att etnicitet konstrueras och att 

etnicitet tillskrivs och får betydelse i olika kontexter.  
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