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Sammanfattning 

Syftet med denna här studie är att undersöka idéer om ”svenskhet”. Det är tydligt av mina 

informanters diskussion om svenskhet att det finns flera sätt att förstå och förhålla sig till 

svenskhet. Mina informanter ser sig själva som svenskar, men är också medvetna om att andra 

kan se dem som invandrare, det vill säga som icke-svenskar. De teman jag behandlar är mina 

informanters förståelse av svenskhet, och det de ser som de främsta hindren för att uppnå 

svenskhet, nämligen personnamn, förmåga att tala svenska och tankar om hemland.  

 

Nyckelord: Svenskhet, namn, språk, hemland, etnicitet, identitet, tillhörighet, integration.  

 

Abstract  

The purpose of this study is to investigate what ideas about “Swedishness”. As my informants 

discuss the subject, it is clear that there are different responses to what is meant by 

Swedishness and several ways to look at it. My informants think of themselves as Swedish, 

but also aware that others may view of them as immigrants, that is non-Swedish. The themes I 

have looked closely at are my informants ideas about Swedishness, and what they think are 

obstacles to attain Swedishness in the eyes of others, that is personal names, ability to speak 

Swedish, and ideas about homeland.  

 

Keywords: Swedishness, name, language, homeland, ethnic, identity, exclusion, 

integration.   
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Förord   

Först och främst vill jag tacka min underbara väninna som har varit med under hela 

uppsatsens gång. Hon har både uppmuntrat och stöttat mig genom uppsatsskrivandet. Det har 

varit både stressigt och roligt att skriva denna uppsats, att hitta information och tillämplig 

litteratur. Jag vill tacka några kurskamrater som har peppat och bollat tankar med mig. Stort 

tack till alla mina informanter som valde att ställa upp på intervju och gav mig intressanta och 

relevanta svar som har varit lärorika till min uppsats. Utan er hade jag inte kunnat få massvis 

av material att undersöka i denna studie. Tack även till min handledare Björn Alm för all 

handledartid, förslag som behövts korrigeras och råd jag har fått under uppsatsskrivandet.  

 

 

Tusen tack! 
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Inledning  

Sverige är ett mångkulturellt land där individer generaliserar och oftast kategoriserar varandra 

som ”svenskar” och ”invandrare” oavsett om de är födda i Sverige eller inte. Vi grupperar 

andra människor på grund av hur hen ser ut exempelvis, det kan även vara hur personen 

uttalar språket och så vidare. Idag lever vi i en globalisering värld med olika kulturer och som 

jag tidigare nämnde så har Sverige mera blivit ett mångkulturellt land. Det har blivit så att det 

är fler och fler immigranter som kommer till Sverige, vilket har gjort att det finns många olika 

kulturella bakgrunder. Individer som är födda eller uppväxta här i Sverige känner till mera 

normer och värderingar jämfört med personer som precis har kommit och därför kan ha 

svårare att begripa dessa principer. Alla som lever i det svenska samhället bör behandlas lika. 

Jag tycker att det är dags att börja diskutera sådant. Kan man skilja på ”invandrare” och 

”svenskar”? Det skapar exkludering när man väl talar om invandrare och svenskar. För mig är 

det intressant att skriva om detta och med allt som händer idag är det ett mycket aktuellt 

ämne.  

Denna uppsats handlar om identitet, särskilt samspelet mellan hemland och etnicitet. Oavsett 

om man är född i Sverige eller inte finns det hinder för att betrakta sig själv som svensk eller 

att bli sedd så av andra. Det räcker egentligen inte med att bo i Sverige eller behärska svenska 

språket, det krävs mer för att kunna bli sedd som svensk. Har man vit hud eller ett vanligt 

europeiskt namn har man större chans att bli accepterad som svensk, än om en individ har till 

exempel mörk hy eller annorlunda namn. Detta leder till att man direkt blir grupperad som 

invandrare trots även om man är född eller uppvuxen i Sverige. 

Denna uppsats handlar om hur vi kategoriserar människors tillhörighet som antingen 

”invandrare” eller som ”svensk”, alltså uppdelade i två olika fack. Men mina informanter 

visar att den uppdelningen är långt ifrån självklar, ingen är riktigt klar på vara gränsen mellan 

”invandrare” och ”svensk” går. Gränsen till svenskhet är både svag och suddig, med detta 

menar jag att även om en person som har en annan härkomst väljer att anse sig själv som 

svensk, kan samhället inte se dig som svensk eller att bli sedd som svensk. Jag kan undersöka 

utifrån min egen erfarenhet, för även fast jag är född och uppvuxen i Sverige blir jag ändå 

alltid ifrågasatt genom att folk frågar ”vilket land kommer du ifrån?”   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur människor i Sverige kategoriserar varandra som 

”svensk” ” och ”invandrare”, samt de problem som har med att göra denna uppdelning. Trots 

att man ofta gör dessa kategoriseringar finns det ingen entydig definition av vad som är 

svenskhet. Denna uppsats är att finna typiska egenskaper som utgör det som i allmänt tal 

anges som svenskhet. 

 

Mina frågeställningar är:  

 Vad anser mina informanter att svenskhet är? 

 Vad anser mina informanter är hinder för svenskhet? 

 

Disposition  

I första kapitlet kommer jag att presentera innehållet i uppsatsen. Därnäst i andra kapitlet 

beskrivs syftet med arbetet samt frågeställningen som jag kommer utgå ifrån för att uppnå 

mitt resultat med uppsatsen.  

I tredje kapitlet beskriver jag kort om metod vad jag har använt mig för redskap och hur jag 

har gått tillväga med uppsatsprocessen. Det fjärde kapitlet innefattar etik och avgränsningar. I 

bakgrundskapitlet i femte delen skriver jag lite allmänt om statistik om etniska svenskar i 

Sverige, och litet statistik som gäller Norrköping. I det sista kapitlet framläggs 

slutdiskussionen av hela arbetet.  
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Metod 

Jag bestämt mig för att skriva om ett dagsaktuellt ämne, därför att det har intresserat mig och 

eftersom det är väldigt komplex för de flesta av oss. Jag har lyssnat på mina informanters 

berättelser kring vad som anses vara svenskhet och icke svenskhet, dock utförde jag endast 

enskilda intervjuer och inkluderade inte någon form av observation då det inte är lämpligt för 

studien. Inför intervjuerna hade jag förberett ett par frågor som informanterna fick besvara. 

Frågorna var allmänna vilket fick igång mina informanters berättelser om deras syn kring 

svenskhet, vilket jag använde som material för min undersökning. Med hjälp av deras 

information fick jag större inblick i ämnet och en bra datainsamling för min uppsats, då de 

gav mig relevanta svar.  

Med mina informanters tillåtelse spelades intervjuerna in på en mobil som jag sedan gjorde en 

transkribering av och analyserade med hjälp av lämpliga kurslitteratur.  Deltagarna i studien 

är bekanta till mig tidigare, förutom en deltagare som jag fick kontakt med genom en vän. 

Under tiden jag utförde min intervju kunde jag känna igen mig själv i informanternas 

berättelser. I denna studie har jag har använt mig av metoden kvalitativ forskning med semi-

strukturerade intervjuer. Jag hade en enskild intervju med varje informant, där det endast jag 

och informanten satt tillsammans. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades 

ljudupptagningarna. Jag visade mina transkriberingar till deltagarna när de var färdiga. 

Anledningen till att jag valde just personer som är födda i eller sedan en längre tid bosatta i 

Sverige är för att de har mera erfarenhet, samt för att kunna inse hur de betraktar sig själva 

och hur samhället ser på dem som ”svenskar” eller ”invandrare”, d v s ”icke-svenskar”.  

Bryman beskriver att kvalitativa studier är mera byggda på ord än siffror (2012:249). Vidare 

hävdar han att den viktigaste strategin inom kvalitativ undersökning är att man har en allmän 

frågeställning som är relevant för uppsatsen. Sedan väljer man en plats för sin undersökning, 

därefter gör forskaren en insamling av sitt material som man sedan analyserar med hjälpa av 

lämplig litteratur. Dessa strategier har jag i denna uppsats använt, och jag har analyserat mitt 

insamlade material med hjälp av relevant litteratur.  

Jag använde mig av semi-strukturerade intervjuer eftersom det är viktig att deltagarna själva 

ska kunna prata om sina upplevelser. Jag har intervjuat fem personer med olika etnisk 

bakgrund för att få flera olika perspektiv på ämnet. Bryman skriver att semi-strukturerad 

intervju utgår från färdiga frågor, men informanterna får fritt svara på frågorna hur de vill 



 8 

(2012:301). Alla informanter ska få samma frågor, men de nedskriva frågor måste inte 

komma i en och samma följd i varje intervju, och undersökaren kan dessutom ställa 

följdfrågor som inte är förutbestämda. 

 

Etik 

När man ska utföra intervju finns det några principer som forskaren måste följa. Det finns fyra 

etiska krav som man ska efterfölja när man undersöker. Ett är kravet på anonymitet, att 

forskaren inte avslöjar personens identitet. Ett annat är informationskravet som utgår ifrån att 

forskaren ska ge information till deltagarna om studien och deras arbetsuppgift. Efter att man 

har informerat deltagarna har de rätten att välja om de vill delta och de kan närsomhelst 

avbryta sin medverkan, utan några konsekvenser. Det är detsamma som samtyckeskravet som 

innebär att alla deltagare har rättigheten att bestämma över sin deltagande, och som jag har 

tagit hänsyn till i min studie.  

När det gäller nyttjandekravet har jag klargjort för mina informanter att allt handlar om min 

uppsats. Jag har berättat att deras medverkan kommer att bearbetas konfidentiellt, och att 

deras personliga uppgifter kommer att bli anonyma så att ingen annan kan identifiera dem 

som individer (URL1: Vetenskapsrådet). I uppsatsen har jag alltså valt bort att skriva deras 

riktiga namn. Jag gav mina informanter möjligheter att själva komma på egna namn att döpa 

sig till, namn som de tycker är anpassade efter deras ursprung. Jag har även innan intervjuns 

gång informerat om att intervjuerna enbart kommer att användas som material till min uppsats 

och ingenting annat. Mina deltagare fick tillfälle att läsa transkriberingen och tillägga eller 

kommentera det som inte stämde överens med deras kommentarer.  

 

Avgränsningar.  

Mina informanter är födda och uppvuxna i Sverige men har ett annat påbrå än svenskt. Jag 

valde ut dessa informanter eftersom jag tror de kan känna ett ”mellanförskap”. Ett 

mellanförskap kan vara någon form av kulturkrock, och med detta menas att en individ inte 

känner tillhörighet i Sverige eller blir accepterad som en svensk. En annan faktor kan vara på 

grund av att man är uppvuxen i ett annat land och inte passar in i sitt ursprungsland, utan 

istället blir sedd som en turist eller främling. Att man kommer från två olika kulturer och 
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länder, har koppling till båda och inte riktigt vet vilket man tillhör, samt vet inte vart man 

känner tillhörigheten någonstans (URL2:Mellanförskap). Det kan innebära att de blir sedda 

som svenskar eller invandrare beroende på i vilket sammanhang. 

 

Presentation av mina informanter 

Nada student, har bott hela sitt liv i Sverige. Syrianska föräldrar.  

Rosaline student är född och uppvuxen i Sverige. Syrianska föräldrar.  

Parvaneh student, har bott i Sverige hela sitt liv. Mamma svensk och pappa iranier.  

Johannes student, är född utomlands med svenskt påbrå. Båda föräldrar svenskar men födda 

utomlands.  

Kalle student, är född och uppvuxen i Sverige. Svenska föräldrar.   

 

RESULTAT 

 

Vad anser informanterna om svenskhet?  

För att jag ska få större insikt om vad som anses vara svenskhet, vem som är svensk eller inte 

är det viktigt att begripa detta utifrån informanternas perspektiv. Med hjälp av mina deltagare 

har jag fått bredare förståelse kring vad som är svenskhet och inte. Svenskhet innefattar olika 

saker från varje individ i det svenska samhället, och utifrån mina informanters svar fick jag 

fram fler likheter än skillnader kring detta fenomen. Nedanför berättar mina informanter om 

vad svenskhet innebär för dem.  

”Svenskhet? Eh… jag skulle säga att det lutar mycket åt kultur, traditioner, eh, uppfattningen 

vad som är standard i Sverige. Vad vi uppfattar som normalt, skulle jag anse vad som är 

svenskt. Som köttbullar och potatismos, är väl en typiskt svenskt maträtt. Julafton är den 24:e, 

midsommarafton är en stor helgdag. Det skulle jag definiera som svenskt. Jag skulle säga att 

man är svensk. Förmodligen vid en viss ålder fått ett medborgarskap. Ska det vara svenskt, 

ska det liksom vara kläder från H&M, maträtterna ska vara köttbullar och potatismos. Det 
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ska ha liksom det här skandinaviska ursprunget. Däremot så när jag tittar på mig själv, så 

använder jag svenska märken, jag talar som en svensk, umgås med svenskar hela tiden.” 

(Rosaline) 

 

Här frågade jag informanten om hennes synvinkel på svenskheten och hennes svar på 

definitionen lutar mycket åt ”traditionen”. Hon anser det som är knutet till svenskt är kultur. 

Hon nämner några maträtter vid traditionella friande, det är tradition att ha med köttbullar, 

potatis som kopplat till något väldigt ”svenskt”. Enligt Rosaline är man ”svensk” om man 

följer den svenska traditionen och kulturen, till exempel fira midsommar, vilket är en stor helg 

för svenskarna. I Sverige firas julafton den 24:e december. Om man inte följer denna kultur 

och tradition med mera, exkluderar man sig bort som svensk. Hon nämner dessutom att om 

har man medborgarskap blir man sedd som svensk. Med svenskt medborgarskap så är man 

svensk och är ett steg närmare till svenskhet. Denna informant ser sig själv som svensk utifrån 

det ytliga materiella, sådant som kläder, beteende och språkligt tal. En identitet baserad på hur 

man själv uppfattar sig. Rosaline anser sig vara svensk enbart genom praktiska handlingar.  

I boken ”Att bryta upp och byta land” skrivs det om att för länge sedan innefattade 

benämningen ”utlänning” en person som är utlandsfödd, och alltså inte är född i Sverige. 

Ordet invandrare kom senare med tiden och blev vanligare att läsa och höra om i officiella 

texter samt sociala medier. Även svenskfödda personer kan betraktas som invandrare, trots att 

de är födda här eller haft sin uppväxttid i Sverige. Dessutom kan flyktingar och asylsökande i 

dagligt tal kallas för invandrare i svenska samhället. Dock tillämpas inte det praktiskt att bli 

sedd som svensk i samhället, utan är något som endast uttrycks juridiskt i lagen. Vilket det 

kan leda till att vissa känner hinder antingen på grund av deras hudfärg, namn eller utseende. 

Ju ljusare hud eller nordiskt namn, desto mindre blir man sedd som ”invandrare” (Franzén, 

2011:17,18).  

 

”Svenskhet för mig, haha. Sådana frågor. Ehm, jaa, det är väl någonstans att 

man typ ändå passar in i det svenska samhället. Men sen behöver inte det 

svenska samhället vara jättesvenskt heller. För att så är det inte nuförtiden. 

Eftersom det är så många människor från olika länder. Så allt vi ser i Sverige 

har så mycket influenser från andra länder. Men ändå just att man ändå är typ, 
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en del av samhället, engagerad. Att man kommer hit från ett annat land och 

ändå är engagerad i det som händer liksom här och så. Och inte kanske jag vet 

inte, att man håller sig borta. Något som är typiskt svenskhet, nja. Det finns 

vissa saker man gör kanske mer svenskt. Jag tänker nog det klassiska, det här 

med fika. Att man ändå alltid ska fika. Eller typ att man säger kom vi går och 

tar en fika. Det är väl ändå en sak som är väldigt rätt svenskt. Annars jag vet 

inte riktigt. Alltså allting är väl, allt man gör är väl svenskt. Det känns som det. 

Alltså inte så men det svårt att säga vad som är svenskt och vad som inte är 

svenskt. Fast jag vet inte jag tänker amen du är typ svensk mentalitet, att många 

svenskar inte är… man pratar inte med folk man ser ute sådär. Det är väl 

kanske typiskt svenskt. Att man inte sätter sig bredvid någon annan på bussen 

eller alltså man egentligen inte ifrågasätter jättemycket för det är ju typ svenskt, 

det är så det är.”(Parvaneh) 

 

Parvaneh hade ganska svårt att sätta fingret på vad som är svenskhet. Idag lever vi i ett 

mångkulturellt samhälle, eftersom det är flera individer som har integrerat från olika 

kulturella bakgrunder och fört med sig dem till Sverige. Individen bör vara delaktig i 

händelser som sker runt omkring, vara del och inte avvika från av samhället. Det som tycks 

vara typisk svenskhet påstår hon är att fika. Svenskar beskrivs i allmänt som tillbakadragna 

samt osociala, de pratar inte med okända människor ute på stan. När man kommer till Sverige 

från ett annat land, betonar Parvaneh att man ska engagera sig! Hon säger också att om det 

finns en ledig sittplats bredvid den ena sittplatsen som redan upptagen, på bussen till exempel, 

väljer personen istället inte sätta sig bredvid främlingen, det är väldigt typiskt svenskt 

mentalitet.  

 

”Vad tusan är svenskhet? Alltså för mig är nog svenskhet någon form av... Alltså 

om man tänker vad som är svenskhet, så tänker jag väldigt mycket på symboler 

väldigt mycket. Symboler så som flaggor, färger allting sånt. Men jag tror 

beteendemässigt, så hade jag nog definierat svenskhet som, för mig är det 

någonting beteende som jag tycker delas så mycket av väldigt många i det här 

samhället och folk jag som har lite annan bakgrund kanske. Det är att vi vill gärna 

förhålla oss till lagom hela tiden. Vi vill inte vara bäst. Vi utger oss inte till att 
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vara bäst. Så den här lagomdelen, att man hela tiden vill vara inför den här den 

bekväma zonen. När man försöker vara lagom, försöker vara del av normen, del 

av gruppen. 

Det definieras som en svenskhet. Jag vill också definiera svenskhet som att den 

försöker vara, hur ska jag uttrycka… man har en förmåga att tro att allting är 

jämlikt, mycket godtrogenhet. Tror jag också. Godtrogenhet, är väldigt svensk. 

Godtrogenhet mot staten eller mot myndigheten. Någonting som jag inte hela 

tiden uppskattar hela tiden. Men det tror jag är väldigt mycket svenskt. Man kan 

stå vid en busshållplats, ja du vet. Så står man vid en busshållplats så står en 

människa där, så har man en perfekt avstånd mellan varandra. Alla kan stå titta 

i telefonen och titta över varandra förbi. Man är liksom såhär jag finns inte, jag 

ser inte. Man måste aktivt integreras med svenskar, det tror jag faktiskt är väldigt 

svenskhet. Att man försöker vara distanserad hela tiden, distanserad av sig själv 

till mot andra.  

 

Här hävdar Johannes från sin egen syn och perspektiv på svenskhet är som ett beteende. 

Svenskar förlitar sig på staten och myndigheterna mer än invånarna i landet. Att svenskar inte 

kan jämföras med amerikaner som tror sig vara bäst på allt. Här refererar han till normen 

Jantelagen. Denna norm talar om för oss hur vi individer i Sverige ska bete oss. Här 

förekommer ordet lagom extremt mycket som förespråkar om att individen i samhället ska 

smälta in och inte vara bättre än någon annan. Ett exempel, om person är högljudd anses det 

enligt svenskhet att bryta mot normens beteende, svenskar framförs som lugna och använda 

låga ljud i språkligt tal. Det ska vara avstånd mellan okända personer, till okända personer 

säger vi ”du”. En del klassiska saker svenskar äter är köttbullar, korv, men pizza till exempel 

finns också med i dom traditionella maträtterna.  

 

Så vet jag inte riktigt såhär, man kan säga svenskhet i sig kan vara formella. På 

det sättet att vi försöker inte om formalitet säga på ett sätt att det finns väldigt 

snäva ramar. Kan säga att det är normen som alla försöker förhålla sig till i 

Sverige. 
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Kan vara det formella väldigt informella i strukturen i formaliteten. Av den 

anledningen att vi kanske inte, att vi säger du till allihopa, ett bra exempel. Så det 

skulle jag väl vilja definiera som svenskhet. Av just beteendemässigt. Sen finns 

det som vanligt massa symboler man skulle dra upp som, köttbullar, korv, pizza. 

Jo, att svenskar tror sig veta bäst. Hela tiden. Men inte veta bäst på det 

amerikanska sättet. Som att ”I know best everything” jag är så sofistikerad, det 

finns en balans i det. Därför är vi bäst. Det tror jag är svenskt. Att man tror sig 

hela tiden vara lagom. Det finns en viss förmåga i det. ” (Johannes) 

 

Exempelvis Johannes visar upp en avancerad medvetenhet om vanliga sociala konventioner i 

Sverige. Han definierar etnicitet som en yttre- och inresjälvbild. Den yttre självbilden stärks 

genom att vi individer väljer att ta till oss det vi upplever som en norm. Vi återspeglar andra 

genom att inte synas eller höras för mycket. Inre självbilden stärks genom att vi anpassar oss 

med den yttre självbilden eftersom att vi blir mer accepterade av omgivningen och känner vi 

att vi gjort bra ifrån oss. När alla följer den normen och värderingar som samhället förväntas 

utav individerna.  

 

Författaren Mahmood, som tidigare har arbetat på regeringskansliet och integrationsverket har 

även breda kunskaper om mångfaldsfrågor, skriver i boken ”Jakten på svenskheten” att 

individer i samhället inte ger bort pengar till en tiggare. Svenskar väljer att blunda istället för 

att stoppa händelser som uppkommer på stan när någon blir nedslagen till exempel på stan 

och ”det är inte mitt problem utan någon offentlig institution (polis) tar hand om det”. Sådan 

syn har en del svenskar att det är polisens arbete att sköta och inte mitt. Kösystem i Sverige är 

viktigt att följa, bryter man mot den är det tabu. Man sitter inte bredvid vid någon på bussen, 

då står man hellre upp eller hittar någon tom plats. Man kan sätta upp klagomålslappar om 

någon har tagit någon annans tvättid, om grannen har varit högljudd eller få anonyma lappar i 

sin brevlåda, istället att bemöta den personligen (2012:92). 

 

”Ehm… jag vet inte, det kan vara mycket liksom att man är en del av samhället. 

Att man arbetar, pratar svenska, man kollar på Kalle Anka på julafton. Man äter 

svenska maträtter, man kan liksom förstå sig på svenskarna. Att andra 
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utomstående personer kan se dig som svensk, enligt mig är man svensk. Är att gå 

till skolan, vara med på lucia, kolla på Kalle Anka, sjunga sånger någon gång 

ibland, midsommarfirandet. Alltså att man vill vara en del av samhället. Men man 

behöver inte vara en del av samhället för att vara svensk. Vem avgör om du är 

svensk? Du kan vara svensk medborgare och behöver inte anpassa dig i svenska 

samhället överhuvudtaget liksom. För mig är en svensk, en del av det svenska 

samhället. Det är bara du själv som kan avgöra om du känner dig som svensk 

eller invandrare. Ibland känner jag mig förvirrad ibland, är jag invandrare eller 

svensk. Du är svensk men ändå inte för att du passar ändå inte in. Du är heller 

inte invandrare för du kan inte ditt egna språk 100%, du är varken född 

utomlands. Du kan inte traditionen och sättet 100%. Du är en blandning. Om du 

tror att du är svensk, då är du det. Tror du att du är invandrare då är du det. När 

jag brukar presentera mig, beroende på om det är invandrare eller svensk som 

frågar, brukar jag oftast tala om för invandrare att jag är syrian antingen från 

Turkiet. Jag brukar välja lite då och då. Är det en svensk eller arbetsgivare då är 

man ju från Sverige. Det beror helt och hållet på vem det är som frågar. Jag 

varierar mitt svar beroende på vilken situation.” (Nada) 

 

Som svensk beskriver denna informant ovanför att man ska vara en god invånare i samhället, 

genom att arbetar och göra sig förstådd i svenska språket. Man ska följa traditionerna och 

värderingarna som finns i samhället. Individen bestämmer hur den själv väljer att identifiera 

sig som ”svensk” eller ”invandrare”, det är upp till var och en själv. Svenskar med etniskt 

påbrå hamnar oftast i kulturkrock, där det händer att dom inte känner 100 procent tillhörighet 

i de två kulturerna. Nada väljer i vissa situationer hur hon definierar sin identitet beroende på 

vem det är som frågar. Svaret varierar, Nada och anpassar sig till personens etnicitet.  

 

”Vinter i maj är svenskhet för mig. HAHA. Dåligt väderlag. Firar julafton hos 

mig, är svenskhet. En blond person är inte svensk för mig liksom. Det är mer det 

tillhör en tradition kanske historien i Sverige. Öppenhet har på ett sätt blivit 

svenskt för mig också för att i dom kretsarna där jag umgås är det väldigt öppet 

liksom. Det känns som att Sverige ändå, har det på ett sätt som kanske andra 
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länder inte har. Även om det inte tycker jag ändå vi har en sån stor öppenhet i 

alla fall där jag rör mig.” (Kalle)  

 

Kalles ideologiska uppfattning av att vara svensk förenar individualism och valfrihet. Den 

viktigaste traditionen tycker Kalle är julafton och årstiden vinter i maj månad, som enligt 

honom är svenskhet. De kulturella koderna är viktigt att vara bekant med.  

För denne person saknar kollektiven betydelse för individerna. Han tilltalar inte en svensk 

person som blond, han anser att det kan vara historiskt baserad på tolkning i Sverige. 

Människan har ingen bestämning. Genom decennier av invandring har det påverkat 

öppenheten i samhället i Kalles omgivning, eftersom det har influerats av andra kulturer.  

Man kan uppleva sig själv som mycket litet kristen, det är de flesta i Sverige, men firar ändå 

jul och skapar eget innehåll, genom att ge bort presenter till varandra eller gå på Lucia. 

Informanterna ovanför ger en bilduppfattning av en svensk person med blont hår, blåa ögon 

med svenska föräldrar. I princip alla informanter är överens förutom Kalle som menar att 

”svenskheten” räknas som den uppfattade bilden som samtliga informanter kännetecknar, av 

en stereotyp svensk som blond, blåögd, tillbakadragen, allting ska vara lagom och 

midsommarafton etc. Människan framstår som historielös, enligt Kalles synvinkel. 

De svenskfödda personer som har en eller två utlandsfödda föräldrar benämnde sig själva som 

svartskallar i boken ”Jakten på svenskheten”. Det inte alla som utsättas för det som har 

invandrat hit eller har föräldrar med annan härkomst än Sverige. Det är en beskrivning för att 

poängtera etniska svenskar i samhället som sticker ut och uppfattas annorlunda än den 

klassiska stereotypa ”svensken” (Mahmood, 2012:22).  

Personer som kommer till Sverige byter namn för att vara delaktiga i det svenska samhället 

eller som vill anstränga sig för att komma in på arbetsmarknaden. Svenskar beskrivs i 

allmänhet som kyliga i relationer, rädda att ta kontakt med främmande personer. När man var 

yngre och sedan gick hem till sin svensk kompis, satt man och väntade på rummet medan hela 

familjen satt samlade och åt fram tills denne blev klar. Däremot var det motsatsen när svensk 

kompisen kom över till ”invandrarkompisen”. Kompisen fick vara med och äta även om 

denne dök upp som oväntat besök, då ställde man fram en extra tallrik även om denne 

vägrade äta. Istället erbjöd man på något annat, som till exempel dryck eller tilltugg som 

kakor (Mahmood, 2012:47).  
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När Wiltgren gjorde sin deltagande observation på en gymnasieskola uttryckte informanterna, 

ungdomstjejerna med svenskt påbrå, tolkningen av en svensk som att man är skötsam, 

mellanklass, och talar svenska språket väl. En person med ett utländskt påbrå som anpassar 

sig som ”svensk” blev kallad svenne, på grund av att denne assimilerar sig i samhällets 

normer och värderingar, och då blir komplimangen sedd som positiv (Wiltgren, 2014:161).  

Det är ett klassiskt beteende hos svenskar, som ofta förekom när man var yngre. Snålhet 

tolkas även det som svenskhet, som när man har varit ute på stan och ätit middag med vänner, 

då ska man dela upp kostnaden som står på notan. Till skillnad från ”invandrarna”, som 

tycker  om att göra rätt för sig och bjuder på notan när dom går ut tillsammans.  

Benämningen ”svensk” har en komplex tolkning. Enigt lag tolkas det som att man är svensk 

när man blir svensk medborgare. Alla med svenskt medborgarskap kan då betrakta sig själva 

som svenska. Det är tillåtet att ha dubbelt medborgarskap i Sverige. Alltså kan man tillhöra 

flera olika stater.  

”Det som det står i lagen. Om man är född i Sverige så är man svensk” (Kalle) 

Medborgarskap innebär en del rättigheter i ett land, såsom att kunna bo och arbeta, men också 

skyldighet betala skatt. Man får också rätt att resa till och från landet och man får rösta.  

Tillhörighet och ursprung handlar etnicitet om samt har att göra med klassifikationer av 

människor. Därför definieras etnicitet att man tillhör till en grupp i samhället som skiljer sig 

från andra gruppers ursprung och kultur. Ibland är etnicitet svårt att diskutera eftersom den 

skiljer sig från plats till plats. Thomas Hylland Eriksen är en socialantropolog som beskriver 

termen etnicitet som att det handlar om den sociala relationen mellan grupper mer än de 

kulturella egenskaperna, i boken ”Etnicitet och Nationalism”. Identitet handlar om hur 

individer uppfattar sig själv respektive andra människor i samhället (H.Erikssen, 2003).  
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Namnets betydelse  

Det finns fördelar med att ha ett europeiskt namn, framförallt är det lättare att integrera sig i 

samhället i jämförelse med ett ”annorlunda” namn, som ibland ses som ett hinder. Mina 

informanters perspektiv på namn är att ibland är det svårt att kunna bli accepterad med 

”annorlunda” namn. Ett annorlunda namn kan medföra att man har svårt att få jobb. Det 

underlättar särskilt i sociala sammanhang samt på arbetsmarknaden med att ha ett europeiskt 

namn. Samtidigt blir ett namn till ett skämt när de inte kan uttala det eller så får man ersätta 

sitt namn med något som är lättare att uttala för att det ska underlätta för andra. Då det kan 

påverka individens identitet.  

 

”Ja, jag tror det har en stor betydelse. Bara i detta att ha självförtroende att 

presentera sig själv. När jag presenterar mig för folk är mitt namn är lite ovanligt, 

ni kommer inte kunna uttala det liksom. Så vill dom försöka ändå så gör dom det 

till något skämt. På det sättet kommer man aldrig bli en del av samhället, för att 

namnet skiljer sig. Jag gillar mitt namn, det är ibland vid vissa situationer när 

man liksom i det svenska samhället, man ska presentera sig, hålla i en 

presentation eller söka arbete då förstör det ovanliga namnet. Så jag tror det 

hjälper mycket att ha ett vanligt namn. Till exempel min kusin har svenskt för- 

och efternamn när hon sökte arbete i början då fick hon massor med 

arbetsintervjuer. När hon kom dit blev dom chockade över att det var en 

invandrare som stod där. Jag tror man får större möjligheter av att ha svenskt 

namn. Jag har två namn, ett väldigt ovanligt och svenskt. Det tycker jag är bra, 

för då kan man använda sig av andra namnet när det passar in i situationen. Jag 
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tycker inte man ska heta Elin och är invandrare. För att det är svenskt och passar 

in med det gammaldags namnet man ville gå efter.” (Nada) 

”Mm, det är lättare för en lärare i skolan exempelvis att uttala ditt namn om det 

är ett svenskt. För dom vet hur det ska uttalas. Ehm, nu ska jag inte tala om mitt 

efternamn men mitt efternamn har många lärare som jag har märkt under min 

skolgång har svårt att uttala på rätt sätt. Så jag skulle kunna säga det blir enklare 

om du har ett svenskt samt vissa gånger man söker ut i arbetslivet. Nu vet jag inte 

riktigt om teorin stämmer men att man anses vara mer svensk när man har ett 

svenskt förnamn.” (Rosaline) 

”Alltså jag skulle nog inte säga att det kan riktigt göra en person svensk. Det är 

inte så bara för att du kommer från ett annat land, amen nu ska jag komma in 

mer i samhället. Nu byter jag namn, helt plötsligt blir svensk. Sen jag vet också 

att det var någon som hade bytt namn. Hon var från ett annat land och hade bytt 

namn för att det skulle vara lättare att få jobb. Då när hon ändå skulle gå på 

arbetsintervju så hade dom typ gått. Eller hon satt väl och vänta sen skulle dom 

komma ut och hämtat henne. Dom hade inte sagt att hon skulle komma in, hon 

var den enda som satt där. Då hade dom gått såhär några gånger och liksom 

som dom väntat på någon annan. Sen så hade dom frågat såhär, är du Marie 

Andersson? Hon svarade ja. Dom hade dömt lite att hon inte såg svensk ut. Men 

det har med utseende att göra. Jag skulle ändå inte vilja säga, det svårt för att 

många dom byter namn för att dom vill känna sig mer svensk. Så jag antar att 

det också handlar om identitet. Om du känner dig mer svensk för att du har ett 

mer svensk namn. Ja du kanske är mer svensk.” (Parvaneh) 

 

”Sara Mohammed typ sådär. Definitivt måste man, jag tror jag förhåller mig på 

att kategoriseringen av människor den stereotypa svensken heter ju Peter 

Johansson eller Malin Erikson. Och då tänker man på en viss Svenssonfamilj. 

Vårt idealsamhälle är uppbyggt runt kärnfamiljen och Svenssonlivet och liknade 

så. Villa, Volvo och vovve liksom. Det är där vi har byggt upp det. Kommer man 

då med ett annat namn som inte kanske associerar med svensson. Blir man då 

invandrare per definition så tror man jaha men den här personen kan inte det här 

sociala spelet, det kan inte det där heller. Definitivt kan det vara vilseledande och 
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kanske rätt ledande. Jag sitter och funderar på om jag borde jag heta ett så vanligt 

namn som Johansson? Tveksamt. Några gånger. För att jag är inte riktigt 

Svensson. Vad jag ser mig själv liksom i alla fall. Jag vet inte vad alla andra ser 

mig som. Därför är jag tveksam till. Men visst är det så.” (Johannes)  

 

”Nej jag tror inte att den kan göra en mer svensk egentligen. För Sara finns ju 

hur många som helst stavningar också. Många muslimer kvinnor heter liksom 

Sara också. Så det tror jag inte, det om man kanske heter ett typiskt nordiskt 

svenskt som Bertil. Då kanske man har förutfattade mening, ja men den här 

personen måste nog ändå vara från Sverige på något sätt. Men det behöver ju 

inte vara sant. ”(Kalle)   

 

Det Nada kommenterar instämmer med Rosaline och Parvanehs resonemang som tyder att det 

finns hinder att komma in på svenska arbetsmarknaden med ett annorlunda namn. Ett namn 

kan förändra en persons möjligheter och är sett som en viktig utgångspunkt för att ta sig in i 

arbetslivet.  

Nada berättar om hennes kusins jobbsökande, vid flera tillfällen har hennes kusin blivit 

inkallad på intervjuer och arbetsgivarna har blivit chockade över att det stod en svensk där 

med utländskt påbrå. Sådana är vårt strukturerade samhälle upplagt, att svenskar föreställs 

som blonda, har blåa ögon, och har nordiskt namn. I vissa lägen anser Nada det är bra med ett 

icke-nordiskt och ett nordiskt namn, för då kan man variera, emellanåt när man själv vill. På 

grund av ett annorlunda namn, fastän man har svenskt påbrå, så kan det bli svårt för dom 

flesta att integrera sig på svensk arbetsmarknaden och de känner ett hinder, resonerar mina 

kvinnliga informanter genom olika perspektiv de uttrycker sig genom.  

Arbetslivet är en viktig del av våra sociala rättigheter och är en del av den svenska 

välfärdsmodellens grundpelare. Att arbeta ansågs som en rättighet och skyldighet. Den som 

inte arbetade ansågs som en avvikande person av samhället och den enskilde behövde hitta en 

lösning på problemet. (Dahlstedt & Neergard, 2013:133)  

Arbetsmarknadssituationen i Sverige har under lång tid varit sämre för personer med 

utländskt påbrå, detta innebär att individer med en annan etnisk härkomst har varit mera 
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drabbade av arbetslöshet. Detta är även bevisad i andra länder runt om i världen (Allwood & 

Franzén, 2000:35).  

Eftersom mina informanter var ifrån Norrköping, valde jag att göra en kort undersökning hur 

statistiken ser ut för personer med utlandsförra föräldrar. Utlandsfödda personer är en grupp 

som har svårt att få arbete i andra städer, men utifrån statistiken i Norrköping är det inte så 

stor andel som det verkar vara i andra kommuner (URL3:Norrköpings kommuns hemsida). 

Norrköpings befolkning består av 23,1 procent individer med utländsk bakgrund, alltså 

personer som är utomlands födda eller har två utrikesfödda föräldrar (URL4:Norrköpings 

kommuns hemsida).   

Det visar sig vara lättare med ett igenkännbart namn nämner Rosaline i sitt resonemang. Hon 

säger att under hela hennes skolgång har lärarna haft svårt att uttala hennes efternamn korrekt. 

Idag studerar Rosaline på universitet och lärarna finner det fortfarande svårt att uttala hennes 

namn. Jag anser att det är svårare för svenskar att uttala ett icke nordiskt namn, och detta kan 

beror på att bokstäverna är svårare att uttala. Vidare poängterar hon även 

arbetsmarknadssituationen med individer som har en annan etnisk bakgrund än svensk, då 

hon påpekar att namnets betydelse på arbetsmarknaden kan vara en stor faktor till att 

invandrarna inte har samma möjligheter på arbetsmarknaden som en svensk har.  

I vårt samhälle finns det en stereotyp bild om hur personen föreställs se ut om den har ett 

europeiskt eller ett icke-europeiskt namn. Kommer man från en svensk familj tror andra i 

samhället att personen heter namnet Svensson till exempel. Har man dock annorlunda namn 

som är icke-nordiskt blir personen per automatik klassificerad som invandrare, enligt 

Johannes.  

Johannes uppfattning skiljer sig från Kalles, som påstår, att namn inte kan ändra personens 

etnicitet och påpekar att det finns flera olika stavningar på namn som t ex. Sarah, vilket inte 

gör individen svenskare. Utseende avgör vem som egentligen ser svensk ut, mer än vad 

personen har för tilltalsnamn. Men det skiljer sig från ett gammaldags namn utseendemässigt, 

till skillnad t ex från namnet Bertil och dess koppling med utseende. Namn är något som kan 

stå på papper och som du kan bli tilltalad som, men hur du är som person kommer inte 

namnet att ändra än.   

Mina informanter uttrycker att svensk och svenskt medborgarskap inte riktigt är samma sak. 

Däremot är svenskheten ett steg att uppfylla ett medborgarskap som är bekräftelse på att man 
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är svensk på pappret. Utöver det krävs det mer än så i samhället för att kunna bli sedd som 

svensk.  

Presenterar man sig framför främmande människor med ett ovanligt namn, uppstår ofta frågor 

som ”var kommer du ifrån?” ”när kom du till Sverige?” ”bor du tillsammans med dina 

biologiska föräldrar eller är du adopterad?”, hur väl man än behärskar svenska språket.  

 

 

 

 

 

Hur kan språket vara en viktig faktor? 

Språket är en viktig del i samhället för om man behärskar det svenska språket löpet man 

mindre risk att bli stämplad som invandrare. Språket är viktig del för alla människor 

framförallt på arbetsmarknaden, annars blir det brist på kommunikation. Två av mina 

informanter nämner utifrån deras föräldrars ursprungliga bakgrund, att de blir stämplade av 

”svenskar” för att de inte behärskar språket fullständigt, men ses inte heller som hela 

”syrianer”. Utifrån mina informanter beskriver de att behärska språket är någonting extremt 

viktigt och av central betydelse i vårt sociala samspel.  

Det vanliga svenska språket har ändrats om man jämför nutiden med för kanske 40 år sedan. 

Nu talar folk annorlunda, och använder mer slangord och så vidare. En del har svårt med 

svenskans uttal för att de bryter på en dialekt som ursprungligen kommer från andra länder. 

Sedan blandar dom sitt uttal och ord med svenska som leder till en mix. Det kan vara svårt att 

anpassa sig till en ny kultur att lära sig nytt ett språk om ens föräldrar fortfarande pratar sitt eget 

språk.  

 ”Hon pratar fortfarande vårt modersmål där hemma. Hennes svenska är än idag 

efter nästan 39 år knackig, (skattar).”- (Rosaline) 
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Rosaline nämner sin mammas anpassning till svenska språket. Än idag är hennes svenska inte 

utvecklad från ha levt i Sverige i 39 år, vilket leder till att hon är exkluderad från anpassningen 

i samhället.  

”Ibland kan jag se min mamma som mer svensk än vad jag är. På grund av att 

hon kom på den tiden, då språket, uttal och kunskapen var viktigt. Hon umgås 

mycket med sina svenska väninnor. Hon uttrycker sig mycket bättre än mig. Jag 

tror allt beror på hur man växer upp. Vi kommer från samma familj men jag och 

mamma har haft två helt olika uppväx. Jag har haft mycket invandrare runt 

omkring mig. Hon har också haft invandrarvänner. ”-(Nada)  

Rosalines mamma skiljer sig från Nadas mamma, som har integrerat sig in i samhället med 

kunskaper i bagaget. Hon ser sin mamma som mer svensk än hon själv, och det som skiljer 

sig mellan deras egenskaper är att mamman har bättre språkkunskap än hon.  

Författaren Franzén (2002) skriver i sin bok om Sabas berättelse hur språket har förändras 

genom hennes liv. Hon väljer att prioritera svenska framför sitt modersmål.  

Hemspråket i Sabas familj talades fram tills hennes bror föddes. Hennes lillebror blandar 

hemspråket samt svenska. I hennes ögon ser hon honom som svensk och påstår att sådant 

förekommer i många invandrarfamiljer att barnen som blir födda i Sverige, blandar sitt egna 

hemspråk och svenska språket. (Franzén 2002).  

Föräldrarna talar sitt modersmål med sina barn och barnen växlar sina svar mellan svenska 

och hemspråket. I hennes fall är det numera svenska språket eftersom hon är gift med en 

svensk men definierar sig själv som svart. Man känner sig främmande, säger hon, och man ser 

annorlunda på saker, när man besöker sitt hemland (Franzén 2002).  

Tidigare forskning som har gjorts av Albin Jonsson i hans kandidatuppsats (2014) ”Att inte 

anses sig eller kunna bli svensk: fyra svensksomaliers uppfattning om identitet”, där han 

skriver att hans informanter tycker att svenska språket är värdefullt och en viktig del i 

samhället. Informanterna i Jonssons uppsats hävdar att det är svårt att klara sig i samhället 

utan språket. De menar att man ska tala svenska men man behöver inte uttala sig ”korrekt” så 

länge man kan göra sig förstådd och kunna kommunicera med människor runt omkring i sin 

omgivning. Språket gör att det blir lättare att integreras i samhället. Utan språk klarar man 

inte sig i samhället, till exempel, i möten med myndigheterna, och för att komma in på 

arbetsmarknaden och så vidare.  
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Författaren Mahmoods resonemang (2012) kring svenska språket stämmer överens med 

Jonssons informanters tolkning (2014) , på så sätt att de menar att individen uppfattas som 

skötsam och pålitlig när denne kan behärska språket. Att kunna svenska språket, är en viktig 

utgångspunkt. Fortfarande blir man inte tillräckligt sedd som svensk även om informanterna 

tycker att tala bra svenska är enormt viktigt.  

Wiltgren gjorde fältarbete i Stockholm på en högstadieskola med ett gäng tjejer (2014). En av 

informanterna som Wiltgren intervjuade var Esme som tycker om att lära sig avancerade ord 

på svenska. Hon brukar även korrigera sina vänner i skolan när dom uttalar på fel sätt. Hon 

blir kallad för ”svenne”. En av Esme vänner Evin klargör att det är en positiv komplimang 

och man har god språklig kompetens. Esme har lätt att växla mellan att uttrycka sig i både 

lokala varianten av svenska, s.k. ”rinkebysvenska”, som innefattar många låneord från olika 

kulturer, från arabiska, turkiska och standardiserad formen av ”ren” svenska. Det använder 

tjejerna när de har en konversation med varandra och inte vill att andra utomstående tar del av 

deras samtal. Esme och Evin använder sig av kodväxling, vilket dom tycker är skönt att kunna 

mixa efter humör och situationer. För t ex. cigaretter och rökning använder tjejerna istället ett 

andra uttryck: ”cp” och ”djabbro”, innan det blev allmänt känt på skolan att de rökte.  

Ungdomarna väljer ibland att undvika att tala den ”rena” svenskan, trots faktumet att dom kan 

behärska den.  

Vad är ett hemland?  

Personer som är födda i ett land och sedan förflyttar sig till ett annat land på grund av sitt eget 

val eller andra orsaker, har ett hemland. Det jag menar är även om hen väljer att emigrera till 

ett annat land ses det landet som man har lämnat som personens hemland, alltså landet där de 

har sina rötter. Utifrån min erfarenhet kan jag påpeka att finländare oftast är sedda mer som 

svenskar än invandrare, detta kan vara på grund av deras utseende och att de är från Norden. 

Med detta menar jag att svenskar med utomnordisk etnisk bakgrund ses mindre som svenskar 

än vad finländare gör. Med svenskar med ”etnisk” bakgrund menar jag personer som har en 

eller två utlandsfödda föräldrar. De som är olika svenskarna blir ”etniska”.  

Förenklat säger mina informanter att de har ett hemland, men känner dock inte riktigt 

tillhörighet. I deras föräldrars hemland blir dom å andra sidan sedda som svenskar. Det har 

faktiskt inte med utseende att göra, för i en del sammanhang avgörs det också av hur man 

uppför sig inför människor.  
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I boken ”att bryta upp och byta land” berättar Saba, som kommer någonstans ifrån Afrikas 

horn, att hon kände sig väldigt svensk. Hon hade heller valt att flytta till ett annat land än sitt 

ursprungliga land om hon hade blivit tvingad att lämna Sverige. Hon påpekar att det är  

föräldrarnas hemland, inte hennes. Hon begriper inte språket och kulturen i full utsträckning, 

och deras vanor lever inte kvar hos henne. Hon förstår inte riktigt ordens betydelse från 

hemspråket (Franzén, 2012:93).   

”Man kan vara född och uppvuxen i Sverige men fortfarande ha ett hemland som 

man åker till. Till exempel albaner är ganska patriotiska. Vad jag har upplevt, 

även om man åker till ett annat land och det är ditt land. Man är fortfarande 

utanför, du är från Sverige, du är fortfarande inte en av oss, du kommer alltid att 

vara utanför på ett annat sätt. Men i Sverige är du väldigt utanför, det är som att 

vara finsk i Sverige, inte så stor skillnad.” (Nada) 

Nada resonerar om utanförskap när hon åker till sina föräldrars hemland. Som Kalle nedanför 

berättar i sitt svar beskriver Nada frågan om hemland som ett individuellt val. Men denne 

informants val är inte ett bejakande utan ett förnekande. Hon beskriver hemlandet som det 

ställe där man känner sig minst utanför. Det uppstå även mellanförskap, i Sverige är de 

svenskar födda med etniskt påbrå, i deras föräldrars ursprungsland eller i andra länder är dom 

svenskar, enligt Nadas resonemang. Hon själv känner likadant från sina syrianska rötter. Hon 

påpekar även att det utanför skandinaviska gränser är lättare att bli utesluten i samhället. Man 

beräknas som ”invandrare” på grund av utseende, hudfärgen, kulturen eller beteende etc. 

I boken ”STOLT” (Wiltgren, 2014:163) beskrivs ungdomarna vara stolta över sitt påbrå, för 

om man inte är stolt över sin etniska bakgrund är man inte sig själv. Stoltheten är en del av 

individens självuppfattning men det är en oskriven regel. Tjejerna talar mycket i boken om 

uppförandekoder och beteende. Carine förespråkar att hon väljer att talar flytande svenska och 

istället avstå från ”rinkebysvenska” som existerar i skolan. Man ska kombinera stoltheten med 

sin utländska bakgrund, säger Carine. Carine menar vidare att även om man har goda 

kunskaper i svenska samtidigt ska man vara stolt över sina rötter.  

”Mm.... om det är så att man är född i Sverige men har ett ursprungligt påbrå, så 

ja. Statligt så blir de ju eh, placerade. Jag är ju svensk… blir jag ju fast jag har 

ett ursprungligt påbrå. Men skulle någon exempelvis fråga var är du ifrån? Då 

skulle jag ha svara, jag är syrian. Eh, så jag skulle inte definiera mig själv i den 
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graden att jag är hel svensk. För jag är inte i den graden att jag är blond och 

blåögd heller.” (Rosaline) 

Rosaline beskriver ett kollektivt tal. Inte ditt val, men omgivningens. Hon redogör för att trots 

att hon är född och uppvuxen i Sverige, blir hon ifrågasatt med frågor som ”vilket land 

kommer du ifrån”, och då blir det att hon nämner landet hennes föräldrar kommer ifrån. Här 

kan jag tillägga att oavsett om man är född eller inte i Sverige blir man ändå ofta tillfrågad om 

sitt ursprung av andra människor. Samtidigt ser hon själv inte som svensk eftersom hon 

besvarar frågan med att berätta om sina föräldrars härkomst. Inte därför att hon väljer det, 

utan att omgivningen förväntar sig att hon ska svara så.  

Utseendet har en stor betydelse i vårt samhälles föreställningar om verkligheten, och utifrån 

utseendet definierar andra utomstående individen. Därför uppkommer frågan ”var man 

kommer ifrån” för man ser annorlunda ut i jämförelse med den stereotypa bilduppfattningen. 

Rosaline menar att hon är svensk eftersom hon är född i Sverige, men hon känner att frågor 

som ”var kommer du ifrån” kommer av att hon ser annorlunda än svenskar som inte alls har 

något ”etniskt” påbrå.  

”Jag skulle säga det. Jag har ju också liksom min pappa från Iran. Så jag känner 

ju mig ändå inte jätte jätteiransk men det är ju ändå jag har ju den bakgrunden. 

Så jag skulle säga att det går att ha två olika saker eller flera beroende på vad 

man känner.”- (Parvaneh) 

Denna informant anser att det är upp till varje individ att känna själv, dock säger att hon inte 

upplever sig som en riktig iranier, eftersom både hennes föräldrar inte ursprungligen är från 

Iran utan endast av dem. Trots det accepterar hon sina iranska rötter. Med detta menar 

informanten att om ens föräldrar båda har samma ursprung, i detta läget Iran, kan hen då 

känna sig ”jätteiransk”. Men däremot om föräldrarna inte är av samma härkomst kan man 

inkludera sig helt i den ena förälderns ursprung också, alltså hon känner sig både svensk och 

iransk. Parvaneh tar sitt perspektiv utifrån idén om blodsband, d v s att en inte kan göra något 

åt det hemland denne har ärvt.  

”Jag tror att man kan vara, ha flera ursprung. Man kan känna sig på flera olika 

sätt. Många pratar om att dom känner sig kontinentala när dom åker utomlands. 

Annan livsstil mer så jag känner mig mer brittiskt än svensk. Men jag har inget 

brittiskt påbrå överhuvudtaget till exempel. Jag skulle kunna säga att man kan 
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vara både svensk och invandrare. Det har väl också att göra om man vill, om man 

har ett annat ursprung i sig från början. Ens föräldrar från ett annat land, man 

själv vill liksom bejaka den delen. Då är man på ett sätt enligt sig själv både 

invandrare och svensk. Man synlig gör att man har ett annat ursprung också. Jag 

tycker det är väldigt individuellt liksom. ”- (Kalle) 

Å andra sidan säger denna informant att man kan ha flera ursprung ur ett individuellt 

perspektiv precis som tidigare informant berättade om. Men Kalle hävdar att om en person 

reser mycket till ett land exempelvis och trivs i det landet, kan det landet kännas som 

personens hemland. Hemlandet är inget annat än en uppsättning beteende och attribut. Han 

ger exempel på Storbritannien då han ofta reser ditt och nu känner sig mera brittisk trots att 

han inte har något ursprung där. Man bejakar det kulturmönster man känner sig mest tilltalad 

av. Kalle utesluter alla historiska anspråk. Han förutsätter individens totala frihet att själv 

sätta sina kulturella gränser. Vidare säger han att om en persons föräldrar är från ett annat 

land ärver man ändå den delen, så detta gör att hen kan känna sig både som svensk och 

invandrare, eftersom ens föräldrars härkomst inte försvinner och man ändå försöker hålla kvar 

det ursprunget.  

I boken ”STOLT” uttrycker en av ungdomarna, Esme, som också är en av Wiltgrens 

informanter, att ibland är hon kurd från Turkiet och ibland svensk, på grund av föräldrarnas 

härkomst och att hon därmed spenderar sin semester där. Ibland tar hon avstånd vid vissa 

tillfällen att nämna sin tillhörighet. Hon blandar in turkiska och kurdiska när hon talar, och då 

förstår inte lärarna och en del kamrater henne. Några av tjejerna kommenterar att de är 

svenskar med utländsk bakgrund. Inte alltid är det en självklarhet att positionera sig som arab, 

svart, eller invandrare eller svensk. Jag är inte bara svensk, jag är även kurd, alltså en ”blatte”. 

Man kan inte dölja det icke-svenska utseendet utan istället ska man vara stolt över sin 

bakgrund och bekräfta det och inte skämmas över det. Eleverna i studien uppmanar varandra 

att ”man ska vara stolt över var man kommer ifrån” (2014:173). 

Det här har studerats tidigare i kandidatuppsatsen av Albin Jonsson (2014). Hans informanter 

säger att de betraktar Sverige som sitt hem och Somalia som sitt hemland. Men en av 

informanterna, Abu Bakr, hävdar att både Sverige och Somalia är hans hem. Informanten 

Hassan känner sig främmande i sitt hemland, även fast han kan tala somaliska och kan göra 

sig förstådd med dem i Somalia, men de ser annorlunda på saker än vad han gör, så det gör 

honom självklart främmande. 
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Den enda saken han har gemensamt med andra när han åker ner till Somalia är religionen och 

hemspråket. Han känner sig mer hemma i Sverige än i sitt eget hemland eftersom han förstår 

mer om det svenska samhället och värderingarna samtidigt som han är uppvuxen i Sverige. 

Abu Bakr har flera minnen från Somalia och många familjemedlemmar kvar och saknar de 

upplevelserna och vänner i hemlandet. Informanterna påpekar att ett hem är där de lever i för 

närvarande och hemlandet är platsen de har sina rötter i (Jonsson,2014:9) 

 

Det visar sig tydligt att informanterna känner sig mer svenska eftersom de är uppvuxna och 

lever i samhället. Samtidigt kan man stolt över sin härkomst, något tjejerna poängterar ganska 

mycket eftersom de är vana vid den kulturella koden som de är uppvuxna med. Eftersom det 

påpekas från kollektivet i samhället att man har en annan härkomst blir deras svenskhet 

ifrågasatt. Informanterna i Jonssons kandidatuppsats (2014) konstaterar att dom har ett 

hemland i Somalia men känner att Sverige är deras hem eftersom de bor här och är varna vid 

normerna och värderingarna. Till skillnad från deltagarna i Wiltgrens studie (2014) har de 

ibland svårt att förhålla till vad dom anser sig själva att vara. Ett hemland innebär för samtliga 

att man åker och besöker landet där de har sina ursprungliga rötter.  

Slutdiskussion  

Avslutningsvis kommer jag att presentera vad jag har kommit fram till. Med hjälp med mina 

informanter har jag fått större inblick i vad som anses vara svenskhet och icke-svenskhet. Jag 

har även fått reda på vem som kan inkluderas och exkluderas som svensk. Detta var även mitt 

syfte med arbetet, det vill säga undersöka vem som kategoriseras som svensk respektive vad 

som anses som hinder för att kunna bli sedd som svensk. Resultatet jag har fått i denna studie 

är mer likheter än skillnader mellan informanterna utifrån frågorna jag ställde i intervjuerna. 

Men trots att de flesta deltagarna besvarade på ett liknade sätt definierade de svenskhet utifrån 

olika perspektiv. Informanterna förespråkar att svenskhet är mer en individuell kontext, med 

detta menar jag att de påstår att man inte behöver följa alla normer och värderingar som 

förekommer i samhället. Samtidigt menar de att det förekommer hinder i samhället som gör 

att svenskar med invandrarbakgrund inte kan bli betraktade som svenskar. För att kunna bli 

sedd som svensk nämner mina informanter två viktiga aspekter som är närmare steg till 

svenskhet: att man har medborgarskap och är en del av samhället.  
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Ett exempel som förs fram bland mina informanter är namnets betydelse. De menar att det är 

ett hinder med ett annorlunda namn, som inte är ett nordiskt namn. Det påverkar individen på 

arbetsmarknaden och har varit hinder för personer med invandrarbakgrund för att integrera sig 

på samma sätt för en svensk utan ”etniskt” påbrå. Namnet har en viktig betydelse för många 

som immigrerar in i landet, och många immigranter väljer att byta namn för att lättare kunna 

assimileras in i samhället. Ett namn kan avgöra etnicitet, och bär man på ett nordiskt namn 

förväntar sig andra att det är en person utan ”etniskt” påbrå. Som jag tidigare nämnde i texten 

väljer vissa individer att byta namn för att kunna bli mer sedda som ”svenskar”, och 

förhoppningsvis få en fot in på arbetsmarknaden.  

En annan aspekt är språket som är en viktig del i samhället. En av mina informanters mamma 

är sedan länge bosatt i Sverige men kan fortfarande inte behärska språket väl. Med detta blir 

hon sedd som en avvikande person i samhället. Både mina egna informanter och de 

informanter som citeras i litteraturen jag har använt mig av, påstår att man ska behärska 

svenska språket för att kunna bli del av svenskheten. Det är åtminstone ett närmare steg till 

svenskhet.  

Jag vill poängtera att ett namn är en stor betydelse för att kunna integrera sig på 

arbetsmarknaden. Wiltgren skriver i inledningen till sin bok (2014:14-17) att personer som 

har ursprung utanför Nordamerika och Nordeuropa, och alltså har en ”etnisk” bakgrund, har 

haft sämre förutsättningar än andra på arbetsmarknaden.  

De sämre förutsättningarna gäller inte endast på arbetsmarknaden utan det kan handla om 

andra saker så som att ansöka om bostad samt telefonförsäljning. Med nordiskt namn når man 

större framsteg med att ansöka om bostad. Utifrån mina egna erfarenheter så väljer människor 

ibland att kalla sig för något nordiskt namn istället för sitt riktiga namn. Delvis för att de blir 

bemötta på ett annorlunda sätt; delvis för att deras försäljning går bättre då. Det skiljer sig 

från vad mina informanter och informanterna i kandidatuppsatsen ”Att inte anse sig vara eller 

kunna bli svensk” av Albin Jonsson säger, där hans informanter nämner att de upplever sig 

särbehandlade och istället blir den somaliska identiteten ifrågasatt samt uppmärksammad, 

genom sådana frågor som ”var kommer du ursprungligen ifrån?” Utomlands kan etniska 

svenskar med påbrå ses svenskar och i det svenska samhället som invandrare. Det beror på 

vilket bemötande de får och hur andra människor uppfattar en svensk med ”etniskt” påbrå.  
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