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1 Inledning 

”Det finns nog ingen som älskar en utländsk helt och hållet”,1 förklarade en av denna studies 

informanter för mig under ett, av de totalt tre intervjutillfällena som ligger till grund för denna 

uppsats. Citatet väcker naturligtvis en hel del frågor; vem är utländsk och vem är det inte, vem 

bestämmer det och vad får det för betydelse, i sig, generellt och i samverkan med andra sociala 

kategorier, och inte minst varför kan man inte älska en utländsk?  

  

Vem som anses vara älskvärd och vem som inte anses vara det är dock inte vad denna studie 

specifikt handlar om. Däremot skildrar citatet den uppfattning som tycks finnas om den 

”utländske” eller ”invandraren” som mindre värd som människa eller medborgare i den svenska 

kontexten, inom den specifika urvalsgruppen av informanter.2    

 

Denna uppfattning om, och intolerans mot, invandrare och kanske främst muslimer, men även 

andra som i den svenska kontexten av många uppfattas som ”de Andra”, det vill säga de som 

tillskrivs och används som motpol till en själv, har uppmärksammats av Forum för levande 

historia. Forum för levande historia utgav 2010 en rapport, Den mångsidiga intoleransen – En studie 

av gymnasieungdomars attityder läsåret 2009/2010, baserad på en kvantitativ studie om 

gymnasieungdomars attityder till olika samhällsgrupper som genom historien varit mer utsatta 

och diskriminerade än majoritetsbefolkningen. I studien fastslås bland annat att många 

fördomsfulla idéer mot invandrare och muslimer återfinns hos framförallt unga svenska män som 

studerar första året på gymnasieskolans yrkesförberedande program. Studien visar med andra ord 

på att dessa förstaårsgymnasister i stor utsträckning bidrar till att förmedla och vidmakthålla 

intoleranta och stereotypa bilder av invandrare och muslimer.3 Resultaten av Forum för levande 

historias studie reser i sig ytterligare frågor. Det är i dessa frågor som denna studie tar sitt 

avstamp.  

 

Denna uppsats kommer därför att behandla unga mäns identitetsskapande i samspelet mellan 

etnicitet och kön. Anledningen till att just dessa sociala kategorier får agera i förgrunden kan ses 

som ett försök att besvara de frågor som jag menar att Forum för levande historias studie lämnar 

efter sig. I samspelet mellan etnicitet och kön, eller mer specifikt i samspelet mellan maskulinitet 

och svenskhet studeras unga mäns identitetsskapande och konstruerande av ”de Andra”.   

 

 

                                                 
1 Intervju 3 

2 För en tydlig bild angående urvalet av informanter, se ”Avgränsningar” 

3 Birgitta Löwander, Den mångtydiga intoleransen - En studie av gymnasieungdomars attityder läsåret 2009/2010, Forum för 

levande historia (Stockholm, 2010), s. 34 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens övergripande syfte är följaktligen att söka se hur ett antal unga män genom sitt språk 

konstruerar sina identiteter. Identitetsskapandet skall undersökas i samspelet mellan de sociala 

kategorierna etnicitet och kön. I samband med detta avser jag även undersöka hur de unga 

männen förhåller sig till ”de Andra” och hur det kommer till uttryck i den egna 

identitetsskapandeprocessen. Studien utgår från följande frågeställningar för att söka besvara dess 

syfte;  

 

 Vilka bilder och idéer är normgivande i konstruktionen av manlighet? 

 Hur definierar de unga männen sig själva och ”de Andra”? 

 Vilka markörer används för att avgränsa den egna identiteten? 

 På vilket sätt samspelar etnicitet och kön med varandra?  

 

1.2 Studiens empiriska material 

Studiens empiriska material består av kvalitativa forskningsintervjuer, närmare bestämt av 

fokusgruppsintervjuer, med unga män som studerar första året vid gymnasieskolans 

yrkesförberedande program. Beträffande valet av att utföra fokuserade gruppintervjuer vill jag 

motivera med att dessa anses ge ett mycket nära beskrivande av hur informanterna upplever sin 

verklighet och sina livsvillkor, vilket väl harmonierar med studiens syfte.4  

 

1.3 Avgränsningar 

Jag har utfört tre stycken fokusgruppsintervjuer, med fyra informanter i två av grupperna, 

intervju 1 och 3, medan intervjugrupp 2 bestått av tre informanter. Anledningen till detta omfång 

är att jag ansett det tillräckligt, dels för att den för studien valda metoden inte kräver någon större 

kvantitet av informanter. Diskurspsykologin fokuserar nämligen på språket och därför kan 

särskilda mönster skapas och vidmakthållas även av ett fåtal individer.5 Och dels för att detta 

omfång kan tyckas vara rimligt inom tidsramen för denna studie, särskilt med hänsyn till att 

fokusgruppsintervjuer är mer tidskrävande vad gäller dess bearbetning. Detta med tanke på att 

många personer medverkar i dem vilket gör att inspelningarna kan vara mer komplicerade att 

transkribera, i jämförelse med enskilda intervjuer, eftersom det är flera röster som hörs och som 

många gånger dessutom talar omlott och över varandra.6  

 

                                                 
4 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 55  

5 Marianne Winther-Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 117 

6 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 97 
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Av praktiska skäl har informanterna funnits i relativ angränsning i det för mig lokala rummet, det 

vill säga södra delarna av landet, eftersom jag själv är bosatt och verksam där och för att jag 

ansett att det varken funnits tid eller andra resurser att söka sig utanför dessa gränser.  

 

Utöver dessa avgränsningar har jag även begränsat mig vad gäller informanternas person; de är 

alla pojkar och de studerar första året på yrkesförberedande gymnasieprogram. Motivet till denna 

preciserade avgränsning är att tidigare studier tyder på att just denna grupp visar på fördomsfulla 

attityder till invandrare7 och muslimer.8  

 

Ytterligare en avgränsning som jag finner relevant att föra på tal gäller skolan i sig. I denna studie 

är det inte skolan som fält eller som institution som varit av intresse, utan skolan bör i detta fall 

endast ses som en given väg att finna och komma i kontakt med informanter ur ovan just 

beskrivna grupp. Jag är dock medveten om att skolan även bör betraktas som en institution, 

vilken således förmedlar specifika värderingar. Man kan tala om att skolan inom välfärdsstaten, 

både förr och i dag, är en del av normskapandet i samhället generellt, där avvikande i alla 

skepnader betraktas som oönskat och jämlikhet som det eftersträvansvärda idealet. Med andra 

ord skulle man kunna tala om att skolan syftar till att forma eleverna till goda 

samhällsmedlemmar.9 Samtidigt som de samhälleliga normerna utvecklas och förändras över tid 

gör så även skolans, de kulturella normerna står alltså i nära relation till skolan och dess 

institutionella anspråk.10 I förhållande till denna utgångspunkt kan skolan ses som en viktig och 

maktutövande arena som sannolikt påverkar individen och dennes sätt att betrakta världen. Detta 

till trots menar jag att det i denna studie inte varit av intresse att närmare analysera skolan som 

institution då jag snarare betraktar informanterna i egenskap av samhällsmedlemmar och inte i 

egenskap av elever. Detta eftersom att skolan som institution inte står i förgrunden för denna 

studie. Ännu en anledning till att bortse från skolans kulturella normskapande är att intervjuerna 

inte behandlat skolan som sådan. I studien förstås informanterna som samhällsmedlemmar och 

därför bör skolan i detta sammanhang endast förstås som ett sätt att nå dessa unga 

samhällsmedlemmar.  

 

                                                 
7 Vad gäller begreppet invandrare vill jag uppmärksamma och motsätta mig sättet som begreppet brukas i vardagen 

därför att vardagsspråk ofta simplifierar komplexa begrepp. Jag vill även framhålla vikten av att förstå begreppen 

”invandrare” och ”invandrarskap” som socialt betingade och kontextbundna. Med tanke på att begreppet 

”invandrare” även tillskrivs andra individer än den faktiska invandraren menar jag att begreppet snarare är en social 

konstruktion med en uppsättning förväntningar av vad eller hur en invandrare är. Dock kommer jag, i avsaknad av 

ett bättre begrepp, dessvärre använda termen genom uppsatsen.        

8 Löwander (2010), s. 34 

9 Mats Börjesson & Eva Palmblad, ”Uppförandeproblem i skolan – och andra kliniska observationer”, i 

Problembarnets århundrade – normalitet, expertis och visionen om framsteg, red. Mats Börjesson & Eva Palmblad (Lund, 2003), 

s. 18 

10 Ibid., s. 29 
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1.4 Tidigare forskning 

Studier som på något sätt berör och tar ungdomars identitetsskapande i utgångspunkt är i vår 

samtid relativt vanliga. Däremot har undersökningar som studerar de sociala kategoriernas 

samspel, det vill säga intersektionalitet, kommit att blomstra först på senare tid inom det svenska 

forskarsamhället.11  Någon studie som är helt i linje med denna har jag dock inte kunnat finna. 

Ofta tycks det vara så att huvudsaklig fokus lagts vid dem som förväntas vara ”de Andra”, i 

förhållande till de som anses vara majoritet och norm i det svenska samhället, och deras 

perspektiv. Det vill i detta fall säga invandrarnas. Trots ovanligheten med intersektionella analyser 

kombinerade med teorier om maskulinitet och etnicitet finns ändå ett antal studier som jag anser 

bör uppmärksammas i sammanhanget. Nedan presenteras således några studier, samtliga av 

kvalitativ karaktär, som jag funnit relevanta i förhållande till denna studie.  

 

En av dessa studier är socialantropologen Fanny Ambjörnssons doktorsavhandlig från 2004, I en 

klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Ambjörnssons avhandling är en av de 

kanske mer omtalade och uppmärksammade studier inom området för ungdoms- och 

genusforskning. Studien syftar till att söka se hur kvinnliga genuspositioner konstrueras hos 

gymnasietjejer på både studieföreberedande- och yrkesförberedandeprogram inom ramarna för 

vad hon benämner som en heteronormativ ordning. Det mest centrala i Ambjörnssons studie är 

förhoppningen om att öka kunskapen om hur man blir tjej – vilka normer och värderingar man 

måste uppfylla för att innefattas i kategorin och hur tjejerna sinsemellan själva bidrar i processen 

att vidmakthålla och ifrågasätta denna ordning. Ambjörnsson tar, liksom jag, även något av ett 

intersektionellt perspektiv i beaktande då hon förankrar skapandet av kvinnlighet i korsningen 

mellan klass och sexualitet.12 Det empiriska materialet som ligger bakom Ambjörnssons studie är 

deltagande och medföljande observationer, gruppintervjuer, individuella intervjuer samt en enkät 

som avsåg fastställa informanternas socioekonomiska förhållanden.13 Sammanfattningsvis visar 

Ambjörnsson genom sin studie på hur gymnasietjejerna förhöll sig till den normgivande 

femininiteten som uppstod och som förankrades i traditionella föreställningar om klass, etnicitet, 

sexualitet och maskulinitet.14 Genom att förhålla sig till den bilden av kvinnlighet som rådande 

norm talar om är acceptabel uppstod ändå hos Ambjörnssons informanter en konflikt. Denna 

konflikt återfinns i tjejernas konstruerande av sig själva, i gränslandet mellan att sträva efter 

normalitet men också avvikande - i en något mer exklusiv mening.15 

 

                                                 
11 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (Malmö, 

2005), s. 27 

12 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm, 2004), s. 11 

13 Ibid., s. 38 ff.  

14 Ibid., s. 295 

15 Ibid., s. 299  
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En liknande studie som Ambjörnssons är barn- och ungdomsforskaren Rickard Jonssons 

doktorsavhandling från 2007, Blatte betyder kompis: Om maskulinitet och språk i en högstadieskola. Som 

titeln avslöjar har Jonssons studie utgångspunkt i en högstadieskola16 med syftet att söka se hur 

språkanvändningen ter sig och hur maskulinitet skapas i högstadieungdomarnas vardag.17 

Informanterna representeras av killar som på ett eller annat sätt anses ha ”invandrarbakgrund”. 

Det empiriska materialet som avhandlingen underbyggs av är bland annat deltagande 

observationer. Jonsson har under ett helt läsår följt en grupp killar i årskurs åtta.18 De deltagande 

observationerna har kompletterats med fältanteckningar och ljudinspelningar från fältet. Utöver 

detta har även gruppintervjuer brukats.19  

 

Det som gör Jonssons arbete intressant i förhållande till denna studie är att han menar att språket 

kan ses som ett verktyg som brukas för att konstruera en samhörighet med andra individer och 

att det därigenom även framträder en bild av vilka ”vi” eller ”de Andra” faktiskt är.20 Vidare utgår 

Jonsson från vad han benämner som den maskulina normen och menar att denna förmedlar det 

rätta sättet att vara kille på. Den maskulina normen skapas utifrån stereotypa idéer och framträder 

i förhållande till sin motsats; femininiteten och får på det sättet också mening.21    

 

Jonsson kommer bland annat fram till att maskulinitet konstrueras genom språket22 och att den 

rätta maskuliniteten kräver en kvinna vid sin sida.23 Den rätta maskuliniteten är således en del av 

det heterosexuella projektet. Finns inte en kvinna vid killarnas sida iscensätter de den 

heterosexuella maskuliniteten genom att bruka olika markörer för att distansera sig från 

homosexualitet.24 Lever killarna i studien inte upp till kraven om den rätta maskuliniteten kan 

detta innebära exkludering från gruppen därför att de här ställs krav och förväntningar på att den 

rätta vägen skall väljas.25 Det vill säga att killarna förväntas vara delaktiga i det heterosexuella 

projektet för att kunna vara män inom den maskulina normen.  

 

En annan studie som är lämplig att belysa i förhållande till denna är samhällsvetaren Barzoo 

Eliassis doktorsavhandling A stranger in my homeland: The politics of belonging among young people with 

Kurdish backgrounds in Sweden, utgiven 2010. Avhandlingen behandlar bland annat 

identitetsskapande, etnicitet och medborgarskap i förhållande till unga individer med kurdisk 

                                                 
16 Rickard Jonsson, Blatte betyder kompis: Om maskulinitet och språk i en högstadieskola (Stockholm, 2007), s. 15 

17 Ibid., s. 20 

18 Ibid., s. 51 

19 Ibid., 55 ff. 

20 Ibid., s. 24 

21 Ibid., s. 30 ff.  

22 Ibid., s. 71 

23 Ibid., s. 165 

24 Ibid., s. 207 

25 Ibid., s. 76 
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bakgrund i Sverige. Syftet med Eliassis studie är att se hur unga individer med kurdisk bakgrund i 

Sverige konstruerar sin identitet i relation till inkludering och exkludering och hur dessa individer 

ser på sin tillhörighet. Eliassi menar att samhälleliga och sociala strukturer bidrar till individers 

möjligheter i livet, och att grunden för dessa går att återfinna i korsningen mellan kön, 

nationalitet, etnicitet, klass och sexualitet.26 Eliassi brukar alltså ett intersektionellt perspektiv. 

Han skriver att han ämnar använda intersektionalitet som ett redskap i strävan att söka förstå hur 

ungdomar med kurdisk bakgrund skapar sig sin tillhörighet till Sverige.27 Detta gör han genom 

det empiriska materialet, främst bestående av semistrukturerade intervjuer28 som har utförts med 

28 informanter.29  

 

Eliassi menar bland annat att de kurdiska ungdomarna, trots svenskt medborgarskap, i enlighet 

med samhällets sociala strukturer inte tillåts betrakta Sverige som sitt hemland. Detta medför att 

ungdomarna tvingas söka sig till andra platser, platser som de naturligt antas känna samhörighet 

till.30 I Eliassis studie framkommer även olika meningsbärare som används för att symbolisera vad 

som kan accepteras som svenskt. Dessa meningsbärare bottnar bland annat i idéer om 

födelseplats, dialekt och kulturell närhet. I längden kan detta innebära att individer som är födda i 

Sverige, men av utrikes födda föräldrar, kan nekas vara svenskar.31 

 

Ytterligare en till min undersökning anknytande studie är språkvetaren Linda Kahlins 

doktorsavhandling Sociala kategoriseringar i samspel: Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i 

ungdomars samtal. Avhandlingen, som lades fram 2008, hade som huvudsakligt syfte att undersöka 

hur ungdomar konstruerar kön genom samtal. Kahlin avser även se hur kön, etnicitet och 

generation påverkar varandra.32 Detta medför att även hon tar ett intersektionellt perspektiv som 

en form av förutsättning för de sociala kategoriernas överlappningar.33 Hon ställer bland annat 

frågor om vilka kommunikativa resurser som brukas genom talet och vilka identiteter som i 

samtalen betonas som eftersträvansvärda.34 För att söka besvara detta insamlar Kahlin empiriskt 

material bestående av enkäter, gruppsamtalsintervjuer som har dokumenterats genom 

videoinspelning, deltagande observationer samt egeninspelade ljudupptagningar,35 med 

                                                 
26 Barzoo Eliassi, A stranger in my homeland: The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden 

(Sundsvall, 2010), s. 10  

27 Ibid., s. 72 

28 Ibid., s. 43 

29 Ibid., s. 51 

30 Ibid., s. 133 

31 Ibid., s. 140 ff. 

32 Linda Kahlin, Sociala kategorier i samspel: Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal (Stockholm, 

2008), s. 15 

33 Ibid., s. 29 

34 Ibid., s. 15 

35 Ibid., s. 41 



 7 

flerspråkiga gymnasieungdomar i åldern 16-19.36 Gruppsamtalen har dock agerat primär data. 

Huvudsaklig data har fokuserat kring spelfilmen Jalla! Jalla! Informanterna har då sett scener ur 

filmen och har sedan tillsammans diskuterat det som visats.37   

 

Kahlin menar bland annat att det finns tre mönster som kan skönjas i ungdomarnas 

identitetsskapande och förhandlande om identiteten. Dels framhåller ungdomarna de unika 

egenskaper de innehar och understryker att deras sätt att handla är normalt och rationellt för att 

sedan även förhandla om den egna gruppen, det vill säga hur den bör framträda och tolkas.38 För 

att skapa uppfattningen av normalitet hos sig själv används språket och man söker genom detta 

avgränsa sig från andra – ett ”vi”- och ”dem”- tänkande uppstår.39 För att göra dessa 

avgränsningar utifrån ett ”vi” och ”dem” utgår ungdomarna från de sociala kategorierna, kön, 

etnicitet och generation och använder dem som resurser för att distansera sig från andra.40 Kahlin 

menar följaktligen att de sociala kategorierna inte används enskilt inom samtalen, utan att de 

ständigt sammankopplas och sammanvävs med varandra.41 

 

1.5 Teoretiska perspektiv 

Den metodologiska inriktningen i studien är diskurspsykologi, vilken översiktligt redogörs för 

nedan, men genom att använda diskurspsykologi som metod medföljer ett helt paket. Detta paket 

inkluderar både metodologiska direktiv och teoretiska modeller – ett helt sätt att tolka och söka 

förstå världen. Men även om det med metodvalet följer vissa bestämda förordningar innebär inte 

detta att inspiration från andra metodologiska angreppssätt eller teorier är olämpliga, snarare kan 

detta bidra till studiens validitet då det anses ge en bredare förståelse.42 Med anledning av detta tar 

studien teoretisk utgångspunkt inte bara i socialkonstruktionismen, som alltså diskurspsykologin 

teoretiskt tar avstamp från,43 utan ett intersektionellt förhållningssätt brukas även genom studien. 

Utöver detta tar studien även avstamp från sociologen R.W. Connells teori om den hegemoniska 

maskuliniteten.  

 

Socialkonstruktionismen utmärks kanske främst av sitt sätt att tolka världen. Här menas att vårt 

sätt att se världen är socialt skapad och vidmakthållen på samma sätt. Genom social interaktion 

mellan människor genereras allmänna sanningar om verkligheten. De allmänna sanningarna kan i 

sin tur leda till en bestämd världsbild vilket medför att vissa handlingar kommer att anses 

                                                 
36 Ibid., s. 31 och 40 

37 Ibid., s. 41 

38 Ibid., s. 184 

39 Ibid., s. 186 

40 Ibid., s. 92 

41 Ibid., s. 179 

42 Winther-Jørgensen & Phillips (2000), s. 10 

43 Ibid., s. 11 
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naturliga och normala medan andra kommer att förkastas. Om bilden av världen inte stämmer 

överens hos exempelvis två individer innebär detta att olika sociala handlingar kommer anses 

acceptabla, vilket kan skapa socialt problematiska situationer. Däremot, menar 

socialkonstruktionismen, att vår kunskap om världen inte genast skall betraktas som en objektiv 

sanning, eftersom vi endast kan förstå verkligheten via våra egna kategorier och vår egen 

kunskap. Genom detta synsätt är världen och verkligheten ett resultat av våra kategoriseringar 

och därmed högst kontingenta. En annan viktig aspekt av socialkonstruktionismen är dess sätt att 

se på historien och kulturen. Här menar man att människors sätt att konstruera världen, och sig 

själva, till viss del är påverkade av den tidigare historien och kulturen.44  

 

Som ovan nämnts utgår studiens analys även från ett intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet 

beskrivs ofta som ett perspektiv, begrepp eller teoretiskt instrument vars avsikt är att bidra till 

ökad kunskap vad gäller maktstrukturer. Man kan tala om att syftet med detta är att söka undvika 

att fastna i en syn där man urskiljer varje objekt utifrån föreställningen om dess väsenbetingande 

drag. Det legitima i detta kan anses vara att man på detta sätt i största möjliga mån undviker att 

hierarkisera ojämlikheter.45 Genom att tillägna sig ett intersektionellt perspektiv uppstår 

möjligheten att söka se om och hur makt och missförhållanden står i samband med till exempel 

sociala kategorier som kön och etnicitet och hur de skapas.46 Fördelen med att ta detta perspektiv 

är just att man därigenom menar att skapandet av ojämlikhet inte kan förstås med hänsyn till 

endimensionella modeller som till exempel enbart klass eller kön utan att man istället menar att 

ojämlikhet skapas i samspel mellan olika sociala kategorier, såsom i skärningspunkten mellan kön 

och etnicitet.47 

 

I den intersektionella analysen läggs fokus på att se hur samhällsstrukturen, institutioner och 

aktörer är sammanlänkade och påverkar varandra.48 En viktig aspekt av hur makten kan ta sig 

uttryck exemplifieras i ekonomihistorikern Paulina de los Reyes och sociologen Diana Mulinaris 

bok Intersektionalitet. Där menar de till exempel att idéer om ”svarta” som underordnade 

förutsätter föreställningen om ”vita” som innehavande den dominerande ställningen i samhället 

eller världen.49 I denna studie har jag utgått från de sociala kategorierna etnicitet och kön för att 

se hur de samspelar med varandra i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Studien utgår även från Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten. Connell tar i sin 

Maskuliniteter upp en teori som däri nämns som ”hegemonisk”. Teorin är en vidareutveckling av 

idén om maskuliniteter skapade utifrån kön, ”ras” och klass och som istället menar att 

                                                 
44 Ibid., s. 11 ff. 

45 de los Reyes & Mulinari (2005), s. 9, s. 27, s. 125 

46 Ibid., s. 9 

47 Ibid., s. 122 

48 Ibid., s. 128 

49 Ibid., s. 60 
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maskuliniteter är konstruerade utifrån flera sociala kategorier. Connell menar att för att ett 

erkännande av maskuliniteten som mångsidig skall uppnås bör man fokusera på 

genusrelationerna män emellan. Den hegemoniska maskuliniteten bör förstås som socialt skapad, 

vilket betyder att den är föränderlig och påverkningsbar och därmed framträdande genom 

varierade uttryckssätt. Det finns med andra ord inte en arbetarklassmaskulinitet eller en svart 

maskulinitet – alla maskuliniteter är mångsidiga.50 Connell preciserar begreppet hegemoni, som 

ursprungligen myntades av politikern och filosofen Antonio Gramsci, som sammankopplat med 

den kulturella kraften som möjliggör att en viss grupp kan berättigas besitta en dominerande roll i 

samhället. Vilken maskulinitet som anses vara den ”rätta” är kulturellt och historiskt betingat och 

därmed varierande över tid,51 vilket är väl förenat med socialkonstruktionismens sätt att förstå 

människan och hennes syn på världen då den alltså också utgår från människan som kulturellt 

och historiskt präglade med en föränderlig identitet.52 Vidare definierar Connell hegemonisk 

maskulinitet som;  

 

[…] den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på 
frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas gör det) mäns 
dominanta position och kvinnors underordnande.53 

 

De auktoritära och dominerande rollerna är centrala inom denna teori och i denna kategoriseras 

homosexuella män som lägst stående inom genushierarkin, även om heterosexuella män också 

kan uteslutas från legitimitetsprocessen att skapa ”rätt” maskulinitet. Troligtvis, menar Connell, är 

det få män som utövar den hegemoniska maskuliniteten i direkt mening, men de flesta antas vara 

delaktiga i processen på andra sätt, till exempel genom att de utnyttjar de fördelar patriarkatet, det 

vill säga mannens överordnade sociala position, medför mannens leverne och därmed, 

exempelvis, förkastar feminism som något extremistiskt.54 Sett till denna studies syfte är det just 

de roller som informanterna anser vara acceptabla för en man att anamma som är intressanta, och 

hur de dominerande åsikterna bidrar eller samspelar i deras sätt att framställa sig själva – vilka 

bilder och idéer är det som är acceptabla och normgivande i deras sätt att konstruera sig som 

män. 

 

Med tanke på att Connell framhåller den hegemoniska maskuliniteten som skapad utifrån flera 

sociala kategorier tar studien även teoretisk utgångspunkt i ett etnicitetsperspektiv. Här förstås 

                                                 
50 R.W. Connell, Maskuliniteter (Göteborg, 1999), s. 100 

51 Ibid., s. 101 

52 Winther-Jørgensen & Phillips (2000), s. 11  

53 Connell (1999), s. 101 

54 Ibid., s. 101 ff. 
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etnicitet som socialt konstruerat.55 Det sociala fenomenet etnicitet får särskild innebörd då det 

brukas för att indela individer efter etniska grunder. Denna indelning leder till distinktioner 

mellan ”vi” och ”dem” i samhället.56 de los Reyes och Mulinari menar dessutom att kön inte kan 

”göras” utan att parallellt ”göra” bland annat ”ras”.57 Etnicitet används alltså ofta som en 

gränsdragning mellan vilka som tillåts tillhöra, till exempel nationen, eller inte. Föreställningar om 

etnicitet kan således användas för att utesluta ”de Andra”, och uteslutandet av ”de Andra” är ett 

sätt att framhålla den egna gruppens kollektiva identitet.58  

 

1.6 Metodologisk ansats  

Metodologiskt utgår studien från samhällsvetarna Jonathan Potters och Margaret Wetherells 

riktning inom diskursanalysen, diskurspsykologin.59 Eftersom denna studie syftar till att söka se 

hur unga män konstruerar sig själva och ”de Andra” kan det ur ett metodologiskt perspektiv 

anses legitimt att använda diskurspsykologi då syftet med denna ”[…] är att kasta ljus över frågan 

om kommunikation, social handling och konstruktionen av jaget, den Andre och världen.”60 Det 

kanske mest centrala vad gäller diskursanalys över huvud taget är dess språkfilosofi, genom 

språket förmedlas verkligheten. Språket bidrar till att skapa delar av verkligheten och dessa delar 

skapar i sin tur ett slags förståelse av verkligheten. Genom detta synsätt får den fysiska världen 

endast någon mening genom diskurs. Med andra ord kan man tala om språket som ett slags 

maskin som konstruerar den sociala världen med dess sociala identiteter och relationer.61 Själva 

begreppet diskurs betraktas som ett specifikt sätt att resonera kring och uppfatta världen som en 

helhet eller särskilda delar av den.62 

 

Syftet med diskursanalytiska metoder kan sammanfattas till att söka uppdaga det som tas för 

självklarheter i det specifika materialet, i mitt fall fokusgruppsintervjuerna. Det som eftersträvats 

är att söka se hur vissa yttranden och åsikter godtas som givna sanningar medan andra inte gör 

det.63     

 

                                                 
55 Aleksandra Ålund, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter: Kön, klass, identitet och ras”, i Etnicitetens 

gränser och mångfald, red. Erik Olsson (Stockholm, 2000), s. 46   

56 Ibid., s. 28 f. 

57 de los Reyes & Mulinari (2005), s. 90 

58 Ibid., s. 61 

59 För Wetherells och Potters huvudverk inom detta fält se Margaret Wetherell & Jonathan Potter, Mapping the 

Language of Racism: Discourse and the Legitimation of Exploitation (New York, 1992)    

60 Winther-Jørgensen & Phillips (2000), s. 114 

61 Ibid., s. 15 ff.  

62 Ibid., s. 7 

63 Ibid., s. 28 
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Inom diskurspsykologin är alltså språket en aktiv del av den sociala praktik som anses skapa den 

sociala världen inklusive de sociala relationerna och subjekten. Mentala processer ses som socialt 

konstruerade genom diskursiv aktivitet.64 Hur individer förstår och kategoriserar världen skall inte 

betraktas som universella utan man menar att de är speciella och beroende av historien och det 

sociala, vilket innebär att människans sätt att förstå världen är kontingent.65 Jaget, den egna 

identiteten, ses även den som socialt konstruerad. Genom språket, och därmed historiska och 

sociala premisser, skapas identiteten. Men individens identitet är inte en enda stabil utan ses som 

flexibel, identiteten är ett tillfälligt resultat av den aktuella diskursen. Även om identiteten uppstår 

genom diskursiva resurser av olika slag och bör ses som instabil så kvarstår en avlagring av 

tidigare rådande diskursiva praktiker och denna tar man delvis avstamp från i den nya diskursen. 

Avlagringen medför att en viss kontinuitet uppstår.66 Inom diskurspsykologin kan en diskurs 

förstås som en resurs som individer brukar i sitt tal. När individen talar menar man att hon ofta 

använder olika diskurser omlott; i samtalet överlappar de olika diskurserna varandra, vilket 

medför att individer kan ge utlopp för varierande identiteter vid samma samtalstillfälle.67  

 

Enligt forskarna Marianne Winther-Jørgensen och Louise Phillips och deras Diskursanalys som teori 

och metod kan diskurspsykologiska studier inbegripa tio olika steg. Nedan redogör jag för vilka steg 

jag utgått från samt beskriver hur jag brukat dem.  

 

Först och främst har det vetenskapliga problemet definierats. Här anses det vara viktigt att 

frågeställningarna berör hur individer med hjälp av diskursiv praktik skapar sin verklighet, vilket 

ju denna studie gör. Nästa steg har varit att utse det empiriska materialet, i detta fall fokuserade 

gruppintervjuer med semi-strukturerad karaktär, och hur många intervjuer som studien beräknas 

kräva.68 Både val av intervjuer och dess antal motiveras utförligare under Avgränsningar.  

 

Steget därefter har varit att samla in materialet, det vill i detta fall säga att utföra intervjuerna. Vid 

insamlandet av data har jag alltså utfört fokuserade gruppintervjuer (fokusgrupper) utifrån en 

semi-strukturerad metod. Martyn Denscombe, professor i social forskning, menar att 

fokusgrupper karakteriseras av en specifik fokus, interaktionen inom gruppen samt moderatorns, 

det vill säga, forskarens roll. I detta fall har fokus utgjorts av informanternas person så som det 

beskrivits under Avgränsningar. Interaktionen är central inom denna metod i den meningen att 

fokusgrupper ger en bredare och mer djup förståelse av hur informanterna resonerar, vilket är 

väsentligt utifrån det metodologiska förhållningssättet av studien. Det speciella med en 

moderators roll, i jämförelse med en intervjuares, är att dennes syfte snarare är att hålla liv i 

                                                 
64 Ibid., s. 97 

65 Ibid., s. 100 

66 Ibid., s. 106 ff. 

67 Ibid., s. 127 

68 Ibid., s. 116 ff. 
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diskussionen informanterna emellan än att vara den som ständigt ställer frågor och förväntar sig 

tydliga svar.69 En annan relevant aspekt av fokusgrupperna är att allt som sägs under 

intervjutillfällena formas av alla medverkande. Diskurspsykologin menar att språket är centralt för 

att söka förstå den sociala världen och eftersom språket kan anses framträda i större utsträckning 

ju fler som utövar det, som i till exempel samtal, är fokusgrupper ett bra alternativ för att 

åskådliggöra åsikter och fånga diskurser.70    

 

Det semi-strukturerade inslaget innebär att enbart ett så kallat frågeschema har förberetts inför 

intervjutillfällena. I detta fall har frågeschemat utformats så att det innehållit frågor av relativt 

allmänt utformad karaktär. Man skulle kunna tala om frågeämnen snarare än i förväg fast 

bestämda frågor som skall ställas. Denna metod har medfört att jag som moderator tilldelats 

möjligheten att ställa spontana och fria följdfrågor då något synnerligen intressant dykt upp vid 

intervjutillfällena.71 Att använda semi-strukturerade intervjuer har i relation till diskurspsykologin 

dessutom en särskild funktion; nämligen att informanten ges större inflytande i intervjun och 

antas kunna ge längre skildringar, vilket ju gynnar forskaren då denna ges större chanser till att 

analysera de diskursiva mönster som framträder då informanten använder diskursiva resurser 

under intervjusamtalet.72  

 

Vid intervjutillfällena har jag brukat en diktafon i syfte att spela in intervjuerna. Anledningarna till 

att intervjuerna spelats in är att det givit mig större möjligheter att vara fullt närvarande i det 

pågående samtalet samt att inspelade intervjuer anses ha högre värde som källa, jämfört med till 

exempel intervjuer som endast genererar anteckningar, detsamma gäller den sedan transkriberade 

intervjun. Inspelade intervjuer ger dessutom större potential vad gäller analys av materialet, bland 

annat eftersom de ofta transkriberas i sin helhet och därmed utgör ett helhetligt nedskrivet 

samtal, vilket ju försvårar misstolkning.73  

 

Samtliga intervjuer har transkriberats. I transkriptionerna har pauser, skratt och liknande skrivits 

ut och tagits med för analys.74 Winther- Jørgensen och Phillips menar att man skall välja en 

transkriptionsmetod som medför att den nedskrivna intervjun sedan kan analyseras som den 

sociala interaktion den faktiskt är.75 Genom att jag gjort som ovan beskrivits har 

transkriberingarna formats som ett samtal, med allt vad det innebär. Samtidigt som 

                                                 
69 Martyn Denscombe, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Lund, 2009), s. 

237 ff.  

70 Winther-Jørgensen & Phillips (2000), s. 97 

71 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Lund, 2007), s. 127 

72 Winther-Jørgensen & Phillips (2000), s. 118 

73 Fägerborg (1999), s. 67ff.  

74 Winther-Jørgensen & Phillips (2000), s 85 

75 Ibid., s. 121 
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transkriberingen av intervjumaterialet inleddes, inleddes även det analytiska arbetet, om än i 

begränsad omfattning.76  

 

Därefter har ett nytt steg följt, där kodning av de utskrivna intervjuerna skett. Genom kodningen 

av materialet har jag sökt finna teman. Detta har gjorts genom att jag vid noggrann och upprepad 

genomläsning av det utskrivna intervjumaterialet sökt urskilja dessa. Jag har sedan sökt 

strukturera temana genom att placera textfragment i kategorier.77 När detta var utfört inleddes 

analysen. Analysarbetet inleddes genom att frågor ställdes till materialet, frågor som var av 

relevans för studiens syfte.78 Frågor som ställts till datamaterialet har bland annat varit hur 

informanterna framställer sig själv och andra, vilka markörer används för att konstruera sig själv 

och så vidare. I analysen har jag också lagt vikt vid att se vad informanterna, genom sitt tal, 

framhåller som relevant i relation till intervjuernas huvuddrag och hur de talar om dessa för att 

urskilja särskilda mönster, det vill säga; vad är det som återkommer under intervjuerna?79  

 

I analyskapitlet återfinns ett stort antal intervjuutdrag och citat, detta för att läsaren skall kunna 

orientera sig i de resonemang som analysen utgår från.80 Att många längre intervjuutdrag återfinns 

i analysen beror på att intervjuerna utgjorts av fokuserade gruppintervjuer och dessa utformas ju 

snarare som samtal än som intervjuer varav utdrag från samtalen, snarare än svar på olika frågor, 

varit väsentliga.  

 

1.7 Etiska förhållningssätt och reflektioner  

Genom arbetet med denna studie, dels i kontakt med informanter, dels i författandet av 

uppsatsen, har jag förhållit mig till Vetenskapsrådet och dess etiska riktlinjer för forskare och 

forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Sammanfattningsvis kan de etiska kraven 

konkretiseras i fyra enskilda krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.81 Genom informationskravet har syftet med den aktuella studien tydligt 

framgått för dem som är involverade i projektet. I mitt fall har informanterna tillkännagivits syftet 

med min studie. Jag har talat om för studiens informanter om de etiska kraven via ett såkallat 

informationsbrev innan intervjutillfälle skett. Utöver att syfte och metod tydligt skall framgå inom 

ramarna för uppfyllandet av informationskravet är det även av vikt att framhålla kontaktuppgifter 

till den som ansvarar för projektet. Med detta i beaktande har informanterna tillgodosetts med 

                                                 
76 Fägerborg (1999), s. 69 

77 Winther-Jørgensen & Phillips (2000), s. 122 

78 Eva Bolander & Andreas Fejes, ”Diskursanalys”, i Handbok i kvalitativ analys, red. Andreas Fejes & Robert 

Thornberg (Stockholm, 2009), s. 88 

79 Ibid., s. 90 

80 Winther-Jørgensen & Phillips (2000), s. 123 

81 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002), s. 6  
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kontaktuppgifter till mig.82 I samband med intervjutillfällena har jag även inhämtat muntligt 

samtycke från berörda informanter. Detta innebär att jag betonat den egna individens fria vilja i 

förhållande till medverkan i föreliggande studie och framhållit att medverkan är endast om och så 

länge individen själv anser sig vilja det.83 Dock har jag, av praktiska skäl, fastställt ett 

”stoppdatum”, 1 juni 2011, för informanterna att dra tillbaka sin medverkan. Detta eftersom 

uppsatsen går till inlämning i början av juni. Enligt Vetenskapsrådet är det dessutom nödvändigt 

att vidta extra försiktighet angående samtyckeskravet om studien behandlar omyndiga individer, 

vilket ju denna gör.84 Dock är samtliga informanter över 15 år fyllda vilket innebär att 

vårdnadshavares samtycke inte krävs och har därför inte inhämtats.85 Istället har jag ansett att det 

mest etiskt korrekta i detta fall varit att förse informanterna med enkel och tydlig information 

innan intervjuerna samt be dem reflektera över eventuella individuella följder som deras 

medverkan i studien kan tänkas ge dem. Jag har sökt vara uppmärksam och försiktig i mötet med 

informanterna för att inga känslor av tvång skulle uppstå. Det måste dock påpekas att ingen av 

informanterna tycks ha tvekat vad gäller deras medverkan utan framstod, åtminstone i mina 

ögon, som positiva till medverkan, till och med i den grad att flera av dem gärna hade gjort det 

med sina faktiska namn utskrivna i den färdiga uppsatsen. Med hänvisning till Vetenskapsrådet 

har jag naturligtvis inte varit lyhörd inför denna önskan. Vidare har kravet om konfidentialitet för 

de i studien medverkande individerna sökt tryggas genom att känsliga uppgifter förvarats på ett 

sätt att ingen utomstående kan ta del av dem. I den färdiga uppsatsen har det varit min avsikt att i 

största möjliga mån avidentifiera den enskilda informanten i texten med syfte att göra denna 

anonym för kommande läsare.86 Det sista etiska kravet, nyttjandekravet, som avser garantera 

samtliga i studien medverkande informanter att det insamlade materialet endast används till detta 

forskningsändamål.87 Detta har givetvis hela tiden varit min avsikt.  

 

Vad gäller just fokuserade gruppintervjuer återfinns ett särskilt etiskt dilemma i förhållande till 

konfidentialitskravet. Problematiken uppstår eftersom jag som forskare endast kan svara för mig 

själv och mitt syfte att upprätthålla konfidentialiteten och kan inte garantera att övriga deltagare 

avser uppfylla kravet.88 Å andra sidan finns inom fokuserade gruppintervjuer även en etisk fördel. 

Denna fördel framträder då informanterna kan avstå att tala om något de kanske anser känsligt 

eller opassande utan att hamna i en utsatt situation eftersom samtalet inte enbart är beroende av 

en enda individ för att fortgå.89 Detta är något som märkts under intervjutillfällena, vilket också 

styrker den positiva etiska aspekten för gruppintervjuer av detta slag. När någon av studiens 

                                                 
82 Ibid., s. 7   

83 Ibid., s. 9   

84 Ibid., s. 9 ff. 

85 Ibid., s. 9   

86 Ibid., s. 12 ff. 

87 Ibid., s. 14    

88 Victoria Wibeck, Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (Lund, 2010), s. 140 

89 Ibid., s. 139 
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informanter inte velat tala om något specifikt har denne responderat med tystnad men samtalen 

har ändå kunnat fortskrida utan att ”genant tystnad” uppstod tack vare det faktum att det var 

flera medverkade vid varje intervjutillfälle.    

 

Vid några tillfällen under intervjuerna ställde informanterna frågor till mig och ibland sökte de 

också bekräftelse på det de sa från mig, särskilt när diskussionen antog en lite mer hetsig karaktär. 

Detta, menar jag, kan relateras till vid vad etnologen Oscar Pripp benämner som ”den tredje 

närvarande”. Ungdomar är ett exempel på en grupp i samhället som ofta är i forskningens 

blickfång. Genom att ständigt vara intressant för forskningssamhället och ständigt nämnas i 

samhällsdebatten skapas förväntningar om den aktuella gruppen, en kollektiv identitet som alla 

individer inom gruppen förväntas leva upp till och själva tvingas förhålla sig till. I mötet mellan 

forskare och informant uppstår här ett dilemma; svarar informanten det den för tillfället tycker 

eller är svaret format av den kollektiva identiteten?90 Att informanterna ibland sökte bekräftelse 

från mig eller ställde frågor till mig kan kanske förstås som ett uttryck för ”den tredje 

närvarande”. Trots att den kollektiva identiteten, så här i efterhand, vid vissa tillfällen kan skönjas 

under intervjuerna tror jag ändå att samtalen återspeglar den aktuella kontexten och svaren blir 

för diskursen som sådan därmed riktiga. Detta eftersom informanterna annars uttalade sig 

självsäkert eller resonerade inom gruppen för att förmedla sina åsikter, det vill säga att de tycktes 

ta avstamp från olika diskursiva resurser för att skapa sin identitet, snarare än att leva upp till en 

identitet som jag möjligtvis skulle ha förväntat mig av dem.          

 

1.8 Informantkontakt  

Som tidigare nämnt har jag ansett det vara rimligt att utgå från skolan för att etablera kontakt 

med de för studien tillönskade informanterna. Dock menar Alan Bryman, professor inom social 

forskning, att tillträde till skolan kan vara problematisk då skolan är en icke-offentlig miljö,91 

vilket det också visade sig vara. Flera gymnasieskolor och dess rektorer kontaktades och de flesta 

bad att få återkomma eller bad mig att återkomma efter ett visst antal dagar. Ingen av de rektorer 

eller klassansvariga som lovat återkomma gjorde det. Vad detta ointresse beror på vet jag inte. Till 

sist fick jag dock kontakt med en rektor som gav mig både tillträde till skolans slutna miljö och 

ordnade informanter till mig utefter den urvalsgrupp jag presenterat för denne. När jag sedan 

infann mig på den aktuella gymnasieskolan fanns både två, av tre, informantgrupper redo och ett 

rum där gruppintervjuerna ostört kunde utföras. Den tredje informantgruppen uppkom genom 

att jag fick tillåtelse att fråga i ett klassrum om några ville vara med i gruppintervju, där var 

intresset stort och fyra informanter slöt upp. Oavsett hur jag kommit i kontakt med de olika 

intervjugrupperna har samtliga tilldelats samma information och utförts i gymnasieskolans 

lokaler, både under lektionstid och under informanternas lektionsfria tid.       

                                                 
90 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 43 

91 Bryman (2007), s. 278 
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1.9 Presentation av studiens informanter 

Totalt har elva informanter deltagit i fokusgruppsintervjuerna som ligger till grund för studien. 

Nedan följer en kort presentation av informanterna, dock med fingerade namn med hänsyn till de 

etiska kraven.  

 

Informanterna kallas i uppsatsen för Johan, Linus, Edvin, Jakob, Felix, David, Adam, Tomas, 

Lukas, Isak och Peter. De är alla 16 år, bortsett från en av dem som är fyllda 19 år. Det 

informanterna har gemensamt är att de alla studerar på ett yrkesförberedande gymnasieprogram. 

De gymnasieprogram som informanterna i studien tillhör är fordonsprogrammet, 

handelsprogrammet, energiprogrammet samt byggprogrammet på en gymnasieskola i södra 

delarna av Sverige.  
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2 Analys 

Som tidigare nämnt i uppsatsens inledande kapitel kan man tala om att studien teoretiskt tar 

avstamp i den hegemoniska maskulinitetsteorin medan socialkonstruktionismen är uppsatsens 

sätt att se på världen och intersektionalitet dess redskap för att visa vilka faktorer som är 

väsentliga, hur de ter sig och vilken roll dessa spelar i förhållande till varandra. I relation till det 

intersektionella perspektivet har jag utgått från etnicitet och kön för att se hur dessa samspelar i 

identitetsskapandet som social process. Efter bearbetning av insamlad data har därmed vissa 

centrala teman kunnat urskiljas, bland annat kön, religion, immigration, medborgarskap, etnicitet 

och biologi. I detta kapitel ämnar jag att redogöra för och resonera kring dessa centrala teman 

och de diskurser där pojkarna presenterar sig själva och andra. De diskursiva resurser som 

informanterna använder sig av för att konstruera sig själva och för att söka tolka verkligheten 

kallar jag i denna uppsats för markörer. Då ett av huvudsyftena med den för studien brukade 

metoden, det vill säga diskurspsykologi, är att söka se hur vissa uttalanden per automatik 

accepteras som fakta eller sanningar medan andra uttalanden ifrågasätts och inte accepteras har 

jag genom analysen särskilt valt att fokusera på de fragment ur intervjuerna som innehåller 

påståenden som inte ifrågasätts av gruppen för att, med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna, 

söka se varför dessa yttranden tas som givna sanningar. 

 

Analysen disponeras på så vis att de olika temana presenteras var för sig för att på ett enkelt sätt 

göra texten mer tillgänglig för läsaren. Eftersom ett intersektionellt perspektiv har varit centralt i 

analysarbetet kommer av naturliga skäl ändå de olika temana ibland att korsa varandra och 

därmed kan vissa särskilda resonemang återkomma i olika avsnitt. De olika teman som redogörs 

för nedan är alltså ett resultat av bearbetning av data och består av sådant som ofta återkommit 

under intervjuerna och som visat sig ha betydelse för informanternas identitetsskapande. Med 

språket som central utgångspunkt för skapandet av den sociala världen har temana framträtt 

genom utfrågning av det utskrivna empiriska materialet. Studiens syfte och frågeställningar har 

också varit utgångspunkt vid analysarbetet av data och de olika temana har sålunda framkommit 

med hjälp av dem. 

 

Till att börja med redogörs i detta kapitel för könets centrala roll i hur informanterna konstruerar 

sig själva. Därefter följer andra rubriker, teman, som symboliserar de markörer informanterna i 

sitt tal använder för att distansera sig från det de inte anser sig vara likväl som de markörer de 

använder för att bekräfta det de anser sig vara. Dessa markörer är ”hegemonisk maskulinitet”, 

”svenskhet”, ”de Andra” samt något jag valt att kalla ”villkorat medborgarskap”.    
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2.1 Hegemonisk maskulinitet 

Ett centralt tema i intervjuerna har varit maskulinitet, som ofta har framträtt implicit, närmare 

bestämt hegemonisk maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten är att betrakta som socialt 

konstruerad. Detta innebär att den är instabil och föränderlig och kan därför uttryckas på olika 

sätt.92 På samma sätt som man inom diskurspsykologin menar att identiteten är flytande och 

beroende av diskursen,93 kan man förstå den hegemoniska maskuliniteten som flytande. Studiens 

informanter befinner sig på daglig basis i en miljö med maskulint dominerade yrkesprogram, 

vilket högst sannolikt inverkar på deras sätt att tala om kön. De unga männen talar ständigt, ofta 

implicit, om det manliga könet, oberoende vilket frågetema som för tillfället förelåg 

intervjusamtalet, vilket tyder på att deras verklighet är ordnad och förankrad utifrån kön som den 

viktigaste sociala kategorin i konstruerandet av sig själva och av andra. Att diskursen är 

könsordnad framgår klart när de unga männen, på tal om samhällelig orättvisa, genast förknippar 

detta med våld och förtryck mot kvinnor, och ibland barn, och sedan använder detta som 

utgångspunkt när begreppet rättvisa diskuteras.         

 

Linus – Typ jag hörde om att om man typ laddar ned film… 
Johan – Just ja. 
Linus - … hur var det nu igen, typ att, hur många tjejer kan man våldta på samma straff?  
Johan – Jag vet inte. 
Linus – Det var bra många tjejer man kunde våldta för samma straff som man fick om man 
laddade ned film.  
Malin – Ja. 
Linus – Så det är helt sjukt.  
Edvin – Ja, sen, vad heter det, ja, det var ju typ Pirate Bay fick ju hur många miljoner som 
helst… 
Johan – 46 miljoner. 
Edvin - … i och han som mördade, vad heter det… 
Johan – Engla. 
Edvin - … Engla, han fick typ sjuttiotusen i straff och… 
Malin – Ja. 
Edvin - … det är helt sjukt.94  

 

Att omedelbart förknippa samhällelig orättvisa med juridiska premisser, kvinnor och barn gör 

maskuliniteten berättigad. Här likställer man direkt kvinnor och barn som brottsoffer. Genom att 

resonera på detta sätt poängterar de unga männen kvinnans faktiska underordnade position i 

samhället, det vill säga, de medger problemet och uttrycker det inkorrekta i det men lämnar det 

där. De distanserar sig alltså från det som är oacceptabelt och icke eftersträvansvärt, det vill säga 

att vara våldtäktsmän. Sociologen Stina Jeffner menar i sin Liksom våldtäkt, typ… att det finns en 

allmän föreställning om att så kallade fina pojkar inte våldtar utan att dessa gärningar utförs av 

machokillar.95 Föreställningarna om att den typiske våldtäktsmannen inte kan uppfattas som en 

                                                 
92 Connell (1999), s. 100 

93 Winther-Jørgensen & Phillips (2000), s. 106 ff. 

94 Intervju 1. Engla var en tioårig flicka som blev kidnappad och sedan mördad i Dalarna 2008. Fallet och jakten på 

mördaren blev ett stort fenomen i svensk massmedia och engagerade många medborgare.   

95 Stina Jeffner, Liksom våldtäkt, typ… Om ungdomars förståelse av våldtäkt (Stockholm, 1998), s. 277 
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”fin pojke” i övriga sammanhang kan vara en förklaring till varför informanterna tydligt 

distanserar sig från sådant; våldtäkt är något mycket allvarligt och begås inte inom sådana grupper 

som de själva anser sig tillhöra.   

 

På liknande sätt som ovan resonerar informanterna i intervju 2. 

 

Adam – Man ska inte våldta tjejer – varför ska man göra det? 
Felix – För att man kan inte få något annat. Det är därför dem gör det. Och sedan att de 
tillfredsställer sig själva… 
David – Jag vet ett råd jag ska ge! 
Adam – Ja, då kan de gå och hyra en porrfilm eller något. 
[David skrattar] 
Adam – Varför ska de gå på oskyldiga tjejer för?96  

 

Detta våldtäktstema har alltså kommit upp till diskussion genom frågan om informanterna själva 

någon gång upplevt samhället som orättvist. Dessa resonemang kan ses, utifrån Connells 

hegemoniska maskulinitetsteori, som ett sätt att uttrycka densamma. Genom att framställa 

kvinnan som underordnad, även om man till viss del ifrågasätter denna genusordning, framställs 

även mannen som överordnad och på så vis legitimeras patriarkatet, det vill säga mannens 

överordning.97 I båda ovanstående citat tycks de unga männen identifiera ett problem i att 

kvinnor och barn blir utsatta för olika former av övergrepp och finner detta vara fel. Men 

samtidigt talar de om kvinnan som oskyldig och försvarslös; hon är ett ständigt offer som av den 

gode mannen måste skyddas från den våldsbenägne mannen. Genom att framställa mannen som 

en potentiell våldsverkare och kvinnan som tänkbart offer för denne legitimerar de unga männen 

inte bara patriarkatet utan de accepterar även sin roll däri. Accepterandet av patriarkatet visar sig 

främst genom att de unga männen spontant ifrågasätter brotten, och även själva straffen av dessa, 

mot kvinnor, samtidigt som de menar att de behöver skyddas och att detta är deras uppgift. 

Genom detta resonemang blir det en norm att skydda kvinnan. Kvinnan är svag i förhållande till 

mannen, vilket i sig innebär att de ändå accepterat sin roll som del inom det befintliga 

patriarkatet, en roll som gör dem överordnade kvinnan. Citaten förmedlar även en traditionell 

kvinnosyn där föreställningen om könens naturliga olikhet är central och placerar mannen som 

överordnad och kvinnan som underordnad.98  

 

Informanterna i intervju 2 fortsätter senare att resonera och diskutera om just våldtäkter och 

använder sig själva som kunskapskälla när de söker förklara sin kunskap om något specifikt.  

 

Adam – Du vet, det händer mest våldtäkt i Sverige.  
David – Jamen alltså… Jag känner ingen som har blivit våldtagen till exempel. 

                                                 
96 Intervju 2 

97 Connell (1999), s. 101 

98 Jeffner (1998), s. 110 
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Adam – Nämen, fortfarande så är det mest våldtäkter här i Sverige. Och det beror på att tjejer 
till exempel går för lättklädda. Till exempel i Saudiarabien där de går med sjalar, där händer… 
[David skrattar] 
Adam - … blir de ju aldrig våldtagna. Alltså det beror mycket på, varför ska en tjej, jag tycker 
också att varför ska en tjej gå så lättklädd ute för när de vet vad som kan hända?  
Felix – För dem vill ju också kunna vara fina.  
Adam – Är man fin om man, alltså [skratt]  
Felix – Men du förstår vad jag menar. 
Adam – Ja, men om man går med typ urringningar, är man fin då?  
Felix – De kanske tycker det.  
Adam – Ja, men då får de ju ta konsekvenserna.  
[Kort paus sedan börjar David skratta] 
Felix – Det är sant alltså.99  

 

Än en gång framställs kvinnan som underordnad mannen då hennes rätt att till exempel bruka de 

kläder som faller henne in utan att för den delen riskera att utsättas för sexuella övergrepp eller 

sexuellt våld förringas. Kanske kan även detta förstås utifrån den patriarkala genusordningen i 

vilken män förväntas vilja försvara sin position och sitt maktföreträde.100 

 

Den manliga sexualdriften framställs också i citatet som okontrollerbar, vilket även tycks vara en 

allmän uppfattning hos Jeffners informanter.101 Vidare menar Jeffner att uppfattningen kring 

kvinnlighet är kluven inom den västerländska kulturen och att det där inom finns två olika 

beteckningar av henne; antingen som hora eller madonna.102 Därtill finns en föreställning om att 

en våldtäkt inte riktigt är en våldtäkt ifall offret klassificeras som ”hora”,103 vilket citatet ovan 

stärker. Den manliga sexualdriften står alltså över kvinnans rätt att handla fritt. Skulle det falla sig 

så att denna frihet inkluderas klassificeringen för ”hora”, då är det inte längre mannens ansvar 

utan kvinnans.   

 

En våldtäktsman faller med andra ord inte in under den rätte maskuliniteten, även om ansvaret 

inte enbart åläggs mannen. Det förefaller däremot, inom den hegemoniska maskuliniteten, finnas 

mer eftersträvansvärda maskuliniteter likväl som våldtäktsmän utgör mindre eftersträvansvärda 

sådana. Hur informanterna skapar den hegemoniska maskuliniteten och framhåller den ”rätta” 

maskuliniteten framträder tydligt i följande citat; 

 

Peter – Hur man vill vara? 
Malin – Mm.  
Peter – Som…? 
Malin – Som person.  
Lukas – Som förebild eller?  
Malin – Ja, eller hur ditt bästa du ser ut!  

                                                 
99 Intervju 2 

100 Connell (1999), s. 106 

101 Jeffner (1998), s. 273 

102 Ibid., s. 275 

103 Ibid., s. 224 
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Peter – Tony Montana!104 

 

I ovanstående citat framhålls den ”rätta” maskuliniteten via Tony Montana, en fiktiv individ med 

stor makt i den undre världen och som upprätthåller sin maktposition genom att ständigt bruka 

våld eller hota sina medmänniskor med våld. Informanten Peter definierar den ”rätte” 

maskuliniteten genom att referera till Montana vad gäller hans idéer om hur hans bästa jag ser ut. 

Enligt Connell behöver nödvändigtvis inte bäraren av den tillsynes mest hegemoniska 

maskuliniteten alltid vara den mäktigaste. Ideal som förmedlas genom exempelvis en specifik 

filmroll kan likväl vara den som medför den mäktigaste hegemoniska maskuliniteten.105 

Informanten uttrycker i ovanstående citat sin syn på den mest korrekta och mäktigaste 

maskulinitet. Idéerna om mannen som makthavande och fysiskt stark framträder och på så vis 

skapar informanten den eftersträvansvärda maskuliniteten, den som står högst i genushierarkin 

och den som för tillfället anses mest korrekt. Även om Connell framhåller att den hegemoniska 

maskuliniteten inte ovillkorligen behöver innefatta våld för att uppnå den auktoritet som ligger 

bakom skapandet av en hegemonisk maskulinitet så styrker och legitimerar våldet auktoriteten.106 

Att våldet bidrar till legitimerandet av auktoriteten hos den hegemoniska maskuliniteten märks 

inte enbart i detta citat, utan kan också överlag skönjas i informanternas sätt att resonera vad 

gäller både kvinnan och mannens situation och förutsättningar i samhället.  

 

Som hävdat i inledningen av detta kapitel menar jag att manlighet ständigt betonas under 

intervjusamtalen, men att detta ofta sker outsagt. Detta kan exempelvis ske genom att 

informanterna håller för självklart att vissa egenskaper, roller eller beteenden är att betrakta som 

manliga. På tal om hur informanterna betraktar en bra ledare framkom tydligt att själva 

ledarskapsrollen förknippas med en individ av manligt kön;  

 

Malin – Hur ser ni på en bra ledare då?  
Edvin – Bra ledare…  
Malin – Hur ska en sådan vara som person? 
Linus – Bra på att övertala folk. 
Malin – Mm.  
Linus – Hålla vad han [min kursivering] lovar.107 

 

Utan att resonera kring ledarskap tycks informanten förknippa denna position med en man, vilket 

överensstämmer med resonemangen Connell för i Maskuliniteter. Connell menar att en kollektiv 

bild av maskuliniteter ofta uppstår inom staten, näringslivet och militären och att hegemoni har 

goda möjligheter att skapas däri då kulturella ideal och institutionell makt sammanlänkas.108 Att en 

kollektiv bild av maskulinitet framträder inom staten, näringslivet och militären får en särskild 

                                                 
104 Intervju 3. Tony Montana är den narkotikasmugglande huvudkaraktären i spelfilmen Scarface från 1983. 

105 Connell (1999), s. 101 

106 Ibid.  

107 Intervju 1 

108 Connell (1999), s. 101 
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aktualitet i den svenska kontexten då dessa institutioners makt- och ledarpositioner traditionellt 

sett framförallt ägts av män, vilket kanske kan öka förståelsen för informantens sätt att resonera 

kring ledarskap som ett manligt privilegium. Även en av informanterna i en av de andra 

intervjuerna förde samma resonemang vad gäller betraktelsen av ledarrollen som en manlig 

position;      

 

Felix – Men ledare är ju en slags förebild också. 
Malin – Så man kan se en ledare som en förebild menar du då? 
Felix – Mm 
Malin – Mm. På vilket sätt måste en ledare vara förebild?  
Felix – Alltså han behöver inte vara förebild men han [mina kursiveringar] ska visa med gott 
föredöme.109  

 

Återigen förutsätts ledarrollen implicit tillhöra mannen genom det könskodade språket. En ledare 

som rimligtvis spontant borde refereras till den blir här utan reflektion en han.  Detta bidrar inte 

bara till att en kollektiv bild av maskuliniteter skapas, utan blir också en del av vidmakthållandet 

av patriarkatet, där mannen lämnas företräde till de mest makthavande positionerna. Även om de 

flesta männen inte antas medvetet bedriva hegemonisk maskulinitet kan detta ändå visa hur män 

trots det drar fördel, eller förväntas göra det, av patriarkatet och sin roll som man inom det, då de 

nyttjar de fördelar ett patriarkiskt samhälle förser mannen med.110 Genom informanternas sätt att 

tala om mannen blir också mannens förväntade roll norm och det maskulina normaliseras.  

Sammanfattningsvis kan man tala om informanternas förståelse av verkligheten som könskodad 

och den hegemoniska maskuliniteten inom denna diskurs som representerad av den ”gode”, 

”våldsberättigade” och ”beskyddande” mannen eftersom denna roll framställs som dominerande 

och central i informanternas utsagor. Trots att det ofta framställs som att det handlar om 

kvinnan, som i de första citaten i detta kapitel, handlar det många gånger egentligen om mannen 

och dennes konstruerande av sig själv. Detta kan relateras till Jonssons studie om högstadiekillars 

skapande av manlighet. Jonsson menar att tjejer behövs i killarnas strävan att skapa ”rätt” 

maskulinitet därför att den ”rätta” maskuliniteten kräver att man skall handla i enlighet med 

normen för manlighet samtidigt som man begär det feminina.111   

 

2.2 Markörer för svenskhet 

Ett annat väsentligt tema från intervjuerna rör svenskhet och vad det innebär att vara svensk. 

Den juridiska definitionen av vem som är svensk bottnar i medborgarskapet där det svenska 

passet ofta ses som den allra viktigast symbolen för huruvida en individ är svensk eller inte. 

Under intervjuerna framhölls det ofta, dock bara till en början, liknande definitioner där särskilt 

vikten av att vara född i Sverige betonades. När frågan om svenskhet diskuterades närmare under 

                                                 
109 Intervju 2 

110 Connell (1999), s. 103 

111 Jonsson (2007), s. 165 
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intervjutillfällena framkom senare även andra markörer för hur informanterna artikulerar kring 

och avgränsar svenskhet. Dessa markörer kan snarare förankras i föreställda biologiska och 

sociala premisser än juridiska. Därför följer under denna rubrik ett antal underrubriker där de 

mest centrala aspekterna i hur informanterna artikulerar kring innebörden av att vara svensk visas 

och betydelsen av detta i en vidare mening. En djupare analys kring själva medborgarskapet i sig 

genomförs senare i analyskapitlet. 

 

2.2.1 Medborgarskapet 

Som ovan nämnt framhåller informanterna betydelsen av att vara född i Sverige för att en individ 

med rätt skall kunna betraktas som svensk i samtliga intervjuer. När detta förs på tal tycks 

informanterna anse det som självklart att alla individer som är födda i Sverige och som har 

svenskt medborgarskap i allmän mening är att betrakta som svenska.  

 

Malin – Vad är en svensk för något då? 
Linus – Ja, jag vet inte. På pappret är det väl när man fått svenskt medborgarskap. 
Malin – Mm. Men hur ser ni på, vem är svensk? Hur är en svensk person, finns det något 
generellt man kan säga för att klassa en person som svensk? 
Linus – Jag tycker att… 
Edvin – För mig, jag tycker att när man är född i Sverige så är man svensk. 
Malin – Mm. Vad tycker ni? 
Linus – Ja, men jag skulle säga det att om man är född i Sverige då är man ju helsvensk. 
[---] 
Malin – Hur ser ni på svenskhet – när är man svensk? 
Jakob – Kanske på sättet man beter sig på och så, jag vet inte hur jag ska säga det. Det är ju 
som de säger; man är född här så är man svensk. 
Malin – Per automatik? 
Jakob – Ja.112 

 

Innebörden i att vara svensk framställs här som bekräftat genom medborgarskapet och dess 

betydelse ur en juridisk synpunkt. Dock skall detta vara medfött för att individen är att betrakta 

som svensk. Till exempel menar informanten Linus att om man föds i Sverige blir man 

”helsvensk”. Trots den i början tillsynes juridiskt riktiga definitionen av svenskhet kan detta även 

betraktas som ett sätt att uttrycka makt. Brukandet av begreppet helsvensk tar för givet att det 

finns förutsättningar som medför att man kan vara svensk, fast ändå inte, det vill säga 

”halvsvensk”. Beträffande resonemanget om ”helsvensk” respektive ”halvsvensk” kan detta 

förstås utifrån strävandet att skapa en kollektiv identitet som skulle bottna i nationen som en 

arena för naturlig samhörighet. de los Reyes och Mulinari menar att den kollektiva identiteten 

uppstår genom ett särskiljande mellan ”vi” och ”dem”, genom ett uteslutande av ”de Andra” kan 

den kollektiva identiteten etableras.113 Detta resonemang återkommer i intervju 3, där en av 

informanterna betonar att svenskhet inte är något man kan uppbära endast genom att erhålla 

medborgarskap i den svenska nationen, utan snarare är något som förväntas vara medfött.  

                                                 
112 Intervju 1 

113 de los Reyes & Mulinari (2005), s. 60 
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Tomas – En svensk för mig, det är alltså, som ni säger, svenska förfäder, du är född i Sverige, 
du har, alltså långt bak, släktingar och sådan skit, har varit svenskar. Men så finns det ju folk 
som säger ”Jamen, jag är helsvensk för jag är svensk medborgare nu” och jag menar, det är ju, 
enligt mig så är man ju inte svensk då. 
Lukas – Nej.  
Tomas – Utan det är där man kommer ursprungligen ifrån alltså. Ursprungligen, alltså var 
släktdrag kommer ifrån och släktsöker man så skulle det inte förvåna mig om jag är typ tysk 
eller något, det skulle inte förvåna mig ett dugg. Afrikan har jag väl kanske lite svårt att tro 
men…114  

 

Detta är en i stort sett allmän uppfattning bland informanterna, på det stora hela innebär inte ett 

svenskt medborgarskap att en individ är svensk även om det i en mer praktisk och faktisk mening 

betyder det. Svenskt medborgarskap, oavsett var i världen den individ som förfogar över ett 

sådant är född eller hur vägen till medborgarskapet sett ut, innebär formellt sett bland annat att 

alla medborgare har samma rättigheter och skyldigheter gentemot den svenska staten, samhället 

och alla dess medlemmar. Dessa grundläggande principer är en viktig grundsten och en 

förutsättning för att samhällsmaskinen och demokratin skall fortgå. Dock tycks ett särskiljande 

mellan ”helsvensk” och ”halvsvensk” vara viktigt i hur man dels definierar sig själv men även i 

hur man definierar andra människor. Genom att Tomas, i ovanstående citat, framhäver att det är 

inkorrekt av en individ att tro att den är ”helsvensk” för att den har ett svenskt medborgarskap 

särskiljer han sig själv från ”de Andra” och vice versa. Att vara afrikan framställs också som en av 

det mest avvikande eller annorlunda i förhållande till svenskhet. Informanternas användande av 

etnicitet som social kategori kan ses som en markör, eller resurs, för att distansera sig från 

andra.115  

 

I stort sett tycks samtliga informanter anse att en individ bör vara född i Sverige för att få 

betraktas som en svensk. I realiteten innebär detta att många av informanterna anser att individer 

som är födda i Sverige av föräldrar som också är det bör ha företräde till förmåner som Sverige 

och det svenska samhället kan tänkas ge. Särskilt i mötet med de informanter vars föräldrar är 

utrikes födda får detta betydelse, då tycks det vara så att den som fullt lever upp till de krav som 

finns för att klassificeras som svensk tillåts avgöra vilka andra som också gör det men också vilka 

andra individer som inte gör det. 

 

David – Då är man helsvensk! Då är man helsvensk ja. Men vi till exempel, han och jag, 
[Adam och David, min anm.] vi är invandrarbakgrund. 
Adam – Nej, vi är svenska medborgare. 
David – Ja, med invandrarbakgrund. 
Felix – Är ni födda i Sverige? 
David – Mm. 
Felix – Ja, då är ni ju svenskar… 
David – Nej, med invandrarbakgrund. 
Felix - … men är era föräldrar svenska? 
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115 Kahlin (2008), s. 92 
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Adam – Nej. 
David – Nej, de är inte födda i Sverige. 
Adam – Nej. 
Felix – Då blir det lite annat.116 

 

Adam framhåller här sitt medborgarskap som en tydlig markör för att betona sin svenskhet, vilket 

varken David eller Felix accepterar. Istället fäster de uppmärksamheten på det faktum att Adams 

föräldrar är utrikes födda och drar därigenom slutsatsen om att Adam inte kan vara svensk, eller 

tillåter honom inte att själv definiera sig som en sådan genom att starta en kamp om definitionen 

av svenskhet. Adam pekar på medborgarskapet som en viktig markör och därigenom passet som 

också fyller en viktig funktion i och med att det också brukas som markör för svenskhet. 

Konflikten kring definitionen om svenskhet förs också på tal hos Eliassis informanter. Eliassi 

menar att de definitioner som finns för svenskhet, till exempel dialekt, vithet och europeisk, kan 

medföra att en individ som trots allt är född i Sverige förnekas som svensk.117  Födelseplatsen är 

även en av de mest framträdande normer för svenskhet i denna studie. Normen för svenskhet är 

att den är födelsebunden, och då inte bara genom att man själv skall vara född i Sverige, utan att 

även föräldrarna skall vara det. Trots det är inte heller denna markör alltid tillräcklig för att 

uppfylla kraven som definitionen av svenskhet ställer, som även citatet ovan visar på, och 

informanterna hänvisar vid sådana tillfällen ofta till biologiska premisser, vilket jag avser redogöra 

för nedan.    

  

2.2.2 ”Svenskfärgad” 

Det ovan beskrivna sättet att tala om svenskhet utifrån medborgarskap är återkommande i 

samtliga intervjuer. Men då dessa argument inte tycks fylla sin funktion om hur man vill 

framställa och avgränsa svenskhet smyger sig andra premisser in som snarare behandlar idéer och 

föreställningar om till exempel svenska gener. Dessa idéer ifrågasätts oftast inte av gruppen utan 

accepteras med instämmande kommentarer.  

 

Malin – Mm. Men vad är en svensk då? 
David – En svensk är en svensk.  
Adam – En svensk kommer från Sverige. 
Malin – Mm. 
Adam – Kan ren svenska.  
[---] 
Malin – Mm. Men vem bestämmer vem som är svensk då, vem avgör det?  
David – Jag tycker att man ska vara född i Sverige. Född i Sverige och liksom… 
Felix – Ha svenska gener.  
Adam – Ja.  
David – Ja. Då är man helsvensk!118 
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I ovanstående citat talar informanterna om vikten av att födas i Sverige för att med rätt betraktas 

som svensk samt om språkets betydelse för detsamma. När sedan Felix flyttar fokus och istället 

talar om föreställningen om ”svenska gener” instämmer de två andra informanterna i detta och 

de konstaterar sedan att den individ som har ”svenska gener” också är en ”helsvensk” individ. 

Att enbart vara född i Sverige och tala det svenska språket obehindrat är enligt informanterna inte 

tillräckligt för att accepteras som fullvärdig svensk. När dessa villkor inte längre anses trovärdiga 

sätts andra villkor upp; villkor som antas vara oföränderliga och av naturen givna och således inte 

påverkbara för den egna individen. Svenskhet markeras kontinuerligt utifrån tillskrivna biologiska 

utgångspunkter. Ett annat exempel på hur den tillskrivna biologin ges utrymme i diskursen är 

genom idéer om ”ras”.  

 

Malin – Jag undrar vad en svensk är?  
Peter – En svensk? 
Malin – Mm. 
Peter – Kör Volvo. 
[Alla informanter gapskrattar] 
Lukas – Det är en Svensson!  
Peter – Volvo v70, familj, barn 
Lukas – Nej, men det mesta man tänker är att den är svensk, alltså svenskfärgad… 
Tomas - Arisk! 
Lukas – Nej, men alltså den måste inte vara arisk men alltså svensk det är, det är många som 
inte tror att en svensk kommer in och har svart hår och svarta ögonbryn och svart mustasch 
och svart skägg hit och dit och stor näsa och stora öron och liksom så… 
[Tomas skrattar] 
Lukas - … och sedan liksom… fast han pratar bra svenska fast det är många som inte tror på 
att han skulle vara svensk liksom. Men han kanske är det, han kanske är född i Sverige [mina 
kursiveringar].119 

 

Både begrepp som ”arisk” och ”svenskfärgad” framkommer i ovanstående intervjuutdrag. Idén 

om att en svensk individ skulle tillhöra ”den ariska rasen” får dock inget överdrivet stöd, även om 

det kanske kan antas att det är något i den stilen det något sällsamma begreppet ”svenskfärgad” 

innebär. Kommentaren om att en svensk skall vara ”arisk” både bekräftas och ifrågasätts. När 

arisk förs på tal dementeras det med att en individ kan ha ”svart skägg” och ”stor näsa” och vara 

svensk även om nästan ingen skulle tro det. Detta innebär att det legitimeras att ständigt 

ifrågasätta svenskheten hos en individ som inte ser ut som en svensk ”bör” göra. 

 

Även i detta citat urskiljs kön som en viktig markör för hur man konstruerar sig själv, men även 

andra, då informanten Lukas talar om och utgår från en man, han. Svenskhet är med andra ord 

något maskulint. Här definieras svenskhet män emellan med exemplet om att man kan vara 

svensk fast man inte på utseendemässiga grunder kan bedömas vara det. Då kriterierna för 

svenskhet inte uppfylls förväntas den individ som inte gör det ingå i en annan grupp av män och 

antas då ha en annan etnisk tillhörighet. Här kan man återigen relatera till Jonssons studie som 

menar att den maskulina normen skapas i relation till dess förväntade motsats, till exempel 
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femininitet. Varje norm är alltså beroende av sin motsats eftersom den definieras i relation till 

den.120 På samma sätt som maskuliniteten i sig är beroende av femininiteten menar jag att normen 

som svensk man är beroende av sin motsats för att kunna avgränsas, vilket informanternas 

resonemang är ett försök till. Eftersom den grupp av män som anses tillhöra det svenska har en 

dominerande roll i samhället förkastas de som inte ryms inom ramen för detta till en 

underordnad position, vilket i sig också är en del av den moderna genusordningen. Tillsammans 

utgör bland annat hegemoni och underordning inre förhållanden i den moderna genusordningen 

och där till exempel genus och ”ras” bidrar till andra förbindelser maskuliniteter emellan.121 

Denna problematik speglas väl i ovanstående citat där både idéer om ”ras” och maskulinitet 

samspelar med definitionen av han.   

 

2.2.3 Jämställdhet  

Utöver passet och biologiska kriterium finns andra markörer för att skapa och framhålla 

svenskhet. Dessa markörer menar jag grundas i idéer om jämställdhet i relation till kön och 

etnicitet. Informanterna artikulerar om jämställdhet som ett typiskt svenskt förekommande och 

som utmärkande hos svenska familjer. Men jämställdhet brukas också som en gränsmarkering i 

syfte att åtskilja ”vi” och ”dem”.  

 

David – Nej, men vi säger så här giftermål kan vi ta upp. Alltså och skaffa kille, ifall jag, ifall, 
vad heter det, ifall en svensk pappa har en svensk dotter, då liksom är det inte så viktigt ifall 
hon är tillsammans med någon eller inte, men ifall det är med en invandrardotter, en 
invandrarpappa, ofta är de väldigt stränga så dottern får oftast inte ha någon kille innan de har 
gift sig. Det är liksom sådana saker.122  

 

Informantens berättelse är både könsbunden och etnicitetsbunden. ”Invandrarpappan” likställs 

som ett överhuvud med uppgift att kontrollera sin dotters kärleksrelationer medan 

”svenskpappan” däremot inte förväntas göra det. Invandrarpappan framställs som patriarkal och 

svenskpappan som tolerant på samma sätt som bilderna av döttrarna framställs olika, den svenska 

kvinnan som en symbol för jämställdhet och självständighet och invandrarkvinnan som hennes 

motsats; som slav under traditionella könsroller, det vill säga sådana roller som Sverige och 

”svenskarna” förväntas ha övergett till förmån för moderna sådana.123  Detta resonemang medför 

att patriarkatet berättigas som en legitim och förväntad genusordning hos invandrare i Sverige. På 

samma sätt som patriarkatet tycks härledas till invandrare tycks jämställdhet likställas som något 

svenskt: 

 

                                                 
120 Jonsson (2007), s. 30 

121 Connell (1999), s. 102 ff.  

122 Intervju 2 

123 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik (Lund, 2007) s. 186 
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Malin – Vad tycker ni, är det viktigt eller oviktigt att Sverige är ett jämställt samhälle?  
Felix – Det är ganska viktigt. 
Adam – Det är viktigt för alla.  
David – Jag tycker inte att vi ska ta in mer invandrare.  
Adam – Det tycker inte jag heller.  
Malin – Okej.  
David – Det är redan för många. 
Malin – Varför kom invandrare just på frågan om jämställdhet? 
[David och Adam skrattar] 
David – Jag vet inte.  
Malin – Men hur sammankopplar ni invandring och jämställdhet? 
Adam – Men vi tycker att det är mer invandrare snart i Sverige än svenskar.124  

 

Informanterna härleder utan vidare reflektion jämställdhet som något svenskt och som 

invandrare och invandring i den meningen tycks hämma. Jämställdhetsfrågan, som i allmänna 

debatter vanligtvis förknippas med något slags problematik gällande fördelningen av resurser 

mellan könen, ställs här på sin spets och ”vi” och ”dem”- tänkandet framträder tydligt. 

Jämställdhet tycks vara den svenska individens ansvar men också förtjänst och skall därmed 

åtnjutas av den svenska individen.  

 

Lukas – Så det jag tänker i alla fall, jämställdhet är att alltså svenskarna ska ha det bra, alla ska 
behandlas lika i skolan, allt, sjukvården och… 125 

 

Liknande sätt att resonera på återkommer i intervju 3, där informanterna omedelbart associerar 

jämställdhet med invandring och vidare med orättvisa mot den del av befolkningen som anses 

vara svenska vad gäller den nationella ekonomiska fördelningen. 

 

Malin – På vilket sätt är vi inte det [ett jämställt samhälle, min anm.] då?  
[Paus] 
Lukas – På vilket sätt är vi inte vad? 
Malin – Ett jämställt land. 
Lukas – Det är mycket med invandrare. 
[Peter skrattar]  
Lukas – Alltså, om vi säger såhär att en invandrare får ju mer pengar, alltså när vi betalar 
skatt… 
Peter – Ja, fy fan! 
Lukas - … går ju säkert [min kursivering] det till bidrag och bidragen de bara ges ut till 
invandrare så de ska få det bra… 
Peter – Mhm.  
Lukas – Så att istället för att slänga alla pengar på invandrare så kan de ju slänga pengar på… 
Tomas – En ny rondelljävlel eller något.126  

 

I det intervjusamtal som ovanstående citat hämtats från menar informanterna att det svenska 

samhället inte är att betrakta som jämställt, varpå förklaringen till detta återigen förankras med 
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landets invandring. Men sättet denna vetskap framläggs på är tvivelaktig då ord som ”säkert” 

brukas.  

 

Vi kan här relatera till kulturgeografen Katarina Mattsson som menar i sin (O)likhetens geografier att 

det finns utbredda föreställningar om invandraren som passiv och bidragsberoende,127 vilket är 

samma bild som informanterna förmedlar genom att påstå att ”vi” betalar skatt och ”de” tar 

skattepengarna i form av bidrag. Vidare menar Mattsson att det även finns uppfattningar om att 

den invandrade måste lära sig att arbete lönar sig och att detta i förlängningen är återskapanden 

av koloniala villkor.128 Informanterna framställer invandraren som en passiv individ genom att 

anta att denne är bidragsberoende och att detta ”snyltande” på välfärdssystemet är något särskilt 

just invandrare ägnar sig åt.   

 

2.3 Konstruerandet av ”de Andra” 

Ytterligare ett centralt tema från intervjuerna är hur informanterna skapar bilder av andra, där 

ofta invandraren används som motpol för en själv. Under tidigare rubriker i analysen har jag 

resonerat kring informanternas sätt att skapa och förstå sig själva. Detta innebär också att 

informanterna i sitt sätt att tala även skapar andra. Genom att informanterna accepterar vissa 

åsikter men inte andra innebär detta att vissa av dem är acceptabla att identifiera sig med medan 

andra betraktelsesätt förkastas. Bland annat har analysen visat på hur de unga männen resonerar 

kring svenskhet och hur dessa resonemang ofta leder till tydliga distinktioner mellan ”vi” och 

”dem”. Denna uppdelning av individer utgår bland annat från stereotypa beskrivningar av de 

individer som många av informanterna kategoriserar som icke svenska, det vill säga invandrare. 

Precis som i föregående kapitel är även detta indelat i ett antal underrubriker som var och en 

behandlar de olika markörer som informanterna brukar för att definiera ”de Andra”.  

 

2.3.1 Kulturell distans 

Ofta framhålls den kulturella distansen som en väsentlig markör i hur man skapar och framhåller 

”de Andra”. Inom den kulturella distansen spelar bland annat språket en roll. Det tycks finnas en 

generell uppfattning om språket som en väsentlig del i vem som kan uppfattas som svensk. Detta 

medför att språket används som en avgörande markör i indelningen av ”vi” respektive ”dem”.  

 

Tomas – Alltså en invandrare för mig det är en, usch, fy fan, alltså en invandrare för mig det 
är någon som inte kan prata svenska, oavsett om han pratar alltså norska, finska alltså 
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syrianska, alltså vad fan det än är för språk alltså så det är en invandrare för mig. Och oavsett 
hur han [mina kursiveringar] ser ut i stort sett, det är språket som jag reagerar på mest.129  

 

I citatet tydliggör informanten flera markörer för invandrarskap, markörer som bottnar i kön och 

språk. Bland annat framhålls betydelsen av att kunna behärska det svenska språket. Även om 

utseende tidigare framställts som en viktig markör för någon form av inkludering i det svenska 

samhället, enligt det svenska samhällets normer angående hur en svensk person ser ut, framhålls 

här istället språket och dess betydelse för inkludering respektive exkludering där huvudpoängen 

tycks vara att utan det svenska språket är man inte svensk. Utöver detta markerar informanten 

också kön som en central del i sitt sätt att skapa bilden av vem som är invandrare genom att, även 

om det sker implicit, tala om denna som en man; en invandrare är en han. Detta konstaterar också 

Mattsson som exemplifierar med att när invandrade kvinnor ges utrymme i media så är det just i 

egenskap av invandrarkvinnor och menar med detta att det annars könsneutrala begreppet 

invandrare i realiteten åsyftar en manlig invandrad individ.130  

 

Vad gäller språket tycks det finnas en inställning till att den som inte talar svenska, oavsett 

modersmål, bör exkluderas, det vill säga, den individ som inte gör det är för alltid ”den Andre”. 

Dock kommer informanterna med idéer om hur detta kan åtgärdas: 

 

Isak – De borde prova sprida ut. 
Lukas – Mm.  
Malin – Varför blir det så då tror ni, att man… 
Peter – För att de inte kan svenska och så pratar de med varandra såhär, om, såhär… 
Isak – Arabiska, sitt språk.  
Peter – För att de inte kan svenska. Det är bättre om de sprider ut dem, då kan de gå i svenskt 
dagis och såhär… 
Lukas – Svensk skola. 
Peter - … svenska skola.131 

 

Här tycks informanterna förespråka något slags assimilering för den immigrerade individen för att 

denne skall passa in i normen för svenskhet och därmed anses acceptabel. Samtidigt markeras 

vem som förväntas vara denna icke-svensktalande person; den med arabiskt modersmål.  

 

I Sverige återfinns en uppfattning om landets invandring som kraftigt förändrad under 1980- och 

1990-talen. Ofta tycks uppfattningen vara att de som invandrade under denna period gjort det 

från kulturellt avlägsna länder, där det kulturella avståndet egentligen anses representeras av 

invandrare från Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Denna kulturella distans anses, inom 

samhällsdebatten, vara avgörande för hur en invandrare inkluderas i samhället. I ansatserna att 

söka berättiga detta antagande om kulturell olikhet mellan vissa särskilda invandrargrupper och 
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svenskar innehar språket en väsentlig roll.132 Att språket har en väsentlig roll för att söka urskilja 

”de Andra” framgår tydligt av informanternas utsagor.  

 

Som ovannämnt återfinns också en generell föreställning hos informanterna om invandraren som 

en manlig individ härstammande från mellanöstern.  

 

David – Den kommer från [invandraren, min anm.]… Alltså jag skulle inte… Alltså en 
invandrare, i dagens läge är det ju egentligen, alltså då tar man ju, säger man ”jag är invandrare” 
då tar man ju, då poppar det upp en bild direkt såhär från arabländerna.  
Malin – Okej. 
David – Men invandrare kan också vara från USA, de kan vara från Norge. Det liksom… 
Felix – Ja.  
David – Sådana saker. Men man tänker inte på sådant, det är liksom… 
Felix – Nej.  
David – Det första som poppar upp är arabländerna.  
Felix – Araber. 
Adam – Han är ju idiot, han är så, så… 
David – Och det vanliga ordet blatte. 
Malin – Blatte?  
David – Mm. 
Adam – Svartskalle.133  

 

Även om informanterna känner vid det faktum, och påtalar det, att en invandrare är den som 

flyttar från ett land till ett annat fyller denna definition inte någon funktion i informanternas sätt 

att se på saken. De påpekar att en invandrare egentligen också kan vara någon som härstammar 

från västvärlden, som exempel nämns USA och Norge, men att detta inte är något som man 

direkt sammankopplar med invandring. Invandring eller invandrare konstrueras istället som några 

eller någon som härstammar från en förväntat kulturellt avlägsen plats och dels anses vara 

avvikande från informanternas egna livsvillkor och levnadssätt. På sätt och vis används bilder av 

”araben” som motsatsen till föreställningarna om ”det svenska”. Trots att informanten Adam 

först inte vill förlika sig med gruppens åsikter ger han sedan vika och accepterar åsikterna som 

hålls som norm i gruppen. Längre fram i intervjusamtalet fortgår resonemangen om samma ämne 

som tidigare och informanten David ställer frågan om vad som definierar en invandrare till sina 

kamrater.  

 

David – Alltså en invandrare, alltså nu, när jag säger invandrare, vad tänker du på? [Frågan 
riktas till Felix och Adam] 
Felix – Ja, det är oftast arabländerna.  
David – Det är sådana som kommer från arabländerna. 
Malin – Mm. 
David – Man tänker som bergskurder, fattiga städer, byar, bor i baracker och liksom sådana 
saker, ute i gatan i Istanbul eller något sådant där.  
Malin – Mm. 
David – Och som flyr till Sverige och får ett bättre samhälle. 
Malin – Mm.  

                                                 
132 Mattsson (2001), s. 144 ff.  

133 Intervju 2 
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David – Alltså sådana saker. Man tänker direkt på ja, nu kommer en från arabländerna, man 
tänker inte bara ”ja, de är från Tyskland!”134 

 

Än en gång betonas den förmodade kulturella distansen som en viktig markör för att betona vem 

som är invandrare. Det ovanstående citatet framhåller återigen hur en invandrare anses vara 

någon som har sitt ursprung i något av arabländerna.  

 

Ofta återkommer det arabiska ursprunget när definitionen av invandring efterfrågas, men även 

andra premisser så som språket, tillskriven biologi, den kulturella distansen och religionen. Dessa 

är med andra ord nära sammankopplade hos de unga männen för förståelsen och bilden av ”de 

Andra”.135 Denna kombination exemplifieras väl i följande citat; 

 

Malin – Då undrar jag också vad är en invandrare? 
Peter – Bryter.  
Lukas – Kan inte ren svenska. 
Isak – Ja.  
Lukas – Mörkhyad, kaxig. 
Peter – Ber till Allah.  
Lukas – Nej, be till Allah behöver det inte göra men alltså kaxig, tror sig för mycket när den 
kommer hit till Sverige. De ska egentligen visa mycket mer respekt än de gör när de kommer 
hit till vårt, till Sverige, snor våra pengar egentligen kan man säga, vi betalar skatt och de får 
bara pengar helt och hållet. De ska visa mer respekt, vara mer tacksamma för att de får vara 
här… 
Peter – Ja. 
Lukas - … så att de inte blir skjutna i deras eget hemland eller blir sprängda i luften eller något 
sådant så att mycket, mycket mer respekt skulle de behöva visa för oss som bor här och inte 
komma hit och leva allan och hålla på med kriminalitet och tro sig… 
Isak – De måste ju visa att de vill försöka förbättra sig… 
Lukas – Ja, att de vill det. 
Isak - … för att de som ska stanna här sköter sig.136 

 

En invandrare är således någon som talar svenska med brytning, är mörkhyad och kaxig, troligtvis 

muslim, dock inte nödvändigtvis, men tjuvaktig och parasiterande. Informanterna framhåller 

således många gånger beteenden som avgränsningar för definitionen av invandrare. Det finns 

alltså en föreställning om hur en invandrare är eller förväntas vara. Uppfattningen om att den 

invandrade skall visa tacksamhet ”för att de får vara här” kommer att resoneras ytterligare kring 

under kapitlet om villkorat medborgarskap. 

 

Vidare härleder informanterna den bilden av invandraren de själva förmedlar till media och 

menar att denna är en väsentlig del i hur man uppfattar olika grupper och individer. Följande citat 

är ett tydligt exempel på detta. 

                                                 
134 Intervju 2 

135 Litteraturvetaren Edward W. Said är inom detta fält en förgrundsgestalt med sitt verk Orientalism. Said visar ur ett 

större perspektiv i Orientalism hur Orienten ständigt fått agera ”de Andra” och använts som motpol till det 

västerländska. Se Edward W. Said, Orientalism (Stockholm, 2000)   

136 Intervju 3 
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Tomas – Och sedan så ser man ju typ som på sådant här som Efterlyst och sådant här… 
Malin – Mm. 
Tomas - … det är ju alltså… 
[Lukas och Isak skrattar] 
Tomas - … helt seriöst 90 procent invandrare som de visar, alltså på… Det är någon som blir 
våldtagen i tunnelbanan, det är någon som blir nedslagen i tunnelbanan, det är tjejer som blir 
våldtagna i skogen och sådant här och det är alltid så det är fantombilder på svarting…eh, 
invandrare.  
[Isak, Lukas och Peter skrattar] 
Malin – Varför är det så?  
Tomas – Varför? 
Malin – Ja.  
Isak - För de hade så i deras eget hemland.  
Lukas – De kunde våldta vem de ville säkert.  
Peter – Och kom undan. 
Lukas – Ja, kom undan med det. Och sedan tror de att de kan komma in hit till Sverige med 
det och leva allan.137  

 

Program som media tillhandahåller, exempelvis Efterlyst som nämns av informanterna, bidrar 

således till informanternas sätt att skapa och framhålla ”de Andra”. Men här förankras och 

förklaras också förväntat kriminellt beteende hos invandrare i dessas födelseland. Det tycks 

finnas en bild av invandraren som en representant från ett avlägset, ociviliserat och laglöst land, 

vilket blir problematiskt i den svenska kontexten, menar informanterna.  

 

Bilden av ”de Andra” som amoraliska är en av utgångspunkterna i vad Mattsson kallar 

kulturrasism, där alltså kulturen i större utsträckning framhålls som en särskiljande faktor snarare 

än de traditionella rasidéerna. Mattsson menar att det inom kulturrasismen finns förankrade idéer 

om samhällen utanför Europas gränser som kulturellt underlägsna. Inom denna blir således 

kategoriseringar som antingen europé eller icke-europé centrala.138 Brukandet av stereotypiska 

bilder är en annan utgångspunkt inom kulturrasismen. Ett exempel på detta kan vara hur 

invandrare och muslimer konstrueras som den svenska kulturens absoluta motpol.139  

 

I citatet ovan återkommer också än en gång våldtäktsresonemangen. Som tidigare visats i 

uppsatsen brukas ofta föreställningen om våldtäktsmannen som en markör för att framställa sig 

själv som en god individ, alltså genom att distansera sig från det man menar är ont eller dåligt. 

Men här använder man också föreställningar av ”de Andra” som markörer för den egna 

identiteten. I försöken att framställa sig själv som god spelar den kulturella rasismen en viktig roll 

då motpolen till det goda är en förutsättning för informanterna att kunna avgränsa sig själva. Med 

andra ord används kulturrasismen som en utgångspunkt för att framföra sig själv som god.    

 

                                                 
137 Intervju 3. Efterlyst är ett teveprogram som baseras på ett samarbete med Polisen. Programmet syftar till att 

Polisen, med allmänhetens hjälp, skall få nya uppgifter om diverse brott som begåtts.    

138 Mattsson (2001), s. 42 

139 Mattsson (2001), s. 43 
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Uppfattningen av den kulturella distansen som en del i skapandet av ”de Andra” skapas i viss 

mån hos informanterna genom media, som citatet ovan visar. Detta kan även relateras till 

etnicitetsforskaren Anna Bredström som menar att kulturell rasism och mainstream-media är 

nära sammankopplade. Detta då mainstream-media erkänner det västerländska levnadssättet som 

det korrekta men förkastar det som anses vara annorlunda, i synnerhet den muslimska världen. 

Således anses mainstream-media vara en viktig aktör i producerandet och vidmakthållandet av 

föreställningar om kulturell olikhet.140 För informanterna blir däremot media ett viktig redskap i 

argumentationen att legitimera sina åsikter, media är en kunskapskälla som informanterna 

använder sig av för att definiera ”de Andra”.     

 

Vad gäller brukandet av just programmet Efterlyst som ett exempel för att påvisa invandrares 

kriminella sida tycks detta inte vara någon tillfällighet. Även Eliassis informanter brukar Efterlyst 

på liknande sätt. Eliassi menar att massmedia har en bidragande roll till bilden av invandraren 

som kriminell och att massmedia i ett större perspektiv konstruerar gränser mellan ”svenskar” 

och ”invandrare”,141 vilket också denna studie tyder på.   

 

2.3.2 Religion 

Som tidigare nämnts används religion som en del av den kedja av markörer som informanterna 

brukar för att skapa ”de Andra” och just islam tycks här vara det mest utmärkande inom 

religionsdiskursen. Tillsynes är islam starkt förknippat med invandring och islam är även något 

som, enligt en av informanterna, symboliserar ”de Andra” som bland annat beskrivs i termer som 

ociviliserade våldsverkare. Nedan diskuterar informanterna David och Adam Davids tidigare 

erfarenheter av att hans trostillhörighet betvivlats. David har, vid en annan skola, ständigt påståtts 

vara muslim. Detta har han funnit mycket stötande och förolämpande och, till stor del på grund 

av detta, slutligen bytt skola. Adam ifrågasätter Davids agerande.  

    

Adam – För att jag ser inte muslim som något negativt. Muslim och kristen är ju nästan 
samma sak. 
David – Nej, det är inte samma sak! 
Adam – Muslim och kristen är visst samma sak! Det är nästan samma sak. Jo, förutom att det 
heter muslim och kristen. 
David – Nej. 
Adam – Vi tror ju fortfarande på samma gud förutom att vi har olika profeter. 
David – Nej, Allah och Mohammed, Gud och Jesus.  
Adam – Men Allah, vet du vad det är för något? Det är Gud! 
David – Ja. 
Adam – De säger Allah, vi säger Gud, de säger Mohammed, vi säger Jesus. Allt är samma. 
David – Men det är två olika saker, de misshandlar folk, de… 
Adam – Men, nu, nu tar du alla över en kant. 

                                                 
140 Anna Bredström, Safe Sex, Unsafe Identities: Intersections of ´Race´, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy 

(Linköping, 2008), s. 145 

141 Eliassi (2010), s. 141 f.  
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David – Men det är ju så. 
Adam – De misshandlar folk!?  
[David suckar] 
Adam – Erkänn jag har rätt!? [Frågan riktas till Malin] 
Malin – Jag vill inte uttala mig, jag… 
David – Det är så, jag tar åt mig för att jag är mer civiliserad, jag är inte sådan, jag är inte som 
dem, någon bergskurd sådär. Det är så jag tänker när de kallar mig muslim, jaha då är jag någon 
slags självmordsbombare sådant där. 
Adam – Du har så fel där. 
David – Nej, jag tänker så.142  

 

Informanten David jämställer det faktum att han kallats muslim med detsamma som att han 

skulle vara våldsbrukare eller terrorist, det vill säga att han definierar islam utifrån väldigt 

stereotypiska idéer. De här stereotypiska idéerna är generellt sett vanliga. Ofta presenteras unga 

muslimska män som våldsmakare, kvinnoförtryckare och potentiella sexualvåldsbrottslingar.143 

Liknande resonemang, som i ovannämnda citat, återfinns i följande citat där åter islam brukas 

som en markör för vad de själva inte är. 

 

Adam – Hade det varit i till exempel Turkiet eller något hade de blivit misshandlade ifall de 
gick runt med… 
[David och Adam skrattar] 
David - … korta kjolar. De är strängare i arabländerna än vad de är i Norden och sådär då. 
Malin – Mm. Varför, tror ni, är det så? 
David – Det är ju religion. Det är ju vad de är uppväxta med, liksom tradition och det, ja.  
Adam – Alltså det handlar mycket om respekt. Det här att man går [klänning, kort kjol, min 
anm.], det är inte respekt, tycker jag, om man är tjej att gå sådär.  
Malin – Vem är det man inte visar respekt då?  
Adam – Alltså mot alla. 
David – [skrattar] Mot sig själv!  
Adam – Mot sig själv, man kan ju bli stämplad som en hora.144  

 

I citatet använder informanterna inte bara islam för att framställa sig själva och ”de Andra”, de 

nyttjar även föreställd kulturell distans och kön för att göra denna avgränsning. Dels åsyftas 

inställningen till kvinnlig klädsel vara mer liberal i de nordiska länderna än i muslimska länder 

som till exempel Turkiet. Denna olikartade syn på kvinnan och hennes klädsel menar man 

bottnar i tradition och religion, men att det också handlar om respekt. Inom denna diskurs är 

informanternas förståelse av respekt förknippat med vad som, enligt dem, kan anses vara 

acceptabelt för en kvinna att ha på sig. För att leva upp till kraven för respekt skall hon inte klä 

sig i kjolar eller klänningar av kortare modell, därför att hon då riskerar att stigmatiseras som 

”hora”. Detta kan sammankopplas med Ambjörnsson som i sin studie av gymnasietjejers 

genusskapande, I en klass för sig, menar att ordet ”hora” anses vara det värsta en tjej kan benämnas 

eller stämplas som. ”Hora” tycks vara synonymt med sexuell tillgänglighet och Ambjörnsson 

                                                 
142 Intervju 2 

143 Eliassi (2010), s. 18 

144 Intervju 2 
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skriver att det används av killar för att förtrycka tjejer. Begreppet ”hora” förstås således som ett 

maktmedel, en resurs att använda för att definiera andra och sig själv.145  

 

Kvinnlig klädsel förknippad med religion återkommer i en annan intervju där en informant 

framhåller traditionell muslimsk kvinnlig klädsel som orättfärdig i Sverige då landet i sig inte har 

någon tradition av sådan klädsel.      

 

Linus – [---] Men mycket folk kan ju se konstigt på vissa religioner, tillexempel vissa som 
kommer hit, vad heter det, sådana som täcker ansiktet, vad heter det? 
Malin – Niqab.  
Linus – Ja, det kanske det heter. Folk ser konstigt på sådant i Sverige i och med att vi aldrig 
haft något sådant.  
Johan – Ja.146 

 

Återigen används religionen som en markör för att konstruera ”de Andra”, de som avviker från 

det som kan anses vara acceptabelt i den svenska kontexten.  

 

Religionens roll och förutsättningar inom ett mångkulturellt samhälle kom på tal i en av 

intervjuerna där den berörde informanten förknippade mångkultur med frågor som rör islam och 

kristendom.  

 

Malin – Hur ser ni på mångkultur då? 
Isak – Det är bra och dåligt tror jag.  
Lukas – Det är inget speciellt, jag ser inget speciellt på det i alla fall.  
Malin – Varför tror du att det är bra och dåligt? 
Peter – Men för de kristna och muslimer kommer till ett så blir det bråk. 
Malin – Då blir det bråk? 
Peter – Mm.  
Malin – Varför blir det så? 
Peter – För muslimer vill att alla ska vara sådana som de, vill de. Med våld!147 

 

Här sammanlänkas alltså mångkultur tydligt med religion och ses vidare som något problematiskt, 

som roten till våldsamheter då åsikter om kristna och muslimer som potentiella fiender framhålls.  

 

Sammanfattningsvis fyller religionen en funktion inte bara i hur man konstruerar andra utan även 

i hur man konstruerar och framställer sig själv som individ. Bland annat används religionen som 

identitetsmarkör och bidrar till att vissa identiteter inte passar in inom det informanterna 

framhåller som norm. Detta tar även Eliassi upp i sin bok A stranger in my homeland där han menar 

att den muslimska maskuliniteten, eller identiteten generellt, inte anses höra hemma i ”den 
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moderna världen” som Väst representerar,148 vilka de bilder som förmedlas under detta kapitel 

också tycks påvisa.  

 

2.4 ”Det är inte deras land” - villkorat medborgarskap 

Ett annat centralt mönster i det empiriska materialet är hur de unga männen resonerar kring 

immigration, medborgarskap och svenskhet. Som det i tidigare kapitel visats anser många av 

informanterna att medborgarskap i juridisk mening inte är det primära för att accepteras som 

svensk, vilket är vad detta kapitel handlar om. Istället har det visat sig att medborgarskap många 

gånger snarare handlar om utseende, födelseort och i vissa fall till och med om tillskriven biologi 

än den faktiska juridiska statusen, symboliserad av passet, som medborgarskapet i sig ändå är.149  

 

Enligt Ruth Lister, professor i socialpolitik, är frågan om medborgarskap en komplex sådan. 

Detta eftersom det inkluderar en rad olika faktorer som skildrar konkurrerade politiska 

traditioner.150 Lister särskiljer två olika definitioner av medborgarskapet; man kan vara 

medborgare och man kan agera medborgare. Att vara medborgare innebär att man har juridisk 

status som medborgare och att man kan förse sig med de fördelar i samhället detta för med sig. 

Att agera medborgare innebär att man tillfullo nyttjar den potential som finns i medborgarskapet 

som status, man tillgodogör sig de politiska och sociala fördelarna och tillåts göra det. Begreppet 

medför med andra ord både inkludering och exkludering genom att det drar gränser som befäster 

vilka som anses vara fullvärdiga medlemmar av en viss stat. Inom den specifika staten kan det 

således finnas olikheter mellan sociala grupper i hur tillgången till medborgarskapets privilegier 

ser ut.151 

 

Denna tvetydighet kring medborgarskapets betydelse återfinns i informanternas resonemang.   

Den allmänna bilden hos informanterna skapar i en vidare mening en upplevd känsla av att 

svenskar, i den meningen att individen i fråga skall vara född i Sverige och helst ha föräldrar och 

övrig släkt som också är det, skall ha företräde till stora delar av samhället. Detta innebär också 

att de individer som inte uppfyller definitionerna av svenskhet inte heller skall ha samma 

rättigheter som de som gör det men förväntas ha samma skyldigheter mot staten som alla andra. 

På detta sätt blir medborgarskapet för en invandrare eller en icke svenskdefinierad individ 

villkorat. Det villkorade medborgarskapet som begrepp brukas även av de los Reyes i antologin 

Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet.152 de los Reyes använder begreppet, som hon 

menar är ett resultat av välfärdssamhällets åtskiljande och kategoriserande av medlemmarna däri, 

                                                 
148 Eliassi (2010), s. 21 

149 Ruth Lister, Citizenship: Feminist Perspectives (New York, 2003), s. 44 

150 Ibid., s. 13 

151 Ibid., s. 42 ff.   

152 Paulina de los Reyes, ”Välfärd, medborgarskap och diskriminering”, i Om välfärdens gränser och det villkorade 

medborgarskapet, red. Paulina de los Reyes (Stockholm, 2006), s. 28 
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för att definiera hur medborgarskapet kan ha olika betydelse beroende på vem det rör. Den form 

av vilken medborgarskapet riskerar att betraktas som villkorat utgår från identitetsbaserade 

tillskrivningar där till exempel dialekten och hudfärgen används som utgångspunkt i vad som är 

norm för svenskhet. Detta leder i sin tur till att medborgarskapet hos en individ som inte 

uppfyller dessa normer utan särskilda grunder kan villkoras och betvivlas.153  

 

Tvetydigheten kring medborgarskapet är, som tidigare påpekats, central hos informanterna och 

det villkorade medborgarskapet likaså. I denna studie kan villkoren i praktiken exempelvis tillföra 

begränsningar av det offentliga rummet.  

 

Lukas – Det är ju mest invandrare, man ser ju liksom, man ser ju inte på, alltså på typ A-lagare 
och sådant, visst att de sitter och dricker alkohol och skriker och för allan på stan men alltså 
det är en helt annan sak än om en utländsk skulle göra det så. Det är ändå en svensk, alltså det 
är svårt att förklara. Det är såhär en svensk, han har nästan rätt till…154 

 

Men det villkorade medborgarskapet kan ta sig olika uttryck. Det ovanstående citatet är ett tydligt 

exempel på hur man skapar företräde åt de som informanterna definierar som svenskar att föra 

sig hur man behagar i relation till den eller de som inte definieras som svensk inom samma ramar. 

Genom att framhålla att individer födda i Sverige äger företräde till samhället framhåller man 

också i indirekt mening att den som inte är född i Sverige, även om denna äger svenskt 

medborgarskap och juridiskt bör betraktas som svensk, inte skall få agera i det offentliga rummet 

på samma villkor. Medborgarskapet används som en markör för att utmärka Sveriges medlemmar 

från andra, ett sätt att berättiga sin tillhörighet till nationalstaten och därigenom framhålla de som 

man inte anser tillhöra den.155 Genom att markera vilka som med rätt kan få tillhöra nationen 

utesluts vissa andra, vilket också är ett sätt att skapa en kollektiv, i detta fall, nationell identitet.156   

 

Att medborgarskapet endast är till låns och villkorat och dessutom måste erkännas av en individ 

som betraktas som ”helsvensk” återkommer under intervjuerna. Ofta fokuserar informanterna på 

huruvida en individ är ”förtjänt” av att innefattas kategoriseringen svensk eller inte.  

 

Lukas – För alltså, tja, förtjänar de det så alltså kan de få möjlighet att vara svensk.157 

 

                                                 
153 Ibid., s. 28 

154 Intervju 3 

155 Engin F. Isin & Patricia K. Wood, Citizenship & Identity (London, 1999), s. 20 

156 de los Reyes & Mulinari (2005), s. 61 

157 Intervju 3 
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Att vara svensk är, enligt informanten, således inte något man kan erhålla, till exempel i form av 

juridiskt medborgarskap, utan något som var och en måste förtjäna. Detta kan i viss mån uppnås 

ifall varje individ sköter sig i den meningen att individen inte tillägnar sig kriminell aktivitet eller 

är ekonomiskt belastande det svenska samhället.  

 

Malin - Vilka skäl, tycker ni, skall man ha för att en person skulle få stanna i Sverige? 
Edvin – Om man sköter sig… 
Linus – Om man sköter sig. 
Victor – Om man, vad heter det, har varit, gjort brott i ett annat land så borde man inte få 
komma in i något annat land. 
Jakob – Ja. 
Linus – Och om man kommer hit och gör massa brott borde man få åka tillbaka och inte få 
fängelse här för det kostar jättemycket pengar för Sverige också.158 

 

Detta kan kanske anses vara rimliga krav för ett samhälle att ställa på varje enskild medborgare 

oavsett bakgrund. Problematiken uppstår dock då informanterna tycks mena att detta är något 

karakteristiskt för invandrare i Sverige och vanligt förekommande. Ett annat problem är hur de 

unga männen också bidrar till att skapa ett andra rangens medborgarskap som alltså är villkorat; 

så länge en invandrare sköter sig, så länge kan denna få vara med i gemenskapen. Men denna 

gemenskap och detta medborgarskap skall också kunna upphävas om individen ifråga till exempel 

utövar brottslighet. Detta gör medborgarskapet till en komplex fråga, där ”svenskhet” tycks vara 

det mest väsentliga. Detta kan relateras till universitetsforskarna Engin F. Isin och Patricia K. 

Wood och deras resonemang. Forskarna menar att denna uppfattning inte är en sällsynthet i 

moderna demokratiska samhällen, utan snarare ett verkligt förhållande där många 

samhällsmedlemmar inte omfattas av sitt medborgarskap trots den lagliga rätten de har till det.159  

 

För att återgå till problematiken kring hur informanterna menar att en invandrare måste förtjäna 

sitt medborgarskap tycks detta avgörande tilldelas den i gruppen som anses vara ”helsvensk”, 

detta gestaltas tydligt i följande citat; 

 

Felix – Jag tycker att om man har åkt dit till ett annat land, alltså inte åkt dit men alltså 
misskött sig i jättestora grejor då tycker jag att man inte behöver vara kvar här.  
Malin – Mm.  
Adam – Men om en svensk missköter sig så kan man kasta dem till ett annat land? 
David – Va? 
Felix – Men vi svenskar kan ju inte bli utkastade från Sverige!  
Adam – Jo. 
Felix – Nej, för vi kommer härifrån.  
Adam – Vadå? Vi är ju också lika mycket svenskar och vi bor här.  
[---] 
Adam – Varför ska en invandrare bli utkastad om han inte sköter sig men inte en svensk?  
Felix – Därför att invandrare… Det är inte deras land. Ni kommer inte härifrån!  
Adam – Men vadå, vad har det med saken att göra? Vi bor ju fortfarande här? 
Felix – Jamen, det har en stor betydelse.   
Adam – Nej. 

                                                 
158 Intervju 1 

159 Isin & Wood (1999), s. 20 
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Felix – Jo, det har det. För ni är inte födda här och om ni inte sköter er kan ni åka hem till ert 
eget land.160  

 

Adam är svensk med utrikes födda föräldrar medan Felix är svensk med föräldrar födda i Sverige. 

I diskussionen om vem som har rätt till att vara i Sverige eller inte talar Felix som om han hade 

företräde till avgörandet om vem som har den rättigheten. Då påståendena om att invandrare inte 

skall få vara i Sverige om de ”missköter” sig möter motstånd ändras samtalsjargongen och ett 

”vi” respektive ”dem” framträder tydligt och så även idéerna om etniskt svenska som innehavare 

av ett företräde till det svenska samhället. Detta demonstreras genom Felix sätt att först tala 

någorlunda allmänt om hur en individ förväntas uppfylla vissa krav, krav som om de inte uppfylls 

skall leda till utvisning av personen i fråga, och som sedan möter motstånd och då artikuleras i 

beteckningar av vem som med rätt är svensk och vem som inte är det. Genom att Felix hävdar 

att Adam och David, båda barn till utrikes födda, egentligen inte är svenskar och att de tillhör ett 

annat land, förväntas sköta sig exemplariskt därför att om de inte gör det har de heller ingen rätt 

till att vara i Sverige. Detta tillåts Felix, om än med viss kritik, definiera och avgöra i egenskap av 

att han uppfyller kraven för att kategoriseras som ”helsvensk”. Men dessa argument används inte 

i första taget utan tas i bruk då inga andra argument lyckas förankras hos de andra i gruppen.   

 

Dessa resonemang kan relateras till de los Reyes och Mulinari som i deras bok Intersektionalitet 

ställer sig frågan ”[v]em får lov att tillhöra nationen?” och åsyftar hur det intersektionella 

perspektivet visar hur exkludering är en väsentlig del i det svenska samhället. Denna exkludering 

leder vidare till villkorat medborgarskap där bland annat den nationella tillhörigheten och 

tillträdet till samhällets resurser bestäms av gränsdragningen mellan ”vi” och ”dem”.161 Denna 

gränsdragning, som här tar sin utgångspunkt i föreställningen om etnicitet, skildras i 

informanternas sätt att konstruera och förhålla sig till frågan om medborgarskap och om vem 

som får vara del av det gemensamma samhället. För att erhålla ytterligare fördelar, utöver de 

juridiska, som medborgarskapet medför krävs således att svenskhetsnormen uppfylls. Men 

medborgarskapet är inte bara beroende av etnicitet. I skärningspunkten mellan etnicitet och kön 

kan maskulinitet också förstås som en förutsättning för medborgarskapet i relation till denna 

studie. Detta då ett tillgodogörande av medborgarskapets fördelar ställer krav på egenskaper som 

traditionellt förknippats vara maskulina. Det maskulina medborgarskapet förväntas vara aktivt, 

publikt och rationellt.162 Dessa egenskaper ställs som särskilda krav på invandrare och icke 

svenskdefinierade individer då dessa måste, som en informant uttryckte det, ”förtjäna” sitt 

medborgarskap. Dessa individer, som enligt studien är män, tvingas således till ett särdeles aktivt 

medborgarskap om de över huvud taget skall kunna inrymmas som samhällsmedlemmar.  

                                                 
160 Intervju 2 

161 de los Reyes & Mulinari (2005), s. 119 

162 Lister (2003), s. 71 
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3 Sammanfattning och avslutning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett antal unga män skapar sin identitet genom 

att se närmre på hur deras sätt att genom språket presentera sig bidrar till konstruktionen av den 

egna identiteten. Genom att se närmre på de sociala kategorierna kön och etnicitet har ett annat 

delsyfte varit att förstå hur man skapar bilder av ”de Andra”. För att uppnå syfte har studiens 

frågeställningar sökts svar på. Frågställningarna som är fyra till antalet behandlar ämnen som 

normer för manlighet, hur man definierar sig själv, hur man avgränsar sig från andra, det vill säga 

från sådana man inte anser sig vara som, vilka markörer man använder för att göra detta samt hur 

dessa olika markörer samverkar.  

 

Det empiriska material som studien grundas på består av tre fokuserade gruppintervjuer med 

totalt elva unga män, vilka jag kommit i kontakt med genom rektorn på den skola de går på. Det 

informanterna har gemensamt är att de alla studerar första året på gymnasieskolans 

yrkesförberedande program. Studiens intervjumaterial har transkriberats och bland annat 

analyserats utifrån ett teoretiskt perspektiv som består av följande. Utgångspunkten är en 

socialkonstruktionistisk ansats, som utgår från att förståelsen av världen är socialt skapad genom 

mänsklig interaktion och därmed påverkas av kulturen och historien. En viktig del av uppsatsens 

teoretiska ramverk är Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten, där maskuliniteten 

förstås som socialt skapad och därigenom påverkningsbar, men också på så sätt att maskuliniteter 

är hegemoniskt ordnade, vilket innebär att vissa maskuliniteter framstår som mer 

eftersträvansvärda än andra. Etnicitet förstås som en social kategori som påverkar skapandet av 

maskulinitet. En annan viktig del av det teoretiska perspektivet är intersektionalitet, som används 

för att se hur olika sociala kategorier påverkar varandra.  

 

Studiens metodologiska förhållningssätt har varit diskurspsykologin. I bearbetandet av data har 

sålunda även, utöver de tre teoretiska utgångspunkterna, diskurspsykologi brukats. 

Diskurspsykologins huvudsakliga syfte är att behandla frågor som rör bland annat 

identitetsskapande och skapandet av ”de Andra” och världen. För att på olika sätt studera detta 

uppmanar diskurspsykologin forskaren att se närmre på språket då man menar att verkligheten 

förmedlas därigenom. Detta kallas diskurs; sättet att tala, tolka och förstå verkligheten. I denna 

uppsats har jag främst talat om markörer som jag menar används som diskursiva resurser, alltså 

också ett sätt att tolka och skapa verkligheten. 

 

Uppsatsens analys är uppbyggd genom fyra huvudkapitel, vart och ett behandlande ett centralt 

tema som framkommit genom bearbetning av data. Dessa centrala teman är; hegemonisk 

maskulinitet, markörer för svenskhet, konstruerandet av andra samt villkorat medborgarskap. I 

kapitlet för hegemonisk maskulinitet redogörs för de unga männens sätt att förhålla sig till sin 

identitet som män, hur detta uttrycks och vilka normer som man skall förhålla sig efter för att 
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accepteras som man, det vill säga vilken maskulinitet som är den ”rätta”. Ett sätt att skapa den 

”rätta” maskuliniteten sker genom att uttrycka kvinnans underordning och den goda mannens 

skyldighet att beskydda henne.  

 

I därefter följande kapitel, markörer för svenskhet, analyseras beteenden och karaktäristik som 

informanterna menar uttrycker svenskhet, det vill säga vilka normer som framhålls som väsentliga 

i konstruktionen av ”det svenska”. Exempel på normer som lyfts fram rör födelseland, hudfärg 

och egenskapen att vara jämställd. I definierandet av svenskheten framträder, på ett naturligt sätt, 

motsatsen i ”de Andra”. Om detta handlar analyskapitel nummer tre. ”De Andra” används som 

en motpol till hur man själv vill framstå och representeras här, framförallt, av invandraren och 

islam.  

 

I analysens sista kapitel undersöks medborgarskapets betydelse och hur informanterna förhåller 

sig till detta. Redan i tidigare kapitel i analysen framkommer medborgarskapet som en viktig del 

inom normen för svenskhet, men detta visar sig senare vara en komplex fråga då bland annat 

individens födelseland men också individens föräldrars födelseland påverkar i vilken grad man 

tillåts nyttja de rättigheter som medföljer medborgarskapet. På detta sätt menar jag att 

medborgarskapet för många individer blir villkorat.  

 

Sammanfattningsvis fångar studien de unga männens identitetsskapande i skärningspunkten 

mellan kön och etnicitet. Studien visar att identiteten konstrueras genom de markörer som 

används som diskursiva resurser för att skapa sig förståelse av den sociala verklighet de verkar 

inom. I denna process används ett antal markörer för vem de själva anser sig vara. Samtidigt 

brukas markörer för att distansera sig från det man inte vill förknippas med, dessa markörer 

framhålls ofta i form av motpoler till det de själva anser sig vara. Detta medför att vissa 

beteenden eller viss karaktäristik normaliseras i termer av manlighet och svenskhet. I processen 

att skapa den ”rätta” maskuliniteten och förhålla sig som svensk används kvinnor och invandrare, 

men även till exempel kriminella, som kontraster till den egna identiteten.   

 

Kvinnan används ofta för att visa på sin egen överordning, i egenskap av man, genom att tala om 

henne som en svag och passiv individ i behov av sin motsats; en stark och aktiv man. Genom att 

framställa kvinnan på detta sätt framhåller de sig själva som hennes motsats. Åtskilliga gånger 

kommer även intervjusamtalen att handla om våldtäktsmän och sexuellt våld riktat mot kvinnor. 

Rollen som våldtäktsman förkastas och därmed handlar våldtäktsämnet snarare om ett sätt att 

konstruera sin egen maskulinitet som en god sådan som förstår att kvinnor behöver räddas från 

förtryckande män. I enlighet med den hegemoniska maskuliniteten innebär den ”rätta” 

maskuliniteten i denna studie normalisering av beskyddande egenskaper hos män gentemot 

kvinnor, vilket i förlängningen förutsätter kvinnan som det svagare könet.  
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Den hegemoniska maskuliniteten framträder också som starkt beroende av etnicitet. I analysen 

framhålls den svenska, föreställda jämställda maskuliniteten som norm. Detta kontrasteras mot 

föreställningen om en muslimsk maskulinitet som den yttersta motpolen och som den minst 

eftersträvansvärda maskuliniteten.  

 

Könets centrala roll för uppfattningen och tolkandet av världen har också framkommit tydligt 

genom studien. En tillsynes ständigt pågående process där manlighet normaliseras har visat sig. 

Detta bland annat genom att informanterna implicit utgår från mannen och tillskriver också 

honom vissa egenskaper. Ett exempel på detta är hur ledarrollen framhålls som självklart manlig. 

Detta skapar i förlängningen en kollektiv bild av maskuliniteter där sådana maktpositioner som 

exempelvis ledare i olika sammanhang tas för givet tillhöra det manliga könet.  

 

Informanterna definierar sig själva som svenska män genom olika markörer inom de olika 

kategorierna. Normen för svenskhet innefattar medborgarskap, gener och jämställdhet. Men det 

finns ytterligare restriktioner; oftast är det inte tillräckligt att vara svensk medborgare för att 

betraktas som svensk. Här framhålls idéer som svenska gener och att man skall vara 

”svenskfärgad” för att vara svensk. Detta innebär att informanternas avgränsning av den egna 

identiteten är flytande. Gränsen för svenskhet förflyttas och korrigeras när man upptäcker att ”de 

Andra” kommer för nära det som anses vara svenskt.    

 

Markörerna som används för svenskhet och manlighet har också visat sig vara viktiga i hur de 

unga männen skapar och förmedlar bilder av invandraren, eller ”de Andra”. Invandrare, och även 

här specifikt muslimer, förutsätts ofta vara den minst lika identiteten som informanterna själva 

anser sig ha. En invandrare framställs i informanternas utsagor som en muslimsk man från ett 

arabiskt land. För att särskilja ”de Andra” från sig själva brukas också argument som utgår från 

sociala beteenden. Normgivande och eftersträvansvärda svenska beteenden är bland annat 

jämställdhet medan en invandrare, som är en man, förväntas representera patriarkatet. Ytterligare 

beteenden som används för att konstruera ”de Andra” är att de skulle vara kaxiga och tjuvaktiga. 

Sättet varpå informanterna förhåller sig till ”de Andra” är alltså en viktig del i hur man 

konstruerar sig själv, inte bara som man utan även som svensk. Detta innebär att kön och 

etnicitet skapas och får betydelse i samspel med varandra.  

 

Som ovan nämnts visar studien på att medborgarskap används som en markör för att avgränsa 

den egna identiteten som svensk, men medborgarskap används också för att exkludera de som 

informanterna inte anser passa inom normen för svenskhet. Eftersom medborgarskapet inte 

anses vara det grundläggande för att betraktas som svensk, blir medborgarskapet för dem som 

inte uppfyller alla kriterier som informanterna ställer som krav för svenskhet, villkorat. Trots att 

alla som har ett medborgarskap juridiskt sett är svenska korrigeras denna definition av svenskhet 

till förmån för informanternas förutsättningar att själva definiera sig som svenskar. Denna 

korrigering får som konsekvens att villkoren för medborgarskapet förändras för dem som inte 
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tycks uppfylla kraven för svenskhet och därmed får ett medborgarskap som är så att säga villkorat 

och endast till låns. Detta då medborgarskapet, för en invandrare, ständigt är legitimt att 

ifrågasätta men också för att medborgarskapet för en invandrare kommer med särskilda krav, 

krav som en individ som infriar de kriterier för svenskhet som informanterna markerat aldrig 

behöver uppfylla. Trots att det juridiska medborgarskapet har samma syfte för alla som omfattas 

av det medför detta att medborgarskapet ändå inte inbegriper alla. Det villkorade 

medborgarskapet blir på så sätt ytterligare en markör för att särskilja sig från ”de Andra”. 

 

Ett annat resultat som denna studie visar på är hur etnicitet och kön samspelar med varandra i 

formulerandet och skapandet av de markörer som informanterna brukar i processen att skapa sig 

själva och andra. Genom samtliga markörer som förevisats påverkar de två sociala kategorierna 

varandra i den meningen att de förutsätter varandra i informanternas identitetsskapande. När 

informanterna ständigt utgår från en han handlar detta om normalisering av manlighet samtidigt 

som utgångspunkten i svenskheten innebär normalisering av etniciteten.  

 

I uppsatsens inledande kapitel nämner jag en rapport från Forum för levande historia och menar 

vidare att den kvantitativa studien som ligger till grund för rapporten efterlämnar frågor som är 

relevanta för att i större utsträckning kunna förstå dess resultat. En av de väsentliga frågorna är 

varför den specifika gruppen av manliga svenska förstaårsgymnasister på 

yrkesförberedandeprogram är särskilda bärare av fördomsfulla attityder till invandrare och 

muslimer. Jag vill påstå att min studie i det här sammanhanget om denna grupps 

identitetsskapande, i skärningspunkten mellan etnicitet och kön, har fördjupat förståelsen om hur 

denna grupps förståelse av sin samtid och verklighet skapas och vidmakthålls.    

 

I inledningen citerar jag även en av studiens informanter som menar att troligtvis ingen kan älska 

en utländsk fullt ut. Med citatet ville jag skildra en hos informanterna förankrad syn som också 

visat sig vara talande för hela studien. Denna syn åskådliggör normen om svenskhet hos 

informanterna, vilken innebär att de som inte uppfyller de kriterier som normen ställer inte heller 

kan anses vara älskvärda på samma sätt som de individer som ryms inom den. Med andra ord 

förväntas kärleken tillägnas och hållas inom den egna etniska gruppen.    

 

Det kanske mest väsentliga som denna studie pekar på vad gäller själva identitetsskapande är hur 

identiteten är flytande och avhängig olika diskursiva resurser, eller markörer som jag genom 

uppsatsen valt att kalla dem, för att konstruera och definiera sig själv och andra. Två markörer 

som framträtt som ytterst relevanta i denna process är svenskhet och maskulinitet. De två 

markörerna har stor betydelse för hur informanterna konstruerar och förstår sin verklighet.  

 

Avslutningsvis vill jag betona vikten av studiens resultat. De resultat som studien visar på får i en 

större kontext stor betydelse. Resultaten visar att det samtida samhället står inför en rad centrala 

utmaningar vad gäller det demokratiska styret och medborgarskapets roll. De synsätt som, via 
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informanterna, förmedlas genom studien utmanar inte bara det mångkulturella projektet utan 

också grundläggande demokratiska villkor för alla invånare i samhället. Med tanke på att dessa 

ungdomar snart är röstberättigade medborgare och således kommer vara med och utforma 

morgondagens samhälle är det viktigt att ta de åsikter ungdomarna förmedlar i dag på allvar för 

att söka främja framväxten av ett tolerant och jämställt samhälle även i morgon. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej, 

 

Jag heter Malin Stjernström och är student vid Linköpings universitet, campus Norrköping. Jag 

läser sista magisterterminen på masterprogrammet för samhälls- och välfärdsstudier och skriver 

därmed magisteruppsats under våren 2011.  

 

Studien som jag gör handlar om hur unga män upplever sin samtid och det svenska 

välfärdssamhället i förhållande till sin egen identitet. Jag kommer att göra fyra gruppintervjuer 

med fyra personer i varje grupp. Varje intervju kommer uppskattningsvis att ta 1,5-2 timmar. 

Med hjälp av en diktafon kommer intervjuerna att spelas in för att sedan bearbetas så att 

intervjun blir till skrift. Därefter kommer de analyseras och bli underlag för studien.  

 

I studien medverkar du frivilligt och möjligheten för dig att dra tillbaka din medverkan om så 

önskas kvarstår fram till 2011-06-01 då den färdigställda uppsatsen avses inlämnas till 

kursansvarig. 

 

Det är endast jag och min handledare från universitetet som kommer att handskas med de 

inspelade och utskrivna intervjuerna och i den färdigställda uppsatsen kommer jag att göra mitt 

yttersta för att du skall få vara anonym. Detta betyder att du inte kommer att framträda med ditt 

egentliga förnamn etc. Intervjuerna kommer dessutom endast användas till denna studie. Detta 

innebär att de kommer raderas när uppsatsen är inlämnad. 

 

  

 

Tack för din medverkan, 

 

Malin Stjernström, 

Malst674@student.liu.se 

mailto:Malst674@student.liu.se
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Bilaga 2 

Frågeschema 

 

 Vem vill du vara och vem vill du bli? Var ser du dig själv om fem år, om tio år, om 15? 

Nämn några saker som du anser är av vikt för att du skall anse dig själv leva ett lyckat liv. 

Hur stora chanser tror du att du har att lyckas nå dit?  

 Kan du beskriva hur du ser på samhället idag - Beskriv utmärkande drag för vår tid. Hur 

tror du att samhället ser ut om tio år? Vad har förändrats och i vilken riktning tror du att 

vi går? 

 Tror du att du har någon del i samhällsutvecklingen, varför/ varför inte? På vilket sätt kan 

du påverka samhället? Gör du något för att försöka påverka samhället idag? 

 Vilken betydelse har det att få rösta i ditt liv? Är det ett alternativ att rösta? Ska du rösta i 

nästa riksdagsval? På vilka? Varför skall du rösta på just det partiet? Vad kommer din röst 

innebära för samhället? Vad är en bra ledare?  

 Brukar du uppleva ilska eller andra negativa känslor riktade till det svenska samhället? 

Varför känner du så och vad beror det på? Brukar du ha en känsla av att samhället 

behandlar dig orättvist? Varför?  

 Vad är respekt? Vad innebär det att respektera någon? Hur skall man vara för att kunna 

respekteras? Vad händer om man inte uppnår kraven för att få respekt? Hur visas icke-

respekt?  

 Vem respekterar du? Hur är han eller hon som person? Vilka egenskaper besitter denna 

som gör att du respekterar denna? Finns det någon du inte respekterar? Hur är han eller 

hon som person? Vilka egenskaper besitter denna som gör att du inte respekterar denna? 

 Vad är jämställdhet? Är det viktigt eller oviktigt att Sverige är ett jämställt samhälle – 

varför, varför inte? Hur ser det ut idag – har alla lika möjligheter, är vi jämställda? 

 Vad är mångkultur? Är det positivt eller negativt – varför? 

 Vad är en svensk? Hur blir man svensk? Vem bestämmer om man är svensk? Spelar 

religion någon roll i hur svensk man är? Vad anser ni om religionsfrihet? Skall alla få 

uttrycka sin religion fritt i Sverige – varför/ varför inte 

 Vad är en invandrare? Hur påverkar invandring Sverige? Hur blir man invandrare? Spelar 

religion någon roll? 

 Ska invandrare få komma till Sverige – varför/ varför inte? Vad betyder det för Sverige 

och ”svenskarna”? Hur påverkas det svenska samhället av invandring? Betyder 

invandrarens utvandrings land någon roll för om denne skall få invandra till Sverige eller 

inte?  

 Övrigt.   


