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Titel  

Om Jag gör som Ni, vem är Jag då? – Konflikt och integration ur ett etnicitetsperspektiv 
 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Sverige blir alltmer mångkulturellt. I dagens samhälle finns det många individer och grupper av 

olika härkomst. Detta har lett till många diskussioner kring integration samt konflikter mellan 

olika folkgrupper. Vad kan dessa konflikter mellan de olika folkgrupperna innebära för 

individernas identitetsskapande? Och hur kan vissa av dessa individers identitet och livsvillkor 

formas under en integrationsprocess? 

 

Denna antologi kommer att behandla identitet ur ett etnicitetsperspektiv. Det kommer att omfatta 

fyra olika delar som berör ämnet etnicitet med en rad olika fält.  

 

Två av dessa delar kommer att beröra ämnet konflikt varav den ena fokuserar på serber och 
bosniernas förhållande under och efter krigstiden under 1990-talet. Den andra kommer att beröra 
assyriernas och syrianernas brokiga förflutna med fokus på konflikt, assimilation och hur det 
formar dem idag. De två övriga delarna i antologin kommer att beröra ämnet integration varav 
den första kommer att fokusera på integration ur ett grannskapsperspektiv Den sista delen 
kommer att undersöka utlandsstudenter och deras situation i Sverige. 
 
Nyckelord 

Integration, etnicitet, grannskap, assyier, syrian, Balkan, utbyte, konflikt. 
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                                   Inledning 

Denna antologi kommer att behandla och studera invandrare och människor av utländsk 

härkomst utifrån olika perspektiv. Gruppen ämnar fördjupa antologins analys i ett 

etnicitetsperspektiv då medlemmarna har olika personliga erfarenheter av detta. Ämnen vår 

antologi kommer att beröra är stigmatisering, fördomar, integration samt till viss del 

mottsättningar mellan olika etniska grupper. Vi kommer även att ta itu med den stora frågan hur 

invandrare samt människor med utländsk bakgrund identifierar sig själv och hur de integrerar sig 

i det svenska samhället. De individuella antologibidragen kommer att presenteras i vår disposition 

nedan.  

Syfte 

Syftet med vår antologi är dels att få reda på hur våra informanters livsvillkor och 

identitetsskapande processer påverkas av deras aktuella livssituation. Denna ”livssituation” 

varierar i de olika antologibidragen och kommer att definieras mer ingående där. Vi ämnar även 

undersöka informanternas syn på sin integration i det svenska samhället. 

 Hur ser informanterna på sig själva och sin egen tillvaro, utifrån ett etnicitetsperspektiv? 

 Hur påverkas informanternas identitetsskapande process av deras livssituation? 

 Hur ser informanternas livsvillkor ut? 

 

Metod och genomförande 
Alla bidrag i denna antologi har, som utgångspunkt, ett gemensamt tillvägagångssätt och 

gemensamma metoder. Vi har alla använt oss av fältobservationer och kvalitativa intervjuer som 

har utformats och analyserats genom grundad teori Dessa begrepp kommer nu att övergripande 

förklaras, medan tillvägagångssätten kommer att beskrivas mer ingående i de individuella 

antologibidragen. 
 

Materialinsamling 
Våra studier inleddes med fältobservationer för att ge oss en inledande insikt i våra fält. 

Observationer ses som ett av de vanligaste sätten för att införskaffa sig material, vid tillämpning 



 2 

av Grundad Teori.1 De observationer som vi genomförde var deltagande observationer 2 med både 

dolda och öppna inslag, vilka kommer att förklaras i de individuella bidragen.  Observationerna 

var en inledande datainsamling, dock låg den stora grunden till vårt analysmaterial i den data som 

insamlats genom våra kvalitativa intervjuer3. En kvalitativ intervju kan beskrivas som ett samtal 

där ett bestämt tema diskuteras och forskaren söker informantens egna åsikter, tankar, kunskaper 

och dylikt.4 Varje antologi innehåller 4-6 informanter som intervjuats på olika sätt. Vi har haft 

olika grad av struktur på intervjuernas frågor och i vissa fall har intervjuguider och liknande fått 

förändras för att bättre generera resultat. Intervjuerna har sedan transkriberats och det insamlade 

materialet analyserades slutligen. 

 

Grundad Teori  
Antologins material har analyserats och slutsatser har formats enligt Grundad Teori. Det innebär 

att fältanteckningar och intervjutranskriptioner kodas5 för att skapa begrepp och kategorier som 

kan underlätta analysen och teorigenererandet. Att metoden är teorigenererande betyder att den 

inte ska användas för att bekräfta eller motbevisa redan existerande teorier och hypoteser utan 

material ska analyseras för att ligga till grund för nya teorier och idéer.6  Insamlingsprocessen ska 

fortskrida tills teoretisk mättnad7 har uppnåtts. Detta är ett tillstånd då forskaren anser sig ha fått 

tillräckligt med material från fältet så att ytterligare intervjuer och dylikt inte skulle leda till något 

nytt material. Vi vill inte påstå att vi själva skulle ha uppnått någon teoretiskt mättnad, men våra 

slutsatser är dock grundade i den empiri som insamlats. Grundad Teori kan även innebära att 

datainsamlingen sker samtidigt som analysen.8 Vilket delvis stämmer i denna antologi och 

kommer att uppvisas där detta är aktuellt. Vi kommer att beskriva, som redan nämnt, Grundad 

teori och dess inverkan på våra individuella bidrag i den mån det är aktuellt.  

Disposition 
Vi inleder antologin med Saša Aksentijevics kapitel, Vi är nästan identiska. Saša har valt att lägga 
fokus på Balkan och dess olika folkgrupper samt religioner och även undersöka krigets inverkan 
på dessas livsvillkor och identiteter. Han behandlar områden såsom stigmatisering och hur dessa 
folkgrupper skapar förutfattade meningar gentemot varandra. Saša har valt att rikta sig in på 

                                                
1 G. Guvå & I. Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003) s. 35 
2 M. Öhlander, ”Deltagande observation”, Etnologiskt fältarbete, red. L. Kaijser & M. Öhlander, (Lund 1999) s. 74-81 
3 A. Bryman, Samhällsvetenskaplig metoder, (Malmö 2002) s. 299 
4 E. Fägerborg, ”Intervjuer”, Etnologiskt fältarbete, red. Kaijser & Öhlander, (Lund 1999) s. 57 
5 G. Guvå & I. Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003) s. 37 
6 Ibid. s. 5 
7 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder,  (Malmö 2002) s. 376 
8 Ibid. s. 375 
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serber och bosnier för att undersöka vägen från motsättningarna mellan folkgrupperna, till 
vänskapen som uppstått länderna emellan.  
Andra kapitlet i antologin, Den enda blatten här – grannskap som identitetsskapande ur ett 

integrationsperspektiv, kommer Mine Alghazi att inrikta sig på invandrare eller utländska människor 

som bor i högstatusområden eller invandrarglesa områden. Hur dessa människor betraktar sig 

själva som i samhället och hur bemötandet av andra människor i grannskapet är de olika 

aspekterna i hennes kapitel.  

Petter Almqvist kommer i tredje kapitlet, Ingen lämnar sitt hem av glädje, att beröra ämnet folkslag 

som saknar hemland med fokusgruppen assyrier/syrianer. Han kommer att lägga fokus på vilka 

aspekter som ligger till grund för identitetsskapandet hos individer hos denna grupp som delar 

samma religion, den syrisk-ortodoxa. Om den outtalade konflikten inom gruppen påverkar den 

enskilde individen i sitt identitetsskapande är något som Petter kommer att belysa i sen del i 

antologin. 

Den sista delen i antologin, Trafiken är bättre, men det är kallt – En studie om utlandsstudenter i Sverige, 

är författad av Sebastian Persson. Sebastian kommer att beröra ämnet integration bland studenter 

på universitet som kommer från andra delar av världen. De huvudsakliga aspekterna kommer att 

ligga i dessa studenters integration eventuellt segregation samt kulturellt och socialt betingade 

olikheter som på diverse sätt bidragit till deras livsvillkor och identitet.  

 

Etiska förhållningssätt 
De olika processerna i skrivandet av antologin är några. Men den viktigaste av dem är 

hanteringen av datainsamlingen. För att detta ska gå rätt till måste vi som forskare och författare 

tänka på de forskningsetiska principerna. På Vetenskapsrådets hemsida hittar vi bland annat de 

fyra individskyddskraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.9När vi samlat in data, transkriberat intervjuerna samt kodat de, har vi därefter 

raderat dessa mappar för att obehöriga inte ska kunna ta del av informationen. Det är vad 

konfidentialitetskravet innebär.10  

Dessa material ska enbart användas för forskningen och inget annat och detta är något som vi 

utlovar i våra informantbrev som vi ger ut innan vi påbörjar intervjun och det är vad 

nyttjandekravet innebär.11 När vi utför datainsamlingen via intervjuer ser vi till att våra 

informanter vet deras rättigheter och vi använder oss då av exempelvis informantbrev där vi 

förklarar dessa fyra kraven och förklarar även muntligt att informanten kan när som avbryta sin 
                                                
9 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 2010-03-27, 14:01 
10 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik” i Etnologiskt fältarbete, L. Kaijser & M. Öhlander(Lund 1999), s. 51 
11 Ibid s. 51 
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medverkan. För att detta inte ska ske ser vi till att rätt information ges ut till informanten. Oscar 

Pripp förklarar detta som en rädsla för forskaren att stängas ute från sitt fält. Beroende på vad för 

information som ges, finns risken att deltagarna inte är villiga att ställa upp och eftersom 

fältarbetstiden är begränsad, är man beroende av människors välvilja och det är detta som delvis 

innebär informationskravet.12 Det sista kravet är samtyckeskravet som innebär att forskaren bör 

ha de undersöktas/deltagarnas bifall.13Det förekommer, i forskningsvärlden, fall där fältet kan 

vara en grundskola då eleverna som deltar i undersökningen är under 15 år. Då bör föräldrarna 

tillfrågas innan undersökningen påbörjar.14 

Denna studie kan delvis ses som ett känsligt ämne beroende på vad som berörs. En konflikt 

mellan olika folkgrupper där man intervjuar de båda parterna kan vara känsligt och att ifrågasätta 

någons identitet eller gräva vidare i informantens liv kan vara känsligt beroende på vem denne är. 

Huruvida vi har gått tillväga när vi stött på dessa problem tar vi upp i våra egna kapitel i 

antologin. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Etnicitet 
Vem är du? Vart kommer du ifrån? Få saker kan betraktas lika självklara som att ha en 

nationalitet, ett hemland, en geografisk punkt att bygga sin identitet utifrån. Samhället har visat 

oss att det tenderar att vilja kategorisera människor i så stor mån som det går15. När man talar om 

begreppet etnicitet talar man emellertid om grupper av människor med samma etniska tillhörighet 

(och kultur) som ”folk” eller med ett vidare omfång ”folkgrupper”. Nationell tillhörighet, som 

verkar som identitetsbyggare, blir ett alldeles för snävt begrepp för att beskriva en persons etniska 

ursprung i kontext. Kaninhålet är mycket djupare och komplexare än så. Dock ter det sig så att i 

slutändan kommer frågan ”Vart kommer du ifrån?” ändå vara den centrala utgångspunkten i 

informationssökande som vi använder för att klassificera en person16.  

   Själva begreppet etnicitet skrivs bland annat om i Fuat Deniz bok ”En minoritets odyssé” som 

något svårdefinierat och gammalt. Även som begreppet ”etnicitet” inte använts förrän slutet av 

andra världskriget, har ändå det äldre ”etnisk” verkat i dess ställe.17 ”Ethnics”, skriver Deniz, 

                                                
12 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik” i Etnologiskt fältarbete, L. Kaijser & M. Öhlander(Lund 1999), s. 52 
13 Ibid s. 53 
14 Ibid s. 53 
15 E. Goffman, Stigma – Notes on the Management of Spoiled Identity, (St Ives 1990) s.11 
16 Miller M., J., The Age of Migration – International Population Movements in the Modern World, (Ebbw Vale 2003) s.14 
17 F. Deniz, En minoritets odyssé – Upprätthållande av transformation av etnisk identitet i förhållande till moderiseringsprocesser, det 
assyriska exemplet,  (Sollentuna 1999) s.59 



 5 

användes tillexempel under andra världskriget för att beskriva utsatta grupper i den tidens 

samhälle. Man syftade då främst på judar, italienare och irländare, grupper som då ansågs 

underlägsna. Genom detta kan vi se att ordet ”etnicitet” har en stark nationell anknytning men är 

idag mer svårdefinierat än i början. Deniz talar om att begreppet ärr så svårdefinierat därför att 

det ”består av en av en uppsättning sammanförda attribut och inte enstaka kulturella karakteristika”.18 Detta 

medför att studier kring den teoretiska utgångspunkten ”etnicitet” kräver att forskaren först väljer 

en definition av begreppet. Vad är relevant inom ”etnicitet” för min studie? Vad vill jag fokusera 

på? Kanske är det som tidigare nämnts just nation, geografisk plats, hemland.  

 

Som redan vidrört kan etnicitet ses som ett föränderligt begrepp beroende av sociala och 

kulturella processer. Centralt i begreppet kan även tänkas vara identitet och kultur. Etnisk 

identitet kan ses ha sin grund i religion, språk, territorium och traditioner.19 Etnicitet kan ses som 

en socialt konstruerad företeelse och en skapelse av historiska processer. Det är dessutom 

grupprelaterat, eftersom olika folkgrupper ser sig själva som annorlunda andra grupper gällande 

faktorer såsom ”identitet, känsla av samhörighet, symbolgemenskap”20. Hylland Eriksen menar 

att etnicitet inte kan sägas existera om inte ovanstående påståenden uppfyllts.21 Detta är således 

de definitioner av etnicitetsbegreppet som används i denna antologi. 

 
Vad svarar man då när man inte har något hemland? Vad svarar man när ditt hemland är Sverige 

men dina föräldrars är något annat och hur kategoriseras man när man kommer från en 

geografisk plats där flera olika folkgrupper delar om utrymmet? De här frågorna och ett flertal 

andra kommer att beröras och djupare analyseras genom de olika studierna i antologin. Etnicitet 

kommer även i några delar behandlas med fokus på just klassificeringen av grupper och korrekta 

och felaktiga benämningar av minoriteter22. 

Identitet 
Det kanske starkaste temat som denna antologi kommer att behandla är individens 

identitetsskapande och detta kommer tillsammans med etnicitet röra sig genom samtliga delar 

som vad vi får kalla ”den röda tråden”. Då alla de etniska grupper som vi valt att studera visar 

stora skillnader i bland annat religion och kultur finns där dock också stora likheter i de enskilda 

                                                
18 F. Deniz, En minoritets odyssé – Upprätthållande av transformation av etnisk identitet i förhållande till moderiseringsprocesser, det 
assyriska exemplet,  (Sollentuna 1999) s.60 
19 T H Eriksen, Etnicitet och nationalism, (Nora 1998) s. 21 
20 E. Olsson, red. Etnicitetens gränser och mångfald, (Stockholm 2000) s. 30f 
21 T H Erikssen, Kulturterrorismen. (Nora 1999) s. 20  
22 Wallerstein, I., Race, Nation, Class – Ambigous Identities, (Finland 1998) s.71  
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individernas identitetsskapande. Vi har använt oss av Jenkins definition av begreppet. Han menar 

således att identitet skapas genom faktorer såsom ålder, kön och dylikt. Identiteten utvecklas 

sedan fortsatt genom människornas interaktion med varandra och är därför socialt konstruerad.23 

Identitetsprocessen pågår hela livet och är därför alltid i ständig förändring och påverkbar ur 

både negativ och positiv synvinkel. Då identitet är socialt skapad medför det att människor, i sin 

interaktion, tenderar att undanhålla eventuella potentiella avvikelser för att bättre passa in i 

sammanhanget. Detta leder oss utsökt till nästa teoretiska utgångspunkt. 

 

Stigma 
Begreppet ”stigma” kan sammanfattas och förklaras i en och samma bok: Erving Goffmans 

”Stigma – notes on the management of spoiled identity”. Stigma beskrivs i boken som ett, ofta 

fysiskt, avvikande från vad som de signifikanta andra skulle betrakta som normen24.  

Det är också viktigt att påvisa att begreppet ”stigma” betraktas som mycket misskrediterande för 

personen som besitter det25.  Dessa avvikelser kan delas in i tre huvudkategorier26: 

 

 Fysiska defekter eller missbildningar av olika slag. 

 

 Fläckar på den personliga karaktären som exempelvis tidigare kriminellt förflutet, 

självmordsförsök eller alkoholism. 

 

 Tribala stigman som ras, nationalitet och religion. 

 

Då denna antologi huvudsakligen kommer att belysa identitetsskapandet hos personer som 

antingen betraktar sig själva eller blir betraktade av andra som stigmatiserade individer av denna 

tredje klass, den tribala, är det enligt oss av stor vikt att väva in just denna teori i vårt 

analysarbete. 

 

 

 

                                                
23 R Jenkins, Social Identity, (London 2008) s.17 
24 E Goffman, Stigma – Notes on the Management of Spoiled Identity, (St Ives 1990) s.12 
25 Ibid s 12 
26 Ibid s 14 
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Vi är nästan identiska
 

Saša Aksentijevic 

Inledning 

Balkan brukar oftast förknippas med ord som krig, olika nationaliteter, religioner och olika 
politiska ideologier. Även om det är mycket bättre idag än vad det tidigare har varit så finns de 
gamla tankesätten fortfarande kvar. Vi måste komma ihåg att innan Jugoslavien delades så var alla 
de länder som idag ingår i det vi kallar Balkan ett och samma land. Det var alltså ett och samma 
folk. Men även om det var ett och samma folk så fanns det också en dold nationalism till det 
egna som lite senare skulle komma att visa sitt rätta jag. Det forna Jugoslavien bestod alltså av 
folk som hade olika nationaliteter och olika religioner. Jag kommer att gå in ganska mycket på de 
politiska ideologierna och på de olika religionerna, därmed kommer jag att behandla de 
stigmatiseringar, fördomar och förutfattade meningar som blev till för länge sedan och som än 
idag finns mellan de olika nationaliteterna. Jag har valt att fördjupa mig i hur relationen mellan 
bosnier och serber ser ut idag och hur det såg ut innan, under och efter kriget som ägde rum i 
början av 90-talet. Mina informanter kommer att bestå av tre bosnier och tre serber. Anledningen 
till att jag är intresserad av just detta är att jag själv kommer ifrån Serbien och har egna 
erfarenheter i ämnet. Jag vill få en klarare insyn i de förutfattade meningarna och för en gång 
skull försöka att stilla min nyfikenhet i detta ämne som jag ärligt talat inte blir riktigt klok på. I 
denna studie vill jag undersöka mina informanters syn på de fördomar som finns mellan de olika 
nationerna, jag vill också få reda på hur mina informanter tror att mottsättningarna har 
tillkommit, samt om informanterna tycker att de förutfattade meningarna blivit fler eller färre när 
de har flyttat till Sverige. En annan sak som jag kommer att undersöka är själva vägen från 
fördom till vänskap, försvinner fördomarna helt eller finns de fortfarande kvar där. Att ständigt 
få höra att man är på ett sätt måste ju ändå sätta sig lite på en själv. 

Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka om och hur informanternas identitetsskapande 
påverkades av kriget. Jag vill också ha svar på om informanterna tycker de att det finns fördomar 
mellan nationerna? Vad tycker mina informanter om de som hade makten i det forna Jugoslavien 
och i deras respektive länder efter det att Jugoslavien delades. Får de lära sig om fördomarna 
redan när de är små av de äldre människorna i deras närhet av till exempel vänner eller 
familjemedlemmar? Slutligen kommer jag att titta på hur informanterna tycker att media har 
presenterat det som hände på Balkan och om fördomar försvinner då vänskap mellan nationerna 
föds.  
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Metod 

Beskrivning av fält, informanter och urval 

Jag valde att utföra min undersökning på en serbisk/bosnisk förening som ligger i en medelstor 
stad någonstans i Sverige. Föreningen är nästan alltid full av trevliga människor som härstammar 
från balkanområdet, men majoriteten av människorna som brukar besöka föreningen är bosnier 
och serber. Jag har en bekant som jobbar i föreningen och som har en ganska hög position i den 
samma, personen fick mig att inse att föreningen inte bara är en trevlig mötesplats utan även ett 
mycket intressant studiefält. Föreningen har ingen våldsam historia alls men det uppkommer 
ibland högljudda diskussioner precis som på vilket annat ställe man går till. Jag har själv besökt 
föreningen ett par gånger i sällskap av min bekant som jobbar i föreningen. Den största 
anledningen till att jag valde just den här föreningen som mitt fält var alla dessa fördomar och 
stigmatiseringar som hördes runt om i salen. Så jag bestämde mig för att fördjupa mig i detta och 
få en bredare kunskap i detta ämne. Informanter jag först sökte efter var män och kvinnor mellan 
18 och 60. Jag ville också att de skulle vara bosnier och serber för att se saker ur bådas perspektiv. 
Jag ville också att det skulle vara lika många serber som det var bosnier. Med hjälp av mina 
bekanta så fick jag mina informanter och informanterna var bekanta till mina bekanta. Mina 
informanter var tre kvinnor som befann sig i åldrarna 19, 25 samt 28. Resten av mina informanter 
bestod av tre män som var 21, 28 och 38 år gamla. Tre av informanterna är serber och de andra 
tre är bosnier. Två kvinnor var från Serbien och två män var från Bosnien Jag vill även säga att 
min studie inte talar för alla, utan den förklarar bara hur mina informanter tycker och tänker om 
de stigmatiseringar som finns mellan dessa folkslag.  

Etik 

Jag har valt att anonymisera mina informanter, föreningen samt staden i vilken föreningen 
befinner sig.27 Jag har även valt att anonymisera mina informanter genom att inte ta upp deras 
rätta ålder i min studie samt att inte berätta för läsaren vem som förespråkar de kommande 
citaten. Jag trodde att jag skulle få svårt med att hitta informanter till min studie men när jag tog 
kontakt med dem via personliga möten, där jag också förklarade syftet med min studie,28 så blev 
informanterna väldigt intresserade och tvekade inte en sekund på att ställa upp i min 
undersökning. 

För att få ut det mesta av mina informanter så har jag försökt att vara väldigt omtänksam och gå 
sakta framåt29 för att få det så mycket välbehövliga förtroendet mellan informanterna och mig 
själv. 

                                                
27 B. Gullveig Alver & O. Oyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s.137 
28 E. Fägerborg, ”Intervjuer” i L. Kaijser & M. Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.65 
29 E. Silvren, ”Det materiella” i L. Kaijser & M. Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.103 
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Mina fältobservationer  
När jag valde att göra mina observationer på den serbisk/bosniska föreningen hade jag alltså 
hittat ett fält där kunde finna den kunskap jag sökte efter.30 Jag hade bestämt ett möte med den 
som var ordförande i föreningen där jag förklarade syftet med mina observationer samt vad jag 
skulle göra under mina kommande besök och fick så genomföra mina observationer på min valda 
plats.31 Det var alltså inga problem med att jag gjorde mina observationer där. Jag valde rollen 
som deltagande observatör,32 då jag ville se fältet ur informanternas perspektiv. Samtidigt som jag 
pratade med informanterna så studerade och registrerade jag informanternas handlingsmönster.33 
Det som är bra med den här typen av observation är att man får se saker som för informanterna 
verkar självklara och som kanske inte kommer att tas upp i de kommande intervjuerna.34 Min 
första observation gick ut på att jag skulle observera allt möjligt.35 Några saker som jag 
observerade var till exempel hur människorna integrerade sig med varandra samt på vilket sätt 
fördomarna visade sig bland människorna. Efter att ha suttit och iakttagit och skrivit ner den 
information som jag hade införskaffat under min första observation så var det dags för mig att 
”sila” informationen så att jag kunde börja ställa frågor till mitt material.36 Den första 
observationen gav mig fastare ramar inför min andra observation samt att jag fann bra 
frågeställningar till mina intervjuer.37 

När jag då började med min andra observation så viste jag vart jag skulle vända mig för att få den 
information som jag behövde för att finna ett avslut samt kanske hitta ny information.38 
Resultatet av den andra observationen var att jag fick en lite bredare kunskap och erfarenhet av 
området och ämnet samt att jag kunde se hur min uppfattning skilde sig från informanternas.39 

Intervjuer 

När det var dags att påbörja intervjuerna så berättade jag än en gång syftet med intervjun för 
mina informanter samt hur materialet kommer att användas.40 Informanterna fick redan vid det 
första mötet reda på deras rättigheter genom ett brev som jag hade delat ut till varje informant. I 
brevet som jag personligen gav till informanternas fanns alla de fyra delarna av 
individskyddskravet41samt anledningen till att jag ville intervjua just den här informanten.42 Jag tog 

                                                
30 L. Kaiser, ”Fältarbete” i L. Kaijser & M. Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.26 
31 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002), s.278 
32 Ibid. s.277 
33 M. Öhlander, ”Deltagande observation” i L. Kaijser & M. Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.74 
34 Ibid. s.75 
35 A. Strauss & J. Corbin, Basics of qualitative research – techniques and procedures for developing Grounded theory, (Thousand 
Oaks, 1998) s.45 
36 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) s.377 
37 M. Öhlander, ”Deltagande observation”, i L Kaijser & M Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund 1999) s.78 
38 Ibid. s.79 
39 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) s.173 
40 E. Fägerborg, ”Intervjuer” i L. Kaijser & M. Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.66 
41 O. Pripp, ”Reflektion och etik” i L. Kaijser & M. Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.51 
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som sagt upp alla dessa delar innan det var dags för intervjuerna. Jag frågade om de hade förstått 
allt och jag gav dem återigen information att de hela tiden har möjligheten att lämna intervjun.43 
Informanterna var klara över sina rättigheter och därmed villiga att delta i min undersökning. Jag 
valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer.44 Anledningen till att jag valde denna 
metod var att jag ville att informanten skulle svara så personligt som möjligt. Jag hade en 
intervjuguide som jag höll mig till så att jag kunde se till att alla frågorna blev berörda. Jag började 
intervjun med några inledande frågor och om jag ville ha ett mer detaljerat svar så blev jag 
tvungen ställa frågorna på ett mer specifikt sätt.45 Analysen i min studie är ett resultat av de 
observationer, intervjuer med mina informanter och på det sätt jag använt mig av grundad teori. 

 

Grundad teori i min studie 

Jag har använt mig av grundad teori genom att jag har samlat in data till min analys med hjälp av 
observationer samt intervjuer. Resultatet som jag sedan har fått fram har kodats med hjälp av 
mina observationer och intervjuer.46 Som forskare ska jag ställa frågor till mitt material som ska 
resultera i ny data som jag senare ska utveckla i olika kategorier.47 För mera information angående 
grundad teori så hänvisar jag till den gemensamma kappan i början av antologin. Men resultatet 
av kodningarna gav mig en hjälpande hand till att skriva analysen. 

Rollen som forskare 

Det är alltid viktigt för forskaren att ge ut de rätta signalerna innan, under och efter intervjun. Jag 
märkte direkt att informanten blev nervös om jag blev det vilket resulterade i att svaren blev 
snabba och ganska korta.48 Jag är inte erfaren i själva forskarområdet men det handlar om skapa 
ett förtroende mellan informanterna och sig själv, genom att informanterna känner att just deras 
svar och erfarenheter är det viktigaste för forskaren så kan de slappna av och ge all den 
information som forskaren behöver. Det som sägs och inte sägs är resultatet av hur 
kommunikationen fungerar samt hur situationen upplevs,49 därför analyserade jag alltid min roll i 
samtalet efter att intervjun tagit slut. Forskaren har en viss makt över sina informanter, till 
exempel så vet forskaren mer än informanten om själva studien samt att forskaren kan missbruka 
informanten och dennes information och uppgifter på olika sätt.50 Det sistnämnda är svårt då det 
finns lagar om hur en forskare ska uppträda samt att informanten kan välja att lämna intervjun 

                                                                                                                                                   
42 O. Pripp, ”Reflektion och etik” i L. Kaijser & M. Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.52 
43 S. Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1999), s.106 
44 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) s.301 
45 S. Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund 1999) s.124 
46 G. Guvå & I. Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s.37 
47 Ibid. s.37 
48 R. Ejvegård, Vetenskaplig metod för projektarbete (Lund, 2002), s.40 
49 E. Fägerborg, ”Intervjuer” i L. Kaiser & M. Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.60 
50 B. Forsman, Forskarens frihet – Om makt och moral (Lund, 2004), s.109 
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när informanten vill. Det som var till stor hjälp för mig i min studie var att jag kommer från 
Balkan och Serbien, så jag har egna erfarenheter i detta ämne, vilket gjorde att jag lättare kunde 
förstå och sätta mig in i informanternas berättelser under intervjuerna. Kanske är det så att 
eftersom jag har dessa erfarenheter av ämnet, att jag kunde ställa vissa frågor som kanske inte 
skulle ha kommit upp av någon som inte är lika insatt.51  

 

När jag då gjorde mina observationer och intervjuer så insåg jag att mina egna erfarenheter var till 
stor hjälp, jag vinnlade mig om att vara neutral för att jag ville se allt från både bosniernas sida 
och serbernas sida. Detta visade sig i mina intervjuer då jag visade intresse och uppmärksamhet 
på det som sades vilket ledde till att stämningen under samtalen var bra. Det handlar om att hitta 
en balans i det man behandlar och att alla ska få samma utrymme i studien52 vilket självklart alla 
informanter fick. Det allt handlar om är att skapa det så viktiga förtroendet mellan informanterna 
och sig själv men det är lika viktigt att kunna distansera sig från sitt valda fält.53  

Teoretiska utgångspunkter 

Stigma och identitet 

Stigma är en av teorierna som jag har valt att använda mig av. I gamla Grekland så brände man in 
olika märken på människor som var kriminella, slavar, förrädare eller pestsmittade så att resten av 
folket kunde undvika de märkta.54 Det finns också ett så kallat tribalt stigma55 som har med ras, 
nationalitet och religion att göra. Eftersom min studie handlar om förutfattade meningar och 
stigmatiseringar mellan olika nationaliteter så kommer denna teori att användas flitigt. Jag 
kommer även att utgå ifrån teorier som identitet och etnicitet vilket det står mer utförligt om vår 
gemensamma del. När det gäller identitet så kommer jag att använda mig ganska mycket av 
Jenkins teori om identitet, som säger att individen jämför sig med andra människor, letar efter 
likheter och skillnader för att se vilka de själva är samt vilka de andra är. Jag kommer även att 
använda mig mycket av Hintons teorier där han förklarar ordet stereotyp och varför vi använder 
oss av stereotyper. Vad är då en stereotyp? De är när man känner igen en grupp människor med 
hjälp av en viss egenskap som gruppen bär med sig.56 Det kan vara allt ifrån nationalitet till 
hårfärg, alla egenskaper som har en betydelse för den som ser den hos andra människor. Man 
kategoriserar alltså människor genom att man tittar på den eller att man pratar med dem. När 
man då har identifierat en grupp så kan man skilja den gruppen från andra grupper som inte har 

                                                
51 B. Forsman, Forskarens frihet – Om makt och moral (Lund, 2004), s.107 
52 R. Ejvegård, Vetenskaplig metod för projektarbete, (Lund, 2002) s.19 
53 B. Forsman, Forskarens frihet – Om makt och moral (Lund, 2004) s.107 
54 E. Goffman, Stigma – Den avvikandets roll och identitet (Stockholm, 1972), s.11 
55 Ibid. s.14 
56 P. R. Hinton, Stereotyper, kognition och kultur (Lund, 2003), s.11 
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samma gemenskap.57 Jag finner att hans tankar kommer att hjälpa mig mycket i min studie då 
grupper ständigt kategoriserar varandra.  

Analys 
Jag kommer ihåg när jag var liten och bodde i Bosnien hos min farfar så brukade han alltid 
berätta om när vi var under det Osmanska rikets styre, jag har för mig att det var på 1400-talets 
andra hälft, han berättade hur turkarna rövade bort barnen och skickade dem till Turkiet för att 
sedan göra dem till muslimer. När dessa barn sedan blev lite äldre så kom de tillbaka för att 
slåss på turkarnas sida. Han berättade också att när turkarna kom så konverterade bosnierna 
nästan tvingades till att konvertera till islam 

Det som slog mig under intervjuernas gång var att alla informanter var väldigt duktiga på det 
egna landets historia. De var också väl insatta i det som en gång var det gemensamma landets 
historia, Jugoslavien. Det som var intressant för mig var att alla mina informanter var väldigt 
positivt inställda till Jugoslavien, ända fram till slutet på 1980-talel vilket jag förstår. Vi vet alla om 
de hemska företeelserna som skulle komma att råda över Balkan i början på 90-talet. Jag kommer 
att gå in lite mer på historia och religion lite längre fram i studien. När man är liten så får man lära 
sig om vad som är rätt och vad som är fel utav folket i sin närhet.58 Man till exempel lära sig om 
sitt folks historia, kultur, religion samt vilka normer som gäller i samhället där man bor. Allt detta 
är en viktig del i den identitetsskapande process som alla går igenom. En individ får också lära sig 
om vilka som har rätt och vilka som har fel i olika frågor, dessa kan handla om allt från det egna 
landets politik till vissa utförda handlingar som anses vara de rätta, sett från det egna landets 
perspektiv. De får alltså lära sig allt, gott som ont. De får också lära sig att använda dessa 
egenskaper. 

Men om det kommer upp så kallade störningar i vardagslivet så medför det även störningar i den 
identitetsskapande processen, identitetsutvecklingen går hand i hand med vardagslivets flöde.59 
En av mina informanter berättade när han och hans familj var tvungna till att flytta till en annan 
del av Balkan efter kriget på 90-talet. Han berättar om hur han kände inför det och hur det hade 
påverkat honom. 

Tänk dig att behöva se sitt hus brinna till marken för att sen flytta till ett ställe där man inte 
känner sig välkommen, ett ställe där min bakgrund och min religion inte kommer att 
accepteras. Man var tvungen att acklimatisera sig i ett land som man tidigare hade pratat strunt 
om med sina vänner. Det var verkligen inte lätt i början att se när folk tittade snett på mig och 
när de skrattade åt min dialekt varje gång som jag skulle köpa mjölk. Jag säger inte att alla 
gjorde det men man kände sig väldigt, väldigt ledsen, arg och liten. 

Så när man då kommer till ett land som starkt vill avtraditionalisera de nya människorna så blir 
det självklart att en människas identitetsskapande process tar skada. Identiteten omskapas 
ständigt i den sociala interaktionen med andra.60 Det är ändå kanske så att om du får höra att du 
är på ett sätt och att du beter dig på ett visst sätt, så kommer du för eller senare att tro att de som 
                                                
57 P. R. Hinton, Stereotyper, kognition och kultur (Lund, 2003), s.12 
58 T Johansson & P Lalander, Vardagslivets socialpsykologi (Malmö, 2010), s.29 
59 T Johansson, Socialpsykologi – Moderna teorier och perspektiv (Lund, 1999), s.127 
60 Ibid. s.84 
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säger det har rätt. Det är den största anledningen till att man drar sig till sina ”egna” när man 
kommer till ett nytt land med nya traditioner och normer, man vill kunna behålla sina traditioner, 
men man kan också relatera till varandra och trösta varandra.61 De nya människorna börjar efter 
ett tag att intressera sig för vad det nya landet har att erbjuda men de behåller fortfarande sin 
kultur och sina traditioner vilket är viktigt för den identitetsskapande processen. När man då 
möter olika människor så visar man upp sin sociala identitet som kan bestå av olika delar som till 
exempel kön, etnicitet och ålder. Ibland tenderar vi att betona en viss del för att tona ner en 
annan del av vår sociala identitet. 

Detta gör vi för att antingen närma oss eller distansera oss från en annan individ.62  Som jag 
tidigare tog upp så kan man genom sin sociala identitet förstärka sin etniska identitet med en viss 
etnisk grupp eller en viss kulturell grupp. Den tillskrivna etniska identiteten har en oerhört viktig 
roll vare sig man vill eller inte, man blir oftast kategoriserad utifrån sin etniska identitet och sin 
bakgrund.  

När jag kom till Sverige så satt jag med några vänner och kollade på TV, plötsligt så var det 
bilder på olika krigsoffer på en nyhetskanal då blev alla ledsna, plötsligt vänder sig en person 
om och frågar mig varför jag var så ledsen! Han sa att eftersom jag var serb, att jag var van vid 
att se döda efter det som Serbien hade gjort mot folk under 90-talets konflikt på Balkan. Han 
menade att serberna tyckte om att döda och därför var alla serber likadana. 

Många gånger har människor olika stereotypiseringar av etniska grupper, dessa bygger oftast på 
fördomar, ibland kan det också associeras till diskriminering och rasism som fallet med min 
informant.63 Man kan inte, man ska inte dra alla över en kam bara för att vissa människor är så 
blinda av sin egen maktposition att de inte längre har något hjärta för att bry sig om vad som är 
rätt och vad som är fel. Jag ska försöka att förklara minoritetsgruppens identitetsskapande genom 
Goffmans tankesätt. Goffman säger ju att de som inte avviker eller bär på något stigma är 
normala, de betraktas av samhället som normala.64 Om vi utgår från den teorin så blir majoriteten 
i ett land, de som skapar reglerna, dessa blir de normala i samhället. Samtidigt så blir minoriteten i 
det landet de som kommer att ses som de avvikande, de stigmatiserade. De avvikande blir alltså 
de som besitter en annan religion, historia eller kultur. De ”normala” gör då allt för att visa för de 
stigmatiserade att de är avvikande genom att diskriminera dem som anses vara avvikande. Det har 
ju alltid varit så att den som har makten är den som skapar de regler som sedan ska följas. 
Reglerna som människan måste gå efter, regler som människan i detta fall inte har varit med om 
att stifta, regler som ska följas för att individen inte ska ses som avvikande är en stor faktor till att 
det blir motsättningar mellan olika grupper i ett samhälle.65 En informant berättade om en 
intressant detalj om hur han och folket runtomkring uppfattade de regler som fanns under det 
gamla Jugoslavien. 
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64 E. Goffman, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 1972), s.11-15 
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Under president Titos styre så var alla nöjda och belåtna, man kunde nästan aldrig höra något 
dåligt. De sociala reglerna som fanns var anpassade för alla. Landet bara blomstrade tycker jag. 
Men plötsligt på slutet av 80-talet efter Titos död så började det jugoslaviska folket, jag säger 
fortfarande det jugoslaviska folket, att tycka att det var modernt att börja skylta med historik 
och sin religion. Det tror jag var startskottet för det som skulle komma att hända. Folk började 
dra sig till sina egna och därmed startade fördomarna mot varandra. Jag säger inte att 
fördomarna inte fanns innan men folk tänkte både en och två gånger innan de sade något som 
inte borde sägas. Vi var ju alla ett folk, ett land och det som var så fantastisk då var att man 
hade olika religioner men man integrerades på ett annat sätt, man lärde känna folk och det 
gjorde att alla accepterade varandra för de människor som de var 

 

Jag vet att fördomarna mellan dessa två länder går långt tillbaka i tiden men är det de olika 
religionerna som är själva anledningen till dessa. Det är ingen som kan ge ett konkret svar på den 
frågan för oavsett vem man frågar så har alla olika teorier om detta. Fast alla är överens om att 
det är en stor bidragande orsak till fördomarna. Mina informanter har många olika teorier och jag 
tänkte ta upp två citat som förklarar deras syn på motsättningarna.  

 

 

Tänk dig att norden skulle vara ett och samma land, ok, vi säger också att Sverige skulle 
finansiera hela landet. Sverige bara pumpar ut pengar till resten av landet så att flera turister ska 
komma till landet. Landet blir bara rikare och rikare, ok, Sverige kanske bygger upp den danska 
delen för att det ligger nära Tyskland, jag tar det bara som ett exempel för att det tar 40min 
med båt. Sverige pumpar också ut pengar och förfinar Finland och Norge och alla människor 
är glada och belåtna. Plötsligt när alla länderna är förfinade och rikare så får till exempel 
Finland för sig att de vill bli självständiga, de tar upp gammalt groll och låter sig höras till 
resten av världen. Samtidigt hör Norge och Danmark nyheten, även de blir intresserade av idén 
och börjar även de att göra samma sak. Frågan är då vad Sverige tycker om detta de som har 
lagt ner mest pengar på att norden till ett finare land. Alltså Finland, Danmark och Norge vill 
alltså bryta sig låss från norden utan att Sverige får tillbaka så mycket som ett öre. Jag har inte 
något emot folk men ett sådant beteende är inte rätt. Det är inte folkets fel utan de högre 
uppsattas fel. 

 

Det är ju så att de högre uppsatta människorna som har makten styr och ställer så pass de vill, 
utan att ens tänka på vad människorna vill och känner så styr de som de gör för egen vinning. 
När någon ständigt säger till en person att en annan person beter sig på ett visst sätt som kan 
komma att skada dig så tror man efter ett tag att det är så.66 När människor hela tiden får höra att 
de andra är emot oss, de vill förgöra oss så blir man lite rädd och de högre uppsatta människorna 
känner då denna rädsla och bara fortsätter att trycka på rädslan hela tiden tills deras plan går i 
kraft.67 De har då fått folket till att visa agg mot dem som skulle ”skada” dem. En annan 
informant hade också något mycket intressant att säga, något som jag faktiskt inte hade någon 
aning om.  
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Min far berättade att när vi bodde i Bosnien så ville Bosnien vara med Serbien. Det var ju så att 
i Bosnien så bodde det ju serber och kroater också och det skulle vara ett möte angående den 
här frågan. Tanken var att alla skulle bo kvar i Bosnien samt att det fortfarande skulle heta 
Bosnien, precis som vanligt. Både vi och serberna som bodde i Bosnien var överens om att det 
var en bra idé, samtidigt så störde sig av någon anledning kroaterna över detta och vägrade att 
det skulle bli så. Detta gjorde sedan att saker fullständigt spårade ur. Jag kom på en intressant 
sak till som kanske kan hjälpa dig. Vilket var det landet som behöll namnet Jugoslavien längst, 
jo, det var Serbien som gjorde det. Vi hade gärna varit med serberna men vissa högre personer 
såg ingen vinst med det och intalade folket massa saker som inte var sanna, inte bara från vår 
sida men också från serbernas sida. 

 

I dessa fall pekar informanterna på at de högre uppsatta människornas girighet var det som 
skapade de flesta motsättningarna mellan de olika nationerna. Det var de konstruerade 
”sanningarna” som jag var inne på förut som hade gjort sin rätt. Det är enligt mig själv en stark 
bidragande faktor i det hela. Så om en grupp känner sig hotad så får dessa ”sanningar” 
automatiskt liv och gruppen tar till alla medel för bli av att bli av med hotet. Resultatet av detta, 
de konstruerade ”sanningarna”, blir att de vanliga människorna drabbas hårdas av alla. 
Stigmatiseringarna som föds bidrar till att människornas livschanser, framtidsutsikter och 
identitetsskapande kraftigt kommer att reduceras.68 Kategoriseringsprocessen kommer att ta fart 
och det kommer att skapas ett ”Vi” och ”Dom” tänkande. Detta kommer i sin tur att medföra att 
stereotyperna kommer fram. Stereotypifiering bidrar med att en grupp kan utmärka en annan 
genom olika föreställningar om hur den andra gruppen beter sig.69 Vi kategoriserar människor 
som vi inte känner, vi har inte gått fram till människorna och pratat med dem eller undersökt om 
det stämmer att de beter sig så som det är sagt att de gör. Den information vi får om andra 
grupper som vi kanske inte känner till får vi oftast från grannen, släkten eller media. När man är 
liten får man lära sig om hur saker fungerar genom familjen, skolan eller vännerna, man tar alltså 
del av den kunskap som anses rätt i det samhället där man växer upp.70  

 

Alla människor lär sig av de man umgås mest med. Vad som är rätt och vad som är fel får man 
förhoppningsvis lära sig när man är liten. Alla måste ta sig i kragen och gå framåt, det är klart 
att om någon från den andra sidan dödar någon på din sida att du blir arg och inte bara ogillar 
den personen utan även personens land. Du sätter alltså alla människorna i samma båt och du 
får för dig att alla människor i det landet är på ett visst sätt. Man kan inte sätta alla människor i 
ett fack. Du känner inte människorna, du har bara hört och sett hur vissa människor beter sig 
men så gjorde hela Balkan och det fick mig att ifrågasätta vissa historier som jag har hört. 
Människor blir rädda och vissa personer utnyttjade den rädslan och skapade hat mellan 
människor vissa personer, jag säger inte vilka, men vissa personer utnyttjade rädslan mer än 
andra och de personerna ska man sätta i samma båt. Det personerna som satt i sina fina soffor 
när människorna inte hade mat eller kläder. 
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69 T H Eriksen,Etnicitet och nationalism, (Nora, 1998), s.35 
70 P. R. Hinton, Stereotyber, kognition och kultur, (Lund, 2003), s.30 



 17 

 

Min informant visar här prov på att om man verkligen stannar till lite och tänker till så kan man 
ifrågasätta sina fördomar som man har lärt sig från andra källor. Den största anledningen till att 
det uppkommer stigmatiseringar och fördomar är att folk är frustrerade, arga och rädda över att 
förlora något, rädda över att de andra ska ta över det som människorna besitter.71 När man inte 
kan rikta sin aggression mot det som aggressionen bör riktas mot så låter man det gå över något 
annat. Man vill helt enkelt hitta någon som man kan skylla på. Om man utgår från mina 
informanter så riktade de olika samhällsgrupperna sin aggression och frustration mot varandra 
istället för att rikta den mot de som manipulerande människorna, de som enligt mina informanter 
satt i sina fina soffor medan folk inte hade någon mat eller några kläder, de som berättade saker 
som inte var sanna, de som struntade i folket utan bara sökte efter ett sätt att mätta sin egen 
girighet. Om man läser detta kan man dra slutsatsen att aggressionen borde ha riktats mot de 
högre uppsatta makthavarna, vilket i sig kanske inte är så lätt när man är förblindad av ilska. 
Människor måste väll ändå förstå att stereotyper är fel och att man inte bör kategorisera 
människor. Om man säger till en människa att hans fördomar är fel så tror kanske inte den 
människan att hans fördomar är fel. Han kanske tror att det måste ligga något i att en 
samhällsgrupp har de fördomarna som de har emot sig eftersom att han själv inte har några som 
helst bevis på att det inte är så.72 Om vi ständigt hör saker om en viss samhällsgrupp från vår 
sociala värld samt ifrån mediala världen så kanske dessa fördomar accepteras i brist på kunskap 
eller viljan till att finna kunskapen. När det handlar om krig så föds fördomar och fientlighet av 
konkurrensen som finns om tillgångar. Det kan vara allt från mark till vatten som det konkurreras 
om. Detta leder i sin tur till en negativ syn på den grupp man konkurrerar mot. Grupperna 
konkurrerar om samma sak för att de ska överleva. För att de ska överleva så tar de till alla medel 
för att försöka få bort människor från deras mark. 

 

Vi hade ett möte i vår by när jag bodde i Serbien och vår by bestod av serber, bosnier och 
kroater. Byn som var i Bosnien var väldigt vacker och folket i byn var trevliga och tyckte om 
varandra, vi hade olika religioner men vi respekterade varandra. Vi hade ett möte i byn där vi 
kom fram till att vi inte skulle kriga mot varandra och alla var överens om det. Nästa dag 
knackar det på dörren när jag öppnar dörren så står mina grannar utanför med gevär och säger 
att vi ska packa våra grejer och flytta med en gång. Jag blev ledsen för att vi sa att vi inte skulle 
göra som resten av Balkan gjorde och jag litade också på mina vänner. Jag har i och med det 
väldigt svårt att lita på folk efter det men jag lär mina barn att de inte ska ha fördomar mot 
andra människor som de inte känner. Jag hade fördomar mot folk efter det som hände för att 
jag blev sviken kände jag. Det satte sig väldigt hårt på mig vi jobbade väldigt hårt för att se 
varandra som människor och inte bry oss om varandras bakgrund. 

Även om de hade kommit överens om att inte bråka så blev tanken till slut att det är bättre att 
skyffla bort folket än att själv bli bortskyfflad. Folket hade kämpat länge för att se sig som ett 
under en och samma flagga och de hade nästan lyckats. Men i stundens allvar så återkom 

                                                
71 P. R. Hinton, Stereotyber, kognition och kultur, (Lund, 2003), s.19 
72 Ibid. s.23 



 18 

fördomarna och stigmatiseringarna mellan folket i den lilla byn, landet och varandras länder.73 
Det som jag fann väldigt intressant då jag gjorde mina observationer var att de äldre människorna 
bara satt och diskuterade politik gällande vem som handlade rätt i olika situationer. De satt och 
gjorde narr av varandras bakgrunder och dialekter. Även om allt detta sågs som ett skämt mellan 
de äldre människorna så såg man på folkets miner att de inte tyckte att det var så kul som det såg 
ut. Att skämta om en människa och ständigt göra narr av honom innebär att man försvagar 
människans trovärdighet, man förlöjligar den personen så att ingen tar honom på allvar längre.74 
Det handlar om att ge sig själv makt. För det man gör är att tar ifrån en människas position så att 
man stärker sin egen.75 Ordspråket man kan inte lära en gammal hund att sitta passar perfekt till de 
äldre människorna som befann sig där jag utförde min observation. Susan Blackmore pratar i sin 
bok ”The meme machine” om de så kallade memer som vi bär med oss från vår barndom. När vi 
möter en människa så är det inte bara ord som utbyts, det sker ännu mer då vi i mötet även 
utväxlar memer, de kulturella bärarna. Människor är bra på att ta efter andra och genom denna 
egenskap så kan man utveckla kulturen och det sociala nätverket, dessa tankar kallas memer.76 
Om man ser någon som gör något för att till exempel skaffa sig mera makt, som i fallet på min 
observationsplatts, man ser att den personen som gör det blir framgångsrik i hans handlande, så 
kommer man kanske att göra samma sak för att man tror att man kommer att få samma resultat 
själv.77 Ordspråket som jag tidigare tog upp kan diskuteras, men ju äldre man blir och ju fler 
gånger dessa memer upprepats för en människa så blir det svårare att ta del av nya. Det behöver 
inte bara vara bra memer som en person besitter utan det handlar om effektiviteten i deras 
replikering och spridning.78 Om en människa har levt och tänkt på ett sätt i många år och ingen 
har sagt till den människan att hans tankesätt är fel så blir det svårt att ändra på sig efter ett tag. 
Dessa äldre människor levde under en annan tid och vissa av dem var små under andra 
världskriget och fick sina identiteter skapade på ett negativt sätt långt innan de mörka åren i 
Balkans historia, då de var tvungna att leva på ett specifikt sätt bara för att de till hörde en 
specifik grupp.79 

Där kan man tala om en identitetsskapande process. Alla mina informanter har levt på ett 
speciellt sätt för att de tillhört en annan grupp, de äldre har däremot behövt vara med om det 
flera gånger. Under min observation så pratade jag med en äldre herre om just detta, hur det 
sätter sig på en? 

 

Jag har fortfarande mardrömmar om folk som skriker, folk som blir slagna och när jag hör ett 
flygplan så reser sig håret på mig. Jag var ständigt ledsen och jag kollar än idag bakom axeln när 
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jag går någon stans. Jag tycker inte om att göra det men det har följt med mig under en väldigt 
lång tid 

Det är dessa saker som gjorde att den här han blev något som han egentligen inte ville bli. Men 
på grund av olika händelser i hans liv så blev han ett resultat av de hemska sakerna som har 
medföljt under hans liv.80 Under mina observationer så retades de äldre med varandra men det 
som gladde mig mest var att de yngre människorna inte alls betedde sig likadant. Vid de yngre 
borden så pratades det aldrig om politik eller religion utan om sport, skola, jobb och vad de skulle 
hitta på under helgen. När de äldre då försökte få in de yngre människorna i deras diskussioner 
som handlade om saker som hade hänt och vem som hade rätt och vem som hade fel så 
nonchalerade de yngre människorna de äldre på ett fint sätt . En yngre person bara tittade på mig 
och skakade på huvudet när hon hörde om vad de äldre människorna debatterade om. Jag kan 
förstå hennes reaktion för om man vill försöka att glömma bort det hemska som har hänt i ens 
eget liv och försöka att skapa sig ett normalt liv så vill man ju inte ständigt bli påmind om de 
hemska sakerna som man har varit med om.81 
 

Vi har ju alla kommit till Sverige nu och jag tror att de äldre har svårare för att gå vidare än vi 
som är yngre. Jag tycker att alla borde sluta att se bakåt och acceptera att det som har hänt har 
hänt och att det är över nu. Om någon har någon fördom mot någon annan så kan han behålla 
det för sig själv. Det är dags att förlåta och gå vidare. Ingen vill bli påmind om gammalt skit 
och om det svenska folket hör att vi inte gillar varandra kommer de att tro att de också har rätt 
att säga sådana saker. Vi har ju kommit till ett nytt land och om vi inte respekterar varandra så 
kommer ingen att respektera oss heller. 

 

Min informant är inne på rätt spår för fördomar är ett resultat av att människan in inte tänker på 
vad man säger. De har nu kommit till ett nytt land där folk med hjälp av media har införskaffat 
sig information om hur folk beter sig. Då kanske det inte är en bra idé att man uppför sig så som 
folk har fått för sig att de gör. Det bästa vore att behålla fördomarna för sig själv och säga till folk 
att göra detsamma och börja lära känna folk istället, man ska helt enkelt påverka människan att 
sluta använda sig av stereotyper.82 Stereotyperna kommer gradvis att försvinna ju bättre man lär 
känna en person. De båda nationerna har kommit till annat land och har nu en möjlighet att 
”återskapa” sina identiteter, så varför ska man då ständigt påminna varandra om vad som har 
hänt, ett sådant beteende medför bara ett ”pinsamt” samtal mellan parterna.83 Även om historien 
har satt sin prägel på mina informanter så är det så att de yngre har gått vidare. De äldre verkar ha 
gåt vidare men på sitt eget sätt, för det är ju ändå kramar som delas ut mellan gästerna när de 
kommer in där jag utförde mina observationer. Man frågar om varandras familjer men man ser 
ändå att historien har satt sig hårdast på de äldre för man kan nästan känna rivaliteten som fanns 
mellan de olika nationaliteterna. Det gick aldrig så långt att en gäst kom in utan att hälsa på de 
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andra gästerna. För i kulturen som båda besitter är det viktigt att hälsa på den andra människan, 
det var ingen som blev nekad den sociala gesten som uttrycker att jag ser dig och respekterar dig 
som människa.84 Alla kanske inte förstår det men det är en väldigt viktig gest i vissa kulturer.  
 

Jag tänker inte på det längre. Min bästa kompis är från Serbien och jag älskar henne. Varför ska 
jag tänka på fördomar när jag pratar med henne för, det finns ingen anledning att tänka 
negativt om en person som är trevlig. Vi beter oss ju på samma sätt när vi är ledsna, vi skrattar 
när vi är glada liksom. Jag har släkt som gillar betydligt mindre än min kära kompis innebär det 
då att jag har fördomar mot mig själv och min familj. 

 

Det är som jag skrev i början av min studie att den här studien inte talar för alla bosnier och 
serber utan bara för de som har varit med i studien. Det är kul att se att mina informanter säger 
positiva saker om varandra. Varför ska man tycka illa om en person när den personen beter sig på 
ett trevligt sätt. Ska du hata den personen bara för att han är tillskriven en speciell stereotyp. Det 
som förr handlade om prestige och makt har ingen inverkan på informanterna längre. Jag tycker 
bara att det är synd att andra faktorer har gjort att folk har utvecklat ett slags skydd mot de andra. 
Fast folk har börjat lätta på det skyddet för länge sedan. 

 

Jag tyckte att det var svårare att prata med en svensk än med en bosnier när jag kom till 
Sverige, därför att jag kunde ju inte svenska... haha... Skämt å sido, det handlar inte om att 
svälja sin stolthet utan det handlar om att se en människa som har varit med om samma sak 
som jag själv och tillsammans kanske vi kan hjälpa varandra med att hitta tillbaka till våra gamla 
jag. 

 
Innebär detta att bara för att de har kommit till ett annat land att de är tvungna att integrera med 
varandra i början för att med tiden fatta ett visst tycke för den andre. Precis som min informant 
var inne på i föregående citat att man kan hjälpa varandra att hitta tillbaka till det man än gång 
var. Jag tror att det är en bra idé för att alla dessa människor som har blivit av med en liten del av 
sin mänsklighet, blivit av med sin rättighet som människa eller på något sätt blivit nedbruten av 
krigets mörka sidor och har en lång väg att gå när det gäller att få sin gamla identitet tillbaka.85 
Skillnaden på nu och då för folket är att nu kan de utveckla sin personlighet i lugn och ro, vilket 
de inte kunde förr när de ständigt bevakades av någon som inte ville att de skulle utveckla någon 
form av personlighet. Det mina informanter ville att vi ska tänka på är att de som har vapen och 
makt är de som sätter upp de regler som ska följas.86 Olikheter i ålder, kön, etnicitet och klass 
hänger alla ihop med olika maktskillnader som förklarar hur grupper kan stifta lagar och regler 
för andra grupper. Vi måste dock komma ihåg att eftersom de som har skapat de nya lagarna med 
hjälp av deras maktposition, att deras lagar inte är allmänt erkända. De är bara föremål för 

                                                
84 T Johansson & P Lalander, Vardagslivets socialpsykologi(Malmö, 2010), s.134 
85 T Johansson, Socialpsykologi – Moderna teorier och perspektiv, (Lund, 1999), s.85 
86 H S. Becker, Utanför: Avvikandets sociologi, (Lund, 2006), s.28 



 21 

konflikter eller oenigheter som blir en del samhällets politiska process.87  Så när mina informanter 
då kom till Sverige kan man alltså säga att en sak som de ändå hade gemensamt var att de delade 
etiketten och erfarenheten av att ses som utanförstående.88 Perceptionen som fanns mellan 
länderna verkar nu vara på väg att upplösas om man ser till mina informanter. Det börjar bli som 
i det gamla Jugoslavien då människor med olika nationaliteter integrerades och lärde sig utav 
varandra. Det är klart att det kommer att uppstå diskussioner men det gäller bara att tänka sig för 
innan man säger något som inte bör sägas. Det handlar inte bara om Balkan utan om alla länder 
där människor har blivit manipulerade av dem som har makten. Mycket av det som har fött upp 
dessa fördomar har ju också varit olika sorters missförstånd genom historien. 
 

Det var efter det som hade hänt efter 90-talet. Tanken var att Serbien skulle vara med Bosnien. 
Det tyckte jag personligen skulle vara kul men sedan fick man höra att de gick med kroaterna i 
stället och ingen viste riktigt varför. Kanske var det så att folk var konfunderade och trodde att 
de inte ville ha med oss att göra så vi gör något annat istället. Jag vill faktiskt veta vad som 
hände men det kommer jag nog aldrig att få veta. 

 

Det handlar också om stoltheten som finns bland folket på Balkan. Stolthet för det egna.89 När 
man pratar med mina informanter så är det bästa enligt dem när osmanerna drevs ut ur 
Balkanområdet och olika hjältar skapades, hjältar som än idag firas av de båda nationerna., hjältar 
av samma nationalitet. Men det finns också människor som inte är av samma popularitet. Jag 
frågade mina informanter om olika personer och hur de uppfattade dessa personer och alla bara 
skakade på huvudet och såg ledsna och besvikna ut. Det var ju dessa personer som hade bidragit 
till att folket hade tappat en del av sin identitet. 
 

Det är enligt mig en av de få gångerna där media har haft rätt. Jag skäms för att en sådan 
person har styrt och bott i mitt land. Jag vill inte gå in på namn men när människor frågar mig  
om vad jag tycker om politiker under balkankriget så säger jag bara att jag skäms. De fick oss 
att se dåliga ut inför resten av världen. 

 

Informanterna är enade i frågan om vilka som är hjältar och vilka som är syndabockar till att det 
blev som det blev. Det såg ut som om alla informanterna skämdes över de som ledde landet. 
Detta är också sett ur positiv synvinkel då alla är överens om dessa saker vilket då bidrar till att de 
sociala banden kommer att förstärkas.90 För som jag har varit inne på ett antal gånger i min analys 
så har ju folket ändå varit med om nästan samma saker. Det gör dem mer lika en vad de tror att 
de är. Så att inte till exempel skratta med när en person gör narr av en annan individs dialekt eller 
religion, innebär att det är ett steg närmre till att utrota de fördomar som utspelar sig mellan dessa 
nationer. När vi skrattar med om olika saker så bidrar vi till ett så kallat symboliskt våld där man ser 
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en individ som ett objekt och inte som en tänkande människa.91 När vi då säger emot istället för 
att skratta med så betyder det att man öppnar en värld till en mänsklig förståelse. I boken 
stereotyper, kognition och kultur skriver författaren Hinton om hur två grupper ständigt bråkar med 
varandra på grund av olika synsätt på olika saker. Men de lär sig att samarbeta när de får veta att 
en belöning väntar grupperna om de klarar av att samarbeta med varandra. När de då spenderar 
tid med varandra och lär känna den andre så ser de att det var något fel på den andra personen 
alls. Sett ur mina informanters syn så är belöningen självklar. De fick en slags sinnesfrid genom 
den sociala interaktionen92 där de kunde hjälpa varandra med olika personliga saker. För i slutet så 
är det ju dessa möten som påverkar hur vi känner oss när dagen är slut. Det kan skapa stolthet 
och välbehag lika mycket som det kan skapa skam och obehagskänslor. 
 

Det är glömt nu allt som har hänt måste raderas även om det är svårt så måste det raderas. Vi 
som är äldre måste sätta ett gott exempel och visa de yngre att det nu är dags att glömma. Jag 
tror att de yngre redan har gjort det och det gör mig väldigt glad. Min fru och jag har en serbisk 
familj som brukar komma till oss på middagar och man tänker ju inte på det som har varit. 
Man sitter o äter, lyssnar på musik och går sen och lägger sig. Resultatet av kvällen har då varit 
underbar. 

 

Jag ser det som att folk har sett sina brister i sitt sätt att tänka och tänker då inte på ett sådant sett 
längre. Kanske är det så att folk inte är medvetna om att man tänker på ett visst sätt om en 
människa.93 Där tror jag också att media har en stor effekt på människor, för som jag tidigare var 
inne på i min analys så får man ju veta saker och ting från sin omvärld. Folket på Balkan kände 
till det som hade hänt och ingen kan säga emot det. Fast vad har resten av världen fått för bild av 
mina informanters länder. För media har en tendens att vrida och vända på saker för egen 
vinning. De ser kanske inte allt ur bådas synvinkel vilket kan göra det svårt för vissa nationer. Det 
jag menar är att all information kanske kommer ut på fel sätt. Det är media som har ett 
avgörande i hur ett folk som bara har hört om det andra folket ser på det andra folket.94 
Människor har en tendens att sätta alla i samma båt, man kan inte ge folk skuldkänslor och få folk 
att känna skam bara för att några personer gjorde ett markant fel mot ett annat land. 
 

När jag kom till Sverige så frågade svenskarna vart jag kom ifrån på engelska, för jag kunde inte 
prata så bra svenska än. Så jag svarade Serbien, genast fick jag arga blickar och folk skakade på 
huvudet. Jag förstod inte svenska men jag förstod när de sade Milosevic och skakade på 
huvudet. Jag vet att han gjorde fel men det gjorde inte jag. Jag är inte han tänkte jag. Vad har 
folket här hört om oss egentligen? Nästa gång någon frågade mig så sa jag bara att jag var från 
forna Jugoslavien. Men efter ett tag så brydde jag mig inte längre jag är serb och jag är inte som 
folk trodde att jag skulle vara. 
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Det började alltså inte bra för min informant när han anlände till Sverige. Media hade gjort att alla 
blev dragna över samma kam. Men media lägger upp en bild och sen är det upp till var och en att 
tolka den bilden på sitt eget sätt.95 Människorna förväntade sig kanske att min informant och alla 
andra serber skulle bete sig aggressivt och bråkigt bara för att vissa serber hade gjort det. Det är 
alltså förväntningar som är skapade av att folk har hört att serber beter sig så. Det fick min 
informant att börja undra vad som hade hänt. Det fick honom även säga att han var från det 
forna Jugoslavien istället för att säga att han var ifrån Serbien.96 Allt detta enbart för att min 
informant inte framställdes positivt inför den svenska publiken. Min informant fortsätter ta upp 
några intressanta detaljer. 
 

Om man nu ska vara lite tråkig så såg inte ens folket från Balkan mig på samma sätt som 
svenskarna gjorde. Det vill säga från medias sida. Vad jag menar är att jag kände mig mycket 
bättre när jag var med bosnier och kroater än vad jag gjorde med svenskar i början när jag kom 
till Sverige. Vi hade ju varit med om det vi visste vilka som hade gjort fel men de andra 
människorna har ju bara fått en bild av det. Ingen ska ju klandra människorna för att de bara 
fått en viss bild av något, men det var inte speciellt kul om man säger så. 

 

Ingen av mina informanter är ”besvikna” över var de fick bo när de kom till Sverige. De trivs 
jättebra så det är inget som jag behöver ta upp tycker jag. Jag har läst massor med antologier där 
det tar upp miljonprojekt men jag tänker inte gå in på den banan. Jag frågade mina informanter 
hur de bor och alla säger att det är blandat med folk med många nationaliteter. Men däremot är 
alla informanter eniga om vad min informant tog upp i föregående citat. En informant påpekar 
samma sak fast ur ett annat perspektiv. 
 

Folket här tyckte synd om mig när jag kom hit för att jag sa att jag var från ett specifikt land 
ifrån Balkan. Jag tänkte bara ok... vad är det som händer här tänkte jag. Vad har dessa 
människor hör egentligen. Jag vill absolut inte att folk ska tycka synd om mig. För det första så 
får det mig att gå tillbaka till något som är historia och för det andra så hade alla lika stor del i 
det som hände. Så folket här borde tycka synd om alla från Balkan och inte bara några. 

 

Jag var inne på det om vad som händer om man ständigt blir påmind om något dåligt som har 
hänt i sitt liv och det är det som mina informanter hela tiden understryker. Det är också det som 
leder till att man drar sig till sina egna och med det menar jag i detta fall till folket från Balkan. 
För när man är med sina ”egna” som har en liknande kultur och har varit med om samma saker, 
så vet man att man kan vara sig själv och att den bilden som resten av folket har fått inte riktigt 
stämmer.97 Då kan man finna den harmoni som man inte kan när man uppfattar en viss miljö 
som kritisk. Det kan bidra till att folk drar sig tillbaka eller som i vissa av mina informanters fall 
att de inte vågar vara sig själva. 
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Det kan sägas att informanterna blev rädda för sin publik98 när de anlände till det nya landet. För 
den som det tycktes synd om kände att det inte var synd om just honom, medan den andre som 
fick arga blickar bara kände skam. Detta bidrog till att de var tvungna till att hitta ett sätt för att 
skydda sig när de mötte andra människor. De tog till drastiska åtgärder för att ”bevara sitt 
ansikte” i mötet med andra människor,99 möten som liknar dessa kan ge minskat självförtroende 
samt skamkänslor inför den betraktande omgivningen. Så man kan ibland förstå att människor 
pratar om sociala fasader som ett hjälpmedel för att inte bli satta i ett hör när man kommer till ett 
nytt ställe. Men betyder inte det här att man på något sätt ger in för stereotyper som inte stämmer 
överens med vad vissa källor har lagt ut på bordet? För att om man inte säger ifrån och vill dölja 
sitt rätta jag så innebär det för ens egen del att de blir ett uppehåll i självutvecklingen.100 Om man 
ska utvecklas som människa så måste man offra sin trygghet och vara beredd på att misslyckas. 
Det går inte att bli älskad av alla människor, det är omöjligt. För att motbevisa vissa källor och 
stereotyper så gäller det att våga riskera lite som människa. Det gäller att vara sig själv, vissa 
kanske gillar det och vissa kanske inte gör det. Om de inte gör det så behöver man inte umgås 
med dessa människor.101  
 

Jag ska och kan inte skämmas för att jag kommer ifrån Serbien alla människor i gamla 
Jugoslavien vet vad som hände, varför det hände och att det var lika mycket mitt fel som det 
var någon annans. Jag är vad jag är och jag kommer därifrån jag kommer och det finns inget 
som kan ändra på det. Det är upp till mig att ge en bra bild av mig själv och inte att den andre 
ska skapa sig en bild av mig bara för att jag kommer från ett visst ställe som framställts 
negativt. 

 
 

När vi vänder blicken mot den andres ansikte möter vi också oss själva genom den bild som 
återspeglas till oss via den andres blick.102 Genom den andres blick så finner vi svaret på vem vi 
är. Det kan bero på skvaller, utseende eller vem vi umgås med. Om man ständig visar för 
omvärlden att det inte är så som i detta fall media har lagt ut informationen om något så kommer 
folk förr eller senare att tro att det är en fel bild som media har lagt ut om att folk från specifika 
länder inte kan umgås. 
 

Vi måste komma ihåg att detta var på 90-talet när du var liten! Haha. Jag var ute med två serber 
och två bosnier, jag är själv bosnier och detta var när vi inte kunde så bra svenska. Jag skulle gå 
och köpa öl till mig och mina vänner så jag behövde hjälp med att bära all öl till vårt bord för 
du vet hur serber och bosnier dricker (skratt) så jag frågade två tjejer om de kunde hjälpa mig 
att bära ölen till vårat bord. Jag sade att jag var från Bosnien och att jag och mina vänner bara 
pratade engelska. När vi kom fram till bordet så frågade tjejerna om alla var från Bosnien och 
jag sa nej. Två stycken är serber. De såg på varandra med en sådan blick som att de inte trodde 
att det var sant och berättade att de hade fått en helt annan bild av hur det skulle vara. Vi bara 
skrattade och fortsatte vår trevliga kväll. 
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Om människor fortsätter att bevisa för sin omgivning att den bilden som omgivningen har fått är 
fel så kommer omgivningen att förr eller senare ändra sin uppfattning angående bilden som har 
lagts ut på vissa människor och deras länder. Detta gäller inte bara medias bild utan även 
kompisens, grannens och familjens bild också. Vi ska också tänka att detta hände för många år 
sen och det har ju blivit bättre med tiden. Alla mina informanter tycker att det här ändrats med 
åren och att de inte längre får höra sådana saker längre. Det räcker inte med att en försöker ändra 
på en stereotyp som finns utan att så många som möjligt tar på sig ett ansvar för att göra det.103 
Men jag och mina informanter vill inte bara se media ur en negativ synvinkel. Med hjälp av den 
mediala världen så kan man även prata med andra människor runt om i världen som har varit 
med om samma saker som en själv och därigenom återfå en del av sig själv. Den tekniska 
utvecklingen bidrar till att man kan prata igenom saker som kanske är svåra att prata om med folk 
som man umgås med i det vardagliga livet.104 Man kan då skapa sig en social värld där man kan 
behandla sitt känsloliv och utveckla en annan sorts gemenskap där man kan hjälpa varandra 
genom en annorlunda gemenskap och socialt samspel, där en person inte behöver vara rädd för 
att vara sig själv och inte ens behöva träffa den personen som han pratar med. Samtidigt som 
man lägger sina tankar i andras händer får man även ta del av deras tankar, berättelser och 
hemligheter i en ”värld” som kanske inte innehåller samma regler och normer som i den riktiga 
världen.105  

Jag tycker att det är en mycket bra grej för att jag kan prata om saker som jag kanske inte kan 
göra med mina vänner. Saker som jag känner att de kanske inte skulle ta på allvar. Jag har en 
person från Balkan som jag pratar med via nätet och jag känner att den personen hjälper mig 
mycket när jag känner mig nere. Vi kan prata om allt och personen ger mig en känsla av att 
vara hemma i Serbien när jag pratar med personen. 

 

Det gäller för alla att hitta sitt eget sätt att få tillbaka en del av sig själv. Vissa kanske gör det 
ansikte mot ansikte medan vissa kanske inte vågar öppna sig på det sättet och gör det då på andra 
sätt som kanske passar dem bättre. Innan jag knyter ihop säcken så tänkte jag summera lite kort 
om det som jag har fått lära mig av mina informanter om det som har hänt på Balkan och hur de 
tänker och tycker, bara lite övergripande. Jag tycker att det är mycket trevligt att det har börjat gå 
åt rätt håll och att folket börjar inse att det var andra saker som gjorde att det blev som det blev 
mellan dessa länder. Folk har börjat gå vidare på riktigt och det kommer att ta en lång tid att 
”bygga” upp sig själv efter allt som har hänt. Men en identitetsskapande process är något av ett 
livsprojekt vilket jag har nämnt tidigare i min studie. Med rätt folk och med rätt miljö så kommer 
allt bli bra, det kommer att ta tid och det kan bli jobbigt men det kommer att bli bra som mina 
informanter säger. Det är skönt att mina informanter känner så som de gör, att föröka glömma 
och förlåt kan inte bli en bättre gest. Jag vet att några av er som kanske kommer att läsa detta 
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kanske kommer att fastna på när jag skrev att folk trivdes i det gamla Jugoslavien. Det kanske 
kommer att associeras med kommunism för er som kanske är lite äldre men mina äldre 
informanter trivdes där och enligt dem trivdes även resten av folket också. Jag tänker inte alls 
yttra mig om ideologier vare sig ur negativ eller ur en positiv synvinkel, det är en uppgift som jag 
överlåter till andra människor. Alla har sin syn på olika saker och enligt de äldre informanterna så 
klagade de inte just då. Om man ska förändra en stereotyp som finns så räcker det inte att en 
person går emot stereotypen för då kan omgivningen tro att det bara handlar om ett enstaka fall i 
den gruppen. Men om mycket mer folk bevisar att stereotypen är en myt så kommer stereotypen 
att förtvina. Men om man ser det ur ett negativt perspektiv så kan omgivningen skapa så kallade 
subtyper106mot de som inte lever upp till de förväntade stereotyperna. Då gäller det bara att 
fortsätta att bevisa att stereotypen är fel för man kan ju inte ändra alla människors syn på en gång. 
Mina informanter var också väldigt överens om att media har lagt ut en viss bild på Balkan som 
kanske inte är till allas fördel. Alla kände av det men på olika sätt. Media sprider idéer och 
framställningar snabbt till människor som lär sig hur olika sociala representationer fungerar och 
sen är det upp till folk att använda sitt sunda förnuft och tackla informationen på rätt sätt.107 Jag 
har fått många frågor besvarade med hjälp av mina informanter. Hur kriget har satt sitt spår på 
dem, hur de känner inför de fördomar som finns samt hur det har blivit när de bosatt sig i 
Sverige. Jag har med hjälp av mina informanter även fått reda på vilka som har det största 
ansvaret till uppdelningen av det forna Jugoslavien. Jag skulle vilja tacka alla mina informanter 
och människorna på den serbisk/bosniska föreningen för att de ställde upp i min studie. Till slut 
så frågade jag mina informanter om de ville avsluta med något mer citat innan de fick gå hem och 
då sa en informant något som jag tycker är en bra avslutning till min studie. 

Dags att gå vidare...  

 

Slutord 

Fördomar kommer alltid att finnas vad man än gör åt saken tror jag, för det kommer alltid att 
finnas människor som är så trångsynta så att de vägrar att acceptera att något är på ett annat sätt 
än vad de tror att det är. På Balkan så kämpar folk varje dag för att inte fördomar ska användas. 
Även de som har flyttat hit och de som är födda här och har sina rötter på Balkan gör det också. 
Det är klart att folk kommer att ha delade meningar om olika saker som har hänt och saker som 
kommer att hända, då gäller det bara att tänka innan man säger något som kanske inte bör sägas. 
Det de flesta är inne på är att man borde behålla sina fördomar för sig själv och på så sätt kanske 
de försvinner efter ett tag. Det som har hänt på Balkan kommer för alltid att vara en del av folket 
och det är då väldig viktigt att vissa inte blir påminda om det hela tiden. För alla människor är 
inte likadana. Vi har även lärt oss hur människor kan uppträda i olika situationer mär de drabbas 
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av panik. De tar till hårda medel för att få sin vilja igenom. De som bar det största ansvaret till 
det som hände var enligt mina informanter de som hade makten i de olika delarna av Balkan. De 
manipulerade folket så att folket såg varandra som fiender bara för att få sin egen vinst. När folk 
då ständigt får höra att någon är ute efter att ta något som inte är deras så gör man sig redo att 
kämpa emot. Det finns säkert miljontals anledningar till att det blev som det blev men jag tror att 
mina informanters svar var det som bidrog mest. Det var att girigheten bland dem som hade 
makten aldrig blev tillfredställd. I en tid av desperation och frustration så hade de högre uppsatta 
människorna ett perfekt läge att starta sin manipulation. Religion kommer alltid att ha en stor roll 
i det hela för det betyder mer i vissa länder än vad det gör i andra. Det är då också en anledning 
till att det har varit och kommer att vara motsättningar bland olika grupper i världen. Men det 
som är roligt och bra är att folket på Balkan har gått vidare och vill fortsätta att gå vidare. När det 
gäller media så är det bara för folk att använda sitt sunda förnuft och skaffa sig en egen 
uppfattning om des som har hänt. Media har en tendens att inte ge ut all information som är 
behövlig för en människa att skaffa sig en bild av en annan människa. Men jag är väldigt glad att 
människor har börjat öppna sina ögon och behandlar varandra som människor. Det som har hänt 
har hänt som min informant uttryckte det. 
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”Den enda blatten här” – Grannskap som 
identitetsskapande ur ett integrationsperspektiv 

 
Mine Alghazi 

Inledning  
Etnicitet är ett väldigt brett ämne och diskuteras väldigt flitigt idag i samhället och har även 
diskuterats i många år. Vi pratar om det i hemmet, i debatter, på skolor och det är även något 
som uppmärksammas inför riksdagsval bland ungdomar, vuxna och politiker. 
 
Idén till min studie fann jag efter många års erfarenhet av Stockholms förorter och dess 
befolkning. Jag lyckades aldrig identifiera mig med dessa människor och jag visste aldrig vad det 
berodde på. Varför pratade jag bättre svenska än Amar som är född i Sverige? Och varför har jag 
en annan syn på ungdomar i Tensta och Botkyrka än andra utländska ungdomar runtom i 
förorterna? Jag är uppvuxen i Viksjö, Järfälla utanför Stockholm. Runt om i mitt grannskap fann 
jag bara etniskt svenskar och jag blev ständigt påmind om att jag tillhörde en annan folkgrupp 
och var då alltså en minoritet. Från att ha flyttat ifrån Spånga när jag var yngre, som är en väldigt 
mångkulturell kommun kom jag till ett mindre område där alla dessa kulturer var främmande. 
Under senare år har jag träffat ytterst få människor med samma upplevelser som jag och jag visste 
att någonstans i dessa invandrarglesa och högstatusområdena fanns det människor som upplevt 
samma sak, tillhör vi fortfarande minoriteten trots att vi integrerat oss så väl eller kan vi säga att 
vi är svenskar? Jag har många gånger också frågat mig vad som är tillåtet eftersom jag många 
gånger mött provocerande reaktioner när jag uttalat mig väldigt svenskt eller till och med nämnt 
att jag inte praktiserar min ursprungliga religion.  
 
Att bygga upp ett nytt liv när man helt plötsligt måste fly från sitt hemland, är inte alltid lätt. Det 
som lyfts fram i tv och tidningar är kvinnan och mannen som har svårt med språket, är tidigare 
utbildade till antingen läkare eller ingenjör och numera jobbar som lokalvårdare eller taxichaufför. 
Jag vill lyfta fram invandrare som har tagit sig till Sverige, lärt sig språket och bildat ett stabilt liv 
där det även innefattar ett jobb på akademisk nivå. Och för mig är det mest intressant att gå via 
barnen eftersom det är de som bildar sin identitet utifrån det föräldrarna har valt för dem. 
 
Det som bör lyftas fram är att i många länder är utbildningen väldigt viktigt och innebär många 
gånger att högutbildade människor har högre status i sina hemländer. Detta kan ofta medföra 
problem inom familjen när de kommer till ett nytt land och måste återigen bygga upp det som de 
tidigare förlorat. Av egna erfarenheter tror jag att det psykiska har stoppat många invandrare från 
att börja om på nytt eftersom många flyr från krig.  
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Den största vikten i min studie ligger i hur barnen till invandrarföräldrar har hanterat sin uppväxt 
i Sverige och hur mötet med den svenska kulturen har varit. Det intressanta är då att den svenska 
kulturen inte alls är främmande för dessa ungdomar eftersom de har under hela deras liv 
anammat den.  
 

Syfte/frågeställning 
Syftet med min studie är att undersöka hur människor med annan etniskt bakgrund som är 
bosatta i invandrarglesa och högstatusområden reflekterar kring deras sin identitet utifrån sitt 
grannskap. Jag vill även lyfta fram hur de själva placerar sig i samhället och vad som gör de 
annorlunda gentemot ungdomar i invandrartäta områden. Jag vill undersöka mina informanters 
syn på integration och identitetsskapande utifrån det perspektivet.  
 
 

Metod 
Metoden som jag har valt att tillämpa är Grundad teori. Jag har därför valt att använda mig av 
Juliet Corbin och Anselm Strauss bok Basics of qualitative research.108 Jag har även valt att 
komplettera med Guvå & Hylanders bok Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv 
eftersom det ger mig en lättare bild av Grundad teori.109 Detta för att Grundad teori tidigare varit 
svårt för mig och att använda litteratur som för mig är lättförståelig gör att jag kan gå in på mitt 
fält med mer kunskap. Grundad teori för mig var till en början svårt att tillämpa eftersom jag, 
som jag tidigare sa, hade svårt att förstå den teorin. Jag fann det ologiskt att gå in på ett fält utan 
förutfattade meningar och tankar kring studien eftersom jag själv anser att alla människor har 
fördomar. Jag har valt att skriva en hel uppsats om ett ämne som etnicitet och då faller det mig 
naturligt att jag har haft tankar kring det ämnet och väljer därför att undersöka vidare. Under 
analysens gång förstod jag sambandet mellan det mina informanter sa och hur jag då skulle kunna 
få fram en egen teori genom mina kodningar.  
 

First I will break the data into manageable pieces. Second I will take those pieces of data and 
explore them for the ideas contained within. Third, I will give those ideas conceptual names 
that stand for and represent the ideas contained in the data.110  

 
Detta var en liten förklaring som klarnade upp när jag började min datainsamling. I tre steg 
byggde jag upp en modell i huvudet och arbetade igenom mina data medan analysen sattes igång. 

                                                
108 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research, (USA 2008) 
109 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm 2003) 
110  Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research, (USA 2008), s 160 
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Jag arbetar kontinuerligt med det som jag har att bygga min studie på och fortsätter att göra 
ändringar allt eftersom. Jag finner hela tiden nya kopplingar mellan min observation och det som 
sagts i intervjuerna. 

 

Observationer 
Till min studie kändes det inte relevant att göra en observation eftersom jag ansåg till en början 
när jag iakttog människor på staden, att det inte gav mig lika mycket som att vara en deltagande 
observatör. Anledningen till detta är att, jag undersöker inte interaktioner mellan invandrare och 
etniskt svenskar, utan syftet med min studie är att gräva djupare i människors liv. Istället beslöt 
jag mig för att agera deltagande observatör ute på Stureplan, centrala Stockholm under kvällstid 
och observera ungdomars interaktion med vakterna på krogen. Jag visste redan från början att en 
observation inte skulle ge mig lika mycket som intervjuerna, men detta skulle vara ett väldigt bra 
komplement och jag skulle förstå mina informanter mycket mer eftersom de själva vistades på 
dessa nattklubbar. Jag fick exempelvis prata med vakter på klubbar som tidigare varit omtalade 
för att vara rasistiska. Det skulle då bli ett väldigt intressant komplement till min studie eftersom 
mina informanter själva menar att, det är just ”de” som förstör för ”oss”. Jag fick även veta hur 
det egentligen går till med insläpp på dessa klubbar. Hur de sorterar människor och vad de går 
efter var två av de saker jag fick veta.  
 

Val av informanter och intervjuer 
Min första informant är Sara som är 20 år gammal och bosatt i en vindsvåning i Centrala 
Stockholm. Hon är uppväxt i ett mer högstatusområde som ligger strax utanför Stockholm. 
Hennes föräldrar kom till Sverige för drygt 30 år sedan. 
 
Daniel är 24 år gammal och studerar för tillfället utanför Stockholm på universitet Han är uppväxt 
på Ekerö i Stockholm, ett väldigt invandrarglest område och delvis högstatusområde i vissa delar. 
Daniel har persisk och österrikiskt påbrå. Han har dock inte tagit del av de kulturerna på samma 
sätt som mina andra informanter.  
 
Hassan är 21 år gammal och bor för tillfället med sina föräldrar i en villa i Järfälla utanför 
Stockholm. Hassan studerar för tillfället och jobbar extra. Han har många invandrarkompisar 
men har fortfarande anammat det svenska samhället betydligt mer än hans vänner.  
 
Gabriel är 22 år gammal och även han studerar utanför Stockholm på universitet. Han är syrian 
och uppvuxen i Djursholm som betraktas som ett av Sveriges ”lyxigaste” områden. Gabriel 
berättar i intervjun om reaktioner som uppkommer när han berättar om vart han är uppväxt. Han 
anser sig även vara mer integrerad i samhället än sina föräldrar trots grannskapet. 



 32 

 
Alla mina informanter bor eller är uppväxta i medelklassområden – högstatusområden. Jag har 
kommit i kontakt med dessa människor via bekanta och familj.  
 

Etiska reflektioner 
Under studiens gång har jag inte stött på några större problem med mina intervjuer eller 
observationer. Jag har däremot känt att mina informanter tagit väldigt mycket hänsyn till att det 
är en studie och valt att vara mer formella än informella trots att jag har gett dem tillåtelse att säga 
vad de vill. Jag har börjat mina intervjuer med att lämna ut ett brev med deras rättigheter och 
kontaktuppgifter utifall att de skulle stöta på hinder. Jag har ofta funderat kring hur stigmatiserat 
mitt ämne kan vara och har då inte velat visa det som ett problemområde för mina informanter. 
Mitt mål med studien där mina informanter involveras, har varit att de själva ska känna en viss 
stolthet när de pratar med mig än ett utanförskap på grund av etniska skäl. Det är just detta som 
Bente Gullveig Alver och Ørjan Øyen tar upp i boken Etik och praktik i forskarens vardag. De 
menar att, det gäller att gå försiktigt fram eftersom det är lätt hänt att man drar fram det negativa 
och utesluter det positiva.111Mycket handlar även om att skydda sig själv och sin identitet. 
Eftersom jag inte känner mina informanter personligen, vet jag inte om de vill vara helt ärliga 
under intervjuerna. Det har även varit ett problem då mina informanter inte förstått vad för 
uppgift de har i min studie förrän de träffat mig personligen och jag då berättat vilket kan leda till 
att de har otrygga tankar under en längre tid innan de träffar mig. 
 
 
 

Tidigare forskning 
Fuat Deniz och Antonios Perdikaris är två författare som har skrivit en studie om assyriska 
ungdomar som andragenerationens invandrare i Sverige och hur dessa upplever sin livssituation. I 
studien tar de upp identitetsskapandet hos invandrare och anpassningen för en 
majoritetskultur.112 De beskriver anpassningsprocessen för en invandrare med tre steg.  
 

 Ackulturation är den funktionella anpassningen till majoritetssamhället. Detta är en 
kulturell anpassningsprocess och innebär därmed att minoriteten ska lära sig de nya 
reglerna och vanorna vilket även betyder att gamla uppfattningar och vanor bör överges 
eller förändras för att passa det nya värdesystemet i den nya kulturen.113  

 

                                                
111 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund 1998), s 56 
112 Fuat Deniz & Antonios Perdikaris, Ett liv mellan två världar, (Örebro 2000), s 46 
113 Ibid s 46 
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 Det andra steget i anpassningsprocessen är integration. Detta innebär, enligt etnologerna 
Arnstberg/Ehn, att minoritetens sociala organisation bör upplöses, alltså familjeliv, 
barnuppfostringssystem, utbildningssystem etc.114 

 
 Det tredje steget som även innefattar de övriga två stegen är, assimilation. Med detta 

menas ett identitetsbyte och minoriteten har då införlivat majoritetskulturens 
värdesystem. Men etnologer menar även att detta är ett undantagsfenomen.115  

 
Ofta försöker minoriteten bevara sin kultur genom språk, värde- och normsystem. 
Arnstberg/Ehn menar också att det finns de medlemmar av en kultur som anser att gruppens 
gemenskap bör stärkas och det finns de medlemmar som anser att assimilation är viktigare och 
anpassar sig mer därför till majoritetskulturen. 116 Arnstberg/Ehn menar även att familjer som 
kommer till Sverige är ofta integrerade i majoritetssamhället vilket då visar sig när den andra 
generationen uppvisar assimilationstendenser. Detta speglar sig väldigt mycket hos mina 
informanter vars föräldrar integrerat sig i samhället och exempelvis bosatt sig i invandrarglesa 
områden.  

 
Arnstberg/Ehn beskriver även hur dessa invandrare ofta kommer ifrån länder där föräldrarna har 
en auktoritet hos barnen i hemmet. Men efter migrationen blir barnen vägvisare i det nya 
samhället vid tidig ålder.117 Detta speglar sig väl hos mina informanter när de beskriver hur deras 
föräldrar ser på saker annorlunda och vid många tillfällen skämtas det om hur föräldrarna talar 
när det kommer till det svenska språket. 

 
En annan författare som även rör vid ämnet assimilation är Hans Ingvar Roth i sin bok 
Mångfaldens gränser. Där presenterar han amerikanen Milton Gordons assimilationsteori som 
grundar sig på fyra olika faser, kulturell assimilation, giftermålsassimilation, strukturell assimilation och 
civil assimilation. Dessa faser liknar anpassningsprocessen jag tidigare presenterade. Men 
skillnaderna ligger i att detta togs fram i en amerikansk studie. Jag reagerade vid att 
giftermålsassimilation var en fas eftersom detta inte alls behöver stämma i vårt samhälle idag. Det 
ser alltså annorlunda ut i dagens samhälle i Sverige.118  

 
Roth menar att assimilationsförespråkarna tolkar assimilation ofta som ett underförstått 
antagande att ett samhälle behöver kulturell homogenitet för att bevaras stabilt och 
välfungerande. Mångfald ses då som ett hot mot en gemenskap i samhället.119 
                                                
114 Fuat Deniz & Antonios Perdikaris, Ett liv mellan två världar, (Örebro 2000), s 46 
115 Ibid s 47 
116 Ibid s 47 
117Ibid s 47 
118 Hans Ingvar Roth, Mångfaldens gränser, (Smedjebacken 1996), s 17 
119 Hans Ingvar Roth, Mångfaldens gränser, (Smedjebacken 1996), s 17 
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Analys 
Jag har länge undrat vad människor tänker när de hör integration och assimilation. Jag har även 
länge undrar vad som skiljer invandrare åt beroende på var de bor. Det är ingen fråga om hur 
mycket forskning det finns kring miljonprogrammen, segregationen där och invandrare som 
isolerar sig. Men diskussionen kring invandrare eller människor med utländsk härkomst som 
väljer att bosätta sig i invandrarglesa områden eller högstatusområden, finns det inte mycket kring 
enligt mig. När jag tidigare under året valde att fokusera på detta ämne fann jag en bok om en 
författare som är uppvuxen i Djursholm men valde att flytta till ett av Sveriges mest invandrartäta 
områden, Tensta. Det var Pontus Herin som valde att utforska det området och han beskriver sin 
vistelse i boken I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra. Han ville möta sina typiska ”svenska” 
fördomar om ett ”getto” med kriminalitet och misär.120 
 
På vilket sätt hör detta till min studie? Jag tänkte ett steg längre och bytte ut Pontus Herin som är 
etniskt svensk till Hassan som invandrade från Irak för cirka 20 år sedan och som nu bor på 
Djursholm och som jobbar som avdelningschef på Ericsson i Stockholm. Detta är då ett 
exempel.  
 
Jag valde att framföra mina tankar för vänner och familj och fick en väldigt positiv respons. Min 
familj och mina vänner som har föräldrar från Iran, Irak och Turkiet gav mig hopp om att detta 
skulle bli en studie som förklarar den stoltheten vi har för att vi lyckats hela vägen. Under mina 
intervjuer och även min observation lyckades jag hitta väldigt intressanta synsätt hos mina 
informanter. Bland annat har majoriteten av mina informanter förklarat att de ”skäms” när de 
ibland måste möta de fördomar som många känner för ”skrikiga invandrare”. 
 

Sara: De kan liksom…sitta och skrika på på arabiska på tunnelbanan såhära jätte jättehögt och 
verkligen störa människor runtom(…)då skäms jag faktiskt lite för att jag pratar arabiska och 
förstår de..det är inte så för alla som kommer från såna länder och…jag är så rädd för att folk 
som bor i Sverige som är svenskar inte ser det. 

 

Hassan: Alltså, jag kan typ sitta på tunnelbanan och det kommer in ett stökigt invandrargäng 
som skriker, för jag menar det händer ju. Jag kan känna då att jag skäms, jag vill sjunka ner i 
mitt säte och dö typ för jag vill liksom inte att folk ska titta på mig och ba, åh du är en av dem 
för jag känner mig inte som en sån. 

 
Både Sara och Hassan känner att de inte vill bli förknippade med dessa typer av ungdomar och 
de talar även i intervjun om hur familjen och utbildningen spelar en stor roll och har alltså en stor 
betydelse i att man inte blir en ”skrikig invandrare”. 
 

                                                
120 Pontus Herin, I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra, (Falun 2008) 
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Sara: Jag tror att ehm…att en del av det kanske beror på att de är högutbildade och kommer 
ifrån bra familjer(…) 

Sara kommer ifrån en familj där man är högutbildad och universitet förknippas ofta med 
grundskolan eftersom de anser att båda är lika viktiga. Hassan menar ungefär samma sak när jag 
frågar om familjen och uppfostran spelar en stor roll. 
 

Hassan: Jag tror att föräldrarna har…alltså man kan spåra allting till uppfostran egentligen 
tror jag. Föräldrarna har ju en stor roll för skapande för sina barn som individer. Definitivt! 

 
Både Hassan och Sara beskriver många gånger under intervjuerna att familj och uppfostran spelar 
in. Sara pratar mycket om hur högutbildad hennes familj och släkt är och att det är en viktig 
faktor i hennes kultur. Hassan talar mer om uppfostran och hur föräldrarna spelar en stor roll i 
banens liv och deras identitetsskapande.  
 

”jag är mörkare” 
Majoriteten av mina informanter känner att deras kultur är ofta en blandning av föräldrars och 
den svenska kulturen. Men en av mina informanter, Daniel, har som tidigare nämnt persiskt och 
österrikiskt påbrå. Han har en nära relation till sin mormor som är från Iran men när hon kom till 
Sverige blev hon uppmanad att inte använda det persiska språket vilket i sin tur ledde till att 
varken Daniels mamma eller Daniel och hans syskon fick lära sig språket, vilket Daniel anser som 
något bortkastat. Daniel berättar under intervjun att han aldrig reflekterat över sin identitet ur ett 
etniskt perspektiv. Men däremot skojar hans vänner gärna om hans utseende eftersom han är 
mörkare än de andra i sitt umgänge. 
 

Daniel: Alltså, jag har väldigt många svenska blonda kompisar så jag är ju blatten i gänget, så 
blir det ju men det är ju inte så att de säger det seriöst liksom(…) I fotbollslaget så..så va jag 
den mörkaste och då blev det, ingen seger utan neger och då var det jag som va negern, men vi 
hade en grek som tog över negerrollen efter mig haha. Han va ju nästan mer mörk än va jag va 
och han va halvgrek bara. 

 
Daniel menar flera gånger under intervjun att alla dessa kommentarer bara är på skoj och även 
interna, kompisar emellan. Han menar även att han inte är mörk, utan ”mörkare” eftersom han är 
svensk, har alltid varit det och inget förutom hans hårfärg tyder på att han är något annat. 
 
Gabriel är uppvuxen i Djursholm. Djursholm betraktas som ett av Sveriges mest välbärgade 
områden och ögonbryn höjs när Gabriel berättar för folk att han är därifrån.  
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Gabriel: De blev förvånade när de hörde att jag va från Djursholm för ja är inte typisk 
djursholmare haha 

 

Hur ser egentligen en typisk Djursholmare ut? Jag pratar väldigt mycket om ”Brats” med både 
Gabriel och Daniel, en rik person, har gärna långt tillbakakammat hår och med en dyr livsstil där 
föräldrarna står för ekonomin. I Nationalencyklopedin står det på översättningen att en "brat" är 
en snorvalp, skitunge eller barnunge.121 Men i detta fall är det en livsstil och en kultur bland den 
nya generationen.  
 
Enligt Gabriel ser en typisk Djursholmare ut som en brat och ska gärna vara etniskt svensk och 
Gabriel menar att han är raka motsatsen. När mina informanter pratar om utländska människor 
och brats, skiljer de alltid dessa åt markant.  
 
Jag nämnde tidigare att jag valt att göra en observation ute på Stureplan i centrala Stockholm 
under nattlivet. Detta vill jag påpeka är en intressant parantes i min studie och kompletterar mina 
intervjuer väldigt väl. Jag hade turen att kunna utnyttja kontakter på annat sätt. Jag började prata 
med personal på en av nattklubbarna där och även två vakter. Jag fick även veta då att, det 
handlar ofta inte om vilka personer du tar in på klubbarna, utan vad de utstrålar. Ser vakterna ett 
”skrikigt invandrargäng”, passar man då på att säga, ”tyvärr killar vi har gästlista ikväll” trots att 
detta bara är ett påhitt. Många av dessa nattklubbar har VIP avdelningar. Jag passade på att 
diskutera dessa med av vakterna och menade på att, ”appearence” har en väldigt stor betydelse 
och är du utländsk, ser bra ut och klär dig respektabelt, så är du välkommen in. De menar då 
även att invandrare har en mindre chans än etniskt svenskar eftersom många går efter sina 
förutfattade meningar. 
 
När jag diskuterar utseende med min informant Sara, börjar vi komma in på alla frågor som ställs 
när man träffar nya människor. En fråga som, vilket land kommer du ifrån eller vad fint mörkt 
hår du har, var kommer dina föräldrar ifrån? Dessa frågor kan låta väldigt positiva där personen 
faktiskt är intresserad av att veta. Men Sara menar annat. 
 

Sara: Det är liksom en helt ofarlig fråga, men jag tycker att det är väldigt jobbigt för jag vill 
liksom inte, alltså den frågan gör att man hela tiden blir påmind om var man kommer ifrån. 
Om jag var blond eller liksom ljus, då hade folk inte frågat. (…)Jag vill gärna att folk dömer 
mig för vem jag är som person och vad jag gör innan de får veta vilket land mina föräldrar 
kommer ifrån.  

 
Min andra informant Daniel känner sig inte alls utfrågad när det kommer till hans utseende. Han 
menar att han mest diskuterar sådant när han själv tar upp ämnet.  
  
                                                
121 http://www.ne.se/sok/brat?type=NE 2010-04-14 12:41 
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Daniel: De gångerna som folk har frågat var jag kom ifrån, det är när jag… när jag själv tar 
upp ämnet..typ så det är ju inte så jättevanligt att jag får den frågan. 

 

Jag har många gånger frågat mig själv under alla mina intervjuer, om mina informanter känner en 
skam över sitt ursprung. En skam över att behöva dras med alla dessa människor som sätter 
idealet som mina informanter inte vill följa. Många kan även känna en skam som min informant 
Sara när de många gånger blir utfrågade på grund av utseendet.  
 
Under mina intervjuer har jag även valt att ställa frågan om hur det hade sätt ut om de hade växt 
upp i andra delar av Stockholm, exempelvis Kista, Tensta eller Botkyrka. Dessa förorter har 
bland annat många stora betongbyggnader som vi även känner till som Miljonprogramsområden. 
Mina informanter är väl medvetna om hur invandrartätt det är i dessa områden och jag tyckte då 
att det skulle vara intressant att höra vad de hade att säga om det. När jag ställde frågan, hade det 
varit annorlunda tror du om du var bosatt i exempelvis Botkyrka? Svarade alla ja och menade 
även på att umgänget gör väldigt mycket. Detta gäller även etniskt svenskar, menar Daniel. 
 

Daniel: Alltså jag tror mycket handlar om vilket umgänge man umgås med, för jag har vita 
kompisar som har…hade en vit kille i min klass som kom från Rimbo och han bröt 
jättemycket, en ghettohåla någonstans, men finns väl fina områden där men han bröt 
jättemycket och han va riktigt blond och blåögd, så när han kom till våran skola så anpassade 
han sig lite mer och så…men först va han värsta ligisten. 

 

Vilken kultur tillhör jag? 
Ayla Yazgan har skrivit en rapport för CEIFO, en tvärvetenskaplig forskningsenhet vid 
Stockholms Universitets samhällsvetenskapliga fakultet som heter Turkiska pojkar – andra 
generationens invandrare. Där beskrivs det hur andragenerationens invandrare konfronteras med 
majoritetssamhällets kultur, normer, värderingar och språk redan undan förskole- och skolår. Det 
är då ett barn utvecklas socialt och även formas som individ. Hon skriver att de även deltar i 
familjeumgänget och tar det av föräldrarnas kultur. 122 De tar dock inte bara del av föräldrarnas 
kultur i Sverige, utan även deras sociala erfarenheter från hemlandet såsom traditionella synsätt på 
exempelvis könsroller och även relationer. Detta är dock ingen generalisering eftersom jag 
tidigare hänvisat till Fuat Deniz och Antonios Perdikaris som säger att de flesta invandrare 
integrerar sig så pass att det ofta underlättar för barnen när de växer upp i samhället.  
 
Mina informanter menar att de kan ställas inför kulturkrockar ibland då föräldrarna är vana vid 
annat från hemlandet. Några av mina informanter kommer ifrån länder där föräldrarna har en 
auktoritet i familjen och barnen ska då helst inte revoltera. I Sverige har de då lärt sig att man ofta 

                                                
122 Ayla Yazgan, Turkiska pojkar – andra generationens invandrare, (Stockholm 1993), s 7 
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kan få sin röst hörd och framföra sina åsikter och att det är en bra sak. Några av mina 
informanter anser även att de tillhör den svenska kulturen mer än ursprungskulturen.  
 

Gabriel: Jag tar gärna lite avstånd från det för den är ganska pinsam egentligen, jag vet inte jag 
vill inte döma för det men jag känner mig mer svenne där än va ja känner för nåt annat. Jag 
kan inte riktigt ta del av den typ såhära massa frisörer som kacklar..nee nee det inte riktigt jag. 

 

Hassan menar att han och hans familj har integrerat sig väldigt bra och även han känner sig 
väldigt svensk trots att han ofta blir påmind om att han är mörkare än en etnisk svensk person. 
Det är något han har vant sig vid. När jag frågar hur det känns när två kulturen drar i ens identitet 
svarar han följande:  

 

Hassan: Det är det att det har känts som typ..vart är hemma egentligen? Om jag ska åka dit 
liksom, då är ju jag alldeles för svensk för att passa in där, det är ju helt galet. Och här är jag ju 
inte sådär supersvensk tycker man när man ser mig, men sen när man lär känna mig så märker 
man att jag faktiskt är svensk. 

 
Hassan beskriver hur han upplevde kommentarer och blickar i högstadiet. Han gick i en skola där 
det fanns väldigt få svenskar. Det blev en trend att använda uttryck som ”åk hem svartskalle” och 
då menar Hassan att, vilket hem menar ni då? Jag är precis som er!  
 
 
Hassan tar stor del av den persiska kulturen och tar även en stor del av den svenska kulturen. De 
firar jul hemma och familjen känner sig som en svensk familj. Hassan uttrycker sig många gånger 
under intervjun om att han anser att det är synd för de invandrare som inte integrerat sig i 
samhället och istället valt att isolera sig i invandrartäta områden. 

 

Hassan: Alltså, jag kan känna för deras skull att de går miste om ganska mycket(…)och inte 
vilja integrera sig och inte vilja vara en del av samhället liksom som man ändå bor i, för det blir 
ju någon slags utanförskap och det är ju synd för dem. 

 

 
Jag har många gånger under min tid på universitetet använt mig av Aleksandra Ålunds bok 
Multikultiungdom. Hon beskriver ungdomarnas upplevelser väldigt bra och hon beskriver även 
människor runtom kring ungdomarna som iakttar deras livsstilar. Hon har intervjuat ”Theo” vars 
föräldrar invandrat till Sverige från Grekland. Theos pappa anses vara en typisk grekisk familjefar 
och Theos mamma sitter hemma om dagarna och tar hand om hushållet.123Theo känner sig 
väldigt svensk, han vill vara svensk och anser även att hans familj är försvenskad. Theo har en 
                                                
123 Alexandra Ålund, Multikultiungdom, (Lund 1997), s 130 
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svensk flickvän, en bror som går målarlinjen och en syster som är gift med en ”försvenskad 
grek”. Han är emot allt som står för traditioner och kulturer och menar att detta medför bara 
problem i Sverige. Han menar även att, invandrare ska jämt skylta med deras traditioner. 124 
 

Men grekinnorna är inte bara undfallande, utan helt oärliga (…) För många grekiska flickor är 
drömmen att få sjukpension och att sitta hemma, skaffa mustasch, äta sig fet och skaffa en 
massa barn. Jag hatar dom.125 

 
Här uttrycker sig Theo hatfullt mot grekinnor och menar att dessa kvinnor i Sverige är fast i deras 
gamla traditioner och ”förnyar” de inte som grekinnorna i Grekland gör.126 
 
Att integreras i ett nytt samhälle, att anamma de etniska och kulturella dragen är inte alltid ett val 
man kan göra. Ayla Yazgan skriver om den etniska tillhörigheten.127Hon skriver att barn till 
invandrarföräldrar sällan glömmer bort sin historia, sitt språk, religion och kultur. En etnisk 
grupp kan utgöra en nation, en stat, ett folk, men även en minoritet i ett 
majoritetssamhälle.128Vart drar man gränsen för vilken grupp man tillhör när privata debatter 
pågår om när det är okej att kalla sig själv för svensk? 
 
Tidigare under mitt liv lärde jag känna en kvinna som hade mycket att säga om detta. Hon är 
etniskt svensk och har även bara svenska rötter långt tillbaka bland förfäder. Hon och hennes 
familj firar jul, påsk, midsommar med nubbar och allt som det svenska kulturidealet står för. 
Trots fördomar om hedersmord och strikta regler i hemmet hos invandrarflickor, ansåg hon alltid 
att jag var svensk trots mitt mörka hår, mina mörka ögon och min bakgrund. Detta fick mig att 
tänka många gånger att min väg till att hitta min etniska tillhörighet inte kanske var så nödvändig 
som jag trodde. Och detta är något som mina informanter alltid har strävat efter och även deras 
familj, att tillhöra den svenska gruppen, majoritetssamhället. Men detta menar Ålund inte alltid är 
en självklarhet för föräldrar, etniska grupper eller samhällsgemenskaper som mer eller mindre är 
förstelnade gränsdragningar mellan olika kulturer och etniciteter.129 

 

Stolthet vs Skam 
Under alla mina intervjuer kommer vi in på någon form av stolthet för det etniska arvet. Att flytta 
till ett annat land och skapa sig ett nytt liv med en ny identitet är inte alltid enkelt. Det är något 
som de flesta av mina informanter har vittnat under föräldrarnas identitetsskapande i det nya 

                                                
124 Alexandra Ålund, Multikultiungdom, (Lund 1997), s 129 
125 Ibid s 131 
126 Ibid s 131 
127 Ayla Yazgan, Turkiska pojkar – andra generationens invandrare, (Stockholm 1993), s 9 
128 Ibid s 9 
129Alexandra Ålund, Multikultiungdom, (Lund 1997), s 163 
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landet. Hassan, Sara och Gabriels föräldrar kom till Sverige för cirka 30 år sedan och de alla har 
integrerat sig väl i samhället enligt informanterna själva. De menar att föräldrarna har bott i landet 
så pass länge att det faller de naturligt att bete sig som majoritetsbefolkningen. De uttrycker sin 
stolthet för sitt etniska arv på olika sätt. 
 

Hassan: Men vi pratar persiska alltså när vi är hemma och liksom vi förnekar ju verkligen inte 
vårt arv. Jag har aldrig heller gjort det. Så jag ser det som en väldigt positiv integrering, sen så 
tror jag att det blir med tiden när man bor i ett land att det är liksom omedvetet att det bara 
blir mer och mer. 

 
Jag passade på under min intervju med Gabriel att fråga hur han kände inför sina föräldrars 
ställningstagande då de faktiskt valde att flytta ifrån Tensta när Gabriel var sju år. Jag frågade 
även om han någonsin kände sig stolt över det. 
 

Gabriel: Ja absolut, jag är väl mest stolt över alltså…att farsan kommer ifrån ingenting, han 
har 14-15 syskon, så flytta han till libanon själv och startade egen skomakeri och till slut hade 
han en fabrik med 30 anställda. Det började gå bra och han blev väl bitter för de tjänade massa 
pengar och sen kom krigen och så han hit och började jobba på donken, så jag tror…att det va 
väldigt svårt för honom att ta det steget ner men jag är väldigt stolt över han. Alltså i första 
hand kommer ju barnen och han ser till att vi har det bra…men liksom han flyttade till 
Djursholm för min skull och det är jag stolt över. 

 
Något som är väldigt viktigt för Sara är familjen, släkten och utbildningen. Saras pappa är sedan 
långt tillbaka utbildad civilingenjör. Han jobbade på Ericsson i Stockholm fram tills att de 
varslade anställda. För att försörja familjen köpte han en spelaffär som det gick väldigt bra för. 
Saras pappa beslöt sig då för att sluta söka jobb som ingenjör och fokusera på affären. Att vara 
akademiker i Saras släkt är viktigt och att ha en pappa som ägde en ”kiosk” klingade fel i hennes 
öron till en början. 
 

Sara: Jag kan ibland skämmas liiiite för att såhär…alltså att min pappa har en sånhär butik eller 
spel- och tobaksaffär för det är sååå invandrare, men det är liksom fuck it, varför då? För han 
tjänar ju pengar på det han gör, han tycker ju om det han gör, det spelar liksom ingen roll. 

 
Jag och Sara diskuterar vidare hur stämplat det är med invandrare som äger ”kiosker”. Hon 
menar även att det faktiskt inte är så, utan det finns väldigt många invandrare som jobbar som 
läkare, ingenjörer, arkitekter etc.  
 

Sara: Jag är så jävla stolt över att mina föräldrar kämpade och de förtjänar verkligen allt bra de 
har fått. 

Sara: Alltså, man blir så glad när man kan sätta såhär… osynliga människor på plats, typ här 
ser du att det inte är så som du tror att det är, mina föräldrar är högutbildade, alla i min släkt är 
högutbildade, ja men liksom det behöver inte vara så. 
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”Am I Mexican” 
Det vi möter idag ute bland människor, är stolthet, det är skam över sitt etniska arv och det är en 
blandning av detta som skrider fram vid olika tillfällen. Det är även något som speglas i tv-rutan 
hemma.  
 
Desperate housewives är en populär tv-serie som på kvällarna. Det handlar om ett grannskap där 
välbärgade människor bor i Wisteria Lane i USA. Vi får följa kvinnorna i serien och deras 
familjer. En av karaktärerna, Gabrielle Solis är Gift med Carlos Solis och båda kommer 
ursprungligen ifrån Mexico. Tillsammans har de två barn. Att barnen ska gå i en privat skola är 
inget som är ovanligt i detta område. Under mötet med rektorn för skolan nämner han att det 
positiva med att dottern ska få börja på skolan är att de behöver lite mer mångfald, vilket skulle 
passa väldigt bra eftersom dottern är mexikan, varpå då dottern frågar: ”Am I mexican?” 
 
När de senare åker hem hamnar Carlos och Gabrielle i en diskussion om hur deras döttrar kunnat 
undvika deras etniska arv. De tittar då ut på grannskapet och ser bara ”vita” grannar. Det slår de 
att, familjen lever som deras grannar, varken döttrarna eller Gabrielle pratar spanska och den 
mexikanska kulturen har de heller inte anammat trots att både Gabrielle och Carlos invandrat till 
USA under tonåren.  
Diskussionen fortsätter under kvällen då Carlos menar då på att det är Gabrielles fel då hon 
skäms för sitt ursprung medan han själv inte har några problem med att sätta barnen i en ”public 
school” där många latinamerikanare går. Diskussionen avslutas med att Carlos reagerar när 
Gabrielle använder uttrycket ”those people” om latinamerikanska barn.130 
 
Gabrielle valde att skilja mellan hennes familj och andra latinamerikaner. Under alla dessa år som 
de bodde i Wisteria Lane såg de inte att det fanns några etniska skillnader.  
 
Detta måste ändå påpekas vara en smått överdriven bild av en familj som glömt sitt etniska arv 
och sina rötter. Längre fram i avsnittet kommer det även fram anledningar till varför familjen gått 
den vägen de gått och varför de hamnat i Wisteria Lane. Vi får följa Gabrielle under några 
minuter då hon berättar för sin man om hennes hårda uppväxt och att hon lovat sig själv att 
aldrig utsätta sina barn för det som hände henne. I början av min studie nämnde jag de psykiska 
konsekvenserna av en flykt till ett annat land. Min tolkning av detta blir ungefär detsamma. 
Gabrielle Solis, ursprungligen från Mexiko, flyr från sitt land, sitt förflutna och lovar sig själv att 
aldrig behöva se någon i hennes familj utsättas för traumatiska upplevelser, vilket resulterar i att 
hon omedvetet suddar bort sitt förflutna och sitt etniska arv. 
 
Bilden av en Gabrielle och hennes familj framkommer självklart lite överdriven i vår verklighet. 
Men detta är ändå inte helt ovanligt. Man glömmer inte sitt ursprung, men av många olika 
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anledningar kan det finnas risker att man förtränger sitt förflutna och ”vem man var” en gång i 
tiden. Enligt mina uppfattningar av mina intervjuer fann jag det mönstret hos alla mina 
informanter som man kan se hos Gabrielle. Som jag tidigare nämnde i mitt bidrag under etiska 
förhållningssätt, märkte jag ibland en viss rädsla hos dem när de skulle öppna sig för mig om sin 
familj och sitt förflutna. Jag visste ibland heller inte om det var rädslan som höll de tillbaka eller 
om det var att de faktiskt förträngt en liten del av sitt etniska arv. 
 

Slutdiskussion 
Att undersöka hur en individ skapar sin identitet utifrån ett grannskap är väldigt intressant enligt 
mig själv. Ännu intressantare blir det när jag utgår ifrån deras bakgrund och även deras familjer. 
Jag har lyckats hitta snarlika mönster hos mina informanter som varken jag eller någon annan 
hade lyckats lägga märke till om det inte vore för denna studie. Exempel på dessa mönster har 
framkommit under hela min analys. Hur de ser på andra utländska ungdomar i andra förorter och 
hur de alla anser att det är umgänget som formar en. Hassan pratar exempelvis om hur 
föräldrarna alltid har en stor roll i skapandet av individen och det gör även Sara. Men större 
exempel framgår när Daniel berättar om den vita killen från Rimbo, då han menar att han bröt 
väldigt när han pratade och betedde sig som en ”invandrare” när han egentligen var blond och 
blåögd. I en kamp mellan föräldrarnas uppfostran och umgängets formande av individen, vinner 
umgänget i detta fall. 
 
I mitt kapitel ”Tidigare forskning” berättar jag om anpassningsprocessen som Deniz & Perdikaris 
tar upp. Trots att denna undersökning är cirka 10 år gammal, anser jag att den kan vara väldigt 
relevant idag eftersom det inte är mycket förändringar som har skett under alla dessa år. För mina 
informanter har integrationsprocessen inte varit några problem och om jag utgår ifrån deras 
berättelser om hur familjen tagit den nya kulturen, så har det nog heller inte varit några större 
problem där. De har med andra ord öppnat sina armar för den nya kulturen i det nya landet.  
 
Arnstberg/Ehn skriver dock att, under andra förändringsprocessen, integration, bör familjeliv, 
barnuppfostringssystem, utbildningssystem etc., upplöses.131Eftersom det finns olika 
kulturtillhörigheter och man bör anpassa sig, betyder det även att man har lärt sig att exempelvis 
uppfostra barn olika. Man får exempelvis inte aga barn i Sverige och i många andra länder är 
detta en vanesak. När det kommer till utbildningssystem, är det enligt mig logiskt att man följer 
det nya landets system när det gäller utbildning, jobb etc. Men att upplösa familjelivet anser jag 
inte är någon viktig del i förändringsprocessen eftersom det är något individuellt och skadar eller 
påverkar ingen annan. Dessa förändringar beskriver de även som ”gränsbevarande 
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mekanismer”.132Med det menar de att minoriteten vill bevara sig som en minoritet och håller kvar 
vid vissa medel. Exempel på dessa är integrationsförändringarna. Det är något som absolut inte 
speglar sig hos mina informanter. Ett av dessa exempel var, giftermål inom gruppen. Mina 
informanter har gått en helt annan väg och har ofta valt kvinnor eller män med annan etnisk 
bakgrund än de själva. Uppfostringssystemet är något som kan låta relevant för första 
generationens invandrare men inte deras barn som växer upp i Sverige. Mina informanter berättar 
själva under intervjun att, trots att deras föräldrar har gjort ett väldigt bra jobb med barnen, enligt 
de själva, skulle de aldrig uppfostra sina barn på exakt samma sätt eftersom barnen är vana vid 
andra värdesystem. Mina kritiska tankar gå enbart till det som Arnstberg/Ehn kallar för 
gränsbevarande mekanismer där de menar att detta kan tillhöra anpassningsprocessen. Ännu en 
intressant faktor är att mina informanter beskriver ungdomar i andra förorter som anammar 
deras ursprungliga kultur mer än den svenska, som icke-integrerade människor. Detta är något 
som Arnstberg/Ehn beskriver som sagt vara ett undantag i anpassningsprocessen. Det kan 
självklart tolkas olika och jag har valt att tolka litteraturen och mina informanter på det sättet.  
 
Jag vet att mina informanter har format sin identitet utifrån sitt grannskap. Det vet jag eftersom 
jag själv har mött människor med utländsk bakgrund från många olika delar av Stockholm och 
vet även att de formats utefter sitt grannskap och även umgänge. För mig går grannskap och 
umgänge hand i hand.  
 
Peter L.Berger och Thomas Luckmann menar följande: 
 

De sociala processer som medverkar till att både forma och vidmakthålla identiteter som 
skapas genom samspelet mellan organism, individuellt medvetande och sociala strukturer på 
den givna sociala strukturen, vidmakthåller den, modifierar den eller omformar den rentav. 
Samhällen har en historia under vilken specifika identiteter framträder; denna historia skapas 
emellertid av människa med specifika identiteter.133 

 

Det framkommer utan tvekan i många böcker att de sociala strukturerna formar dig som individ, 
din identitet. Jag har valt att se, som jag tidigare sa, att grannskap och umgänge går hand i hand 
och på så vis har mina informanter format sin identitet. För mig är det en väldigt enkel faktor att, 
som minoritet, andra generationens invandrare, barn till invandrare, inte bor i ett välbärgat 
område för att det enbart är nära till jobbet eller skola. Jag tolkar det, utifrån mina informanter, 
om att både de själva och deras föräldrar varit väl medvetna om grannskapet och att de tänker ur 
ett integrationsperspektiv.  
 

                                                
132 Fuat Deniz & Antonios Perdikaris, Ett liv mellan två världar, (Örebro 2000), s. 47 
133 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Falun 2003), s 201 
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Framtida forskning 
Jag har hittat väldigt mycket forskning kring integration, immigration, andra generations 
invandrare och de flesta av dessa har handlat om hur invandrare formar sin identitet ur många 
olika perspektiv som hälsa, arbetsmarknad och även ett möte med en helt ny kultur. Ja valde att 
fokusera på grannskap och jag fann även mycket litteratur kring miljonprogramsområden, 
uppkomsten av områdena och ungdomar situation i dessa områden. Jag har tidigare läst mig in på 
segregation i miljonprogramsområdena och var väl medveten om situationerna där. Efter att ha 
läst Herins upplevelser i Tensta, ville jag vända på det hela eftersom jag kände till många bekanta 
som valt att bosätta sig i områden där det nästan bara bodde etniskt svenskar i.  
 
Det kom att bli ett väldigt intressant ämne eftersom, under mina intervjuer fann jag att 
klassperspektivet hittade sin plats hos mina informanter. De umgicks med välbärgade människor 
och umgänget bestod av ungdomar från grannskapet. Mina två huvudkärnor i denna studie blev 
integration och även grannskap. Men jag lyckades inte hitta relevant forskning om invandrare i 
”svenska” områden.  
 
Jag kan dock inte säga att detta är en forskning som är värd att spinna vidare på men gräver man 
djupare in i ämnet, tror jag att det är ett ämne som skulle ta många väldigt långt i sökandet efter 
ytterligare en identitetsteori. Vi bör ta ämnet integration ett steg längre och utgå ifrån att alla 
invandrare har integrerat sig i samhället. Vart tar man vägen när man integrerat sig väl i det 
svenska samhället? Jag har även valt att se integration och grannskap som en del av 
självförverkligande. En individ som tillhör majoritetsbefolkningen uppgraderar sitt 
självförverkligande ur grannskapsperspektivet genom att byta ut lägenhet i förorten mot en villa 
eller en lägenhet belägen i exempelvis centrala Stockholm. Detta blir lika med att familj från en 
minoritetsgrupp söker sig då till ett mer invandrarglest område som de anser vara ett ”bättre” 
område. Jag utgår självklart inte bara utifrån mina egna erfarenheter, utan även från mina 
informanters. Två av mina informanter bor i välbärgade områden och det mest intressanta är att 
de tidigare bott i invandrartäta områden och en av många anledningar till att de flyttade var 
segregationen i området.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att forskning kring integration börjar närma sitt slut nu 2010. Vi 
bör därför ta det vi redan forskat om, gräva djupare in och se hur de som integrerat sig skapat sin 
identitet. Det behöver heller inte handla om grannskapet utan även hur arbetsmarknaden format 
individen. För att ta det ännu ett steg längre, hur språket och ens vanor i vardagslivet förändrat 
individen utifrån arbetsmarknaden. Vi behöver sudda bort det stigmatiserade med att vara 
invandrare och dess innebörd som media har och fortfarande än idag framställer. 
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Ingen lämnar sitt hem av glädje – Att skapa sin identitet 
som statslös – Exemplet assyrier/syrianer 

 
Petter Almqvist 

Inledning 
”Ni föddes tillsammans och tillsammans skall ni alltid vara.  
Ni skall vara tillsammans när dödens vita vingar skingrar era dagar. 
Ja, ni skall vara tillsammans även i det tysta minnet av Gud. 
Men låt det finnas rymd i er samvaro och låt himlens vindar dansa mellan er.”  
- Khalil Gibran 
 
För en individs identitetsskapande är det viktigt att få känna att man hör hemma någonstans. Att 
ha en plats där man kan definiera sig som hemma, en plats där man kan vara med likar och känna 
att där finns andra som är som en själv och att ingen ser ner på en för det.  Det må vara en 
förening, ett folk, en klass men kanske främst av allt; ett land. Att inte känna av en nationell 
tillhörighet kan för en etisk svensk kännas orealistiskt, nästintill omöjligt att förstå, men för 
somliga invånare i Sverige är det en verklighet. Denna studie handlar om assyrier/syrianers syn på 
sitt eget identitetsskapande.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad avsaknaden av hemland har för betydelse för en 
persons identitetsskapande och vilka aspekter som möjligtvis ersätter eller är större utrymme i 
den identitetsskapande processen i variabeln hemlands frånvaro. Initiativtagandet till studien har 
sin grund i många av de intressanta historier och människor som jag stött på under min uppväxt i 
områdena kring en av Sveriges mest invandrartäta orter.  
   Som fokusgrupp till studien har jag valt assyrier/syrianer därför att de är en av Sveriges största 
minoriteter och länge har klassats som statslösa. På vilket sätt påverkar detta faktum byggandet av 
ens jag? Det är den huvudsakliga frågeställningen i denna studie. 

Teoretiska utgångspunkter 
Inför min studie har jag valt tre teoretiska utgångspunkter som jag förhållit mig till och försökt 
använda som bollplank under arbetets gång. Dessa återfinns i den gemensamma kappan till 
denna antologi i utförligare format för den som är intresserad av att läsa vidare om dem. I detta 
stycke kommer jag kort att presentera de tre och redogöra för hur jag tillämpat dem på just denna 
studie. 
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Etnicitet 
Etnicitet är ett begrepp man ofta vill beblanda med det mycket definierbara ”etisk”. Som nämnt i 
kappan till antologin där denna studie ingår nämns att den etniska identiteten tar sin grund i 
religion, territorium med mera, något som även får betraktas som stora byggstenar för gruppen 
assyrier/syrianer. Etnicitet är dock snarast en social konstruktion och dess essens bygger mer på 
historiska processer än på de faktorer som hör etnisk identitet till. Gruppen assyrier/syrianer, har 
jag märkt under arbetets gång, är ett typexempel på ett folk som är beroende av sin känsla av 
samhörighet och symbolgemenskap. Gruppens överlevnad hänger på den, vilket också kommer 
behandlas i denna studie.   
 

Identitet 
Richard Jenkins beskriver identitet som den mänskliga förmågan att förstå ”vem som är vem” 
och därigenom ”vad som är vad”. Vem man är men framför allt vad man är, i vilken grupp man 
hör hemma och varför är en av de grundstenar som denna studie bygger på. En av de största 
faktorer som vi som individer bygger vår identitet på är grupptillhörighet. Vilka människor som 
man kan räkna till sina likar har stor betydelse för vem man kommer att bli. Utöver den tidigare 
nämnda utgångspunkten etnicitet så spelar, för mina informanter, här även en etnisk identitet roll. 
Hur informanterna i denna studie ser på sina egna identiteter när det kommer till att kategorisera 
vad som är vad, vem som är vem och hur de skiljer sig själv från andra är i denna studie av stor 
vikt.  
 

Stigma 
Erving Goffman talade mycket om stigman och kategoriserade stigma i tre huvudgrupper: fysiska 
defekter, fläckar på den personliga karaktären samt tribala stigman. Den tredje kategorin, tribala 
stigman, berör punkter som nationalitet och religion vilka båda två har stor betydelse för 
assyrier/syrianernas förflutna och tillvaro. Assyrierna/syrianerna har genom sin, för området 
mellanöstern, utstickande trostillhörighet beundransvärt vidhållit ett tribalt stigma genom 
generationer. Hur assyrierna/syrianerna lever med sina stigman och vilken betydelse dem har för 
deras identitetsskapande är en av de tre utgångspunkter som studien berör och något som jag 
ständigt haft i åtanke under arbetets gång. 

Metod 
Som metod i mitt datainsamlande till denna studie har jag använt semistrukturerade intervjuer,134 
passiva observationer samt ostrukturerade intervjuer. Jag tänkte här gå in lite mer specifikt vad 
dessa innebär och motivera användningen av dessa i studien. 

                                                
134 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) s.301 
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   Den semistrukturerade intervjun kan enligt mig ses som en slags grund när man jobbar med 
kvalitativa studier genom grundad teori. En semistrukturerad intervju är lätt att kategorisera 
eftersom att den bygger på några förutbestämda teman som underlättar markant vid kodningen. 
Intervjun är också på grund av dessa teman relativt lätt för intervjuaren att styra men ger 
informanten fortfarande en viss mån av frihet att utforma sina svar. Jag kände dock under mina 
intervjuer att förutbestämda teman kunde verka för att låsa informanten och begränsa dennes 
öppenhet mot intervjuaren. 
   Den ostrukturerade intervjun135 skiljer sig inte direkt markant från den semistrukturerade men 
är, märkte jag, väldigt användbar när samtalsämnet blir för känsligt. Jag gick inte in i någon av 
mina intervjuer med inställningen om att göra just en ostrukturerad intervju. Jag var alltid 
förberedd med frågor, följdfrågor och teman men vid tillfällen som informanterna valt att på ett 
sätt ”öppna upp” till en grad då till och med gråt förekommit känns det bara klumpigt och 
nonchalant att försöka leda intervjun i en annan riktning. Samtliga intervjuer i studien skulle nog 
rubriceras som semistrukturerade men jag har vid varje tillfälle, oftast halvvägs igenom, fått 
släppa mitt block och istället genomföra intervjun som en avslappnad dialog mellan mig som 
analytiker och informanten. Det har i de flesta fall fungerat väl för studiens syfte eftersom att 
informanterna gett en känsla av att känna sig tryggare i situationen och pratat om det som de 
tycker är relevant för dem vilket också varit relevant för studien. 
Kvale skriver i ”Den kvalitativa forskningsintervjun” att intervjuaren bör vara kunnig på sitt 
ämne och gärna ha ett gott sinne för historier136 vilket av vilket jag kände redan innan min första 
intervju var av yttersta vikt för att kunna fastställa ett unikt resultat i min studie. Hur mycket man 
än mäktar läsa på om assyrier/syrianernas tidvis sorgliga historia är det nästintill omöjligt att värja 
sig för de reaktioner och berättelser som mina intervjuer ändå har lett in på. 
 
Till studien har jag också, utöver intervjuerna, genomfört två stycken dolda observationer137 med 
ett väldigt odefinierbart syfte har jag förstått i efterhand. Ursprungsidén var nog att se hur 
assyrier/syrianer uppträder socialt i sällskap av andra medlemmar av samma grupp för att se hur 
de skiljer sig från någon med etisk svensk börd. Dessa två observationer ledde dessvärre inte till 
något nämnvärt användbart för studien på grund av en huvudsaklig anledning, det rörde sig helt 
simpelt om en rent språklig barriär. Även om jag vuxit upp i ett närområde till en stad där väst- 
och östnysyriska talas, är mina kunskaper inom de två dialekterna allt för lekmannamässig för att 
jag ska kunna förstå en fullskalig diskussion mellan två eller flera personer som talar någon av 
dem. Detta medför att jag vid observationstillfällen, då dialekterna frekvent talas, skulle behöva 
ha med mig en tolk som översätter åt mig. Det föder ett visst dilemma eftersom att de flesta 
assyrier och syrianer i Sverige också talar svenska skulle min och min tolks dolda identitet snabbt 
vara röjda när någon sitter bland dem och upprepar vad de säger på ett annat språk. Detta kunde 

                                                
135 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) s.301 
136 Steiar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Falun 2008) s.136 
137 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) s.278 
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nog i viss mån ha avvärjts om jag istället valt att göra en deltagande observation men jag kunde 
inte riktigt hitta en användbar plats där denna skulle kunna genomföras. Det fanns under en kort 
tidsperiod en tanke om att göra en observation under en gudstjänst i den syrisk-ortodoxa kyrkan 
för att få en inblick i en av de faktorer som spelat störst roll i gruppernas förflutna: religion. 
Denna tanke övergavs dock eftersom att jag inte kände att det skulle finnas något 
användningsområde för fältanteckningarna som kommit ur detta. Jag valde därför istället att 
inkludera frågor om religion i mina intervjuguider138.  
Till denna metodbeskrivning vill jag också tillägga att det till studien egentligen genomfördes fyra 
stycken forskningsintervjuer men att en av dessa, på grund av olyckligt tekniskt omedvetande, 
försvann spårlöst (läs raderades) när den spelades över av en annan i tron om att någon hade bytt 
disk i inspelningsapparaturen. De berörda intervjuerna spelades in under samma dag och den 
första hann därför inte transkriberas och kodas innan den sorgligt blev tillintetgjord av den 
senare. Då mina anteckningar och minne från intervjun inte kändes tillräckliga för att användas i 
studien valde jag att inte göra så.  Upptäckten av denna incident ledde också till det väldigt sent 
tagna beslutet om att göra en ytterligare intervju till studien. 

Grundad teori och insamlande av data 
Denna studie har genomförts i symbios med GT och jag kommer i detta stycke att, i kronologisk 
ordning, gå in på lite mer exakt på vilket sätt som grundad teori har tillämpats i mitt 
forskningsarbete.  
   Studien inleddes i slutet av 2009 med genomförandet av de två stycken dolda observationerna 
om vilka jag skrivit mer under rubriken ”metod”. Dessa har … I boken Basics of qualitative 
research talas mycket om olika händiga tips och riktlinjer för kvalitativ forskning speglad av 
grundad teori. I ett stycke diskuteras användandet av ledande frågor eller guiding questions som 
enligt författarna är viktiga för att leda intervjuerna i önskad riktning139. Dessa märkte jag vid flera 
tillfällen kan kopplas väldigt tätt ihop med en annan frågeform som berörs i boken: sensitizing 
questions. Frågor av typen: Hur kändes det? Eller Hur reagerade du på det? Ledde i många fall till 
att diskussionen, precis som namnet på frågetypen skvallrar om, att informanten mer märkbart 
knyter an känslomässigt till berättelsen som frågan ”hur kändes det? Eller; hur reagerade du på 
det?” föranledde. På så sätt öppnade sig den intervjuade på ett djupare plan och jag hade utan 
mening lett intervjun till en ny nivå.  
Jag har i studien, som tidigare nämnt, genomfört tre intervjuer. Två av de tre intervjuerna har 
varit av ungdomar mellan 18-25 år vilket i sig nog har lett till en viss nyansering av svar och 
resultat i analysen.  Den tredje intervjun valde jag att göra med en något äldre informant eftersom 
att ungdomarnas svar var så snarlika.  

                                                
138  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) s.300 
139 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of qualitative research – techniques and procedures for developing Grounded theory, 
(Thousand Oaks 2008) s.72 
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   En viss tids övervägande utfördes dock eftersom att jag inte kunde veta om jag skulle betrakta 
de två gjorda intervjuernas resultat som en generell bild av hur ungdomar tillhörande den valda 
fokusgruppen ser på sin tillvaro. Det hade vid ett flertal gånger i de två tidigare intervjuerna 
påpekats av de båda informanterna att de delade åsikter med många av sina vänner. Beslutet blev 
därför, baserat på empirin från de två redan genomförda intervjuerna, att jag valde att intervjua 
en person från en annan generation för att på så sätt få insyn i hur de ser tillbaka på sin process. I 
efterhand kan jag fortfarande tvivla på om det var riktigt att ta beslut om att inte göra en 
ytterligare intervju med någon i åldersgruppen 18-25 för att få en säkrare bekräftelse på att 
åsikterna de uttryckt delades allmänt. Jag tror att de flesta som utför studier av den här sorten 
alltid gärna tar in fler informanter men man måste ta ett beslut om empirisk mättnad och det var 
det jag gjorde.           
   Kodningen140, det vill säga den del av grundad teori som i stort innebär att man bryter ner sina 
insamlade data i små beståndsdelar, kategorier, för att lättare kunna hitta relevant information till 
specifika stycken av sin studie, skedde parallellt med insamlingen av ny data. Detta arbetssätt fann 
jag väldigt tillfredsställande eftersom att det ständigt gav mig nya intressanta uppslag då man på 
sätt håller mycket data färsk i minnet. Det bidrog också till att jag på sätt var tvungen att, under 
analysarbetet, ständigt gå runt med papper och penna för att göra små anteckningar så fort jag 
kom att tänka på något av relevans för studien. Ett liknande beteende finns även beskrivet i 
”Basics of qualitative reasearch” som the writing of memos, vilket Corbin beskriver som användbart 
eftersom att arbetssättet tvingar analytikern till att tänka på sitt material141, en tanke som jag 
emellertid måste invända mig emot eftersom att jag inte upplevde arbetet med memos som 
särskilt ”tvingande”. Användbart ja, men knappast påtvingat.  

Tidigare forskning 
Det har tenderat till att vara ganska glest på tidigare forskning kring gruppen assyrier/syrianer. I 
de böcker där man kunnat läsa om folkmordet 1914-1916, titulerat ”Seyfo” eller ”Svärdets år”, 
behandlas i huvudsak armenierna, grekerna och kaldéernas flykt från Midyat och Tur Abdin. 
Assyrier/syrianer blir sällan uppmärksammade som grupp i forskningssammanhang eller media 
och det medför att de riskerar att glömmas bort. Det behövs mer forskning på denna grupp. 
   Majoriteten av litteraturen som är direkt inriktad på studier av assyrier/syrianer är dessutom 
huvudsakligen fokuserad på gruppens emi- och immigration från ursprungsland till Sverige. 
Merparten av denna litteratur är också senast utgiven för över ett decennium sedan och visar 
förvisso tydliga exempel på hur individer påverkats av invandringen och hur de integrerats in i det 
svenska samhället vilket kan vara relevant i jämförelse med empiri från en informant som 
verkligen upplevde detta. Denna studie har snarast för avsikt att se hur mina informanter ser på 
sitt identitetsskapande idag och eftersom att ingen av mina informanter tyckte att själva 

                                                
140 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) s.377 
141 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of qualitative research – techniques and procedures for developing Grounded theory, 
(Thousand Oaks 2008) s.118 



 51 

emigrationen till Sverige var särskilt viktig att prata om har jag till stor del bortsett från sådan 
litteratur.  
  Dock finns där en, förvisso mycket journalistiskt skriven, bok som tar upp emigrationsfrågan på 
ett annorlunda vis. Stefan Anderssons ”Assyrierna” berättar med ingående exempel om vilka 
konsekvenser som kan uppstå när orientalisk rättsuppfattning möter den västerländska men även 
om ”assyrianismen”, ett sätt att stärka det nationella medvetandet142. Detta begrepp har för mig 
varit nyttigt att ha i beaktning under analysarbetet när det just kommit på tal om nation och 
nationstillhörighet.  

Informanter 
I detta stycke kommer jag att kort presentera mina informanter som varit vänliga nog att 
intressera sig för min studie och gått med på att delta i den. Observera att nedanstående 
presentationer bygger på informanternas egna presentationer av sig själva och kanske inte speglar 
mina egna val av begreppsnamn som kommer återges under rubriken ”viktiga begrepp”. 
 
Michael, 22 år, är född och uppvuxen i en mellanstor svensk stad. Hans härkomst är av både 
assyrisk och syriansk börd då vardera av hans föräldrar kommer från varsin av dessa två grupper. 
Michael har sedan gymnasiet arbetat men studerar nu även vid högskola vid sidan av arbetet. Han 
är också mycket fotbollsintresserad. 
Ishtar, 18 år, är född i Irak men är numer bosatt i Sverige efter att ha flyttat hit från Turkiet i 
relativt ung ålder. Hon studerar för närvarande på gymnasiet och har ett brinnande intresse för 
samhällspolitiska frågor. Ishtar talar om sig själv som assyrier och är mycket engagerad i frågor 
som rör hennes tillskrivna folkgrupp. 
Sahra, 51 år, är född i Turkiet men är sedan många år tillbaka bosatt i Sverige. Sahra flyttade till 
Sverige med sin man och hans familj och har sedan hon kom till landet arbetat mest som 
egenföretagare. Hon har ett stort intresse för politik och talar om sig själv som assyrier/syrian. 

Disposition 
I detta stycke tänkte jag, på ett relativt simpelt vis, berätta lite kortfattat om vad som kommer att 
kunna läsas i analysen av denna studie samt några andra för analysen viktiga stycken. 
   Historia och bakgrund - Här berättar jag lite om när och varför de båda folkgrupperna 
emigrerade från sina ursprungsländer. Med underrubriken Svärdets år till denna del kommer jag 
att gå in lite på det nyligen av Sverige erkända folkmordet som drev majoriteten av de 
överlevande från nuvarande Turkiet.  Viktiga begrepp - om namn på namn som för andra har 
ett helt annat namn. 

                                                
142 Stefan Andersson, Assyrierna – En bok om präster och lekmän, om politik och diplomati kring den assyriska invandringen till 
Sverige, (Falköping 1983) s. 13 
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 Analys - Kommer huvudsakligen att bygga på empiri inhämtad från de till studien genomförda 
kvalitativa intervjuerna med kommentarer. Underrubriker här kommer att vara: Myten om en 
konflikt – om en påstådd konflikt inom folkgruppen som leder till att den ofta klassas som två. 
Språket - om hur språket som en gång förde folket samman sakta försvinner och dess 
konsekvenser. Dagens hemnationer - med beskrivningar av dagens Turkiet och Irak och hur 
studiens informanter upplever dem. 
Avslutningsvis kommer Slutdiskussion som binder samman alla resultat för att på något sätt se 
vad assyrier/syrianer identifierar sig med och hur utvecklingen har skett samt vart den kan tänkas 
vara på väg. 

Historia och bakgrund 
För en studie av den här sorten är det, beroende på vilket resultat man vill åstadkomma, av reell 
vikt att man är relativt införstådd med historien och bakgrunden hos de grupper som man valt att 
fokusera på. Jag tänkte här i början av analysen redogöra för en kort presentation av just 
assyrierna/syrianernas bakgrund och ursprung för att ge läsaren en grundläggande inblick i vilka 
historiska händelser som, ställt mot informanternas intervjuer, spelat störst roll i deras eget 
byggande av persona. 
   Enligt en doktorsavhandling av Fuat Deniz räknas ”assyrier” (enligt Deniz alla individer som 
tillhör någon av de fyra syriska kyrkorna) till en av världens ursprungsbefolkningar143 och har 
under århundraden levt som minoritet i olika riken i mellanöstern. Här syns en påtaglig koppling 
till det som Stefan Andersson benämner ”assyrianism”, det nationella medvetandet. För 
assyrier/syrianer har det länge varit stor tyngd för identiteten att kunna påvisa sig själva som 
ättlingar till de personer som levde i det forna Assyriska riket. Det är också härifrån som gruppen, 
i det västerländska samhället, huvudsakligen fått sitt namn. Som utdelare av namnet står den 
brittiske forskningsresanden Layard som på 1830-talet spred information i Europa om 
nestorianernas (numer assyriernas) existens144.  
   Den stora geografiska spridningen på folket har lett till stora skillnader i kultur och identitet 
men de övervägande likheterna inom religion och språk har ändå gjort att folket haft en, i 
kontext, god sammanhållning.145 Folkets överlevnad har i stora drag sin grund i att de inte låtit sig 
fullständigt assimileras in i andra kulturer just på grund av denna sammanhållning. 
Det finns dock vissa skillnader som är av relevans för denna studie.   

Svärdets år 
Den som har insikt i gruppen assyrier/syrianer vet också att de var en av de grupper som 
drabbades hårt av det omtalade folkmord som ägde rum runt Midyat i Turkiet vid åren 1914-
1916. Detta år brukar omtalas som Seyfo eller Svärdets år på svenska och är enligt Bertil 
                                                
143 Fuat Deniz, En minoritets odyssé, (Sollentuna 1999) s.9 
144 Ingmar Karlsson, Korset och halvmånen, (Falun 2005) s.27 
145 Fuat Deniz, En minoritets odyssé, (Sollentuna 1999) s.25 
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Bengtsson, författare till boken ”Svärdets år” det år då den syrianska folkgruppen led störst 
förluster. Att Bengtsson väljer att enbart använda termen ”syrianer” finns det ingen förklaring på 
men man får anta att det beror på att boken är utgiven av Syrianska Riksförbundet. 
   Några specifika siffror på hur hårt just assyrier/syrianerna drabbades av förföljelserna har jag 
inte heller kommit över på något annat håll. Det får emellertid antas att de båda grupperna är 
inräknade i den statistik som finns över religiös tillhörighet i Turkiet mellan 1914 och 1927 som 
presenteras i tidigare nämnda bok146: 
 
1914 
Muslimer: 12 962 860 
Kristna: 3 063 195 
 
1927 
Muslimer: 13 269 936 
Kristna: 156 074 
 
Den turkiska staten har sedan länge förnekat att ett folkmord ska ha ägt rum och pekar på att 
landet drabbades hårt av hungersnöd, missväxt, sjukdomar, folkförflyttningar med mera. Någon 
vidare förklaring finns dock inte på varför just antalet kristna sjunkit med närmare 95 procent 
medan antalet muslimska invånare ökat med cirka 2 procent, skriver Bengtsson.147 Bengtsson 
menar dock att det är omöjligt att säkerställa exakta siffror eftersom att folkbokföringen från den 
här tiden är ofullständig148. 
   Den stora emigrationen av assyrier/syrianer till Europa och Sverige ska ha startat i stor 
utsträckning våren 1967 på initiativ Kyrkornas Världsråd och FN:s flyktingkommisariat149. 
Invandringen till Sverige ökade kraftigt under åren 1974-1975 och har fortsatt i olika stor skala 
ända fram till i år.150 
   På vilket sätt Bengtssons text nyanserats av det faktum att den är utgiven av förlaget Syrianska 
Riksförbundet kan jag på rak arm inte förtälja, men vissa ordval och formuleringar vittnar om en 
viss, möjligtvis personligt, kritisk laddning jämt emot de forna och stundande turkiska 
myndigheterna. 

Viktiga begrepp 
Under stora delar av denna studie har jag stött på tillfällen då man verkligen varit tvungen att ta 
en stund för längre reflektion. Inte minst, måste jag säga, under de tillfällen då nya begrepp, eller 

                                                
146 Bertil Bengtsson, Svärdets år - Om folkmordet på de kristna i Turkiet 1894-1922, (Södertälje 2004) s.92 
147 Ibid. s.92-93 
148 Ibid. s.9 
149 Sonya Aho, Ayssyrier/Syrianer – Ett folk utan land, (Södertälje 1994) s.22 
150 Ibid. s.22-24 
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kanske mer korrekt; namn, på folkslag, platser, språk, dialekter, kyrkor etc. dykt upp. Innan jag 
går in för långt i mitt analysarbete känner jag att det kan vara av stor vikt för läsaren av denna 
studie att få en viss begrepps-/namnförklaring för att lättare kunna hänga med i texten och/eller 
återgå till om det rör till sig. 
   Till att börja med skulle jag vilja snudda vid det som för studien får anses som viktigast, 
Nämligen namnen på folkgrupperna. När jag genomfört mina intervjuer har jag märkt att det 
informanterna emellan finns en meningsskillnad i om det egentligen finns två grupper eller bara 
en. Ursprunget till meningsskillnaden har informanterna trott beror på kyrkans delning då 
nestorianerna blev omtalade som assyrier151 och de syrisk-ortodoxa blev omtalade som syrianer152. 
Jag kommer huvudsakligen i denna studie att benämna dem som en gemensam grupp; 
assyrier/syrianer. Detta beslut kräver dock ett visst mått av motivering.  
   Det är av vetenskaplig uppfattning att folken skulle ha fått sitt namn av att de antogs vara 
ättlingar till de människor som levde i det Assyriska riket, detta är också den förklaring jag fått av 
mina informanter. Vidare vill jag inte bortse från det faktum att splittringen av kyrkan har 
föranlett att en viss gruppering mellan folket(-en) ägt rum vilket enligt Ingmar Karlsson, 
författare till boken ”Korset och halvmånen”, ska ha förstärkt existensen av termen ”syrian” hos 
medlemmarna av den syrisk-ortodoxa kyrkan kontra medlemmar av den nestorianska som ofta 
omnämns som ”assyrier”. Trots de faktiska skillnader grupperna emellan presenterade i studiens 
analys, utgör de inte tillsammans en tillräcklig skillnad för att dela upp grupperna i två olika 
folkslag. Detta är också den allmänna uppfattningen hos studiens informanter, att de båda 
namnen i grund och botten egentligen är samma. 
   Vidare finns en närmast fantastisk namndiskussion gällande språk som jag många gånger 
snurrat bort mig lite i vilken jag kommer gå in djupare på i analysen. För att göra det så enkelt 
som möjligt kan man säga att det finns tre dialekter av samma språk som skiljer sig beroende på 
vilken geografisk ort som de färgats av.  Namnet på dialekterna varierar helt på vem som talar om 
dem, vilket behandlas djupare i analysen, men jag tänkte här förklara vilket benämningar som hör 
ihop för en enklare läsning. Dessa är som följer: 
Västnysyriska/syrianska/suryoyo och östsyriska/assyriska/asuraye. 

Analys 

Myten om en konflikt 
En stor del av identitetsskapandet för en medlem av de(-n) folkgrupp(-er) som denna studie rör 
verkar vara den ”konflikt” som uppstått folken emellan. Konflikten var ett ständigt 
återkommande tema under intervjuerna. 
   När jag genomförde min första forskningsintervju till denna studie fick jag noggrant förklarat 
för mig av informanten att arbetet med att få ytterligare informanter till en sådan här studie 

                                                
151 Ingmar Karlsson, Korset och halvmånen – En bok om de religiösa minoriteterna i mellanöstern och i Sverige, (Falun 2005) s.20 
152 Ibid. s.47 
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kommer vara ytterst komplext. Informanten tryckte starkt på att det inte skulle vara omöjligt men 
väldigt, väldigt svårt.  
   Informanten, titulerad Michael, hade en förälder på vardera sidan om den påstådda konflikt 
som han under en lång stund i intervjun berättat om. Konflikten mellan syrianer och assyrier 
visade sig vara något av det mest komplexa, mångbottnade och intressantaste jag någonsin 
kunnat föreställa mig. 
   På grund av den här konflikten, menade han, kommer individer på båda sidor av den att vara 
väldigt skeptiska till att ställa upp på intervjuer runt deras liv om de misstänker att den kommer 
komma på tal.  
   De yngre personer som jag intervjuat menar att konflikten bottnar i en rad olika händelser och 
skillnader folken emellan. De trycker ofta mycket hårt på hur ”larvig” de tycker att konflikten är 
därför att de likheter som grupperna har torde, enligt informanterna, vara starkare än vad som 
skiljer dem åt. Men det är inte svårt att se hur konflikten har format de människor som jag 
intervjuar, individernas ståndpunkter i frågan lyser tydligt igenom i samtliga dialoger. 
   Precis som Michael berättade för mig har vägen under studien varit allt annat än lätt och den 
enda anledningen till att jag överhuvudtaget har haft personer att intervjua beror mycket på det 
starka engagemang hos de personer som jag kommit i kontakt med och varit genuint intresserade 
av min studie, för vilket jag är evigt tacksam. Vad jag dock har lagt märke till är att de informanter 
som jag kommit i kontakt med inte varit alls varit skeptiska av anledningen att det skulle finnas en 
faktisk konflikt utan snarare att myten om den ska späs på ytterligare.   
 

Språket – Östsyriska / Västnysyriska 
Utöver de påtagliga religiösa skillnader som delar folken åt finns där ytterligare en åtskiljande 
faktor som tagits upp, om än som en notis, i alla mina intervjuer. Denna faktor är av en rent 
lingvistisk natur och bygger, enligt en informant, till stor del på vilken geografisk plats som 
individerna i fråga levt på. De människor som bott mot Irak, alltså österut, talar en dialekt av 
syriskan som de kallar östsyriska. (Dessa områden var och är av de båda folken huvudsakligen 
bosatta av assyrier och kallas därför även i folkmun för assyriska.) Länge västerut, mot Syrien och 
Libanon, där majoriteten av människor från de valda grupperna var syrianer, talades/talas 
suryoyo, västnysyriska. Västnysyriskan, till skillnad från östsyriskan som tagit mycket påverkan 
från arabiskan, är starkt färgad av andra syriska språk. Det finns även en tredje dialekt att ta i 
aktning. Turkiskans stora inflytande på denna syriska dialekt samt det faktum att den talas i det 
område av Turkiet som tituleras Tur Abdin har gjort att den simpelt kallas för turoyo eller 
turabdinska. Den ska dock inte blandas ihop med västnysyriskan som också talas till stor del i 
Turkiet av assyrier/syrianer. 
   Som assyrier tillskriver sig Ishtar assyriska, asuraye, eller östsyriska som sitt modersmål medan 
Michael, tillskriven båda folkgrupperna, hävdar att västnysyriska är det språk han talar. Båda 
informanterna nämner dock att de förstår båda språken men att de bara talar ett av dem. Vilken 
dialekt informanterna talar spelar ingen egentlig roll för dem menar de men de väljer ändå att ge 
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dialekterna olika namn beroende på vilken grupp de känner sig hemma i. Märk hur Ishtar längre 
fram i analysen till exempel talar om östsyriska och västnysyriska medan Michael talar om 
syrianska.  
 
Fuat Deniz skriver i boken ”En minoritets odyssé” att just språket var en av de stora 
anledningarna till att folket överlevt så länge. Språket och dess dialekter tycks dessvärre på senare 
år ha försvagats utanför Sverige och medför negativa konsekvenser för gruppens 
sammanhållning. Vilket både Ishtar och Sahra påvisar i intervjuerna. 
 

Ishtar: De som kallas för syrianer idag från Irak kan inte syrianska de kan arabiska. Och där blir det lite 
såhära.. Syrianer från Turkiet kan syrianska eller västassyriska de kan inte arabiska så de.. Det blir lite 
grupperingar där just för att enda sättet att kommunicera blir på svenska såklart och då kanske det inte 
blir den här tillhörighetskänslan. 
 
Sahra: Jag har en bror som.. Han bor i Turkiet och det är svårt att prata med honom för han pratar bara 
turkiska. 

 
En stor del av det, berättar Sahra, kan kopplas samman med det hon berättar om sina besök 
dagens Turkiet.  
 

Sahra: Jag är inte Turk, jag är ju Syrian! Men det fick man aldrig vara i Turkiet.. Där skulle man vara turk 
annars.. Bort! (Viftar med händerna från sig). 

 
 
 
 

Dagens hemnationer 
Som tidigare nämnt härstammar de båda folken från vad som tidigare varit det Osmanska riket. 
Det finns en påtaglig vanföreställning om att detta skulle betyda att de båda folken egentligen är 
ett och samma eftersom att de kommer från samma geografiska plats. Vi möter detta antagande i 
många sociala situationer där vi känner behov av att kategorisera människor; en svensk är från 
Sverige, en dansk från Danmark och så vidare. En turk kan däremot vara från lite varstans enligt 
denna studies empiri. Det syns i det alldagliga svenska ”raspratet” att någon som skulle 
härstamma från det forna Osmanska riket är just en turk. Faktum kvarstår dock att riket, vid sin 
storhetstid, sträckte sig från Slovenien till den Somaliska gränsen (lodrätt) och från Algeriet till 
Persiska viken (vågrätt). Att anta eller till och med hävda att någon från denna breda geografiska 
spann skulle vara just turk kan i många situationer skapa konflikt. Inte minst hos turkarna själva. 
Samtliga av de informanter som jag intervjuat för studien berättar ingående om nyligen gjorda 
besök i sina ursprungstrakter. 
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Turkiet 
Turkiets ständiga kamp för ett EU-medlemskap är något som man inte behöver leta länge i 
dagspressen för att hitta något om. En av de största motsättningar för landet verkar vara den 
bestående särbehandlingen av landets olika minoriteter. Att vara kristen i Turkiet är fortfarande 
ingenting som man gärna skyltar med och beskrivs närmast såhär av en av mina informanter: 
 

Sahra: Jag visste inte om jag skulle ha mitt kors inne eller ute, om du förstår vad jag menar. 

 
Mitt motiv med detta stycke är inte att på något som helst sätt svartmåla Turkiet eller de turkiska 
myndigheterna utan är precis som resten av analysen helt baserat på mina informanters egna 
historier. Alla som har påverkats av det Osmanska rikets brokiga historia har på ett eller annat 
sätt formats av den och det avgör givetvis på vilket sätt man väljer att agera i sitt liv idag. Det är 
aldrig frågan om vad ett folk gör mot ett annat, det är alltid en person mot en annan och ingen 
hel stat kan hållas ansvarig för något som fundamentalister gör.  Turkiet är ett land som verkar 
kämpa i rätt riktning men det finns enligt mina informanter en liten bit kvar att gå. 
Informanten Michael minns om just en specifik händelse som han var med om när han besökte 
Turkiet för en tid sen: 
 

Michael: Först så lämnar man ju fram passet och så tackade han och började läsa. Och.. eh.. då ser man 
ju att han först läser efternamnet (..) och det är ju liksom okey för det är ju ett turkiskt efternamn. Sen så 
läser de ju förnamnet och då fattar de ju att man är kristen så då vek han bara ihop det och kastade 
tillbaka det och sa typ ”välkommen tillbaka era jävla horor”. 

 
På följdfrågan, om hur de blev behandlade resten av resan, ges ett enkelt svar. 
 

Michael: Inte så jättebra kanske. 

 
Min andra informant från Turkiet Sahra, dessutom född där, säger dock att hon inte direkt 
bemötts illa när hon återbesökt landet. 
 

Sahra: Jaa.. Man går inte direkt runt med.. Och flaggar med att man är syrian.  

 
Sahra menar att man försvinner i mängden efter en stund. Det är egentligen bara informationen i 
passet som avslöjar att hon skulle vara syrian men hon anser fortfarande bäst att ligga lågt. 

    

Irak 
Både Ishtar och Michael nämnde under mina intervjuer med dem att det alltid är minoriteter som 
far mest illa under krig och/eller andra extrema förhållanden och Irak har väl utan tvekan sett sin 
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beskärda del av just detta. Att vara kristen i dagens Irak kan enligt en av denna studies 
informanter te sig väldigt kränkande av flera orsaker. Ishtar berättar om sitt besök: 
 

Ishtar: Vid gränsen så var det så klart.. att jag fick inte ta på mig vad som helst. Det var jobbigt för.. jag 
är kristen, jag ska inte behöva ta på mig liksom.. Muslimskt.. Jag vill ta på mig precis som jag vill för min 
religion tillåter det. Och det här.. Det som också är bittert är.. Jag är assyrier! I Irak! Det är mitt hemland 
lika precis som Turkiet och alla de andra mellanösternländerna är det. 

 
Trots det faktum att Ishtar valt att se på Irak som sitt hemland är bandet till det assyriska folket 
starkare än bandet till hemnationen. Att assyrier/syrianerna särbehandlas i Irak bekräftas av Sahra 
som i en del av intervjun likställer förföljelserna av kristna minoriteter i dagens Irak med Svärdets 
år, dock i mindre skala. Ishtar fortsätter sin berättelse om hemland med Sveriges erkännande av 
ovan nämnda folkmord. 
 

Ishtar: ..de har Armenien! De kan.. alltså.. de existerar, om man säger så, mycket mer än vad vi gör. De 
är fler än vad vi är, de har eget land, de har.. Så de betyder någonting. Och då känner jag mig så 
betydelselös för att jag är assyrier. 

 
Här kan man se att det finns en relativ vikt i att få tillhöra en stat. Ishtar talar om erkännandet av 
Seyfo och förkastar det faktum att assyrierna inte blivit mer uppmärksammade trots att även dem 
tillsammans med andra folkgrupper blev utrotade utöver armenierna. Att kunna identifiera sig 
som assyrier har alltid varit viktigast men nu spelar även faktorn med hemland in. Att 
informanten saknar hemland är inte det som får henne att känna sig betydelselös i jämförelse med 
armenierna men det bidrar till viss del att hon känner sig osynlig i kontext.  Även Sahra menar att 
det viktigaste för henne är att kunna identifiera sig som assyrier/syrian men: 
 

Sahra: Att flytta från Turkiet har varit.. jättejobbigt. Som att en stor pusselbit fattas. 
Int.: Har du någon gång funderat på att flytta tillbaka till Turkiet med din familj? 
Sahra: Varje natt.. I mina drömmar. 

 
 

Slutdiskussion 
I början av denna studie nämnde jag några olika aspekter som varit de bidragande orsakerna till 
att assyrier/syrianerna särbehandlats och under århundraden levt som en minoritet. En av dem 
som jag tog upp var religionen som genom historien legat till grund för folkets sammanhållning 
men också, till viss del splittring. En annan stor anledning som legat till grund för att gruppen 
lyckats överleva, trots återkommande inslag av förföljelse på grund av sin tro, är språket och dess 
dialekter. Enligt informanterna i denna studie har båda dessa aspekter emellertid kraftigt 
försvagats och deras fortlevnad ser heller inte ljus ut. 
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   Samtliga tre påpekar att det, under deras levnadstid, varit mycket viktigt för dem att känna sig 
tillhörig sin grupp assyrier/syrianer eller någon av dem. De talar med stort ethos om en stolthet 
för sina förfäders historia och en vilja att föra den vidare genom generationer. Något som dock  
har försvårats när både språk och religion, på olika platser, tappat i värde. Ishtar och Sahra, båda 
troende, nämner att emigrationen eller flykten till Sverige och att ha levt här på många sätt har 
påverkat på vilket sätt som de har formats som personer. De båda menar att de fortfarande har 
en stark anknytning till sin religion men förstår också varför andra assyrier/syrianer i Sverige inte 
känner att kyrkan har en så stor roll i deras liv längre.  
   Att leva under de extrema förhållanden som dagens kristna i Irak och Turkiet fortfarande gör 
och att fortfarande inte vara accepterad för sin trostillhörighet har lett till att de assyrier/syrianer 
fortfarande måste dölja de stigman som skiljer dem från landets övriga invånare. Detta medför 
också att de fortfarande vidhåller sin starka religiösa sammanhållning och, enligt studiens empiri, 
ofta söker kontakt med ättlingar utanför sitt eget lands gränser. Att välja eller i vissa fall tvingas 
att lämna den geografiska plats man härrör från och starta ett annat liv i en ny samhällskultur har 
för informanterna i studien verkat till att deras syrisk-ortodoxa tro tappat i relevans för deras 
identitetsskapande då de inte länge måste slåss för att få ha den. I Sverige, säger Sahra, får man, 
till skillnad från hennes ursprungsland Turkiet, vara den man vill och accepteras för det. Men 
även om den starka religiösa anknytningen fortfarande lever bland assyrier/syrianerna i Irak och 
Turkiet påpekas det av informanterna i studiens analys att valet att fortsätta leva i sitt 
ursprungsland har haft stora negativa inverkningar på språket och dess dialekter som ju tidigare 
spelat så stor roll för sammanhållningen. 
   Både Ishtar och Sahra nämner i analysen att de stöter på ättlingar som fortfarande bor kvar i 
Irak eller Turkiet och söker kontakt med ”svenska” assyrier/syrianer varav majoriteten inte kan 
tala det språk vilkets överlevnad de länge värnat om. Detta bidrar till vissa svårigheter eftersom 
att det krävt av Sahra, Ishtar och deras familjer att de måste kommunicera med de kvarlevande 
ättlingarna på antingen arabiska eller turkiska vilket i bästa fall talas av någon äldre medlem av 
familjen. Det är emellertid inte det faktum att de behöver tala turkiska eller arabiska som de 
främst nämner utan snarare att deras eget språk har silats bort hos de som fortfarande lever i 
ursprungsländer på grund av yttre påtryckningar. 
   Assyrianismen som jag nämner under rubriken ”Historia och bakgrund” har tagit ett ordentligt 
fotfäste i Sverige och Assyriska Föreningen i Södertälje är idag ett välkänt namn. Inte minst 
genom fotbollslaget Assyriska FF vars historia och betydelse bland annat skildras i dokumentären 
”Ett landslag utan land” av Nuri Kino. Att för assyrier/syrianerna kunna spåra sina tillbaka sina 
rötter till det Assyriska riket har enligt Stefan Andersson utmynnat i någon slags 
självbevarelsedrift. Minoriteten måste, på grund av sitt utsatta läge försätta att hävda sin existens. 
Informanterna i denna studie nämner att de visst har hemland, vare sig det är Turkiet, Irak eller 
Sverige så fattas där ändå en tillhörighetskänsla. Man kan ha ett medborgarskap, men man är inte 
en del av landet och någonstans tror jag att det är en stor pusselbit som fattas assyrier/syrianerna, 
att inte kunna relatera till ett land på samma sätt som tillexempel en armenier eller grek. Där 
nationen fattas får annat ta vid. 
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   Från de svar som jag fått från mina informanter har jag kunnat dra de slutsatser att de viktigaste 
aspekter som på störst sätt har påverkat hur de ser på sig själva är just språk och, i religionens 
försvagning, behållandet av sin ursprungskultur, som förvisso skiljer sig markant mellan olika 
individer av gruppen eftersom att deras geografiska spridning varit så stor. Det är främst efter 
dessa två saker som mina informanter har byggt sin identitet som assyrier/syrianer och de trycker 
hårt på vikten av att den stolthet för gruppen, som de ärvt av sina föräldrar också, ärvs vidare av 
deras egna barn och barnbarn. 
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”Trafiken är bättre, men det är kallt.” – En studie om 
utlandsstudenter i Sverige 

Sebastian Persson 

Inledning 
Mitt antologibidrag kommer att behandla utlandsstudenter, det vill säga studenter från andra 

länder som studerar i Sverige. Då detta utgår från ett etnicitetsperspektiv anser jag att det knyter 

väl an till antologins övergripande tema. Intresset för utlandsstudenter väcktes redan när jag för 

första gången satte min fot i Norrköping för att studera. Jag var då bosatt på ett studentboende. 

På detta boende upptäckte jag snart att det fanns förhållandevis många utlandsstudenter bosatta. 

Jag blev genast nyfiken på hur deras situation och deras liv såg ut och jag undrade även hur de 

såg på Sverige och dess kultur och skolsystem.  
Detta är anledningen till att jag slutligen bestämde mig för att genomföra mitt fältarbete om detta 

ämne. Det är således utlandsstudenterna som utgör mitt fält i denna studie. Då 

etnicitetsperspektivet är centralt för denna antologi går det inte att undvika att tankarna rör sig 

mot rasism och diskriminering. Jag vill därför i denna studie även undersöka utlandsstudenternas 

syn på dessa företeelser. Känner de sig diskriminerade eller känner de sig integrerade i det 

svenska samhället? 

Jag har genomfört denna fältstudie med hjälp av Grundad teori, som har väglett mig under 

arbetsprocessen. I analysen av data så har diverse stigma- och stämplingsteorier, främst de av 

Erving Goffman och Mats Hilte, hjälpt mig att närmare förstå fenomen såsom rasism och 

diskriminering. Dessutom har Jenkins teorier om identitetsskapandet varit ett gott stöd. De 

teoretiska utgångspunkterna kommer att förklaras närmare längre fram. 

 

Syfte 

Mitt syfte med denna fältstudie är att undersöka utlandsstudenternas situation. Hur deras liv ser 

ut i Sverige samt hur deras syn på den svenska kulturen kan se ut. Jag vill dessutom undersöka 

huruvida dessa studenter känner sig segregerade eller integrerade i det svenska samhället. 

Slutligen kommer jag även titta på hur deras livsvillkor och identitetsskapande förändrats av deras 

kulturombyte. 
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Tillvägagångssätt 
Under detta avsnitt kommer jag att beskriva hur mitt fältarbete har genomförts. Som redan 

nämnt i antologins gemensamma metoddel så har samtliga bidrag genomförts enligt metoden 

Grundad Teori. Denna metod kan beskrivas som en genomsyrande process som följer forskaren 

under hela arbetets gång och innebär även att det material som insamlats analyseras på ett 

systematiskt sätt för att sedan resultera i en teori.153 Jag kommer längre fram att beskriva hur 

Grundad Teori har tillämpats i detta bidrag. 

Tillträde till fältet 
Att få tillträde till det fält som önskas studeras kan vara en svårighet för många forskare. Detta är 

givetvis relativt beroende på vilket fält som i fråga ska studeras. För min egen del var tillgång till 

fältet förhållandevis enkelt införskaffat. Då mitt fält bestod av utlandsstudenter så hade jag genast 

tillgång till fältet eftersom jag, vid studiens genomförande, var bosatt på ett studentboende där 

antalet utlandsstudenter var relativt stort. För att nå ut till potentiella informanter behövde jag 

bara röra mig i de allmänna utrymmena på detta studentboende. Jag gjorde således ett 

bekvämlighetsurval154. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer relevanta informanter 

och dylikt för att de är lättillgängliga och därför underlättar forskningsprocessen. 

På grund av detta så utgörs mina informanter av studenter som bor på sagda studentboende. 

Detta medförde fördelar för min studie då det var enkelt att etablera och upprätthålla155 kontakter 

med informanterna.  Möjliga platser för utförande av observationer och intervjuer var också 

lättåtkomliga. 

Det förekom aldrig för mig något problem för att få tillgång till mitt fält. Mina informanter var 

hjälpsamma och intresserade. Behovet av så kallade grindvakter156 blev därav obefintligt. 

 

Datainsamling 
Det första jag gjorde för att samla in material och data var att genomföra en observation på fältet. 

Observationen gick till på det sätt att jag deltog i vardagslivet på sagda studentboende. Jag lade 

givetvis fokus på de utlandsstudenter som vistades på boendets allmänna utrymmen, såsom kök 

och allrum, och skrev sedan ner vad jag observerat i fältanteckningar157. Dessa anteckningar skrev 

jag efter det att observationen genomförts, då jag inte ville avslöja min roll som forskare. 

                                                
153 A. Strauss & J. Corbin, Basics of qualitative research – techniques and procedures for developing Grounded theory, (Thousand 
Oaks, 1998) s.12 
154A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder,  (Malmö 2002) s. 289 
155 L. Kaijser, ”Fältarbete”, Etnologiskt fältarbete, red. L Kaijser & M Öhlander, (Lund 1999)s. 34 
156 M. Hammersley & P. Atkinson, Ethnography, (London 2003) s. 27 
157 M. Öhlander, ”Deltagande observation”, Etnologiskt fältarbete, red. Kaijser & Öhlander, (Lund 1999) s. 82 
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Observationen var således en deltagande observation, men min roll som observatör förblev 

dold.158 

Efter det att observationen genomförts så gjorde jag en kodning159 av mina fältanteckningar. 

Denna kodning låg sedan till grund för utformandet av min intervjuguide. Jag kommer att 

beskriva kodningsprocessen närmare under nästkommande rubrik. 

När min frågeguide utformats så inleddes intervjuprocessen. Jag använde mig av 

semistrukturerade intervjuer160 vilket innebar att jag hade några övergripande frågor som jag 

utgick ifrån, men att utrymme lämnades åt följdfrågor och dylikt. En semistrukturerad intervju 

kan liknas mer vid ett vanligt samtal. 

Inledningsvis så gjorde jag två intervjuer. Dessa transkriberades sedan och då insåg jag att min 

frågeguide var i behov av tillägg och omformulering. Frågeguiden omvandlades någorlunda och 

tre nya intervjuer genomfördes för att sedan transkriberas och kodas. 

 

 

Analys med Grundad Teori  
När Grundad Teori tillämpas i forskningsprocessen så kan detta kännetecknas av att 

datainsamlingen sker parallellt med analysen av densamma.161 Denna företeelse uppkom för mig 

redan i arbetets inledande fas då jag först samlade data genom observation sedan analyserade jag 

data genom kodning, för att slutligen samla in data igen. Denna process genomgick jag under 

större delen av studiens gång då jag sammanlagt gjorde tre datainsamlingar, en observation och 

två intervjuomgångar, parallellt med tre analysomgångar, en kodning av fältanteckningar och två 

kodningar av transkriberade intervjuer. 

Det första steget i analysarbetet var, som redan nämnt, kodning av mina fältanteckningar. Då 

detta genomfördes i ett tidigt skede av fältarbetet var denna kodning en så kallad öppen 

kodning162, vilket innebär att jag inte hade några förutbestämda kategorier för de företeelser som 

jag ansåg intressanta. Jag samlade ihop företeelser, eller indikatorer, som var likartade och 

skapade således kategorier utifrån dessa. De kategorierna låg sedan till grund för min frågeguide. 

Vid kodningen av mina transkriberade intervjuer fanns emellertid kategorierna redan till hands. 

Dock visade kodningen att jag skulle behöva lägga till några frågor till mina intervjuer för att jag 

skulle få ut mer omfattande material angående vissa perspektiv. Därför gjorde jag dessa tillägg 

                                                
158 M. Öhlander, ”Deltagande observation”, Etnologiskt fältarbete, red. Kaijser & Öhlander, (Lund 1999). s. 74-81 
159 G. Guvå & I. Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003) s. 37 
160 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) s. 127 
161  Ibid. s. 375 
162 G. Guvå & I. Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003) s. 48 
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och omvandlade min ursprungliga frågeguide. Därefter gav jag mig ut på en andra 

intervjuomgång varefter dessa intervjuer också transkriberades och kodades. 

När all data var insamlad och kodad, så ”integrerades den i mina slutsatser” 163 som jag lite senare 

kommer att redovisa. 

Det är på detta sätt som Grundad Teori framkommit under mitt fältarbete. Det är dock inte helt 

korrekt, anser jag själv, att påstå att jag fullständigt tillämpat Grundad Teori då jag på grund av 

tidsbegränsning inte tycker mig upplevt full teoretisk mättnad164.  Teoretisk mättnad innebär att 

man under forskningsprocessen når en punkt då insamling av data inte längre ger någon ny 

användbar information. 

 

Presentation av fält och informanter 
Mitt fält består, som redan nämnt, av utlandsstudenter. Jag har valt att benämna utlandsstudenter 

som studenter som studerar i Sverige men kommer ifrån ett annat land. De studenter som utgjort 

mina informanter är bosatta på ett studentboende i staden där studien genomförts. De är fem till 

antalet. 

Studentboendet i fråga hyser ett förhållandevis stort antal med utlandsstudenter, varav det utgjort 

ett väldigt givande utrymme för observation och införskaffning av informanter. Mina 

informanters olika utbildningar, kön och ålder har för mig inte ansetts relevant i urvalsprocessen. 

Jag har fattat detta beslut då denna antologi är avgränsat till ett etnicitetsperspektiv samt att det, 

för den här studien, skulle bli alltför omfattande att undersöka även dessa perspektivs betydelse 

för mina informanters identitetsskapande och livsvillkor.  Jag har valt att inte skriva med 

informanternas exakta nationaliteter, detta för att undvika att röja deras konfidentialitet. Med 

nationaliteter menar jag exakt vilket land informanten kommer ifrån, vilket inte är intressant i sig. 

Att informanten är av utländsk härkomst är dock av största relevans för studien. Jag kommer 

dock att benämna informanternas härkomst på ett geografiskt övergripande sätt för att ge en viss 

vetskap om var informanterna kommer ifrån och vilken sorts kulturell bakgrund de kan tänkas 

ha. 

Den första informanten jag intervjuade har jag döpt till Axel. Han är 27 år och kommer ifrån 

södra Asien. Sedan intervjuade jag Lisa, 20 år, från östra Europa. Detta var mina inledande 

informanter och det var efter dessa som jag utökade min intervjuguide så att jag kunde få ännu 

mer djupgående material från mina andra intervjuer. Mina andra informanter är tre män Pelle, 

25år, från sydvästra Asien. Slutligen har vi Greger, 22, och Knut, 24, båda från Mellanöstern. Jag 

                                                
163 M. Hammersley & P. Atkinson, Ethnography, (London 2003) s.161 
164 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder,(Malmö 2002) s. 376 
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har valt att använda mig av svenska pseudonymer för att ännu tydligare säkra mina informanters 

konfidentialitet. 

Etik 
Under den tid som detta fältarbete genomförts så har jag ställts inför ett antal etiska företeelser 

och överväganden. Det första av dessa uppkom när det blev aktuellt med intervjuerna. Det var 

gällande införskaffandet av samtycke165 från informanterna. Jag fick mitt samtycke genom att 

grundligt informera mina informanter om deras rättigheter till konfidentialitet.  Informanternas 

anonymitet har jag bibehållit genom att, i den här rapporten, ge dem fingerade namn och mindre 

förändrad ålder. Deras exakta nationaliteter har inte heller tillkännagivits, utan jag har bara skrivit 

vilket geografiskt område de kommer ifrån. Slutligen har alla citat som används både översatts, 

från engelska till svenska, och tvättats. 166 

 

 

Teori 
Som tidigare nämnt har jag, i mitt analyserande, haft ett antal teoretiska tankegångar i åtanke. Jag 

kommer i korthet att definiera dessa i kommande avsnitt. 

Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som huvudsakligen grundar sig i tron om att 

all människans samspel och interaktion med varandra är social och att man interagerar genom 

”symboler”.167 Begreppet interagera kan definieras som samtal människor emellan, men inte bara 

muntligen utan även genom kroppsspråk och gester.168 Levin och Trost förklarar att all 

interaktion kan ses som social eftersom ”människan är en alltigenom social varelse” och därför 

blir allt hon gör också socialt.169 Den symboliska interaktionismen framhäver även ”det sociala 

samspelets betydelse för utvecklingen av individens självkänsla och självbild”170. Inte helt 

överraskande så menar teorin också att interaktion sker genom symboler. Symboler kan, i 

sammanhanget, vara en rörelse eller ett ljud eller dylikt som har fått en ”andra betydelse” och 

därför betyder mer än endast ljudet eller rörelsen i sig.171 Jag har i denna uppsats haft symbolisk 

                                                
165 B. Alver & Ö. Öyen, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund 1998) s. 99 
166 Ibid. s. 107 
167 J. Trost I. Levin, Att förstå vardagen, (Lund 1999) s. 11 
168 Ibid. 16 
169 Ibid. 11 
170 M. Hilte, Avvikande beteende, (Lund 1996) s. 108 
171 P. Lalander & T. Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik, (Lund 2007) s. 31 
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interaktionism i tankarna under analysen av mina informanters berättelser om företeelser som 

kan ha bidragit till formandet av deras identiteter och livsvillkor. 

Stigma 
Goffmans stigmateori är välkänd i sociologiska och etnologiska sammanhang. Jag har haft den i 

åtanke då mitt fält består av en grupp som kan stigmatiseras och dessutom utsättas för rasism. 

Det är där av tämligen svårt att inte föra tankarna till Goffmans stigma när man studerar 

företeelser såsom dessa. Jag gör en övergripande definition av begreppet. Goffman definierar 

stigma som ”en egenskap som är djupt misskrediterande”172 men den behöver inte alltid vara 

konstant utan är beroende av sammanhanget. Egenskaper som kan stigmatiseras kan vara fysiska 

åkommor, personlighetsdrag, grupptillhörigheter och i stort sett allt möjligt som bryter mot de 

sociala normerna i det aktuella sammanhanget. 

Identitetsskapande 
Richard Jenkins är förhållandevis välkänd för sina teorier om social identitet och 

identitetsskapande. Hans synsätt på hur människor skapar sin identitet har präglat min analys av 

informanternas ”utsagor” och det är det perspektiv jag haft när jag reflekterat över deras 

identitetsskapande. Jenkins definierar begreppet identitet som människans förmåga att förstå vem 

som är vem och vad som är vad. Det är genom en process av konstant behov av identifikation 

som människan skapar (gör) sin identitet.173 

Vidare menar Jenkins att människan har flera identiteter, då hon är ”multidimensionell”. 

Identiteten skapas även på grund av faktorer såsom kön och genus och gemensamt för alla 

identiteter är att de skapas genom en individs interaktion med andra människor. De kan således 

benämnas som sociala identiteter, vilket lämpligt nog är titeln på Jenkins bok (Social Identity). 174  

Det är tämligen enkelt att dra paralleller till symbolisk interaktionism i detta resonemang. 

Dessutom så har jag använt mig av Thomas Hylland Eriksen och hans syn på kultur och 

identitetsskapande.175 Han skriver bland annat om hur vår identitet skapas genom både vår kultur, 

vårt samhälle, våra gener men också genom våra egna fria val. Teoretiska perspektiv som speglar 

Jenkins syn på identitet men som jag också haft i åtanke under mitt analyserande då det är mer 

kulturellt vinklat. 

                                                
172 E. Goffman,Stigma- Den avvikandes roll och identitet, (1972) s. 12 ff 
173 R. Jenkins, Social Identity, (London 2008) s. 5 
174 Ibid. s.17 
175 T.H. Eriksen, Rötter och Fötter, (Oslo 2004) 
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Tidigare forskning 
Det har genomdrivits förhållandevis lite forskning om utlandsstudenter och deras situationer. Jag 

har dock kommit över ett antal vetenskapliga artiklar inom detta område. De är skrivna av Senel 

Poyrazli och behandlar utlandsstudenter i USA. I artikeln ”Barriers to Adjustment” skriver 

Poyrazli att utlandsstudenter möter många problem relaterade till bland annat boende, transport, 

akademisk och social interaktion av olika nivåer samt andra dylika företeelser.176 Artikeln är en 

rapport av en studie över utlandsstudenter i USA och vad de måste genomlida för att integreras i 

såväl det akademiska som det sociala livet. Min studie är inte helt olik denna och det har medfört 

att jag även haft hjälp av den i min analys av mitt material. 

Analys 
När jag studerade utlandsstudenterna var det tre huvudsakliga perspektiv som fångade mitt 

intresse. Då de är studenter så blir deras syn på skolan och dess system intressant samt även 

huruvida det finns någon kulturell skillnad på attityderna till utbildning. De andra perspektiven 

kan tyckas något självklara. Det första är givetvis att titta på kulturen. Vilka skillnader känner 

informanterna av angående kulturen i Sverige och deras hemländer? Slutligen ville jag även 

undersöka informanternas eventuella integration/ segregation i det svenska samhället och vad de 

själva ansåg om detta. Dessa teman har växt fram under mitt bearbetande av materialet, genom 

kodning och kategorisering och dylikt. Under resterande sidor av denna rapport följer min analys 

av studien. Det är dock viktigt att veta att denna endast speglar fem individers tankar och känslor 

och är därav inte representativt i någon större utsträckning. Långt mer omfattande forskning i 

dessa områden kan generera helt andra resultat än vad som kan komma skildras framöver. 

Studielivet 
Eftersom mina informanter är studenter blir studielivet genast en intressant aspekt att undersöka. 

Jag frågade inledningsvis mina informanter om varför de valde att studera i just Sverige. Svaren 

blev förhållandevis enhälliga. Sverige har ett väldigt gott rykte när det gäller utbildning och flera 

av informanterna valde också Sverige på grund av ekonomiska skäl. 

 

                                                
176 Senel Poyrazli, ”Barriers to Adjustment: Needs of International Students Within a Semi-Urban Campus 
Community”, Journal to Instructional Psychology, 34 (2007: 1) s. 43 
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Axel: En viktig anledning till att studera i Sverige var att studierna i sig är gratis. 
 

De andra informanterna uttrycker också ekonomiska faktorer som anledningar till att de valde att 

studera i Sverige. Lisa berättar om att hon tror att möjligheter till ett välbetalt jobb är bättre i 

Sverige än i hennes hemland. Instinktiva slutsatser som kan dras av dessa svar kan vara att 

Sveriges, och för den delen västvärldens, ekonomiska situationer är mer ”utvecklade” och 

stabilare än i informanternas hemländer samt att arbetsmarknaden ser annorlunda ut, med fler 

och ”bättre” arbetsmöjligheter. Detta kan medföra en fördelaktig förändring för informanternas 

nuvarande samt potentiellt framtida livsvillkor. 

Beträffande de kulturellt betingade attityderna till skola och utbildning så har en del företeelser 

uppkommit under mina intervjuer. Informanten Lisa uttryckte några av dessa skillnader: 

Lisa: Jag har uppfattat att skolsystemet i Sverige bygger på att man får eleven själv intresserad 
och engagerad. I mitt hemland förklarar man bara vad man ska kunna och inte varför man ska 
kunna det. Attityden mot lärarna är också annorlunda. 

Informanterna Pelle och Greger vidareutvecklade detta. Pelle menar på att han inte tycker att 

universitetslivet i sig är särskilt annorlunda men att folk i Sverige verkar ha en mer seriös attityd 

till att studera. Vad gäller utbildningsnivå och lärare så uttryckte Knut sig om detta på följande 

sätt. 

Knut: Utbildningsnivån är nästan samma. Jag tycker att lärarna är ungefär lika kompetenta men 
till skillnad från i mitt hemland, så är lärarna här alltid tillgängliga och hjälpsamma. Man kan 
alltid få tag på dem. I mitt hemland är detta knappt möjligt, då måste man boka tid med lärarna 
och då kanske de ändå inte har tid att träffa dig. 
 

Utifrån ovannämnda citat och svar från informanterna kan det tyckas finnas en viss kulturskillnad 

i synen på och attityden till skola och utbildning i Sverige gentemot informanternas hemländer. 

Denna attitydskillnad kan grundas i olikheter gällande arbetsmarknad och ekonomi i 

informanternas hemländer jämfört med Sverige, vilket gör att högre utbildning kan innebära 

fördelar på en annan nivå här. 

Informanternas livsvillkor har berörts på uppenbara sätt såsom att bo på ett studentboende i 

stället för hemma hos familjen och att studera i nya universitetsbyggnader och lokaler. Den 

fysiska miljöns påverkan på informanternas livsvillkor är dock inte exklusiv till utlandsstudenter 

utan är generell för de flesta studenter på universitetet.   

 Som det har framkommit så tyckte mina informanter inte att det fanns alltför nämnvärda 

skillnader i den fysiska studiemiljön eller hur utbildningen såg ut. Skillnaderna framgick dock i de 

kulturella attityderna till utbildning och i vissa fall även till lärare. Dessa skillnader kan således ha 

bidragit till att mina informanters livsvillkor kan ha förändrats då de i Sverige möts av en 
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inställning till utbildning som de inte tidigare varit vana vid. Flera av dem nämner att de anser det 

finnas en mer seriös attityd till att studera hos svenskarna. Detta kan ha lett till att informanterna 

behövt förändra sina studievanor för att bättre passa in den nya studiemiljön de kommit till. 

Några av informanterna fann lärarnas attityder gentemot studenterna annorlunda än vad de var 

vana vid. Detta är också en del av de skillnader som utlandsstudenter tvingas anpassa sig till. 

Det är dessa kulturellt betingade skillnader i inställningar, attityder, studievanor och dylikt som 

blir hinder för utlandsstudenternas integration i den akademiska världen.177 De behöver lära sig 

att anpassa sig efter dessa och på så sätt påverkar studielivet mina informanters livsvillkor. 
 

Sverige – Skillnad eller ej? 

Eftersom mina informanter härstammar från andra delar av världen så blir även de kulturella 

samt sociala skillnaderna av intresse att titta närmare på. Vid frågor om informanternas första 

intryck av det svenska samhället så svarade Greger att han ansåg att Sverige var ett väldigt öppet 

samhälle, något som vidareutvecklades av Knut som konstaterade att ”deras” muslimska samhälle 

var mer konservativt än Sverige. Detta kan bero på att Sverige är sekulariserat och att kyrkan inte 

har någonting med staten att göra. Så är inte fallet i Greger och Knuts hemländer där islam är 

statsreligion. Religion och dess roll i samhället samt synen på densamme blir genast en viktig 

faktor till skillnader länderna emellan. Det kan tänkas att detta skulle kunna bidra till några av 

informanternas identitetsskapande, då religiös tillhörighet kan bli ett så kallat stambetingat stigma178. 

Det är ingen av informanterna som känt sig diskriminerade på grund av sin religionstillhörighet 

även om informanten Pelle uttryckte en viss oro på grund av medias framställning av Islam. 

Religionen har dock spelat en viss roll för några informanters livsvillkor, vilket jag kommer skriva 

mer om senare.  

När jag frågade om vilka andra kulturskillnader som tidigt utmärkte sig hos mina informanter, 

beträffande Sverige, så var svaren mer ”ytliga” än väntat. 

Greger: Trafiken är mycket bättre i Sverige, men jag hade inte väntat mig att vädret skulle vara 
så kallt. 

Detta sade informanten Greger. Pelle fortsatte på samma spår när han berättade om hur 

förbluffad han var över att bilarna stannade för honom när han behövde gå över gatan. Något han 

inte var van vid hemifrån. Sådana här skillnader som klimat och trafik kan tyckas vara tämligen 

självklara bidrag till några av informanternas livsvillkorsförändringar, men även detta är faktorer 

                                                
177 Senel Poyrazli, ”Barriers to Adjustment: Needs of International Students Within a Semi-Urban Campus 
Community”, Journal to Instructional Psychology, 34 (2007: 1) s.30 
178 M. Hilte, Avvikande beteende, (Lund 1996) s. 126 
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som några av mina informanter behövt anpassa sig efter.  

 

När intervjuerna börjat fördjupas så kom vi in på mer ingående kulturella och sociala skillnader. 

Axel nämnde bland annat skillnaden i synen på familjen. 

Axel: Jag tror att synen på familjelivet och familj i allmänhet är annorlunda. Det är väldigt 
viktigt hemma, men här i Sverige tenderar folk att vara mer självständiga. 

Skillnaden i familjesyn kan även den tänkas ha grund i religionen. Då ett betydligt högre antal av 

befolkningen är troende i Axels hemland än i Sverige och familjelivet är något som, enligt många 

religioner, bör värnas över. Det framkom även andra sociala och kulturella skillnader. Knut, som 

kommer ifrån en storstad, konstaterade vilka skillnader han uppmärksammat gällande stadslivet. 

Han gick även in på skillnader han tyckte sig se i synen på arbete. 

 

Knut: Där hemma finns det väldigt mycket människor så det är alltid ”surrigt” och stressigt. 
Folk är inte avslappnade. De har alltid bråttom och håller ett högt tempo. 
 
Knut: Om det finns arbeten som behöver göras så går folk och ‘tänker på allt arbete samtidigt’ 
hemma. I Sverige är man inte lika spänd med arbete, vilket jag tycker är bra. 

 

Detta citat kan återkopplas till ett tidigare, det som angick skillnader i trafiken, då detta också 

berör hur olika stadsplanering, struktur och kommunikation kan se ut i Sverige jämfört med dessa 

informanters ursprungsländer. Skillnader som dessa bör tas i beaktande när informanternas 

livsvillkor diskuteras. Detsamma kan sägas beträffande synen på arbete då socialt och kulturellt 

betingade attitydskillnader också innebär viss inverkan på informanternas livsvillkor, vilket togs 

upp tidigare när synen på skola och utbildning diskuterades.  

Jag frågade informanterna om vilka kulturella skillnader som de ansåg var störst och vilka som 

var svårast att ”anpassa sig” till. Språket togs, föga överraskande, upp som en av de större 

svårigheterna, men informanterna var överens om att de svenskar som de träffade var vänliga och 

hjälpsamma. 

Axel: Kulturerna är väldigt olika varandra. Men turligt nog så kan folk här I Sverige anpassa sig 
väldigt lätt efter dig. De försöker kommunicera med dig, så det finns ingen klyfta mellan er, 
trots kulturella skillnader. Språket är givetvis den mest påtagliga skillnaden i kultur. 
Språkbarriären är ett stort hinder. 

Att språkbarriären är av stor vikt för utlandsstudenter är lätt att förstå. Det bidrar direkt till att 

stämpla individen ifråga som annorlunda om denne inte kan språket i aktuella land. 

Språkbarriären blir således en faktor både för utlandsstudenternas identitetsskapande såväl som 
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livsvillkor, något som genomgående framgår i Poyrazlis artikel179. Jag kommer att gå närmare in 

på språkbarriären under nästkommande rubrik.  
 

Integration 
Då mina intervjuer fördjupades började jag fråga mina informanter om diskriminering, rasism 

och deras eventuella integration i det svenska samhället. Som redan tidigare framkommit så 

visade sig språket vara ett av hindren för mina informanter att kunna integreras. 

 

Knut: Eftersom man inte förstår alla lappar och skyltar som hänger omkring så händer det att 
man missar många olika saker. 
 

Knut påvisar här tydligt hur språkbarriären står i vägen för utlandsstudenternas integration. 

Informanten Greger berättar om när han för första gången skulle handla i Sverige. Han förklarar 

hur han inte förstod vad som stod på de olika burkarna och paketen och att han därför var 

tvungen att åtskilliga gånger fråga om hjälp och fråga i fall han hade fått rätt varor. 

Detta är ytterligare ett klart exempel över språkets betydelse för en lyckad integration. Jag ställde 

frågan om mina informanter försökt eller tänkte försöka lära sig det svenska språket. Det var 

ingen av de som hade varken försökt eller tänkt försöka lära sig svenska. Greger förklarar: 

 

Greger: Det har aldrig funnits något behov av att lära sig svenska. Svenskarna förstår ju 
engelska. Man klarar sig med engelskan. 
 

Detta resonemang var vanligt hos mina informanter. Behovet av att lära sig svenska finns inte, 

eftersom engelskan fungerar lika bra för kommunikation. Språkbarriärens betydelse gör sig här 

återigen påmind. Den har en avgörande betydelse för mina informanters och för icke 

svensktalande utlandsstudenter identitetsskapande och livsvillkor. Det blir genast uppenbart att 

personen i fråga inte tillhör den generella befolkningen om denne inte kan språket som talas i 

landet. Vilket bidrar till att sagda individ genast stämplas som avvikare och medför i sin tur en 

påverkan av denna individs identitet. Livsvillkoren berörs, precis som mina informanter nämnt, 

genom svårigheter att förstå lappar och texter i alla möjliga sammanhang och detta leder till att 

man kan gå miste om viktig information och andra händelser. Informanternas sociala liv kan 

också tänkas bli lidande. 

                                                
179 Senel Poyrazli, ”Barriers to Adjustment: Needs of International Students Within a Semi-Urban Campus 
Community”, Journal to Instructional Psychology, 34 (2007: 1) 
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När man vidare diskuterar integration/segregation så är det svårt att undvika ämnet rasism. Jag 

frågade således mina informanter om huruvida de utsatts för någon diskriminering. Axel berättar 

då om hur han bara känt sig diskriminerad en gång. En tenta skulle göras på hans nuvarande 

utbildning. Möjligheten att få göra tentan anonymt fanns, men erbjöds endast de svenska 

studenterna. Utöver detta har han aldrig stött på någon rasism eller diskriminering. Detsamma 

gäller de andra informanterna. 

Pelle: Jag trodde att jag skulle möta nån sorts rasism, men jag har inte känt av något sådant. Jag 
har aldrig blivit diskriminerad. 

Lisa, som är från östra Europa, har ett resonemang om varför hon inte behandlats ”annorlunda”. 

Lisa: Jag har nog inte haft så stor erfarenhet av att bli behandlad på ett annat sätt. Eller jag har 
ändå känt av ett annat behandlingssätt, men på ett positivt sätt. Möjligen på grund av mitt 
utseende, för jag ”ser svensk ut”. 

Här ser man hur Lisa kan ha undvikt diskriminering tack vare sitt utseende. Utseendet kan ha en 

direkt stigmatiserande effekt180 om man inte har det utseende som tillhör normen. Mina andra 

informanter, som härstammar från mellanöstern och södra Asien, har ett utseende som är fullt 

normalt i deras hemländer men som inte är en del av den svenska normen. De har en annan hud 

och hårfärg. De har dock inte känt av någon diskriminering på grund av detta. 

 Det har givetvis framkommit både religiösa såväl som kulturellt betingade faktorer som vidare 

kan begränsat informanternas integration. Informanten Pelle berättar om hur religion har varit en 

någorlunda begränsning för honom. 

Pelle: Här i Sverige känns det som att folk går till krogen varje helg, men jag går inte dit. Jag 
går aldrig dit. Jag är muslim och vi äter inte gris och vi dricker inte alkohol och just det gör att 
det blir svårare att ”smälta in”. 

Här visas väldigt tydligt hur alkoholkulturen i de olika länderna, i samband med den religiösa 

synen på alkohol, bidrar till att Pelles integration i det sociala livet begränsas. Han missar diverse 

arrangemang såsom möten och fester och kan därav få svårigheter att integreras i ett socialt 

umgänge.  

Ett intressant resonemang som uppkom under mina intervjuer kom från Lisa. Hon reflekterade 

över om segregationen av olika grupper alltid var ofrivillig eller om den kunde vara medveten 

ibland. 

Lisa: Jag tror inte att det ofta är svenskar som segregerar sig från invandrare, utan jag känner 
folk som har hela familjer här och som på ett sätt väljer att segregera sig själva, de vill faktiskt 
inte vara riktigt som svenskar. De tycker kanske att svenskarna saknar kultur och deras sociala 
interaktion kanske inte är…så bra.. eller.. 

                                                
180 E. Goffman, Stigma – Den avvikandes roll och identitet, (1972) s.14 
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Lisa vidrör här ett väldigt intressant antagande. Detta självstigmatiserande beteende kan grundas i 

att dessa grupper känner en viss ”vi och dom” -känsla”, ett fenomen som förekommer i både 

Goffman och Hiltes teorier. Lisa säger dessutom själv att hon ibland föredrar att inte umgås med 

svenskar utan att hon känner en större gemenskapskänsla när hon umgås med andra 

utlandsstudenter. De andra informanterna uttrycker liknande känslor. 

Det visade sig dock att informanterna ändå kände sig generellt integrerade i Sverige. 

Lisa: Däremot så tycker jag att jag själv är väldigt mycket integrerad i det här samhället 
eftersom, jag har ju från början tyckt om själva systemet och därmed så vill jag följa med det, 
till exempel göra så som saker och ting ska göras. 

Pelle är också väldigt nöjd med sitt val av Sverige som studieplats och säger att han kan leva som 

han vill och att ingen tvingar honom att leva på ett visst sätt. Alla informanterna var väldigt 

positiva till Sverige, såväl samhället som dess kultur och flera av de kände sig relativt integrerade 

trots begränsningar och kulturella skillnader. De kände att behovet av att anpassa sig till den 

svenska kulturen inte var alltför stort då de ansåg svenskarna som hjälpsamma och lättanpassade. 

Gällande mina informanters integration i det svenska samhället så har det här framkommit att 

informanterna själva, till viss del, känner sig integrerade. Deras svar på mina frågor var generellt 

positivt laddade gentemot Sverige och svenskarna som folk. Skillnader i religion och kultur har 

dock lett till att informanterna inte blivit fullt integrerade vilket i sin tur lett till att deras livsvillkor 

och även deras identiteter har påverkats. På grund av den omnämnda språkbarriären uppstår 

svårigheter med att förstå och göra sig förstod vilket leder till att informanternas livsvillkor 

formas efter detta, på sätt som beskrivet ovan, samt att deras identitet per automatik stämplas 

som avvikande.  

 

 

Slutdiskussion 
Jag kommer i detta stycke att sammanfatta vilka resultat som studien frambringat samt diskutera 

studien i sig. Vad som visat sig under mina intervjuer är således att informanternas livsvillkor och 

identitet påverkats av deras val att flytta till Sverige för att studera samt det uppenbara 

kulturombyte detta medfört. De har behövt anpassa sig till nya normer och sociala samt kulturella 

företeelser de inte varit vana vid hemifrån. Detta medför således en stigmatisering av 

informanterna då de inledningsvis inte är anpassade efter sagda fenomen. Sociala och kulturella 

olikheter som uppkommit är sådana som olika attityd till skola, utbildning, arbete och familjeliv 

men religionens förhållande till informanterna. Språkets betydelse för mina informanter har 

diskuterats i varje del analysen och det framgår tydligt att språkbarriären har ett stort inflytande 
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över utlandsstudenternas livsvillkor och identitetsskapande. Detta visas dels i den mån att 

språksvårigheter medför problem för informanternas integration i olika sammanhang samt att 

stämpeln och känslan av att avvika från normen gör sig hörd. Språkbarriärens innebörd för 

utlandsstudenter betonas även i redan nämnda studier av Poyrazli181. 

Ämnesområdena rasism och diskriminering har berörts under studien, men det har visat sig att 

dessa fenomen inte har varit särdeles betydelsefulla för mina informanters livsvillkor och 

identitetsskapande. De säger sig inte ha känt av något sådant utan har alla upplevt Sverige och 

svenskarna som öppna och hjälpsamma. Jag tror att detta kan bero på att dessa utlandsstudenter 

lever i studentboenden och därför kan tillbringa sin vardag tillsammans och på så sätt isolerar 

dem från övriga samhället. En annan tanke som slagit mig är min egen betydelse för 

informanternas svar. Då jag själv är svensk kan det tänkas att informanterna inte velat fullt 

uttrycka sig om potentiell rasism från svenskar. 

Utlandsstudenternas integration är ett annat perspektiv jag tagit upp i studien. Några av 

informanterna kände sig själva relativt integrerade även om svårigheter för integrationen uppstått. 

Språk, religion, sociala och kulturella olikheter är alla faktorer som begränsar utlandsstudenters 

integration i Sverige.  

Resultatet av detta fältarbete skrapar endast på ytan av ett tämligen outforskat fält. Min 

oerfarenhet som forskare och intervjuare kan ha lett till att mina intervjuer inte blivit så pass 

djupgående som de kunnat bli. Fler perspektiv och aspekter kan undersökas och alltmer 

omfattande studier kan och borde göras om utlandsstudenternas livsvillkor och identitet.  

 

 

                                                
181 Senel Poyrazli, ”Barriers to Adjustment: Needs of International Students Within a Semi-Urban Campus 
Community”, Journal to Instructional Psychology, 34 (2007: 1) 
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Gemensam Slutdiskussion 

Under formandet av denna antologi har vi fått en ökad förståelse för samtliga av våra teoretiska 

utgångspunkter. Genom att ha arbetet efter och uppfyllt vårt gemensamma syfte har vi kunnat 

påvisa innebörden av etnicitet, identitet och stigma samt dess betydelse för våra informanters 

livsvillkor. 

 

En av de viktigaste aspekterna som verkat som en stor del av informanternas identitetsskapande 

har varit känslan av grupptillhörighet. Dock står ett av antologibidragen ut markant på denna 

punkt. 

I Aksentijevics del ”Vi är nästan identiska” behandlas den breda variation av folkgrupper 

geografiskt tillskrivna den del av Europa som kallas Balkan. De informanter som Aksentijevic 

använt i sin studie menar att Jugoslaviens delning ledde till att individerna i folkgrupperna drog 

sig mer och mer till sina egna ursprungliga tillhörigheter. Det blev på sätt återigen viktigt för dem 

med nation, religion och språk. Detta håller emellertid på att ändras och informanterna menar att 

de på sikt integreras in i en mer övergripande ”Balkan-identitet” snarare än att huvudsakligen se 

på sig själva som serber eller bosnier. 

En liknande iakttagelse har gjorts i Almqvists del där identitetsskapandet hos syrianer och assyrier 

behandlas. Individer från de båda folkgrupperna har trots sin väldigt liknande bakgrund, sedan 

emigrationen till bland annat Sverige, funnit olikheter folkgrupperna emellan för att på så sätt 

skapa en starkare tillhörighet till sin egen grupp. Detta har dock ändrats radikalt under senare 

generationer och Almqvists informanter menar att olikheterna och de konflikter de skapat har 

fallit i glömska. Religionen, som på många sätt var den ursprungliga gemensamma nämnaren, 

spelar inte alls lika stor roll idag som den en gång har gjort. Informanterna talar om sig själva som 

kristna men gör inte någon större skillnad på vilken kyrka de tillhör. 

Diskussionen om gemenskap kan även finnas i Perssons studie om utlandsstudenter. Hans 

informanter söker en gemenskap i ett nytt land, en ny miljö och en ny kultur. Utlandsstudenterna 

söker såväl integration I Sverige som gemenskap och tillhörighet till de själva. Detta parallellt med 

deras vilja att fortfarande bibehålla sin egen etniska och kulturella tillhörighet. Något de anser 

fullt möjligt. 

Alghazis del skiljer sig dock, som tidigare nämnt, från ovanstående bidrag på denna punkt. 

Informanterna lägger inte vikt i sina egna etniska tillhörigheter utan talar mer om invandrare och 

utländska människor generellt. De identifierar sig mer med majoriteten i deras grannskap än de 

etniska ursprungen. Detta underlättar även då deras föräldrar anser sig vara väldigt integrerade. 
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Genom vad som diskuterats här ovan skulle vi vilja påvisa sambandet mellan våra gemensamma 

teoretiska utgångspunkter (etnicitet, identitet, stigma) och våra informanters situation. Vi har sett 

en generell tendens till betydelsen av etnicitet, med fokus på etisk tillhörighet, för formandet av 

våra informanters identitet. Då etisk tillhörighet, sociala och kulturella skillnader har lett till 

olikheter i våra informanters livsvillkor. Vilket i vissa bidrag i antologin har visat tendenser till 

potentiell tribal stigmatisering till vikt för individernas byggande av persona. I Alghazis bidrag 

tycks dock inte något uppenbart stigma utvecklats hos informanten förrän ämnet presenterats 

och problematiserats för denne, men där finns ändå en reell koppling till begreppet. 

 

Att leva i Sverige och se på sig själv som individ med annan etisk tillhörighet än svensk har för 

informanterna i denna studie spelat en avgörande roll i deras byggande av identitet. En av de 

största aspekterna som tagits upp i en majoritet av intervjuerna har varit att minnas sitt arv och 

att ständigt bli påmind om vart man hör hemma. Även då många kulturella och etiska attribut 

glömts bort eller försvagats av att bo i Sverige kommer det utländska arvet troligtvis att fortsätta 

forma våra informanter genom resten av deras liv och förhindra en total försvenskning av deras 

identitet. För om jag gör som ni, vem är jag då?  

 

 

 

 


