
 
 

Linköpings universitet 

Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK 

Socialantropologi 

C-uppsats HT 2010 

LIU-IKK/SANT-G--11/002--SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ett hav av vithet” 

- Om betydelsen av etnicitet vid identitetsskapande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Författare: Elin Björk 

        Handledare: Åsa Nilsson Dahlström 



 
 

Upphovsrätt 
 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från 

publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 

kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 

undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 

tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 

garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ 

art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 

som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 

dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande 

för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 

http://www.ep.liu.se/. 

 

 

 

Copyright 
 

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – for 

a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, to 

download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for non-

commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke 

this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the copyright 

owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 

security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her 

work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 

procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www home 

page: http://www.ep.liu.se/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Elin Björk 

 

 

 

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/


 
 

Sammanfattning  

I det nutida västerländska samhället är frågor kring etnicitet, identitet och vithet ständigt aktuella. 

Politiska framgångar i många europeiska länder för högerextrema partier lyfter återigen fram 

frågor kring etnisk tillhörighet och vad detta faktiskt innebär och får för konsekvenser i 

samhället. Denna undersökning syftar till att undersöka hur fyra unga kvinnor med sitt eget eller 

sina föräldrars ursprung i ett annat land upplever processer av identitetsskapande utifrån 

föreställningar om etnicitet och vithet. Genom intervjuer med dessa kvinnor analyseras om de 

upplevt etnicitet som viktigt i identifikationsprocessen, hur de upplevt utanförskap och hur de ser 

på framtiden i ljuset av denna politiska utveckling. Slutsatsen av denna undersökning är i korthet 

att etnicitet inte alltid varit viktigt för dem, men att det gjorts viktigt av samhället när de blev 

äldre. Vidare är att det inte handlar om etnicitet utan om avvikande kroppar och att framtiden 

handlar mycket om tankar kring ett ”hemland” som andra ser som deras men som de själva inte 

ser som sitt eget. 

   

Nyckelord: Etnicitet, identitet, vithet, invandrare, Sverige 

 

Abstract 

In contemporary western society questions about ethnicity, identity and whiteness are constantly 

present. In many European countries political success for nationalist right wing parties once 

again reveal questions about ethnic belonging, what this actually means and what consequences 

it has for society. The purpose of this essay is to study how four young women, who trace their 

own or their parents origin in another country, experiences processes of identification regarding 

preconceptions about ethnicity and whiteness. Through interviews with these women the 

questions if they have experienced ethnicity as being important in there identification process, 

how they have experienced feelings of being denied full access to the Swedish society and how 

they view their future in light of this political development, are analysed. The conclusion of this 

study is in essence that ethnicity was not always important for them, but society made it 

important when they became older. Further more, that it is not a question about ethnicity instead 

it is about deviating bodies and that their thoughts about the future evolve around a ”homeland” 

which others see as theirs but they themselves do not.  

 

Key words: Ethnicity, identity, whiteness, immigrants, Sweden 
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Inledning 
“Through strange encounters, the figure of the 

`stranger´ is produced, not as that which we fail to 

recognise, but as that which we have already 

recognised as a `stranger´.”  

        Sara Ahmed Strange encounters 

 

Inspirationen att skriva denna uppsats har kommit från två ganska skilda håll. Dels från teorier 

kring den post-koloniala världen, vithetsstudier och Blackfeminism, men också från människor 

jag har mött och hur de, och jag, påverkas av en samhällsutveckling som återigen ser ut att 

normalisera och acceptera rasism och främlingsfientlighet. Det är också en samhällsutveckling 

som speglar ett samhälle i förändring, från föreställningen om ett folk och en nation under 

folkhemstiden mot föreställningen om ett mångkulturellt samhälle, och den rädsla och oro som 

detta medför. Denna förändring har inneburit många nya aspekter, och en av dem är att vårt 

vardagsspråk i dag innehåller ord som vi knappt använde för trettio år sedan. Några av dessa ord 

som i dag används frekvent i samhällsdebatten är första- andra- tredje- och fjärdegenerationens 

invandrare. Men när slutar man att vara invandrare och blir svensk? Och vad är denna etnicitet 

som vi ständigt talar om? 

 

På grund av all forskning kring och den “allmänna uppfattningen” att invandrarungdomar och 

vuxna första, andra eller tredjegenerationens invandrare upplever en krock mellan “sin” 

traditionella kultur/etnicitet och den svenska moderna kulturen/etniciteten så ville jag undersöka 

om etnicitet (och då menar jag allt som den vardagliga och vetenskapliga definitionen lägger in i 

detta begrepp så som ras, religion, traditioner, geografiskt ursprung osv.) varit en viktig och 

formande del under mina informanters tonårstid och den identifikation som sker under dessa år. 

Mycket forskning har enligt Barzoo Eliassi gjorts utifrån detta kulturalistiska perspektiv och 

visar att invandrarungdomars identitet hamnar i ett gränsland mellan “ursprungskulturen” och det 

“nya” landets kultur,
1
 eller för att låna en av mina informanters uttryck, i ett “mellanförskap”

2
. 

Jag ställer mig dock, precis som Eliassi, kritisk till det kulturalistiska perspektivet.  

 

                                                 
1
 Barzoo Eliassi (2010) A stranger in my homeland. The politics of belonging among young people with Kurdish 

backgrounds in Sweden. Universitetstyckeriet, Mittuniversitetet, Sundsvall. s. 17-18. 
2
 Intervju med Maria. 
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Forskning kring invandrarungdomar, identitet och etnicitet är inget nytt område. Den forskning 

som genomförts har dock ofta ett lite annat perspektiv än det jag valt. Barzoo Eliassi har i sin 

avhandling A stranger in my homeland (2010) intervjuat kurdiska ungdomar i Sverige kring 

deras identitetsskapande i förhållande till inkludering och exkludering. Eftersom avhandlingen är 

skriven på Mittuniversitetets Institution för socialt arbete, har avhandlingen en tydlig vinkel mot 

socialt arbete och en mer kollektiv inriktning. En annan avhandling med liknande ämne är Ulrika 

Wiggs Bryta upp och börja om (2008) som berör invandrarungdomars identitetsskapande när de 

tvingats flytta från sitt hemland under skoltiden. Wiggs slutsats är dock att invandrar ungdomar 

inte kan betraktas som en homogen grupp utan att arbete med dessa ungdomar måste ske på 

individnivå. Christina Spännar har i sin avhandling Med främmande bagage (2001) gjort en 

liknande undersökning av invandrarungdomars identitetsskapande under skoltiden. Det som 

främst skiljer dessa avhandlingar från min uppsats är att jag inte fokuserat på personer som 

kommit till Sverige som barn eller ungdomar. Endast en av mina informanter är född i ett annat 

land, alla andra är födda i Sverige som andra- eller tredjegenerationens invandrare. Därför ligger 

mitt fokus inte på det traumatiska i att lämna sitt hemland och tvingas anpassa sig till en annan 

kultur och hur detta påverkar identitetsskapandet. Mitt fokus är istället personer som helt eller 

delvis vuxit upp i Sverige, som identifierar sig till stor del med den svenska kulturen, och hur de 

hanterar etnicitet och identitetsskapande.  

 

Etnicitetsbegreppet och dess problematik 

Etnicitet är överhuvudtaget ett problematiskt begrepp att använda både på mikro- och makronivå. 

På mikronivå kanske främst av den anledningen att man kan ifrågasätta vilken etnicitet mina 

informanter har. För detta måste vi först definiera begreppet. På många sätt används begreppet 

etnicitet som synonymt med hur man sedan länge använt begreppet ”ras”. Det är fortfarande 

människors utseende som definierar deras etnicitet till största delen. Det och deras, eller deras 

föräldrars ursprung. Tanken med etnicitet verkar vara att till detta lägga kulturell identitet. Detta 

för att dämpa rasprägeln och visa att man även tar hänsyn till människors kultur och inte bara 

föreställningen om deras biologi. Detta blir dock ytterst problematiskt. Jag anser inte att 

människors biologi påverkar deras beteende eller hur de är som människor, och därför blir 

biologi eller ”ras” helt ointressant. Det enda som enligt mig gör att människor skiljer sig ifrån 

varandra beteendemässigt och personlighetsmässigt är deras kultur. Så om man nu är uppvuxen i 

Sverige och som i mina informanters fall inte är uppfostrad enbart enligt sina föräldrars kultur, 

och i flera fall inte har fått del av den speciellt mycket alls, vilken etnicitet har man då? Är man 

etniskt svensk om man kulturellt är svensk? Det är här man upptäcker att vi till största del 
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faktiskt använder etnicitet som en mer politisk korrekt variant av ”ras”.
3
 Sen är också frågan om 

man kan säga att man har en etnicitet. På en makronivå är begreppet problematiskt eftersom det 

är ett “vitt” ord. Det är ”vita” människor i maktposition i väst som identifierar olika etniciteter 

och benämner dem. Detta utan att etnifiera sig själva. På något mystiskt sätt är ”vita” människor 

nationsmedlemmar men “icke-vita” tillhör olika etniska grupperingar.  

 

Den vardagliga betydelsen av etnicitet beskriver Hanna Wikström som “alla former av 

särskiljning av människor med hänvisning till ursprung, nationalitet, religion, kultur samt hud- 

och hårfärg”.
4
 Inom forskningen blir det dock något mer komplicerat eftersom det finns flera 

olika tolkningar av begreppet. Dessa kan dock delas in i tre större grupper. Den första gruppen är 

de som räknas in under de essentialistiska uppfattningarna om etnicitet. Detta innebär att 

etnicitet är något som en människa har, det är något man föds in i och denna är konstant. Man 

kan också säg att etnicitet i dessa fall blir något som definieras utifrån objektiva egenskaper som 

språk, religion, tradition men också utifrån geografiskt territorium. Den andra gruppen är de som 

anser att etnicitet är en konstruktion, alltså konstruktionism. Detta innebär att man anser att 

etnicitet är något man blir genom sociala relationer, inlärning och processer. Enligt dessa 

uppfattningar är etnicitet dessutom något som först blir relevant i mötet med människor i från 

andra grupper (eller etniciteter). Detta på grund av att etniska identiteter är produkter av både ens 

egna och andras uppfattning av någons ursprung och tillhörighet. Till skillnad från den första 

gruppen där etnicitet är något objektivt blir det här något föränderligt och omförhandlingsbart. 

Slutligen finns även den postkoloniala teoribildningen, en del av poststrukturalismen. Enligt 

dessa uppfattningar är språket väldigt viktigt, i och med  hur vi genom språket förhandlar och 

uttrycker vad det innebära att tillhöra olika etniciteter, så blir också dessa etniciteter till. Här har 

också makt en viktig roll i synen på etnicitet. Vem är det som har makten att definiera? Vem är 

det som benämner och på detta sätt “upptäcker” andra människors etnicitet?
5
 Inom 

poststrukturalismen uppmärksammas även problematiken kring att etnicitet blivit närmast 

synonymt med ”ras”. Poängen är att människors upplevelse av diskriminering inte förändras om 

det är skillnader mellan olika raser som åberopas eller skillnader mellan olika etniciteter. Den 

sociala effekten blir alltså den samma eftersom etnicitet, precis som ”ras”, används för att 

hierarkisera och skapa skillnader mellan människor.
6
 

 

                                                 
3
 För ett liknande resonemang kring begreppen ”kultur” och ”ras” se Adam Kupers artikel ”The return of the 

Native” i Current Anthropology Vol 44. Nr. 3, June 2003. 
4
 Hanna Wikström (2009) Etnicitet. Liber AB, Malmö. s. 11.  

5
 Wikström (2009) s. 12-13.  

6
 Wikström (2009), s. 41. 
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Min personliga definition som varit styrande för denna uppsats är den poststrukturalistiska. Detta 

har dock inte varit oproblematiskt eftersom jag hela tiden varit tvungen att förhålla mig till den 

vardagliga. Det mest problematiska har varit min egen glidning mellan dessa definitioner när jag 

under intervjuerna upptäckt en tendens hos mig själv att vilja använda etnicitet som synonymt 

med ”ras”. Vad som i denna situation blir problematiskt är att eftersom samma ord används är 

det svårt att avgöra vad som avses. I en konversation med mina informanter är ”ras” ett begrepp 

med obehagliga konnotationer som jag försökt undvika. Men när diskussionen rör vad som är 

avgörande, biologi eller kultur, så är det oundvikligt att inte på något sätt komma in på detta. Här 

har jag då använt begreppet etnicitet på samma sätt som man ofta gör i vardagligt tal, som 

synonymt med ”ras”. Effekten av de båda begreppen anser jag vara den samma, men risken är att 

det blir något förvirrande vad det egentligen är man talar om. Är det kultur och ”något mer” eller 

är det bara ”ras”?  

 

Identitetsbegreppets problematik 

Precis som begreppet etnicitet är problematiskt ur den aspekten att olika definitioner kan göras, 

så är identitet om möjligt ett ännu större problem. När begreppet identitet används, både i 

vardagslivet men kanske ännu mer inom forskning, låter vi ett ord stå för så olika betydelser som 

allt i från en fast identitet som en människa har till någonting mycket mer flytande och 

föränderligt som människor gör. Eftersom detta utgör ett problem när det gäller både förståelsen 

mellan den som skriver och den som läser texten, men också utgör en begränsning i den 

analytiska möjligheten hos begreppet, väljer jag här att utgå ifrån Rogers Brubaker och Frederick 

Coopers artikel “Beyond „identity‟”.
7
 Denna artikel fokuserar “identitet” som analytisk kategori 

och föreslår att i forskning bör andra begrepp användas som tydligare klargör vad det är som 

undersöks. Jag kommer därför att i denna uppsats använda begreppen “identifikation” 

“självidentifikation” “självförståelse”, men istället för “externidentifikation” som Brubaker och 

Cooper föreslår, använder jag mig av “kategorisering” när det handlar om andra människors 

identifieringar av en person. Detta för att underlätta både för mig själv och läsaren att avgöra mer 

exakt vad det är jag talar om. Min utgångspunkt är alltså att “identitet” i dess definitiva 

definition, som någonting som alla människor har, inte existerar. Detta fenomen som vi i 

vardagligt tal kallar “identitet” är istället något som människor gör när de själva identifierar sig 

med olika grupper, skapar sin egen självförståelse men också externt blir definierade och 

kategoriserade som tillhörande olika grupper. En människa gör inte heller en identifikation utan 

flera samtidigt som är mer eller mindre framträdande i olika kontexter. Vad som komplicerar 

                                                 
7
 Rogers Brubaker och Frederick Cooper (2000) “Beyond „identity‟” i Theory and society 29: 1-47, 2000. 
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detta ytterligare är att dessa identifikationer inte är så stabila som vi lätt föreställer oss. En 

människas självidentifikation varierar med kontexten och det gör även den externa 

identifikationen av en människa.   

 

Syfte 

Mitt syfte för denna uppsats är att genom intervjuer med fyra kvinnor, som på något sätt helt 

eller delvis har en invandrarbakgrund, undersöka dels vilken roll etnicitet haft vid 

identitetsskapandet under uppväxten, dels hur de under uppväxten och i dag upplever 

utanförskap i samhället och dels hur de ser på framtiden. Genom dessa frågor vill jag undersöka 

om föreställningen att etnicitet är så viktig verkligen stämmer, och hur det då tar sig uttryck i 

mina informanters liv. Är etnicitet viktigt för dem för att det är viktigt för alla människor, eller 

blir det viktigt för att andra människor gör det viktigt för dem? Syftet är också att på detta sätt 

försöka sätta det hela i ett “allmänmänskligt perspektiv”, att ha olika identifikationer är inget 

som exklusivt rör personer med invandrar bakgrund, och det är inte självklart att detta skulle 

innebära mer problem för dem än för andra.  

 

Frågeställningar 

Är etnicitet enligt informanterna intressant och viktigt för deras självförståelse? Om så, när och 

varför då? 

Har informanterna haft känslor av utanförskap, och hur har de i så fall hanterat dessa?  

Hur ser informanterna på vilken betydelse etnicitet kommer att få i framtiden? 

 

Metod  

Empirin för denna studie består av intervjuer med fyra kvinnor som i tre fall är födda i Sverige 

och i ett fall kom till Sverige som åttaåring. Endast en av mina informanter är uppvuxen i ett 

område med många invandrare, ingen av dem har dock under sin uppväxt umgåtts eller befunnit 

sig i ett socialt sammanhang med personer från samma kulturella eller geografiska ursprungsland 

som de själva. I tre fall har bekantskapskretsen bestått av nästan uteslutande svenskar, i ett fall 

har det varit både svenskar och invandrare, men inga från samma ursprungsland. 

 

Källmaterialet är alltså intervjuer genomförda med fyra kvinnor i åldern 22-27. Alla är personer 

som jag på olika sätt kommit i kontakt med innan, genom studier på universitetet eller 

gemensamma bekanta. I detta fall underlättade det intervjusituationen då stämningen snabbt blev 
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avslappnad och informell. Eftersom jag till så stor del som möjligt velat undvika att projicera 

mina egna, eventuella, fördomar på mina informanter har intervjuerna genomförts utan specifika 

frågor. Min enda förberedelse har bestått i att bestämma ett antal teman jag velat att 

informanterna ska tala i kring. Ursprungstanken var att inte nämna etnicitet alls till att börja med, 

utan endast prata om uppsatsen som en studie av identifikationsprocesser. Det visade sig dock att 

alla informanterna redan vid första kontakten ändå listade ut att det var betydelsen av etnicitet 

vid identifikationer som jag var intresserad av. Tanken var aldrig att på något sätt dölja att det 

var identitetsskapande hos personer med invandrar bakgrund jag var intresserad av, jag ville bara 

inte anta att etnicitet var betydelsefullt under tonåren. Det visade sig även att alla informanterna 

på olika sätt kommit i kontakt med begreppet etnicitet, inte bara i vardagligt tal, utan även i 

studier vid universitetet. Jag fick då anpassa mig efter situationen och genomförde därför 

intervjuerna med mina informanter under förutsättningen att de visste att det var specifikt 

etnicitet jag var intresserad av i deras identifikationsprocesser. De teman jag förde upp, eller som 

informanterna vissa gånger själva förde upp, under intervjuerna var identifikation under tonåren 

och vad som var viktigt då, etnicitet i allmänhet och mer specifikt vithet och hur de tänkte om 

framtiden utifrån hur deras tankar kring etnicitet kommer att påverka den. Till stor del lät jag 

informanterna prata om de saker de själva ville ta upp, även om jag i vissa fall ställde mer 

specifika frågor. Detta har gjort att samtidigt som intervjuerna till viss del kom att få väldigt 

olika fokus, kunde jag ändå finna många gemensamma fokuspunkter.  

 

Intervjuerna varade mellan 45-60 min och spelades in för att sedan kunna transkriberas. På grund 

av att jag inte ens hade några grundläggande frågor, och att jag inte från början hade en tydlig 

uppfattning vad uppsatsen egentligen skulle komma att handla om, har jag i efterhand kontaktat 

informanterna för ytterligare upplysningar, men då främst vad det gäller bakgrundsinformation. 

Alla informanter blev också informerade om att deras identitet kommer att skyddas genom 

pseudonym. Alla fick även erbjudandet att läsa igenom transkriberingen av sin egen intervju för 

att kunna korrigera eventuella missförstånd, vilket alla tackade ja till och har fått göra. Alla 

informanter godkände också att jag spelade in intervjuerna. Jag har under arbetet med uppsatsen 

och i interaktion med informanterna följt de etiska riktlinjer som presenteras i artikeln Codes of 

Ethic.
 8 

Detta innebär att jag varit öppen med mina avsikter för uppsatsen, skyddat mina 

informanters identitet och informerat mina informanter om deras rättigheter. 

 

                                                 
8
 “Code of Ethics” American Anthropological Association (1998) s. 326. 
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Informanterna 

Azar 

Azar föddes i Iran under Iran-Irak kriget och växte upp i Esfahan. Hon kom till Sverige när hon 

var åtta år och hade då hunnit gå nästan två år i iransk skola. Azars pappa kom till Sverige två år 

innan henne och hennes mamma. I Iran hade Azar vuxit upp och levt med sina två mostrar, flera 

kusiner, mormor och en morbror, men efter ankomsten till Sverige förminskades familjen till 

bara hon och hennes två föräldrar. Azars pappa jobbade i Iran som ingenjör och planerade 

undervattensledningar samt övervakade bygget av dessa. Hennes mamma var under tiden i Iran 

hemmafru, men utbildade sig till undersköterska efter ankomsten till Sverige och har jobbat som 

det de senaste tio åren. Azars pappa har sedan ankomsten till Sverige först arbetat på olika 

restauranger för att samla ihop ett eget startkapital under fyra år och har efter det ägt ett antal 

egna restauranger. Han har i dag gått i tidig pension då han inte behöver arbeta längre för att 

kunna försörja sig. Under tiden i Iran var Azars föräldrar mycket politiskt aktiva kommunister 

och båda är belästa. Flera släktingar har varit fängslade under perioder för politiskt motstånd.  

I Sverige flyttade familjen in i ett lägenhets- och radhusområde i Umeå med en 

”medelklassstandard”. Azar uppmuntrades av sina föräldrar att studera och har efter barn och 

fritidslinjen på gymnasiet läst Samhällsvetarlinjen på universitetet. Där har hon studerat ämnen 

som sociologi, pedagogik upp till C nivå, genusvetenskap, barnpsykologi, religion, kriminologi 

och påbörjat en kurs i etnicitet som fick avbrytas då hon fick ett jobb. Azar flyttade sedan till 

Linköping efter att ha träffat sin flickvän och är i dag arbetslös men funderar på att återuppta 

studierna.  

 

Maria 

Maria är född 1988 och uppvuxen i Botkyrka, ett av Sveriges mest invandrartäta områden. 

Hennes föräldrar är båda från Uruguay, men har kommit till Sverige under ganska olika 

omständigheter. Hennes mamma kom till Sverige 1975 när hon var 11 år med sina föräldrar som 

var politiska flyktingar. Hennes pappa kom till Sverige först 1985 när han var 28 eller 29 år och 

hade då själv varit politisk fånge och kom till Sverige som politisk flykting. Båda har 

grundskoleutbildning, Marias mamma i Sverige och hennes pappa i Uruguay vilket är skola upp 

till 14 års ålder. Marias mamma hade en dotter från ett tidigare förhållande när hon träffade 

Marias pappa och familjen försökte då återvända och bo i Uruguay eftersom diktaturen nu var 

över. De kunde dock inte försörja sig där och flyttade därför tillbaka till Sverige och bosatte sig i 

Botkyrka precis innan Maria föddes. Marias liv har präglats mycket av hennes föräldrars 

politiska aktivism och av att alla i familjen alltid läst mycket. Hon beskriver sin mamma som en 
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person med en social medelklassbakgrund men som i Sverige ekonomiskt tillhörde 

arbetarklassen under Marias uppväxt och jobbade som vårdare. I dag är hennes mamma även 

ekonomiskt medelklass då hon omutbildat sig och jobbar inom kultursektorn. Sin pappa 

beskriver hon dock som en person med arbetarklassbakgrund och som i Sverige arbetat som 

städare och inom andra underhållsyrken. Vad det gäller frågor kring etnicitet och ursprung är det 

lite speciellt när det gäller ett land som Uruguay där så många har släktingar från olika 

Europeiska länder inte alls långt bak i tiden. Maria vet inte säkert när det gäller hennes föräldrar 

men hon vet att det finns släkt både från Spanien och Italien. När Maria var mellan tio och 

tretton skilde sig hennes föräldrar och mamman kom ut som homosexuell. Runt samma tid 

radikaliseras hennes mammas politiska ståndpunkt och hon blev uttalad anarkist. Maria läste 

aldrig på gymnasiet på grund av psykisk ohälsa och läste därför upp sina gymnasiebetyg på en 

folkhögskola. Maria flyttade sedan till Norrköping för att studera men hoppade av den 

utbildningen. I dag studerar hon humanistiska ämnen vid universitetet. Även om Maria har ett 

förnamn som även finns i Sverige har hon ett utländskt efternamn vilket gör att hon får flera 

reaktioner på sitt namn.  

 

Devrim 

Devrim är född i Växjö 1982 men när hon var två år flyttade familjen till Göteborg. Där bodde 

de fram till hon var tio år då familjen flyttade tillbaka till ett litet samhälle utanför Växjö. I 

Göteborg bodde familjen i Biskopsgården men eftersom Devrim har två handikappade bröder, 

som behövde mer utrymme än en lägenhet kan erbjuda, flyttade familjen tillbaka till Växjö där 

det var billligare att köpa ett hus med trädgård, och där hennes farmor och farfar bodde. Devrims 

mamma är född i Istanbul men Devrims far är född i Sverige och hans föräldrar kom till Sverige 

på 60-talet från Turkiet. Hennes mamma gick bara i skolan fram till årskurs fem då hennes pappa 

lämnade familjen och flyttade till Sverige. Hon blev då tvungen att börja jobba och hjälpa till 

hemma. Devrims pappa har gått i svensk skola till årskurs nio, sedan började han arbeta och har 

fortsatt att arbeta på olika industrier som t.ex.Volvo. Devrims mamma och pappa gifte sig när de 

var 18 år men är i dag skilda. Devrim läste samhällslinjen på gymnasiet och läste efter det bild på 

en folkhögskola. Där efter har hon utbildat sig till gymnasielärare i bild och historia. Inom den 

del av utbildningen som kallas Allmänt utbildningsområde ingick det kurser kring etnicitet. 

Devrim har också bott i Malmö, Stockholm och Västerås men flyttade för ungefär ett år sedan till 

Norrköping. Devrim är den enda av mina informanter som är gift,  har barn och också den enda 

som är uttalat religiös.  
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Sholeh  

Sholeh är född i Solna i Stockholm 1986 och efter att hennes lillebror fötts flyttade familjen till 

Borensberg, ett par mil utanför Linköping. Sholes mamma är svensk med släkt från Dalarna och 

Finspång och hennes pappa är från Iran och kom till Sverige 1979-80 på grund av revolutionen i 

Iran. Sholehs pappas mamma kom dock från Azerbaijan. Sholehs pappa var vänsteraktivist och 

deltog i någon form av gerillaverksamhet i Iran, som bland annat kämpade för att området han 

kommer ifrån i Iran skulle bli självständigt. Något Sholeh bara hört i från honom. Han kom alltså 

till Sverige som politisk flykting eftersom han inte är muslim, och vänsteranhängare avrättades 

efter att Khomeini kommit till makten. När Sholeh var 7 år skiljde sig hennes föräldrar och när 

hon var elva flyttade hon, hennes lillebror och deras mamma till Mozambique där de bodde i två 

år. Sholehs mamma hade studerat på en U-landslinje och fick genom Afrikagrupperna jobb i 

Mozambique och tog med sin barnen, som under denna tid inte hade någon kontakt med sin 

pappa. I Mozambique bodde de tillsammans med andra svenskar och Sholeh och hennes lillebror 

gick i svensk skola. År 2000 kom de tillbaka från Mozambique och flyttade tillbaka till 

Borensberg. Sholehs pappa har någon form av motsvarande gymnasieutbildning från Iran, men 

har i Sverige utbildat sig till svetsare. Hennes mamma utbildade sig till lärare när de kom tillbaka 

från Mozambique och jobbar i dag med att aktivera icke-aktiva ungdomar. Hon läser också ett 

master år på universitetet. När Sholeh var 18 flyttade hon till Motala och har det senaste året bott 

i Linköping. Sholeh reste nyligen tillbaka till Mozambique i några månader, en resa genom 

Afrikagrupperna.  

 

“...det kom liksom inte först.” Om etnicitet och identifikationer 

under tonåren 
Att möta andra människors föreställningar om vem du är innebär till stor del att möta deras 

essentialistiska tankar. Din kulturella självidentifikation ses som en del av din essens, som om 

den fanns i dina gener, och din självidentifikation förväntas överensstämma med redan 

definierade kulturella kategorier i samhället.
9
 Vid mötet med en främmande människa är det 

huden, håret och ansiktsdrag som gör att vissa får frågan: Var kommer du ifrån? Att 

kategoriseras som ”icke-vit” och alltså inte ”svensk” gör att man sticker ut. Sara Ahmed menar 

att “ [r]um tar färg av de kroppar som bebor dem.”
10

 Det nationella rum som vi i dag bebor i 

Sverige har färgen “vit” och enligt Ahmed har rummet också orienterat sig kring dessa “vita” 

kroppar. Detta gör att den som inte besitter denna “vithet” finner det obekvämt att ta upp 

                                                 
9
 Stuart Hall (1997) “The question of cultural identity” i Modernity. An introduction to Modern Sociaties. Red. 

Stuart Hall, David Held, Don Humbert, Kenneth Thompsons. Blackwell Publishers Ltd. Oxford, s. 611-612. 
10

 Sara Ahmed (2010) “Vithetens fenomenologi” i Tidskrift för genusvetenskap nr 1-2. s.57. 
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utrymme i detta rum på grund av sin utsatta synlighet och kroppsliga avvikelse.
11

 Men ”vithet” 

är vid närmare granskning så mycket mer än färgen på din hud. Det är dels hårfärg och struktur, 

ansiktsdrag och kroppsbehåring, men också beteende, val av kläder och språkkunskaper. Att vara 

”vit” är inte bara att ha ett nordeuropeiskt utseende utan innebär också kunskaper om sociala 

koder och kulturellt beteende. Det finns en ”vithet” som inte har något med ditt utseende, men 

allt med ditt beteende, att göra, och som en person som utseendemässigt klassas som ”icke-vit” 

måste besitta för att släppas in i samhället överhuvudtaget.  

 

Men hur uppfattade mina informanter en av de mest omvälvande perioderna i livet utifrån dessa 

förutsättningar? När vi alla förväntas kunna svara på frågan: Var kommer du i från? Och kunna 

sätta en nationell eller kulturell identifikation på oss själva. Det initiala, och mycket förvånande 

svaret från mina informanter, var att det inte varit viktig med etnicitet i 

identifikationsprocesserna under tonåren. Azar menar att det var vanliga saker som alla 

ungdomar går igenom, ”vad är meningen med livet?”
12

 och liknande. Sholeh funderade mycket 

över vistelsen i Mozambique, och etnicitet “...det kom liksom inte i första hand för det var så 

mycket annat man funderade på med sexualitet å musik mycket å politik och så där, det kom 

liksom inte...det kom inte först.”
13

 Devrim menar att det är en medvetenhet om hur samhället ser 

dig som hon inte blev uppmärksam på förrän hon blev äldre. Maria, som vuxit upp i en förort 

med mycket invandrare, är den enda som tidigt konfronterats med etnicitet och vikten av att 

kunna identifiera sig med en grupp. Hon menar dock i likhet med mina andra informanter att 

etnicitet aldrig var en viktig del i hennes funderingar kring identifikationer under tonåren. Även 

om skolan Maria gick på dominerades av grupper där etnicitet var grunden för gruppens 

gemenskap funderade hon sällan på sin egen etniska bakgrund, utom när andra frågade. Hon ser 

istället det hela som en klassfråga
14

.  

 

Bilden är dock mer komplex än så. Det visar sig att flera av informanterna visst konfronterats 

med och själva funderat över saker som har med deras etniska identifiering att göra. Sholeh 

menar först att hon inte funderade över Iran under tonåren, men minns sedan att hon visst tänkt 

på att få åka dit. Hon ville dock göra det innan hon fyllde nio för att slippa bära slöja, så när hon 

                                                 
11

 Ahmed (2010), s.58 
12

 Intervju  med Azar. 
13

 Intervju med Sholeh.  
14

 Maria kommer vid flera tillfällen under intervjun att referera till “klassfrågor” och använda sig av olika begrepp, 

som “medelklass” och “arbetarklass”. Jag ställer mig personligen frågande till om denna uppdelning av samhället i 

dessa olika klasser verkligen längre kan utgöra en användbar modell för att representera olika samhällsgrupper med 

olika ekonomisk ställning. För enkelhetens skull, och eftersom det inte är centralt för min analys, kommer jag ändå 

att använda dessa begrepp när jag refererar Marias uttalanden, men med den invändningen att det är hennes uttryck 

inte mina.  
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fyllt nio ville hon absolut inte åka dit. Sholeh minns också att lärarna i skolan uppmärksammat 

att hennes pappa inte fötts i Sverige och gett henne uppgifter som att översätta saker till persiska. 

Detta minns hon som en jobbig upplevelse och hon blev tvungen att be sin pappa göra 

översättningen eftersom hon inte kunde någon persiska. Azar minns att hon själv gjorde en 

kulturell tolkning av en händelse som hon i dag inte tolkar på samma sätt. Under uppväxten 

umgicks hon med flera svenska ungdomar som tidigt började dricka alkohol och vara ute sent på 

nätterna. “ ...jag i alla fall skyllde på att ja men jag får ju inte festa lika mycket för att, 

förmodligen för att vi är invandrare, jag får inte ha pojkvän förmodligen för att vi är invandrare, 

jag får inte vara ute lika sent jag får inte dricka, alltså jag får inte liksom...för att jag är 

invandrare.”
15

  

 

Det intressanta med situationen är att hon själv här gjorde den kulturalistiska tolkning som 

Eliassi anklagar den dominerande forskningen inom socialvetenskaper för att göra. Eliassi menar 

att den dominerande diskursen är att tolka invandrar ungdomars problem som kulturella men 

svenska ungdomars problem som sociala.
16

 Azar menar nu i efterhand att dessa förbud inte alls 

hade med att de invandrat från Iran att göra. Hon anser nu att det inte var något konstigt att 

hennes föräldrar förbjöd henne att vara ute sent och dricka alkohol när hon gick i högstadiet. 

Marias situation såg på många sätt väldigt annorlunda ut. Det ”svenska” samhället utanför 

Botkyrka var något hon sällan hade kontakt med under uppväxten, utan det var istället de olika 

etniska grupperingar som formades i Botkyrka som hon förhöll sig till. De grupper som formades 

på skolan hon gick på baserades på föräldrarnas, eller det egna, ursprungslandet eller etniska 

härkomst. Eftersom det inte finns många invandrare i från Uruguay i Sverige, och hon inte heller 

hamnade i gruppen med elever med latinamerikansk bakgrund, upplevde hon ett utanförskap 

genom detta. I hennes umgängeskrets var det dock inte viktigt att på samma tydliga sätt 

identifiera sig med en viss etnicitet.  

 

Andra som skrivit om upplevelsen att vara avvikande i samhället är psykologen och filosofen 

Frantz Fanon som menar att det fanns en viss tidpunkt i hans liv då han för första gången mötte 

den “vita blicken”. Innan detta hade han naturligtvis vetat att det fanns rasism och diskriminering 

och att detta fick konsekvenser för “svarta” människor som han själv. Men problemet hade hela 

tiden funnits på en mer teoretisk och intellektuell nivå där människors lika värde diskuterats. När 

denna tidpunkt inträffade insåg Fanon att i mötet med den “vita” välden så får en färgad person 

svårt att utveckla sitt kroppsschema. Det var inte längre hans egna upplevelser och tolkningar 

                                                 
15

 Intervju med Azar. 
16

 Eliassi, s.20. 
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som skapade kroppsschemat, utan nu var det “den vite” som genom “ sägner, historier, historien 

och framförallt historiciteten”
17

 raserade hans kroppsschema och ersatte det med ett rasschema. 

Fanon såg nu att han var ansvarig både för sin egen kropp men även för sin ras och sina förfäder 

i “den vites” syn på honom.
18

  

 

Jag menar att mina informanter under intervjuerna uttrycker något liknande. Under uppväxten 

beskriver de alla att tankar kring etnicitet inte var en viktig del av deras identitetsskapande. Alla 

pekar istället på en tid kring tjugoårsåldern då saker som inträde i arbetslivet, universitetsstudier 

och liknande gjort dem medvetna om detta, som de alltid vetat, på ett annat sätt. Devrim säger 

bland annat att det var när hon fick barn som “det blev mer markant”
19

, “innan dess så var det så 

mycket liksom med plugg å jobb å identitet...”
20

. Sholeh säger att det dels var när hon skulle söka 

sina första jobb efter gymnasiet som hon funderade över om hon skulle söka under sitt svenska 

namn eller sitt persiska. Det var dock framför allt när hon läste Svenska som andraspråk på 

universitetet för sin lärarexamen, som hon funderade över det. “Då kände jag mig lite förvirrad, 

och sen har jag känt mig lite förvirrad tror jag.”
21

 Azar säger att det var “speciellt när jag började 

på universitetet, då kände jag väl att det var typ första gången som jag blev bemött av just er 

alltså..att jag blev bemött annorlunda på grund av att jag är just från ett annat land”
22

. Detta 

gjorde att hon fick en annan medvetenhet kring att hon var annorlunda. Nu var hon inte längre 

bara Azar utan hennes namn gjorde att hon förknippades med en hel rad föreställningar kring hur 

hennes ursprung format henne som person och vad hon kunde prestera. Vanliga kommentarer 

från lärare var att “kolla språket”
23

, trots att flera personer korrekturläst hennes texter innan 

inlämning och inte kunnat hitta några brister. På frågan vad hon skulle kunna korrigera fick hon 

bara svaret “kolla språket”
24

. Maria menar att det är just i mötet med den “vita blicken” som hon 

själv blir förvirrad över sin identitet. När hon på grund av sitt namn eller utseende förväntas 

kunna identifiera sig som det ena eller det andra “jag vet inte riktigt vad dom..jag förstår eller 

plötslig ser jag vad dom ser mig som.”
25

 Jag menar att detta också är exempel på situationer där 

mina informanter upplevt och fortfarande upplever samma sak som Fanon. Plötsligt är de inte 

bara sig själva längre utan konfronteras med ett “hav av vithet” som ser dem som individer med 

                                                 
17

 Frantz Fanon (1997) Svart hud, vita masker. Uddevalla. s. 109.  
18

 Fanon s. 108-109. 
19

 Intervju med Devrim. 
20

 Intervju med Devrim.  
21

 Intervju med Sholeh. 
22

 Intervju med Azar. 
23

 Intervju med Azar. 
24

 Intervju med Azar. 
25

 Intervju med Maria.  
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essentiella egenskaper och som man helt naturligt kan kräva ska kunna definiera sig själv enligt 

kategorier som “vita” konstruerat.  

 

Ulrika Wigg har i sin avhandling Bryta upp och börja om (2008) intervjuat ett antal personer 

mellan 18 och 26 som tvingats fly under sin skoltid till Sverige och hur de upplevt och hanterat 

detta. Även om Wigg poängterar att det är svårt att utläsa ens ett förhållningssätt i ens en av 

dessa berättelser, menar hon att det finns vissa mer generella slutsatser som kan urskiljas. En av 

dessa är att de ungdomar som lätt kommit in i samhället och snabbt lärt sig språket inte funderat 

så mycket över vad de varit med om eller utvecklat tydliga identitetsstrategier förrän senare.
26

 

Av mina informanter är det endast Azar som har liknande erfarenheter av att komma till Sverige 

som invandrare. Jag menar dock att även Sholeh och Devrim, som förvisso är födda här, har haft 

något liknande upplevelser. Att födas i Sverige innebär inte på något sätt att det automatiskt är 

problemfritt att lära sig språket väl och komma in i samhället. Även Maria har haft små problem 

med detta även om hon själv menar att det svenska samhället fanns ganska långt ifrån Botkyrka. 

Här menar jag alltså att det finns en intressant likhet mellan Wiggs och mitt resultat. Även mina 

informanter, som menat att de upplevt uppväxten som oproblematisk när det gäller tankar kring 

etnicitet och hur de är kopplade till deras identitetsskapande, har börjat fundera över detta under 

senare år. Slutsatsen som jag drar utifrån mitt eget material är att det är först i vuxen ålder som 

mina informanter greppat och insett hur viktigt det anses vara att din etnicitet och kulturella 

identitet överensstämmer med ditt utseende och vad andra människor förväntar sig utifrån sina 

förutfattade meningar om detta.  

 

Richard Jenkins menar i sin bok Social identity att det finns en koppling mellan 

identitetsskapande och känslor. Detta är ett område som är svårt att säkert uttala sig om; hur 

känslor påverkar identitetsskapande. Jenkins menar dock att vad vi kan säga om detta är att när 

identitetsskapande är kopplat till känslor, så är det inte naturligt eller självklart hur dessa 

påverkar människors agerande. Jenkins menar att människor måste ge identifikation en betydelse 

och få det att bli viktigt. 
27

 Exempelvis finns det inget självklart i att känna ett känslomässigt 

behov av att kunna identifiera sig med en viss etnisk grupp. Behovet av att kunna göra detta är 

något människor skapar genom att helt enkelt göra det viktigt. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till att tre av mina informanter under sin uppväxt upplevt att det inte var viktigt för 

deras identitetsskapande att kunna identifiera sig själva som tillhörande den ena eller den andra 

etniska gruppen. Det gjordes helt enkelt inte viktigt av omgivningen. När det uppmärksammades 

                                                 
26

 Ulrika Wigg (2008) Bryta upp och börja om LiU-Tryck, Linköping. s. 110. 
27

 Richard Jenkins (2008) Social identity. Third edition. Routledge. s. 6. 
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i skolan som i Sholehs fall, handlade det om att läraren försökte att på ett positivt sätt lyfta fram 

att hennes pappa inte var ”svensk”, men Sholeh tolkade detta inte som ett krav att det var viktigt 

för henne att kunna identifiera sig med en viss etnicitet. När de blev äldre och själva mer 

medvetna om att världen utanför skolan ansåg detta viktigt, blev det också viktigt för mina 

informanter att fundera över det. Det skapades också ett känslomässigt behov, som hos mina 

informanter skapat känslor av förvirring och osäkerhet, eftersom de nu upplever ett krav ifrån 

samhället att tycka att det är viktigt att kunna identifiera sig med en viss etnisk grupp, och att de 

även borde känna sig som tillhörande denna. 

 

“ ...om jag presenterar mig som Sholeh från Motala så kan det 

väl...få räcka.” Om etnicitet och utanförskap. 
När Ahmed menar att rummet vi alla bebor här i Västvärlden är “vitt”, betyder det också att den 

som inte kan passera som “vit” står ut som annorlunda. Ahmed anser vidare att vithet “passerar 

obemärkt”
28

 och att “vita kroppar inte behöver konfrontera sin vithet”
29

. Det innebär därför att 

den som har en “vit” kropp sällan behöver reflektera och ta ställning till detta. Att vara ”vit” är så 

normaliserat att det tas för givet av alla som besitter en “vit” kropp. Men vithet är inte bara 

färgen på din hud, eller ens “någonting” som vi kan vara eller ha, utan så många fler saker som 

ansiktsdrag, hårfärg osv. Alla mina informanter skulle kunna passera obemärkt genom rummet 

som vita, om det bara var hudfärgen som avgjorde saken.
30

 Det är här Ahmed använder sig av 

begreppet ett “hav av vithet”. När en person som inte är vit kommer in i ett rum och detta 

noteras, menar Ahmed, att det säger mer om vem som redan befann sig där, än om vem som kom 

in. Detta beskriver hon som att stiga ner i ett “hav av vithet”.
31

 

 

Så hur upplever då informanterna att befinna sig i en kropp som inte passerar lika enkelt och 

obemärkt genom rummet som en “vit” kropp? Azar säger att hon inte riktigt passar in 

någonstans. Hon menar att människor hon inte känner eller har träffat tidigare gör henne väldigt 

medveten om att hon är ifrån Iran. Men i Iran passar hon inte heller riktigt in, eftersom hon vuxit 

upp i det svenska samhället och är “svensk” på många sätt, även om hon varit i Iran många 

gånger sedan familjen flyttade hit. Maria menar att hon definitivt inte skulle känna sig hemma i 

Uruguay eftersom hon tillbringat hela sitt liv i Sverige och inte heller umgåtts med många från 

Uruguay. Sholeh kan nästan ingen persiska, har aldrig varit i Iran och har dessutom en svensk 

                                                 
28

 Ahmed, s. 57. 
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mamma. Hon har fått kommentarer från andra invandrare att hon inte är “en riktig iranier”
32

, 

vilket hon själv höll med om.  

 

Eliassi menar att för exempelvis kurder finns det en problematik i att det inte finns en enhetlig 

kurdisk identitet. Folket är spritt över flera länder och man ser med misstänksamhet på andra 

kurdiska grupper. Människor som flyttats runt av regeringar ses på med misstänksamhet när de 

återvänder till sitt ursprungsområde och inte som riktiga kurder. Regeringen i dessa områden 

behandlar dem inte heller som en grupp med rättigheter utan kräver att de byter ut sina kurdiska 

namn.
33

 Jag menar dock att detta inte är en situation som är unik för just kurder. Det finns en stor 

problematik som kommer fram även i mina intervjuer där en person som är född i Sverige, eller i 

alla fall vistats här länge, inte längre anses ha samma rätt till ursprungslandet och dess kultur. 

Personen ifråga “fastnar” på något sätt mellan olika grupper. Sverige är slutet på grund av att 

personen alltid kommer att få frågor om sitt ursprung baserat på avvikande utseende, men 

ursprungslandet är också slutet eftersom personen inte vuxit upp där och behärskar språket och 

kulturen felfritt. Så även Devrim som tillbringat mycket tid i Turkiet menar att hon inte riktigt 

passar in där heller. Hon bryter lite när hon talar turkiska och hon är ju uppvuxen i Sverige.  

 

När jag börjar fråga mer om utseende och att smälta in blir svaren något olika, men samtidigt 

lika. Azar säger att “jag vill ju vara mörkare, jag vill ju alltså jag vill ju vara brun vill jag ju 

egentligen va, jag vill ju inte va så här ä jag vill ju inte se ut så här”
34

, men samtidigt så säger 

hon senare att hon trivs med att inte passa in någonstans. I Sverige är hon mörkare än “vita” 

svenskar, men i Iran är hon väldigt ljus och hennes ögon är också ljusa. Utseendemässigt menar 

hon att hon inte passar in någonstans, men att hon tycker om att alltid vara annorlunda och sticka 

ut oavsett sammanhang. Devrim menar att så länge hon inte säger något och inte genom sin 

okunskap avslöjar att hon inte är uppvuxen i Turkiet, så smälter hon in utseendemässigt där. 

Sholeh tror inte att hon skulle smälta in så väl i Iran, men menar att hon ändå skulle vara täckt av 

en slöja, så vem skulle kunna se hur hon ser ut? Hon har där emot funderat på att åka till 

Portugal, eftersom “svarta” i Mozambique sagt att hon ser portugisisk ut. Problemet med både 

Portugal och Iran är för Sholeh språket, som hon inte behärskar felfritt, precis som Azar och 

Devrim. Maria är den enda som inte talar om något behov av att passa in utseendemässigt på en 

plats på samma sätt. Hon menar att det beror på att hon har ett så “nationslöst utseende”
35

. Hon 

anser också att hon smälter in och inte får frågor så ofta kring var hon kommer ifrån. Den grupp 
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som frågar oftast är andra invandrare, men mer sällan “svenskar”. När hon får frågor är det oftast 

för att andra undrar över hennes namn. Förnamnet skulle kunna vara svenskt, men som jag 

nämnde i presentationen av Maria har hon ett utländskt efternamn. 

 

Precis som utseende och kläder är namn något vi använder för att identifiera människor. Jenkins 

menar att namn gör det möjligt för andra människor att läsa ut flera saker om oss. De flesta namn 

indikerar tydligt bärarens kön, men för den som är insatt kan namn avslöja släktskap, 

socialposition och mycket mer.
36

 Marias efternamn, precis som mina andra informanters namn, 

positionerar dem i gruppen invandrare. För den som är mer kunnig avslöjar det även deras eller 

deras föräldrars ursprungsland, eller åtminstone första språk. Jenkins menar att samtidigt som ett 

namn signalerar personlig särprägel så positionerar det även bäraren kollektivt.
37

 Detta gör att 

även Maria som smälter in många gånger utseendemässigt “avslöjas” när hennes namn kommer 

tillkänna. Namn tillskrivs på detta sätt många funktioner och det blir en logisk följd att när 

hennes efternamn “avslöjats” att också ifrågasätta hennes etnicitet, och indirekt identifikation. 

För kan man vara svensk om man inte har ett svenskt namn? 

 

Azar och Maria nämnder båda ett annat utanförskap. Maria som växte upp i Botkyrka var aldrig 

någon riktig “blatte” som hon uttryckte det. Det finns inte så många urugayaner i Sverige, och 

umgängesgrupperna i Botkyrka var nästan helt baserade på ursprungsland. Hon hamnade inte 

heller i gruppen med latinamerikaner “...å ingen annan grupp, för att komma in i dom andra 

grupperna var man definitivt tvungen att vara lite blattig, så jag hamnade med en brokig skara 

svennar, dom var väldigt få som fanns där, och sen några andra andra generationens blattar som 

inte riktigt var blattar.”
38

 Maria menar att eftersom det sämsta man kunde vara i resten av 

samhället var blatte, så blev det det bästa man kunde vara i Botkyrka. Ahmed menar att 

exempelvis institutioner i vårt samhälle rekryterar personer som kan spegla organisationens 

självbild. Dessa institutioner är orienterade kring “vithet” vilket betyder att en kropp som inte ser 

“vit” ut ändå måste besitta “vithet” för att de ska släppas in.
39

 Jag tolkar “blattekulturen” i 

exempelvis Botkyrka som en direkt protest mot dessa förhållanden. Någonting i stil med: 

Eftersom vi ändå inte får vara med på våra villkor, skapar vi en kultur där ni inte är välkomna 

och där vi är idealet. Alla mina informanter besitter dock denna “vithet” som gör det möjligt för 

dem att bli insläppta i samhällets institutioner, men bara till en viss gräns. De talar alla flytande 

svenska utan brytning och de är alla uppvuxna i den svenska kulturen och “spelar enligt 
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reglerna”. Maria känner sig, trots sin uppväxt i Botkyrka, på grund av omständigheterna och 

hemförhållandena mer hemma i den svenska medelklassen, vilket gör att hon besitter denna 

“vithet”.  

 

Stuart Hall menar att identifikationen “svart” fyllt en liknande funktion, som “blatte”, i politiska 

protester i England. Genom att som “icke-vit” istället identifiera sig som “svart” skapade detta en 

enad front mot ett rasistiskt samhälle, ett sätt att skapa en kollektiv identitet för dem som stod 

utanför. Men samtidigt så identifierade inte alla “icke-vita” sig med denna identifikation, utan 

många valde andra identifikationer.
40

 

 

Azar växte däremot upp som den enda invandraren i klassen. Upp till gymnasiet var hon alltid 

ensam om att ha invandrarbakgrund i klassen. När hon sedan började umgås med personer från 

andra länder fick hon ofta kommentaren att hon är “försvenskad”
41

. På denna kommentar 

reagerade hon ofta med ett nekande och menade att hon inte var mer svensk än dem bara för att 

hon pratade bättre svenska.  

 

Eliassi börjar sin avhandling A stanger in my homeland med ett antal anekdoter från hans eget 

liv, och här beskriver han en liknande händelse där en annan person med kurdisk bakgrund 

anklagar honom för att försöka framstå som en “svenne” med sitt fina svenska uttal.
42

 Det verkar 

här finnas en spänning mellan att anpassa sig till det svenska samhället och att ta avstånd och 

hålla kvar vid sitt ”ursprung” och det verkar inte heller vara en speciellt ovanlig situation att 

även andra invandrare ifrågasätter din identifikation, vilket kommer fram i fler av intervjuerna.  

 

För att återgå till Azar så berättar hon å andra sidan att hon höll med när hennes svenska 

kompisar sa att hon var svensk. Detta är en ambivalens jag kan se även i de andra intervjuerna. 

Om informanterna ser sig som vita eller inte, eller som svenskar eller invandrare beror väldigt 

mycket på kontexten. Det intressanta är dock att Maria menar att hon är vit när hon umgås med 

svenska vänner ifrån medelklassen, men blatte när hon hänger med sina kompisar från Peru och 

Colombia i Alby centrum. Azar menar precis tvärt om. I ett sammanhang med andra svenskar, 

bortsett från hennes barndomskompisar som hon växte upp tillsammans med, så är hon blatten, 

men med sina invandrar kompisar är hon svensk, i alla fall mer svensk.   
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Här har vi alltså några exempel på situationer och omständigheter där mina informanter är 

mycket väl medvetna om sitt utseende och att de inte passerar som “vita” eller “svenskar”. Precis 

som Ahmed menar, så gör deras “icke-vithet” eller “icke-svenskhet” att de själv och andra 

ifrågasätter deras plats i rummet. Samtidigt besitter de en del av “vitheten” som inte har med 

utseende att göra utan med beteende, och även saker som klädsel. För som Devrim nämner under 

intervjun så mildras hennes utanförskap och hon accepteras lättare i samhället eftersom hon inte 

bär slöja.  

 

Jenkins menar att det är omöjligt att tänka sig en värld där det inte finns några sätt att veta vem 

andra är och vem man själv är. Därför är det första en människa gör i mötet med en främling ett 

försök att identifiera personen, och genom tidigare erfarenheter identifiera dem som det ena eller 

det andra. De verktyg som människor har för att göra detta är att först betrakta personens kropp 

och kläder, lyssna till personens språk, lyssna till svar på direkta frågor, lyssna till information 

som personen råkar ge och lyssna till information från tredje part.
43

 Som människor har vi inte 

mycket annat val än att använda oss av dessa trubbiga instrument när vi navigerar genom livet, 

men de är som sagt trubbiga. För mina informanter, som för alla andra människor i världen, 

skapar detta ibland problem. Vissa människor rör sig friare genom rummet och stöter mer sällan 

på dessa problematiska situationer. Devrim säger under intervjun att diskriminering på grund av 

utseende inte bara drabbar invandrare utan även svenskar som inte följer normer för hur man bör 

klä sig osv. Hon tar som exempel punkare som anses få skylla sig själva om de inte får något 

jobb. Det som skiljer Devrim i från denna grupp är att hon inte kan ta av sig sin hud. För en “vit” 

person är det ett val att inte bära kläder som faller inom normen för “hur man ska se ut”, men för 

Devrim är det inte bara kläder som är avgörande, även om det kan förstärka utanförskapet. Hon 

säger under intervjun att “tillexempel en sådan sak som slöja, hade det varit så att jag hade fått 

mer påtryckningar från min familj, alltså att du måste ha det eller så där, då hade jag nog känt 

mig mer utanför i samhället också än vad jag gör...på det sättet som jag gör. Det är det som är så 

illa, för att om jag känner mig utanför samhället med mina Converse och min attityd, hur fan 

känner då en som är liksom som går omkring i en nikab?”
44

. Det är alltså inte bara den som 

avviker i utseende som ”icke-vit” som kan drabbas av fördomar och diskriminering. Även 

handikapp, namn eller kön kan leda till detta och alla dessa gånger tas vår individualitet ifrån oss 

och vi identifieras genom hur vi kategoriseras, istället för som individer.  
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När vi identifierar oss med vissa saker och tar avstånd från andra, sker det alltid i interaktion 

mellan vår självbild och den bild som andra har av oss, samtidigt som vi med denna process 

identifierar andra.
45

 Men att andra ger oss en identitet genom att kategorisera oss utlöser ibland 

ett motstånd hos den som blir kategoriserad.
46

 Blatteidentiteten i Botkyrka är ett mer kollektivt 

exempel på detta, men mina informanter uttryckte under intervjuerna också ett mer personligt 

motstånd mot detta. Devrim menar att hon som invandrarkvinna och muslim tillskrivs vissa 

egenskaper och människor förutsätter saker om hennes liv som bara är baserat på fördomar, inte 

på någon vetskap om hur det är att vara hon. Hon menar att även om många anser att svenska 

kvinnor är underordnade svenska män, så förutsätts hon vara underordnad sin man och far på ett 

helt annat sätt. När hon och hennes man var nygifta fick hon frågan om de var “tvångsgifta”, och 

hon är trött på antaganden att hennes man bestämmer över henne, att hon inte får göra vad hon 

vill och att han säkert misshandlar henne. Devrim säger också att dessa förutfattade meningar är 

väldigt orättvisa mot hennes man, som oavsett hur han beter sig fortfarande antas vara en 

hustrumisshandlande patriark. Hon menar att det är lika jobbigt att människor kategoriserar dig i 

gruppen offer som förtryckare. Vidare tar hon avstånd från allt kategoriserande av andra 

människor “Jag vill inte att människor ska se mig som någonting, ja jag vill liksom inte vara i 

någon klädnad som jag inte är...”.
47

  

 

Att som ung kvinna ta avstånd från denna stereotypisering är något som även kommer fram i 

Eliassis undersökning. Han menar att flera av de unga kurdiska kvinnor han intervjuat tar 

avstånd från att hela tiden placeras i en offerposition. Detta är inte ett förnekande av att den 

kurdiska kulturen har patriarkala inslag, utan det är mer ett avståndstagande från 

stereotypiseringen och osynliggörandet av att det inom den kurdiska kulturen finns stor 

variation.
48

 Ingen av personerna som Eliassi intervjuade för sin undersökning hade heller ingått 

ett arrangerat äktenskap, utan menade att det handlade om ett individuellt val där man även 

inkluderade föräldrarna och lyssnade på deras råd och åsikter.
49

 Även Devrim menar att om hon 

var ett offer skulle det inte vara ett problem, men eftersom hon inte är det, utan bara placeras i 

den rollen på grund av sina föräldrars bakgrund, så blir det ett problem. När det gäller äktenskap 

menar Devrim att hon valt lika fritt som vilken svensk som helst att gifta sig med sin man. Skulle 

vi se detta ur ett kulturalistiskt perspektiv skulle vi kunna säga att hon valt honom, precis som 

personerna i Eliassis undersökning, utifrån även föräldrarnas åsikter och deras kultur, men gör 
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inte svenskar det också? Vi väljer ju många gånger “rätt” för att vi genom vår uppväxt fått lära 

oss vad det är som är “rätt”. Det är dock inte bara dessa fördomar som mina informanter tar 

avstånd ifrån. Azar tar tydligt avstånd när andra invandrare kommenterat att hon är så 

“försvenskad” och att hon är svensk “Vardå någonstans är jag svensk? Bara för att jag pratar bra 

svenska? Så är jag ju inte svensk för det...”
50

 Samtidigt säger hon att hon passar bäst in bland 

svenskar, även om hon känner sig som någonting mitt i mellan svensk och iranier, eftersom 

umgänget med svenskar även kan få henne att känna sig väldigt iransk. När Azar pratar om detta 

uppfattar jag det som att hon skulle vilja bli betraktad som bara Azar, ingenting annat, och hon 

upplever att hennes barndomsvänner, som hon vuxit upp med, också ser henne som bara Azar.  

 

Azar är den enda informanten som är uttalat bisexuell och hon lever nu tillsammans med en 

svensk kvinna. Hon möts på grund av detta inte bara av fördomar som riktas mot homo- och 

bisexuella svenskar, utan även fördomar som har med etnicitet och sexualitet att göra. Det Azar 

främst regerar mot med detta är att helt plötsligt framstår alla svenskar som öppna och positivt 

inställda till homo- och bisexualitet när hon får frågor om vad hennes föräldrar tycker om det. 

Men hon menar att “...vad tycker dina egna föräldrar om det? Svenskar har väl inte heller alla, 

alltså bara för att du är svensk så behöver det inte betyda att dina föräldrar tycker att det är helt 

“peachat” att du är tillsammans med en tjej nu.”
51

 Hon möts också av föreställningen att det inte 

skulle finnas homo- och bisexuella i Iran, eller att det i alla fall inte kan finnas många som är det. 

Den sexualiserade bilden av Orienten (som jag kommer att återkomma till lite senare) är 

definitivt heteronormativ och det är främst harem som västerländska människor associerar till.  

 

Sholeh tar också avstånd från omvärldens krav på att kunna kategorisera henne. Som rubriken på 

detta avsnitt indikerar känner hon många gånger att det kan väl få räcka med hennes namn och 

var hon är född för andra människor när de försöker identifiera och kategorisera henne. När 

svenskar sagt att hon är svensk kan inte heller hon acceptera detta rakt av, trots att hon har en 

svensk mamma. Hon menar att pappans ursprungsland alltid finns där som en del av henne, och 

det är också viktigt. Trots att hon aldrig varit där och att hennes pappa inte hållit fast vid den 

iranska kulturen sedan han kom till Sverige. På min fråga vad det är som gör att hon inte känner 

sig helt svensk, om det i så fall är blodet som skulle göra att hon inte är det, svarar hon att det 

nog är blodet men även att hon upplever att någonstans ifrån har hon fått personliga egenskaper 

som inte ses som “svenska”. Sholeh menar att hon har ett häftigt temperament och att det skulle 

bero på att hennes pappa kommer från en annan kultur där man är mer så. Hon pratar också om 
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att hon, precis som sin pappa, alltid har haft lätt att pruta utomlands och att hon inte upplever det 

klimatet som jobbigt, vilket många av hennes “svenska” bekanta gör. Det intressanta här är att 

Sholeh själv tillskriver sig egenskaper som många fördomar kring människor från andra länder 

överensstämmer med.  

 

Maria talar också om temperament under intervjun, men ur ett annat perspektiv. Hon menar att 

som kvinna med latinamerikansk bakgrund utsätts hon oftare för rasism i form av exotisering. 

Här är temperamentet en av de saker som tillskrivs, inte hennes individuella personlighet, utan 

hennes kollektivt kulturella. När hon lätt blir arg är förklaringen att det på något sätt är hennes 

latinamerikanska blod som kommer fram, inte att situationen var sådan att det var naturligt att bli 

arg.  Catrin Lundström menar i sin text “Svenska latinas. Rasifierade diskurser om femininitet 

och representationer av latinidad i Sverige.” i antologin Feministiska interventioner. Berättelser 

om och från en annan värld.(2006) att Latinamerika allt mer kommit att associeras med hetta 

och exotism. Det finns en föreställning om att klimat och plats på något sätt är kopplat till olika 

mentaliteter och som exempel nämner hon här tempramentsfullhet. Latinamerikanska kvinnor 

används även enligt Lundström inom turistindustrin för att marknadsföra platser som exotiska.
52

 

I detta fall ses inte temperamentet som något dåligt, enligt min tolkning för att det är kvinnor det 

handlar om, och i Marias fall för att hon är en andra generationens invandrare och kvinna. 

Invandrarmän, och framförallt unga män, beskrivs många gånger enligt Eliassi däremot som ett 

hot på grund av bland annat sitt temperament.
53

  

 

Att skiljas ut på detta exotiserande sätt är både påfrestande och förnedrande enligt mina 

informanter, och bara ett annat av rasismens ansikten. Devrim menar att en kommentar som “Du 

är inte som dom andra.”
54

 är inte positiv. “ Det är ju ingen komplimang, det är ju mera liksom...a 

jag vet inte vad det är...”
55

. Exotiseringen sker dock inte bara på samhällelig nivå, i 

turistbranschen och av främligar. Även personer som står mina informanter nära exotiserar dem 

ibland, som jag uppfattar det främst på grund av okunskap. Exotisering av andra platser och de 

människor som bebor dessa eller har sitt ursprung där, handlar till stor del om vad “vi” föreställer 

oss att vi saknar och “dom” har. 
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Ahmed menar att många postkoloniala feminister har visat att bilden av Orienten, exempelvis, är 

sexualiserad, men hur denna sexualisering ser ut beror på vem det är som möter den (bilden av 

Orienten). Ett av de mest välkända exemplen på detta är föreställningarna om harem. Det viktiga 

med Orienten är också att platsen och människorna är vad vi inte är, de är de Andra och platsen 

är en Annan.
56

 Detta gör, enligt mig, det möjligt för människor som annars inte kategoriserar 

sina medmänniskor så kollektivt, att ändå göra det med människor från andra platser. För att 

förtydliga vad jag menar så blir det lättare att tillskriva personer egenskaper och 

personlighetsdrag om de har sitt ursprung på en plats där man själv aldrig varit, men som det 

finns väldigt starka föreställningar om.  

 

Tre av mina informanter har sitt eller sina föräldrars ursprung i det område som kallas Orienten. 

Ahmed menar att eftersom vi associerar “andra sidan jordklotet” med människor som är 

“rasmässigt annorlunda” “oss” så blir också den som besitter en kropp som är “rasmässigt 

annorlunda” förknippad med “andra sidan jordklotet”.
57

 Jag menar att detta gör att människor lätt 

tänker sig en biologisk koppling mellan plats, kropp och kultur. Att den vars kropp ser ut att 

komma från en viss plats också har egenskaper som förknippas med den platsen och kulturen. 

När mina informanter utsätts för exotisering grundas de fördomarna på att eftersom deras 

ursprung geografiskt kopplas till en viss kultur, så finns det ett band mellan dem och den 

kulturen. När Maria blir arg är det hennes latinamerikanska blod, och när Sholehs temperament 

kommer fram är det hennes pappas iranska arv som visar sig. Problemet med detta är att även om 

det beror på kultur och mina informanter har fått del av den kulturen genom sina föräldrar, så 

innebär det ändå att deras individualitet tas ifrån dem och tillskrivs den kollektiva identiteten att 

komma ifrån denna del av världen. De blir berövade möjligheten att agera som de “fria 

individer” svenskar gärna ser sig som och tillskrivs tyngden av den kultur som finns bakom dem.  

Här är också intressant att notera att exempelvis Sholeh själv tillskriver sig vissa av de 

egenskaper som överensstämmer med fördomarna.  

 

Exotisering kan dock se ut på många olika sätt och är inte alltid mer specifik än att personen 

ifråga utmålas som speciell och exotisk på grund av sitt ursprung. För den som utsätts för detta är 

det dock inte alltid någonting positivt. Azar, som menar att hon gärna är annorlunda, sticker ut 

och inte riktigt passar in utseendemässigt någonstans, upplever det ändå jobbigt att exotiseras på 

detta sätt. Det är en sak att hon själv vet att hon ser annorlunda ut och har sitt ursprung i ett annat 
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land, det är en annan sak att andra människor ofta påpekar och kommenterar detta, eftersom det 

kräver en respons ifrån henne. När man själv känner sig anpassad, som Azar gör, vill man inte 

ständigt påminnas om att andra ändå ser dig som annorlunda.  

“...jag har i alla fall någonstans att ta vägen.” Om framtiden. 
När jag genomförde mina intervjuer hösten 2010 hade Sverigedemokraterna precis valts in i 

Sveriges riksdag, och den andra “lasermannen” hade ännu inte gripits i Malmö. Dessa händelser 

kom också upp under intervjuerna och de oroade mina informanter. Sholeh som tidigare 

övervägt att flytta till Malmö menade att detta nu inte längre var ett alternativ, eftersom 

“lasermannen” fortfarande angrep personer med invandrarbakgrund. Hon var dock den enda som 

nämnde detta, och det visade sig att det fanns en personlig anledning till det. Sholehs pappa kom 

till Sverige efter revolutionen i Iran tillsammans med en vän som sedan blev skjuten av den 

första “lasermannen”. Detta har påverkat hans syn på det svenska samhället och i sin tur också 

påverkat Sholeh. Sholehs pappa ville till exempel att barnen skulle få svenska namn, och han har 

inte lärt dem persiska, eftersom han varit rädd att de skulle utsättas för diskriminering och bli 

mål för rasistiska angrepp. Han ville att Sholeh och hennes bror skulle vara så välanpassade och 

smälta in så mycket i det svenska samhället att de inte riskerade att utsättas för något liknande. 

Så för Sholeh var hotet från “lasermannen” mer verkligt och personligt. Samtidigt är hon 

medveten om hur detta påverkar henne personligen och menar att hon skulle kunna flytta till 

Örebro trots den serie våldtäkter som skett där. Sholeh menar att hon inte tänker mycket mer om 

framtiden än att hon kanske inte vill stanna i Sverige. Samtidigt säger hon att Sverige alltid 

kommer att vara hemma och hon har inga planer på att flytta för alltid. Det är framförallt 

samhällsklimatet som Sholeh menar är avgörande för om hon vill stanna i Sverige, och syftar då 

på Sverigedemokraternas framgångar. Hon menar dock att flytta också känns som att ge upp och 

låta “dom” vinna, för hon vill också stanna kvar, eller i alla fall komma tillbaka, och “bråka lite” 

med dem. Hon funderar även på om hon ska åka till Iran, men det är framförallt språket som 

skulle vara ett problem då.  

 

Azar, som är den enda av informanterna som delvis vuxit upp i ett annat land, säger under 

intervjun att hon väldigt gärna skulle vilja flytta tillbaka till Iran. Problemet är dock enligt henne 

att landet är för oroligt och icke-liberalt. Azar och hennes familj har sedan flytten till Sverige 

besökt släkten i Iran många gånger och hon har alltid velat stanna kvar. Hon berättar länge om 

allt hon saknar i Iran och säger att om hon skulle åka dit i dag skulle hon förmodligen inte 

komma tillbaka. När jag ifrågasätter om det bara är det politiska läget i Iran som hon skulle 

uppleva som problematiskt, säger hon dock att det nog finns andra problem också. Azar är vid 
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intervjutillfället tjugosex år och har inte varit i Iran de senaste åtta åren. Vid närmare eftertanke 

säger hon att hon faktiskt ser många saker på ett annat sätt i dag, än vad hon gjorde när hon var 

arton. Då handlade det om att träffa släkten och äta på restauranger och njuta av alla dofter som 

hon uppfattar som väldigt annorlunda än i Sverige. I dag menar hon dock att hon förmodligen 

inte skulle klara av att bära slöja och acceptera att hon själv och andra kvinnor förnedras. Hon 

menar att många saker för henne, som levt så länge i Sverige och är van vid det svenska 

samhället, är obehagliga och skrämmande. Situationer som hennes släktingar menar att det bara 

är att acceptera. Det stora problemet för henne i dag är att hon som kvinna förväntas acceptera ett 

helt annat liv än vad hon kan leva i Sverige. Azar säger också att även om hon väldigt gärna 

skulle vilja ta med sin flickvän till Iran och låta henne träffa släkten, så går det bara inte.  

 

För Maria finns det ett band till Sverige även om hon inte riktigt känner sig svensk som gör att 

hon inte har några tankar om att i framtiden flytta till Uruguay. Hon menar att det också 

framförallt är en politisk fråga för henne. Hon tycker om att bo i ett land där sjukvården fungerar 

och där man “hittills inte är superrädd för ordet socialism”
58

. Hon känner sig dock lite oroad över 

den politiska utvecklingen i Sverige. Danske folkeparti stödde Sverigedemokraterna inför valet i 

Sverige och Pia Kjærsgaard gjorde enlig Maria för några år sedan ett uttalande om att inte bara 

relativt nyanlända invandrare ska skickas tillbaka, utan även tredje generationens invandrare om 

det var möjligt. Tankar som dessa skrämmer Maria eftersom hon själv inte känner någon större 

koppling till Uruguay, vad ska då hennes barn känna? Även om hon menar att till viss del är 

hennes föräldrars kultur viktig för henne, så betyder det inte att hon känner sig hemma i Uruguay 

och definitivt inte att hennes barn skulle gör det. Maria menar att i ljuset av denna föreställning 

om en koppling mellan kroppar, kultur och platser förstår hon varför vissa människor tycker att 

det är så viktigt att hon vet var hon kommer ifrån och kan berätta det för andra, och eftersom det 

är viktigt för dem så blir det oundvikligen viktigt för henne också.  

 

Devrim är den enda av mina informanter som själv under intervjun tar upp tankar kring 

framtiden. Hon är också den enda som har en “B-plan” som hon kallar den. Devrim menar att 

hon undermedvetet anammat och ansett att den turkiska kulturen är viktig för att ha en B-plan 

om det skulle visa sig att hon inte kan stanna, eller får stanna, i Sverige av någon anledning. 

Devrim har dubbelt medborgarskap och har därför möjligheten att, åtminstone praktiskt, ganska 

lätt flytta till Turkiet. Än så länge är dock planen att flytta till Stockholm. Devrim menar att hon 

bott på många platser för att hon är rastlös och aldrig kan sitta still, och rastlösheten kommer av 
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att hon ständigt flyr. Siktet är nu inställt på Stockholm eftersom Devrim menar att det skulle vara 

lättare att leva där för henne, “de finns fler av mig där på det sättet att dom är tredje och fjärde 

generationens å farfar och farmor kom hit å eller morfar och mormor kom hit på 60-talet, det är 

mer öppet....faktiskt är det nog det.”
59

 Devrim menar att det är mer accepterat med invandrare i 

Stockholm eftersom det funnits invandrare där så länge. Hon tror också att om människor hyser 

rasistiska åsikter så håller de dem mer för sig själva där. Det som håller kvar Devrim i Sverige är 

att hon känner att hon inte vill förlora något. Det finns så många saker som håller henne kvar här 

och hon menar att hon har kämpat här och inte vill ge upp det. Det turkiska menar hon att hon 

inte har valt men det svenska, utbildningen, mentaliteten, vad hon vill jobba med, hur hon vill 

vara som människa, det har hon valt själv och det vill hon inte ge upp. Svenskan skulle inte vara 

till någon nytta i Turkiet och allt hon bidragit med till samhället skulle kännas bortkastat. 

Samtidigt säger hon att hon väldigt lätt skulle kunna få ett bra jobb i Turkiet med sin utbildning, 

och med sitt dubbla medborgarskap har hon i alla fall någonstans att ta vägen. Men Devrim 

tänker också på andra som har en värre situation än henne och menar att man kan inte tänka så 

heller, “dom stackarna som inte har det då?”
60

. 

 

När det gäller framtiden tänker mina informanter ytligt sett ganska annorlunda. Devrim är den 

enda som har en mer allvarlig tanke på att flytta till sina föräldrars ursprungsland om det skulle 

behövas. Maria och Sholeh överväger inte alls det alternativet och Azar, som trots att hon först 

verkar ha en väldigt positiv och kanske till och med romantiserad bild av hemlandet, kan inte 

heller tänka sig att flytta tillbaka. Går vi mer under ytan finns det dock gemensamma drag i alla 

mina informanters tankar kring framtiden. För att återkoppla till hur jag i början av denna 

uppsats redogjorde för min tolkning av identitetsbegreppet så handlar det mycket om att mina 

informanter, precis som alla andra människor, har flera sammanvävda identifikationer samtidigt. 

Dessa identifikationer har med kön, sexualitet, klass osv. att göra men även etnicitet. Mina 

informanter har dock inte bara en etnicitet att förhålla sig till, om vi utgår från definitionen att 

etnicitet inte bara innebär ras. De har i alla fall två, den svenska och den som deras föräldrar 

representerar. Det som här skapar problem för mina informanter är att det finns en förväntan på 

dem att de bara ska identifiera sig med en etnicitet, i Sverigedemokraternas fall deras föräldrars, 

för att etnicitet många gånger bara är en ersättning för hur många tidigare tänkt kring ras.  

 

Stuart Hall menar också att människor i det “moderna” samhället inte har en identitet utan flera 

identifikationer som subjektet ikläder sig vid olika tillfällen och i olika perioder av livet. Dessa 
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identifikationer är inte heller ett uttryck för ett enhetligt “själv”, utan Hall menar att om vi 

upplever att vi har ett stabilt jag genom hela livet så beror det på att vi konstruerar historien om 

oss själva på detta sätt.
61

 Kravet att personer med invandrar bakgrund ska kunna kategoriseras 

som tillhörande en etnicitet skulle kunna jämföras med den rasistiska amerikanska “one-drop-

policy”, vilken innebär att alla personer med det minsta “svarta” blod i kroppen automatiskt 

kategoriseras som svart. Översatt till dagens Sverige innebär det att den som har det minsta 

etniska inslag från någonstans utanför Sverige, automatiskt kategoriseras som tillhörande denna 

etniska grupp. Här menar jag att människor återigen förlorar sin individualitet och makten att 

identifiera sig, och underkastas andras kategoriseringar. För mina informanter blir det ofta en 

krock mellan deras egna identifikationer och vad andra människor i samhället förväntar sig av 

dem. In för hotet att dessutom skickas “hem” till ett land som man kanske aldrig besökt och inte 

känner någon koppling till, finns det helt naturligt en oro när det gäller den etniska 

identifikationen.  

 

Hall menar, precis som exempelvis Benedict Anderson, att en nation är en föreställd gemenskap, 

vilket betyder att den etnicitet vi tillskriver människor i denna nation också är föreställd. För att 

detta ska fungera måste människor i nationen sluta sig kring en gemensam berättelse om 

ursprung, särart och så vidare.
62

 Det är här nationalismen uppstår. Även om all nationalism 

bygger på föreställningar om historiska skeden och ett gemensamt förflutet, behöver den inte 

vara “bakåtsträvande”. Detta är dock vad exempelvis Sverigedemokraterna
63

 står för i dagens 

Sverige. Enligt Hall uppstår det ibland situationer då människor vill vända tillbaka till nationens 

förflutna. Detta innebär ofta att man har en föreställning om en tid när nationen var bättre och då 

den nationella identiteten såg annorlunda ut. För att återvända till detta bättre tillstånd försöker 

man samla folket och “rena” deras blod genom att utvisa dem som anses hota den nationella 

identiteten.
64

 Det är denna föreställda gemenskap som vissa personer inte anser att invandrare är 

välkomna inom, eller har någon rätt till. Trots att många talar om etnicitet som om det inte 

handlade om ”ras”, utan att problemet är att människor som inte delar den svenska kulturen ska 

få stanna, så blir effekten den samma. Argumentet håller dessutom inte eftersom alla mina 

informanter är uppvuxna i Sverige och känner sig mest hemma i den svenska kulturen, även om 
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de också ”har” något annat. Detta andra är ett problem för vissa, och det gör det till ett problem 

för mina informanter, trots att vi alla egentligen har olika delar i våra identifikationer som inte 

alltid är förenliga.  

Sammanfattning och avslutande analys 
När jag startade arbetet med denna uppsats så var jag intresserad av att undersöka vikten av 

etnisk identifikation för personer med föräldrar eller sitt eget ursprung i ett annat land än 

Sverige. Jag valde också medvetet informanter som alla utseendemässigt inte helt smälter in i det 

svenska samhället. Min tanke var här bland annat att personer som avviker från det som vi ser 

som ett “svenskt” utseende möts av olika reaktioner ifrån det omgivande samhället, och jag var 

intresserad av hur detta påverkade deras identitetsprocess och hur de såg på etnicitet. Jag har 

också försökt belysa hur de upplever utanförskap och hur de tänker om framtiden.  

 

Alla mina informanter har under sin uppväxt varit tvungna att förhålla sig till ett samhälle där 

“vithet” är normen och där de, trots sin ljusa hudfärg, inte ses som “vita”. Eftersom utseendet är 

något som alla är medvetna om, och mer eller mindre uppmärksammar, var min tanke att detta 

borde rimligtvis vara något som får en fundamental inverkan på en persons liv. Det visade sig att 

jag delvis hade rätt, men jag hade inte räknat med att den inverkan skulle se ut riktigt som den 

gjorde i mina informanters berättelser om sin uppväxt och sina liv. Från början var jag kritisk till 

den kulturalistiska tolkningen av många frågor som har med invandrare att göra, och då 

framförallt invandrare från länder utanför Europa. Tanken att kultur och etnicitet skulle vara 

viktigare för personer som invandrat från dessa länder, eller som har föräldrar eller farföräldrar 

från dessa länder, var enligt mig allt för essentialistisk och även rasistisk. Frågor jag ställde till 

mig själv var: Varför skulle människor från eller med föräldrar från en annan kultur automatiskt 

uppleva kultur/etnicitet som viktigare än “svenskar”? Är det inte istället rimligt att den som vuxit 

upp i Sverige kan ha precis samma “moderna” inställning till kultur/etnicitet som “svenskar”? 

Om vi nu utgår från att svenskar har en ”modern” syn på kultur/etnicitet som skiljer sig från 

människor från andra kulturer som har en ”traditionell”. Jag var därför intresserad av att 

undersöka hur fyra kvinnor som alla vuxit upp i Sverige, och som dessutom av olika 

omständigheter inte umgåtts mycket med andra invandrare under sin uppväxt, såg på dessa 

frågor.  

 

Svaret jag fick från mina informanter var för mig ändå något förvånande, men jag insåg också att 

svaret nog för mig framstod som förvånande eftersom vi inte riktigt använde ordet etnicitet på 

samma sätt alla gånger. Mina informanter kunde därför berätta om upplevelser under barndomen 
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och ungdomsåren som tydligt utpekade dem som annorlunda, men samtidigt mena att de i sitt 

identitetsskapande inte ansett etnicitet som viktigt förrän som äldre. Detta är enligt min mening 

möjligt eftersom jag tolkade tankar kring etnicitet som alla de saker som utpekar en person som 

annorlunda och att det borde får en påverkan vid identitetsskapande. Mina informanter tolkade 

dock etnicitet som explicita tankar kring föräldrarnas kultur och hur dessa påverkar 

identitetsskapandet. Alla har tillsynes också en uppfattning att etnicitet är något man blir 

medveten om att man måste förhålla sig till som äldre när samhället på olika sätt gör dig 

uppmärksam på att detta är viktigt. Resultatet av mina intervjuer visade på detta sätt att jag 

behövde tänka om kring hur etnicitetsbegreppet uppfattas och tolkas. När jag istället funderade 

över mina informanters berättelser ur detta perspektiv insåg jag att etnicitet inte alls behöver vara 

viktigt under uppväxten och tonårstiden, speciellt inte när man befinner sig i ett sammanhang där 

omgivningen inte gör det viktigt. När jag undersökte annan forskning som gjorts kring 

invandrarungdomar och identitet kunde jag också konstatera att mycket annat, som Eliassis 

avhandling, handlar om kollektiva identiteter till mycket större del. Forskningen har också till 

stor del fokuserat identitetsskapande i kontexten att flytta från en kultur till en annan. Jag har på 

detta sätt valt en något annan infallsvinkel eftersom mitt fokus inte alls är att undersöka den 

eventuella identitetskris detta skulle medföra. Mitt fokus har istället varit personer som på många 

sätt är svenska men som ändå upplever ett utanförskap i samhället. Frågor som upptagit mina 

tankar har snarare varit varför etnicitet anses vara viktigt och varför människor antar att ditt 

fysiska utseende har något att göra med detta.   

 

Som framgår har mina informanter alltid varit medvetna om att de” har” något mer än bara det 

“svenska” och att det gör dem annorlunda. Under uppväxten har detta dock till viss del lyfts fram 

som någonting positivt, som när Sholeh fick uppgiften att översätta till persiska. Så även om 

vetskapen om detta funnits länge, och jag tror att vi ganska säkert kan anta att alla mina 

informanter varit medvetna om fenomenet rasism, så verkar en situation väldigt lik Fanons 

utspelats även i deras liv. Kunskapen om detta fanns alltså men det var inte förrän de kom i 

kontakt med samhället på ett annat sätt som detta blev verklighet. Det var också i och med detta 

som det för första gången blev viktigt att fundera över sin etnicitet. I flera av intervjuerna 

framgår det att det är i mötet med andra människor som mina informanter börjar fundera över sin 

etnicitet. Detta har fått mig att dra slutsatsen att behovet av att kunna identifiera sig med en 

etnisk grupp inte är ett personligt behov i första hand, utan ett behov som uppstår när man möter 

andra som försöker att kategorisera dig. Det har också fått mig att inse att etnicitet som fenomen 

(och jag är medveten om att det inte bara är jag som gjort denna tolkning) är något som uppstår i 
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mötet med en annan grupp människor. Innan detta möte finns det inget behov av att kunna 

identifiera sig själv, eller andra, med en etnisk tillhörighet.  

 

När detta möte dock inträffat för mina informanter insåg de också att de tillskrivas en etnicitet, 

oavsett om de själv ansåg att det var viktigt eller inte, innebar förutfattade meningar om dem som 

personer och deras personliga egenskaper. Sholeh är den som uttrycker störst förvirring inför 

detta i dag, men hon är ju också den enda av informanterna som har en “svensk” förälder och 

inte enkelt kan varken identifiera sig med eller bli kategoriserad som tillhörande en viss etnicitet. 

Azar och Sholeh uttryckte en irritation över det, som Fanon också tar upp, att de helt plötsligt var 

ansvariga inte bara för sig själv utan också andra människor av samma etnicitet eller helt enkelt 

andra invandrare. Båda har under tiden på universitetet upplevt situationer där de av föreläsare 

eller seminarieledare helt plötsligt förväntas kunna svara för hela gruppen invandrarkvinnor eller 

liknande. När etnicitet eller invandrare diskuterats har de helt plötsligt blivit både en person som 

läraren inte vill förolämpa, men samtidigt försöker använda som ett facit för att deras antaganden 

kring exempelvis invandrarkvinnor stämmer. Men kanske också som en försäkran om att de inte 

är rasister.  

 

Tankar som dessa att invandrare på något sätt skulle vara en homogen grupp med liknande 

erfarenheter är något som även påverkar de känslor av utanförskap som mina informanter 

berättar om. Det finns dock tankar kring en hierarkisering av invandrare också. Maria menar att 

som kvinna från Latinamerika så ser fördomar annorlunda ut än om hon varit “svart”. I Botkyrka 

där Maria växte upp var det nyanlända invandrare men framförallt “svarta” som hamnade längst 

ner på skalan. Nu är det istället exotisering som är den vanligaste formen av rasism som hon 

utsätts för eftersom Latinamerika förknippas med hetta och exotism i många andra sammanhang. 

Utanförskap för mina informanter handlar dock till största delen om att inte riktigt passa in 

någonstans, och att när de ändå känner att de passar in, bli påminda av andra om att de 

egentligen inte gör det. Mina informanter är alla kvinnor och jag menar att det också påverkar 

detta. Kvinnor uppfattas inte lika mycket som ett hot mot majoritetskulturen i ett samhälle. 

Precis som Eliassi menar är det unga invandrarmän som uppfattas och utmålas som det främsta 

hotet. Enligt mig skulle detta kunna kopplas till de sedan länge förhärskande föreställningarna 

om män som aktiva och kvinnor som passiva. Män kommer till en annan kultur som aktiva 

subjekt som skulle kunna erövra och förändra, medan kvinnor fortfarande till stor del ses som 

passiva subjekt, som förvisso lever på bidrag och belastar samhället, men som inte på samma sätt 

ses som ett aktivt hot.  
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Här kommer ytterligare en av de frågor som är problematiska med mina informanter upp. Det är 

bara en av dem som “kommit hit”, alla andra är födda och uppvuxna i det svenska samhället. 

Ändå möter de många fördomar på grund av sitt utseende eftersom det kopplas till en annan 

etnicitet, som om etniciteten satt i huden. En av de stora frågor som kvarstår för mig efter allt 

detta arbete, och som jag inte känner mig något närmare att kunna besvara är vad etnicitet 

egentligen är? Om det nu inte är ras, alltså blodet och generna från dina föräldrar, vad är det då? 

I dagens Sverige verkar många vilja använda begreppet som synonymt med kultur, men ändå 

som om det var något som satt djupare i kroppen. Din kultur måste ju ändå vara den du vuxit upp 

i, och mina informanter har alla vuxit upp i den svenska, samtidigt som de haft mer eller mindre 

influenser från en annan kultur. Nästan alla mindre, i alla fall under uppväxten. Intresset för 

föräldrarnas kultur verkar ha ökat något hos alla informanter med åldern, men det är bara Devrim 

som pratar om att medvetet ta till sig den, och i hennes fall som en reservplan. Men ändå är det 

få som skulle säga att de är etniskt svenska. Så vad är begreppet etnicitet, som vi så gärna vill 

använda istället för ras, är det egentligen inte samma sak? Effekten, som Wikström skriver, blir 

ju i alla fall samma sak. Här handlar det inte heller bara om att människor som till hör den 

dominerande etniciteten i ett land inte vill “släppa in” andra inom den, utan också om att 

människor som har sitt ursprung i andra geografiska områden vill behålla sin etnicitet. 

Exempelvis Sholeh menar ju att hon inte känner sig helt svensk, trots att hon är uppvuxen här 

och att hennes pappa inte velat hålla kvar vid den iranska kulturen.  

 

Vad jag på något sätt och kanske ganska krångligt försöker få fram här är att etnicitetsbegreppet 

är ganska värdelöst att använda. Problemet är att etnicitet inte på något sätt gör det enklare att 

tala om dessa saker eftersom de är för komplexa för att talas om med hjälp av bara ett begrepp. 

För vad vi än försöker få begreppet etnicitet att stå för, om det är ras, kultur, religion osv. eller 

alla dessa saker på en gång, så går det ändå inte ihop i slutänden. Vad det många gånger kommer 

ner till är att det handlar om kroppen. Det handlar om avvikande kroppar och de föreställningar 

vi förknippar med kroppar med olika utseende. Att vi föreställer oss en koppling mellan kropp, 

plats och kultur, som inte beror på var du faktiskt växt upp utan på vilken plats på jorden vi 

förknippar med kroppar som ser ut som din. Helt enkelt essensialism. Effekten av detta är grova 

generaliseringar och begränsande kategorier som hämmar och stänger in människor i torftiga 

fack som inte på något sätt har utrymme för vad det innebär att vara människa. På detta sätt får 

det också långtgående konsekvenser för människor, inte bara för dem som kategoriseras som 

“icke-vita” utan alla människor. För som “vit” får du ju inte heller bete dig som “svart”.  
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