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I det svenska samhället växer klyftorna allt fortare mellan svenskar och individer med annat
etniskt ursprung, invandrare. Empiriska studier hävdar att invandrare befinner sig i ett slags
utanförskap, såväl socialt, ekonomiskt och kulturellt. Utbildade invandrare får ofta yrken som
ej motsvarar deras akademiska kompetens. I dagsläget gäller detta även för utbildning.
Rekrytering av studenter visar på en alltmer snedare karaktär och möjligheterna till högre
utbildning omfattar inte alla i samhället, däribland ”invandrargruppen”. Anledningen antas
vara deras kulturella och etniska härkomst. Etnicitet har studerats med utgångspunkt i dess
betydelse för individen, identitetsmässigt ur individuella och kollektiva perspektiv. Avsikten
med denna undersökning är att synliggöra den grupp individer inom den högre utbildningen,
vars utbildningsmöjligheter har minskat på grund av deras etniska härkomst. Hur upplever
studenter med invandrarbakgrund sin situation i högskolan? Avspeglas detta i individens
identitet? Hur kommer den mångkulturella högskolan påverka ”invandrarnas” utanförskap?
    Uppsatsen bygger på material inhämtat via litteraturstudier och intervjuer av fyra kvinnliga
studenter med invandrarbakgrund. Den använda litteraturen behandlar identitet, etnicitet och
utbildning, både för sig själv och i kontext med studier om invandrare. Tolkningen av
etnicitetsbegreppet betraktas ur ett perspektiv som fokuserar på identitet, kultur och
diskriminering. Inspiration har hämtats från både sociologin och etnologin och jag refererar
till verk av Aleksandra Ålund, Anthony Gidens, Charles Westin och Billy Ehn.
    I uppsatsens kvalitativa undersökning har jag funnit ett genomgående huvudtema,
tillhörighet.   Att få tillhöra ett sammanhang är ett grundläggande behov för individen och en
nödvändig upplevelse för identitetsarbetet. Huvudtemat utmynnar i en diskussion om
individens sökande efter sig själv, vem jag är. Vem jag är kan vidare förklaras via etnicitet
och högskola, två aspekter vilka jag menar uttrycker sätt att tillhöra. Tillhörighet ser jag också
som ett behov som förstärks i de situationer där majoritetssamhället placerar individen i ett
utanförskap efter att denne har identifierats som avvikande och onormal. Invandrarskapet
tillskriv vissa kulturella egenskaper och de ojämlikheter som har uppstått i dess kölvatten, får
en förklaring som grundas på kultur och etnicitet. Utifrån intervjudeltagarnas redogörelser är
det viktigt att få underhålla sin etniska härkomst, sina rötter för att inte sudda ut identiteten.
Parallellt med detta visar deltagarna en frustration över att ofta bli bedömd efter sina
efternamn och att deras val av utbildning ibland förbättrar deras kulturella bakgrunder. I
egenskap av student anser deltagarna inte att deras invandrarbakgrund har påverkat deras
situation i högskolan i negativ bemärkelse. Ingen av dem identifierar sig med det negativa
invandrarskapets segregering och diskriminering. Men de anser dock att högskolan generellt
sätt inte har lyckats i att spegla samhällets kulturella och etniska sammansättning. Med detta
resonemang menar jag att invandrarskapet har blivit ett steg på det moderna samhällets
klasstege.
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1. INLEDNING
När jag var liten fanns det ett TV-program som hette Språka. Om jag inte missminner mig var

det en serie som riktade sig till barn inom olika minoritetsgrupper, i 80-talets Sverige. Ett

program och en röst för de yngsta, i ett mångkulturellt samhälle.

För drygt femtio år sedan fick det svenska samhället tillökning och i folkhemmet började nya

kulturella former att spira. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och denna identitet har

inneburit förändringar inom många områden. Det ökade intresset för invandrare, individer

med annat etniskt ursprung än svenskt, har genererat milslånga rapporter, avhandlingar och

artiklar. Likväl har forskningen inneburit negativa konsekvenser. Massmedias bevakning har

då och då blivit ett osmakligt vältrande i den mångkulturella oasen. Ta exempelvis 80-talets

spirande främlingsfientlighet och rasism, som fann näring och blommade upp under följande

årtionde, tack vare massmedias olika sätt att vinkla fakta (Ålund 1997:24f). Den

vetenskapliga forskningen rör sig i ett samhälle där etnicitet har kommit att symbolisera

arbetslöshet, diskriminering. Invandrarungdomar är en återkommande målgrupp som antas

brottas med de svåraste problemen, så som arbetslöshet, kriminalitet m.m. (SOU

2000:47:43f). Empiriska studier hävdar att integreringen av invandrare i det svenska

samhället har misslyckats och placerat gruppen i ett slags utanförskap, såväl socialt,

ekonomiskt och kulturellt. Orättvisor och ojämlikhet förklaras med kulturella olikheter, menar

Ålund (1997:11ff). Nu har turen kommit till utbildning och dörren till den akademiska

världen har gått i baklås.

1.1 Problemformulering
I maj år 2000 utkom, av regeringen begärda, utredning SOU 2000: 47 Mångfald i högskolan –

reflektioner och förslag om social och etnisk mångfald i högskolan. Den var sammanställd av

en utredningsgrupp, där bland annat Lunds universitets rektor, Boel Flodgren, satt med som

särskild utredare. Utredningen gällde högskolans roll och anpassning till den kulturella

mångfalden och hur den sociala och etniska snedrekryteringen skall åtgärdas. Problemet med

snedrekryteringen uppdagades när undersökningar fastställde att dagens rekrytering av

studenter visade på en alltmer snedare karaktär och att möjligheterna till högre utbildning inte

omfattade alla i samhället. En av de främsta grupperna, som ansågs vara i riskzonen var

invandrare. Chanserna till fortsatt utbildning efter grundskolan antogs vara mindre hos denna

grupp, på grund av deras utanförskap, till följd av deras kulturella och etniska bakgrunder.



Etnicitet har studerats med utgångspunkt i identitet, gränsskapande och dess betydelse för

individen (jfr Walter et al 1999 -  Forsnäs i Palmgren et al 1992). Begreppet är svårdefinierat

såtillvida att den är av dynamisk karaktär och förändras i takt med utvecklingen av samhället

(Ålund 1997:13) Dagens forskning har relaterat etnicitet med olika samhälleliga fenomen.

Resultaten antyder att etnicitet utgör grunden för det nya klassamhället. De grupperna i

samhället med ett annat etniskt ursprung än det svenska, får med största sannolikhet yrken

som inte överensstämmer deras akademiska utbildning, om sådan finns. Om man betraktar

detta utifrån ett klassperspektiv tillhör de individer med arbetaryrken arbetarklassen (SFS

1999/2000:4)1. När det gäller utbildning antas det ske en liknande klassresa. I och med att

invandrare inte får de jobb de är utbildade för påverkar det barnens syn på högre utbildning.

De väljer att inte gå vidare eftersom att de anser att utbildningen inte kommer att bidra till

bättre livsvillkor, med föräldrarnas misslyckande som bevis (Ålund 1997:72).

1.2 Syfte och frågeställning
Uppsatsens grundläggande tema är etnicitet ur ett identitetsperspektiv, med individen och

samhället i fokus, där samhället representeras av högskolan. Jag påstår att samhällsstrukturens

anpassning till den rådande situationen, som idag präglas av mångkultur, inte har utvecklats i

takt med globaliseringen, i och med upptäckten av högskolans svårigheter med att spegla den

etniska mångfalden. I egenskap av student, har jag alltid tagit högskolan förgiven och valet att

avstå från högre utbildning har inte existerat. Därför väcktes mitt intresse för högskolans

egentliga betydelse, i ett samhälle som det svenska, och det faktum att utbildning inte är

tillgänglig för alla dess medlemmar. Jag var inte intresserad av att undersöka hur Lunds

universitet, som lärosäte, handskades med situationen, utan min uppmärksamhet riktades i

stället på den utpekade gruppen, invandrarna. Hur upplever studenter med invandrarbakgrund

sin situation i högskolan? Avspeglas detta i individens identitet? Forskare ser högskolan som

en biljett som skall ge inträde till det svenska samhället. Hur kommer den mångkulturella

högskolan påverka invandrarnas utanförskap?

Min utgångspunkt bygger på sociologiska teorier som placerar läran om samhället och dess

utveckling i fokus och där dagens högskola kan ses som ett resultat. Giddens (1997:13ff) ser

                                                
1 SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Skriften angående etnisk snedrekrytering finns att tillgå på
   http://www.sfs.se/pressen/Tycktill/etnsnedrek.pdf



beskrivningen av det mänskliga samhällets utveckling och förändring som sociologins

huvudsakliga uppgift.
Den sociologiska visionen eller fantasin kräver i första hand en förmåga att tänka sig bort från de
välbekanta vardagsrutinerna och betrakta dem i ett nytt ljus (Giddens 1997:19).

Att med sociologiska glasögon betrakta det mångkulturella samhället och de följder som

uppstår, exempelvis etnisk snedrekrytering, är relevant i allra högsta grad, då jag ser att det är

sociologins uppgift att ta reda på följdernas orsaker. Sociologen Durkheim menar att

sociologin, samhällets läkarvetenskap, skall förklara sambandet mellan orsak och verkan. För

att göra detta krävs empiriska studier (Gilje & Grimen 1992:36ff). I detta fall ser jag etnisk

snedrekrytering som en följd av att samhällsstrukturen, i det mångkulturella samhället, inte

har utvecklats i takt med samhällets etniska sammansättnings utveckling.



2. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN
Uppsatsen vilar på en empirisk bas och är ett resultat av litteraturstudier och kvalitativa

intervjuer.

2.1 Teoretisk utgångspunkt
Jag har tagit del av litteratur som behandlat identitet, etnicitet och utbildning, både för sig

själv och i kontext med studier om invandrare. Den tolkning av etnicitetsbegreppet, som

används i föreliggande arbete, är inspirerad av ett antal definitioner vilka betonar identitet,

kultur och diskriminering. Dessa tre element ser jag som grundläggande delar, vilka

påverkar individens situation i samhället. Westin & Lange (i Borgström 1998) har definierat

identiteten som två dimensioner, den subjektiva och den objektiva. Tillsammans med denna

utläggning, Meads personlighetsfaser I och Me och Charons (2001) tolkning av den

symboliska interaktionismen, har jag byggt upp den teoretiska referensramens första del.

Identitet, och därmed etnicitet, kan studeras i samband med situationella villkor. Teorin

bygger på den nuvarande situationen och det som sker där i. Individen klarar av situationen

genom att fatta beslut och sedan handla. Detta handlade betraktas som olika processer,

avgörande för identiteten, och för att kunna förstå dem placeras processerna i varierande

kontexter. Inom dessa kontexter regerar normer och värderingar som styr individens handling

(Similä 1987:62). Jag kommer att använda detta perspektiv för att förklara etnicitetens

betydelse för individens identifiering i situationer som i det här fallet är av akademisk

karaktär.

För att kunna närma mig högskolan i en mångkulturell kontext har jag ägnat referensramens

andra del åt att beskriva det svenska mångkulturella samhället via invandringspolitiken och

högskolan som får symbolisera en produkt av samhällsstrukturen. I och med att den etnisk

snedrekrytering kontrolleras av individens etniska ursprung, ser jag etnicitet som ett hinder,

skapat av rådande samhällsstruktur, för individens pågående identitetsskapande. Därför

kommer jag att beröra Goffmans (1970) teori om den avvikande individen, stigma.

Diskriminering ser jag som en följd av omgivningens stigmatisering av den enskilda

individen. I samhället finns fastställda mallar som talar om vad som är normalt och vad som

inte är normalt och den enskilda individen kategoriseras utifrån denna skala. Enligt Goffman

är etnicitet en premiss för stigmatisering.



2.2 Val av metod
Den teoretiska referensramen har kompletterats med en kvalitativ studie, beståendes av fyra

intervjuer. Min ambition är att blotta intervjudeltagarnas egna redogörelser och erfarenheter

och på så sätt undvika en fiktiv atmosfär. Därför har jag valt att använda det kvalitativa

forskningsättet som understödjer den öppenheten jag söker. Bjereld (et al 1999:108) menar att

kvalitativa metoder skapar förståelse för ett fenomens egenskaper och kvaliteter.
Om vi vill förstå varför människor försöker ta livet av sig behöver vi sätta oss in i deras situation
och känna hur det uppfattar världen, sitt liv och sitt jag  (Bjereld et al 1999:108).

Kvale (1997:117) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett redskap för att

klarlägga intervjupersonernas livsvärld och ”tolka deras mening”. Som forskare följer jag inte

slaviskt regler för hur intervjun skall utföras, utan jag gör bara vissa standardval. Hur många

intervjuer behöver göras? Skall intervjuerna bandas? Som intervjuare kan jag ta på mig två

roller vid intervjutillfället. Den som jag tycker är relevant för denna undersökningen är

resenären som representerar:
[…] en postmodern, konstruktiv kunskapssyn som leder till ett samtalsperspektiv på
samhällsforskning (Kvale 1997:12).

Informanten ses som en berättare vars uppgift är att leda intervjuaren genom sin verklighet

och Kvale (1997:13) vill synliggöra samtalet som ett fundament i den mänskliga

interaktionen.

Jag vill också nämna hur jag som forskare har uppfattat intervjupersonerna, vilket även har

varit avgörande för undersökningens validitet. Informanten kan ses som ett vittne som skall

avlägga en rapport, grundad på egna observationer. Representanten skildrar personligt

upplevda händelser som därefter kan generaliseras och antas som gällande för hela gruppen.

Dessa två aspekter påverkas av intervjusituationen, det vill säga vilka frågor som ställs (Kvale

1997:197). Detta kan illustreras med när jag bad varje intervjuperson berätta hur hon

upplevde situationen för studenter med invandrarbakgrund på Lunds universitet, för att sedan

beskriva sin situation i egenskap som student med invandrarbakgrund.

2.3 Upplägg och tillvägagångssätt
Den grupp som jag ämnar studera är unga kvinnor med invandrarbakgrund som studerar vid

universitet i Lund. Anledningen till varför jag finner denna grupp intressant är, som tidigare

nämnts, den tidigare invandrarforskning inriktning på unga män med problem (jfr Ålund i

Palmgren et al 1992:81). De tre egenskaper som varje deltagare var tvungen att uppfylla, för



att få delta i undersökningen, var kvinna, 20-27 år, student och invandrarbakgrund. Jag har

avsiktligt inte lagt någon större vikt vid deras ålder, då alla fyra deltagare hamnade inom

ramen för samma generation. Deltagarna representerar en grupp individer som återfinns i den

större, som i de flesta sammanhang benämns som invandrare. Enligt Immigrationsverket

krävs minst att en förälder är född utomlands, för att en individ skall kunna räknas som

invandrare. En av informanterna har en förälder som är född i Sverige och i resterande fall är

båda föräldrarna födda utanför Norden. Vilken utbildningsinriktning varje informant har är av

betydelse, då jag i analysskedet vill se om deras berättelser kunde uppfattas som särskiljande

på grund av det. Jag antog att högre utbildning valdes av dem som visade på högre

ambitionsnivå, både personlig och från föräldrar.  Högre utbildning omfattar utbildning på

högskolenivå, men kan vidare delas in i två grupper; högre respektive lägre. Detta bestäms av

hur samhället ser på utbildningen, status- och inkomstmässigt. Högre definierar jag

följaktligen som exempelvis läkare, psykolog eller jurist och lägre som lärare, socionom eller

sjuksköterska.

Intervjumaterialet omfattar fyra deltagare, vilka kontaktades via snowball-sampling2.  Jag

kontaktade även personal vid några av universitetets institutioner, som var intressanta för

undersökningen, och frågade om de kunde hjälpa mig att finna lämpliga kandidater.

Förfrågningen gav endast ett positivt svar och genererade fyra mailadresser, så att jag

personligen kunde kontakta personerna. Detta innebar givetvis att jag inte visste något om

personerna, utan fick chansa. En av dem svarade och tackade ja.

Intervjuerna tog plats på ett café och anledningen till detta val var att jag sökte att få en sådan

avslappnad stämning som möjligt. Det kan vara svårt nog att låta en främmande människa få

ta del av det personliga, hur man känner och vad man tänker. Ett café anser jag representera

en lugn, harmonisk och gemytlig miljö. Det är hit man går med vännerna och samtalar över en

kopp kaffe. Varje intervjutillfälle varade mellan en och en halv och två timmar. Samtliga

respondenter tillfrågades om intervjun fick bandas och ingen hade något invända. Innan själva

intervjun informerade jag dem även om deras rättigheter som informanter, enligt Svenska

Vetenskapsrådets etikregler.3

                                                
2 Jag fick kontakt med dem genom kurskamrater och gemensamma vänner.
3 Etikreglerna finns att tillgå på http://www.hsfr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838



Den enskilda intervjun4 baserades på fyra teman med ett antal underfrågor, vilka jag beskrev

för respondenten, innan själva intervjun. Jag märkte emellertid under första intervjun att det

var enklare att låta respondentens berättelse leda mig till nästa fråga, för att inte hamna i en

stel och formell situation, där samtalet skulle få en fråga-svar-fråga-svar karaktär. Då kunde

jag även riskera att förlora själva substansen i berättelsen. Detta kan jämföras med Repstads (i

Berntsson 1999) teori om intervjuns flexibilitet:
Det ligger också i metodens flexibilitet att intervjumallen ofta kan och bör justeras under ett
projekt. Det kan bli aktuellt att förändra den beroende på vem man pratar med […] En
intervjuhandledning får inte vara som huggen i sten, den måste kunna anpassas och förändras.
(Repstad i Berntsson 1999:32).

Jag vill också betona betydelsen av att låta respondenten associera fritt och styra till den grad

att man inte avviker från ämnet. Det hade varit intressant att genomföra en gruppintervju i

stället för enskilda intervjuer, för att se hur samtalet inom gruppen hade utvecklats och hur

mycket detta hade påverkat resultatet. Likväl fanns det då en risk för att individernas egna

röster skulle gå förlorade (jfr Waara 1996).

2.4 Bearbetning av intervjumaterial
Alla intervjuer har skrivits ut. Då man i ofta ser intervjun som en utskrift, vill jag börja med

att återge Kvales synpunkt på den utskrivna intervjun, vilken bör ses som ett:
[…] levande samtal. Utskriften är en bastard, en hybrid mellan en muntlig diskurs som utvecklas
över tiden, ansikte mot ansikte, i en levd situation där det som sägs riktas till en speciell
närvarande åhörare, och en skriven text som skapas för en allmän och avlägsen publik. (Kvale
1997:166).

Det är alltid svårt att veta hur detaljerad utskriften bör vara men i det här fallet har jag valt en

lägre grad av detaljer, då jag inte har för avsikt att analysera hur informanterna talar.

I analysskedet stötte jag på problemet om varje deltagare skulle beskrivas var för sig, eller om

jag skulle se de fyra som en grupp och därmed avstå från att specificera citatens källa.

Slutligen kom jag fram till att behandla varje intervju var för sig och se dem som en grupp,

när jag jämförde överensstämmande utsagor. Det som därmed blev centralt var gemensamma

åsikter som grupp och särskiljande åsikter som delar av en grupp.

Kodningen av materialet kan illustreras som en färd längs upptäcktens väg. Detta innebär att

data lagras efterhand under teman som sedan kommer att utgöra analysens kärna. Vidare leder

                                                
4 Se bilaga 1



förfaringssättet till spårhundens uppkomst som gör det möjligt att resonera och modifiera

huvudtemat/begreppet tillhörighet, som varit genomgående i intervjuerna. Jag kan därmed

tolka materialet även om tillhörighet inte är direkt påtagligt och få en förståelse för sociala

fenomen (Waara 1996:56ff). Figuren nedan, upptäcktens trappa, visar hur jag har utfört

analysens fyra faser, från utskrivning till det färdiga analysmaterialet klar att diskuteras.
Figur 1

(jfr Borgström 1998)

Att tillhöra olika konstellationer anser jag är grundläggande i individens identitetsprocess. Det

räcker inte med att säga ”Jag tillhör den här gruppen”, utan individen måste identifiera sig

själv och definieras av andra. Detta hänvisar jag till Charon och Meads diskussioner om I och

Me, som början och slutet på individens agerande, och det faktum att individen är en

målinriktad varelse. Om man ser begreppen som början och slut på en horisontell linje, finner

jag däremellan identifikation av olika slag, dels av individen själv, dels av omgivningen.

Vidare består analysen av tre teman, grundade på identitet ur en etnisk aspekt, i olika

sammanhang.

•  Subjektiv identifikation

•  Objektiv identifikation

•  Behovet att underhålla sin identitet

•  Tillhörighet: den akademiska kontexten

Resultat färdigt att  tolkas
och diskuteras

                                      IV

Indelning i sammanhang
och klassificering av data

       III

Stegvis analys tills
data inordnats under
teman

II
       Utskrivning

   I



3. TEORETISK REFERENSRAM DEL I – ”VEM ÄR JAG?”
I den strukturerade sammanslutningen, som även benämns samhället, lever individerna efter

ett specifikt levnadssätt. Denna livsföring kan också kallas kultur och omfattar allt, från hur

man skall klä sig och vad man skall tala för språk, till värderingar och normer (Giddens

1997:34). Identiteten skapas utifrån samhällets normer och värderingar och visar vem

individen är och vilken relation denne har till sin omgivning. Identiteten är dynamisk och

formas av den livsavgörande situationen, vilken jag vill illustrera med invandrarens

inflyttning i det nya landet.  I denna situation måste individen socialiseras in i den nya

kulturen och jag framhåller att detta, i allra högsta grad, har en avsevärd effekt på identiteten.

Hur märkbar det etniska ursprunget är, tror jag kan påverka hur lång tid det tar att hitta sig

själv, i den nya kontexten. Ålund (1985:33ff) påpekar att en individs identitet inte enbart kan

förklaras med hjälp av etnisk bakgrund. Etniciteten är flexibel och kan ge upphov till nya

etniska helheter, när grupper går samman.

3.1 Identitetens två sidor
Identiteten kan ses utifrån två håll, det subjektiva och det objektiva, menar Westin & Lange

(Borgström 1998:29ff). Den subjektiva dimensionen kan också betecknas som den

individuella identiteten och företräder individens utmärkande egenskaper. Dessa uttrycks via

jagidentiteten och självuppfattningen. Jagidentiteten syftar på individens kärna som, utan

hänsyn till utveckling och förändring, är bestående och kännetecknande för just honom eller

henne. Självuppfattning talar om hur individen uppfattar, föreställer och värderar sig själv.

Den objektiva dimensionen representeras av den sociala och personliga identiteten och

formas av omgivningens identifikation och definition av individen. De specifika och

personliga drag som urskiljer individerna från varandra, anslås av omgivningen och utgör

följaktligen den personliga identiteten. Social identitet blottar individens kategorisering och

definiering av andra, med hjälp av sociala termer, exempelvis kön, ålder och nationalitet

(Westin 1984:110).



3.2 I & Me
Symbolisk interaktionism koncentrerar individen och dess utveckling kring interaktioner och

samspel av olika slag. Det som ur identitetssynpunkt intresserar mig är individens self, eller

självet, som av Charon (2001:72) anses vara skapat under pågående interaktion. För att förstå

sin verklighet kategoriserar individen alla intryck som tillkommer under samspelen. Det kan

vara allt från åsikter och fysiska föremål, till andra individer och händelser. Dessa kallas för

objekt och blir sociala objekt när de används under interaktion. Självet klassificeras också

som ett socialt objekt, vilket betyder att individen ser sig själv som ett socialt objekt. Denna

process hjälper individen att förstå sin egen existens:
’You are Andrew’, ’You are a boy’, ’You are a big boy’, ’You are Mom’s favorite person’. ‘You
exist in the world just like other objects in the natural universe’.  (Charon 2001:73).

Självet är inte synonymt med identitet, utan identitet är en del i det så kallade självkonceptet

som individen utvecklar och evaluerar utifrån interaktion. För det är den sociala interaktionen

som skapar, vårdar och förändrar. Identiteten kan jämföras med ett varumärke som individen

använder för att deklarera och presentera sig själv, sin sociala lokalisering och referensram, i

förhållande till omgivningen och situationen. Charon (2001:86ff) hävdar att det finns

åtskilliga varianter av identiteter, där en del är mer viktiga än andra.

Mead menar att jaget är något som utvecklas, det finns inte där vid födseln utan uppstår med
den sociala erfarenheten i aktivitetsprocessen. Meads personlighetsfaser, I och Me, kan
metaforiskt beskrivas som två sidor av ett mynt, som aktiveras beroende på vilket plan
identiteten befinner sig på. Märk väl att det hela tiden pågår en konversation mellan I och Me,
som resulterar i en handling. För Mead är I således:

[…] that part of all human beings that goes untouched by other humans […]  is nonsocial and
noncontrolled. (Charon 2001: 93).

Me förklarar han som:
[…] ”the attitudes of others which one himself assumes”. (Borgström 1998:25).

Charon (2001:94) menar att I är ett onödigt inlägg i resonemanget och ser istället I och Me

som början och slut på det individuella agerandet och benämner Me som självet. Detta är en

beaktningsvärd synpunkt, då Mead placerar I och Me i pågående respektive slutförda

handlingar (Borgström 1998:25).

Med nedanstående figur vill jag förtydliga mitt resonemang, i vilket jag argumenterar för

användbarheten av teoriernas konsoliderade likheter.



Figur 2

Individens identitet uppstår under interaktioner med sig själv och med andra. Identiteten har

två sidor som stimuleras beroende på vilken interaktion som är aktuell, den subjektiva och den

objektiva. Dessa två sidor kan vidare delas in i ytterligare dimensioner.

3.3 Identitet ur ett etniskt perspektiv
I identitetssammanhanget avslöjar etniciteten både individen och gruppens acklimatisering av

sig själv i en social och etnisk kontext (Ålund 1985:33). Detta resonemang kan förtydligas

med Similäs (1987:40) tolkning av den etniska identiteten, som redogör för ett subjektivt och

ett objektivt behov. Individens självbedömning och självuppfattning är lättare att vidmakthålla

genom ett, med andra, delat ursprung. Det objektiva behovet visar att gruppen organiseras, på

grund av ett visst intresse. Dessa definitioner betonar gruppens betydelse för individen och

fokuserar därför på den sociala identiteten.

De kulturella karaktärsdrag, såsom traditioner, värderingar och koder, vilka finns

representerade hos gruppen, uttrycks via etniciteten som därmed betraktas vara en bärare av

kultur.  Dessa egenskaper ger upphov till individens kulturella identitet. Ålund (1997:36f)

framhåller att den kulturella identiteten bejakar behovet av att känna sig unik och äkta, i ett

samhälle där man, som exempelvis invandrare, betraktas som en minoritet. De unga

individerna däremot, skapar i allt högre grad en transkulturell identitet och överskrider på så

sätt gränserna mellan den egna minoritetskulturen och den andra majoritetskulturen,

framhåller Ålund (i Palmgren et al 1992:75).

Kulturbegreppet kan användas i olika syften, vilket också bestämmer dess innehåll och

definition. Kultur kan, enligt folklivsforskaren Szabó (i Daun et al 1991:25), ses som ett
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kollektivt minne, med färdiga problemlösningar för givna situationer. Individen kan bara

använda dessa lösningar när han eller hon befinner sig inom den givna kulturen. Den svenska

kulturen kan förklaras som ett kollektivt fenomen. Arnstberg (i Daun et al. 1991:73f) hävdar

att det intressanta i kulturdiskussionen egentligen är hur den kulturella processen, det vill säga

samspelet mellan reglerna, värdena och symbolerna, ser ut och arbetar. Detta innebär att

kultur är något flexibelt och föränderligt, som kan rekonstrueras i interaktionen mellan

individer.

Diskussionen kring kulturell identitet har tagit en helt ny vändning, menar Ålund (1997:41).

Den etniska identiteten har tömts på sitt kulturella arv och ersatts med kulturellt halvfabrikat.

Detta och faktumet att kultur bärs upp av kollektivet, får mig att tänka på tillhörighet och hur

viktigt det är för individen att få tillhöra en grupp. Kanske är det därför också viktigare för de

individer som tillhör minoritetskulturer i ett samhälle. När individen väl har anpassat sig till

den nya kulturens koder, menar jag att behovet av att tillhöra förstärks, dels gentemot den

egna gruppen, men även mot hela samhället i sig. I det homogena samhället, där ett likriktat

tillstånd genomsyrar politik, religion och kultur, existerar en fastställd grupptillhörighet.

Därmed blir det betydligt mödosammare för individen, läs invandraren, som måste välja att

antingen skydda den grupptillhörighet som bygger på det etniska ursprunget, eller anamma

majoritetssamhällets normer och värderingar (ibid.).

3.4 Vi och Dom
Jag har många gånger funderat hur man blir svensk – det måste ju finnas något annat sätt än att
vänta fyra-fem generationer. Hur blir man svensk i sin tid […] (Masui 1997:50).

I anförda beskrivning av etnicitetsbegreppet har jag utgått ifrån individens identifiering med

sig själv och med en grupp. Resonemanget kan även placeras i kontext med Vi och Dom eller

Jag och Den Andre. Denna idé kan också relateras till etnocentrism. Giddens (1997:249)

definierar etnocentrism som ett sätt att betrakta och evaluera andra etniska och kulturella

ursprung, med utgångspunkt i sin egen. I Sverige representeras Vi och Dom - föreställningen

av en uppdelning mellan svenskar och invandrare, som mynnar ut i en diskussion kring närhet

och distans till det svenska, periodvis med en rasistisk tongång. Främlingsfientligheten bygger

på en medveten konstruktion av föreställningen Vi och Dom, där etniciteten i form av

biologiska och kulturella skillnader avgör hur svenska Dom kan bli, anser Ålund (1997:10f).

Etniciteten har således omvandlats till ett redskap för gränsdragning mellan samhällsgrupper,

vilket yttrar sig i exempelvis kulturell rangordning eller som klas- och statusbarriär.



Så här ungefär värderas människor inom krogmiljön: svenskar står högst på trappan av pyramiden,
därnäst andragenerationens invandrare och sist kommer ’slöddret’ […]  (Sondlo i Ålund 1997:32).

Det handlar inte enbart om den förhärskande högerextremismens rasbiologiska tänkande, utan

en rasism som lever i skuggan av den allmänna debatten, i det fredliga samhället. Vidare

tenderar sociala orättvisor och ojämlikhet ges en kulturell förklaring. Problemen, som

associeras till invandrargruppen, anses ha orsakats av deras etniska bakgrunder.

Begreppet invandrare hänvisar till en homogen grupp individer som har ett annat etniskt

ursprung än det svenska. Det har etsats fast hos individerna och blivit en utgångspunkt för

omgivningens kategorisering:
Framgångsrika svenskar med avlägsen härkomst inom andra områden förblir däremot
"invandrarförfattare", "invandrarföretagare", "invandrarjournalister". De mindre framgångsrika är
bara invandrare. (Svenskhet till låns, Dagens Nyheter).

Jag anser att detta är något som omärkligt passerar förbi debatten om den kulturella

mångfalden. Före 60-talet användes begreppet utlänning, när man talade om individer med

annan etnisk bakgrund än den svenska. Det har gjorts försök att sudda ut denna stämpel för att

i stället införa nya och ”snällare” begrepp, som nysvenskar, neutraliserade svenskar och så

vidare. Men oavsett klang, oavsett begrepp, så kommer symboliken att finnas kvar, om än

som ett eko. För det är svårt att slå sönder något som integrerats så väl i samhällets diskurs.

Ålund (1997:81) hänvisar till en artikel i DN, publicerad 1995, där man diskuterade

myndigheters missgynnande användande av begreppet invandrare. Artikelförfattarna menar

detta har blockerat vägen till det svenska. Användandet av begreppet invandrare har

följaktligen orsakat en negativt laddad klassificering, som jag vill föra samman med

Goffmans diskussion om stigma, eller den avvikande individen.
Det speciella med den stigmatiserades situation är att samhället talar om för honom att han är
medlem i en större grupp, vilket innebär att han är en normal människa, men att han också i viss
mån är ’annorlunda’ […]  (Goffman i SOU 200: 47:53).

Reflexionen Vi och Dom visar på denna klassificering av en grupp individer, som Goffman

belyser. Kategoriseringen kan, i och för sig, betraktas som en effektiv och konstruktiv

handling, då den underlättar individens sökande efter en egen plats i tillvaron. Men i det här

fallet angrips individens sociala identitet utifrån, och värderas efter vad som kan anses vara

normalt och vad som kan anses vara onormalt, menar Goffman (1970:5ff). Vidare vill jag leda

denna tankegång till diskussionen om diskriminering. Giddens (1997:251) tolkning kan

illustreras med situationen där individer kategoriserar andra individer på etniska premisser.

Då avses en fördomsfull och stereotyp inställning till gruppen ifråga, men när åsikterna



praktiseras, genom konkret agerande, avses diskriminering. För att återgå till

invandrargruppens utanförskap i det svenska samhället, utsätts minoritetsgrupperna för en

diskriminering, präglad av strukturella och kulturella ojämlikheter. Detta påverkar sedermera

makt- och resursfördelningen inom samhället. Borgström (1998:5) anser att detta kan tydas av

minoritetsgruppernas  chanser att bibehålla och utveckla sin etniska identitet, i förhållande till

majoritetssamhället.

Debatten har också klamrat sig fast vid andra generationens invandrare. De personer som

kom till Sverige under 60 - och 70-talen fick barn, vilka har vuxit upp och klassificeras idag

som andra generationens invandrare. På liknande sätt har denna undergrupp, som företräds av

ca 1.6 miljoner individer, utsatts för olika definitionsförsök (Masui1997:77). I en del fall

krävs det att indivden har minst en förälder som är född utomlands, i andra fall krävs att båda

föräldrarna är födda utomlands. Etnologen Szabó (i Daun & Ehn 1991:33) menar att barn som

är födda utomlands, samt barn födda i Sverige av invandrarföräldrar, faller inom ramen för

andra generationens invandrare.
David Moore, svart och brittisk medborgare, säger för sin del […] ’När man tänker på saken är det
omöjligt för en person att vara andragenerationsinvandrare helt enkelt av den anledningen att
statusen som invandrare inte är ärftlig’. (Järtelius 1981:29).

Frågan är hur långt man bör och kan driva denna typ av kategorisering. Hur länge kan en

individ vandra?



4. TEORETISK REFERENSRAM DEL II – SAMHÄLLETS IDENTITET
Vi lever i en tid där nationsgränser suddas ut, samtidigt som betydelsen av att markera

grupptillhörighet blir allt viktigare. I denna paradoxens tid pågår en diskussion om individens

individuella identitetssökande parallellt med en diskussion om samhället och en kollektiv

internationalisering.

4.1 Utlänningspolitik eller invandringspolitik?
I det svenska samhället har globaliseringen inte endast resulterat i en ekonomisk omdaning,

utan har även inneburit sociala och kulturella förändringar, med hänvisning till arbetskrafts-

och flyktinginvandringen under de fem senaste decennierna. Makt- och resursfördelningen i

samhället har reglerats genom politiska direktiv och målsättningar, för att tillfredsställa

medborgarnas behov (jfr Nazar 1999). Hur ett land förhåller sig till sin mångkulturella

identitet kan utläsas av den förda invandringspolitiken (Widgren 1980:7) Den svenska synen

på hur den etniska mångfalden skall bemötas har med tidens förändrats, till följd av att den

politiska kursen lagts om. Giddens (1997:271ff) beskriver tre verktyg, producerade i USA,

som använts i arbetet med den kulturella mångfalden: assimilation, smältdegel och kulturell

pluralism. Assimilationsmodellen innebär att minoriteten helt och fullt anpassar sig till den

dominerade kulturen. I smältdegeln bemängs minoritetens och majoritetens kulturella bagage,

för att ge upphov till nya samhällsmönster. Dessa modeller kretsar kring samhället och

lokaliserar helheten före delarna. Giddens menar dock att det är många som föredrar

smältdegeln, som ett led i den etniska mångfaldens utveckling. Kulturell pluralism strävar

efter att, utifrån sammanflätade delar, skapa en helhet under förutsättningen att delarna skall

kunna urskiljas var för sig och existera på lika villkor (SOU 2000: 47:48f).

Varje modell har satt sina spår i den svenska invandringspolitikens historia. Tiden före 1964

existerade ingen invandringen till Sverige, eftersom att det inte fanns någon politik för detta

område. I samband med en ekonomisk lågkonjunktur, blev utlänningarnas närvaro med ens

påtaglig. Sverige var på väg att bli ett mångkulturellt samhälle och politikerna insåg att

behovet av en väl utformad utlänningspolitik måste tillgodoses. Frågan om hur de nya

medborgarna skulle inrättas i sitt nya land skapade huvudbry, men regeringen beslöt sig för att

inte ta ställning i propositionen för 1968. Istället koncentrerades arbetet kring

jämlikhetsaspekten, svenskar och invandrare emellan, med målet att alla skulle få möjligheten

att leva på samma standardnivå. Resultatet blev en jämlikhetsstyrd invandringspolitik, med

utgångspunkt i en restriktiv assimilationspolitik. Samma år tillsattes en utredning, med syftet



att klargöra situationen för samhällets etniska minoriteter, för att vidare kunna lösa problemet

med deras anpassning till det svenska samhället. Slutbetänkandet överlämnades 1974.  Ett år

senare bytte invandringspolitiken riktning, för att kunna fokusera på invandrarnas ursprung,

språk, kultur och land (Widgren 1980:13f)
Flyktingar/immigranter skulle integreras i samhället med möjlighet att behålla sin kultur.
Riksdagen bestämde att ”Jämlikhet, valfrihet och samarbete” skulle styra den nya politiken […]
Hemspråksreformen 1977 innebar att utländska elever kunde välja att få viss undervisning i och på
sitt modersmål.  (Alla kan inte bli likadana legobitar, Dagens Nyheter).

De nya direktiven representerade integration i det mångkulturella samhället där alla, oavsett

ursprung, skulle erbjudas chansen att ta del av samhällslivet.

Sedan 1990-talet har den gamla invandringspolitikens bytts ut mot en integrationspolitik, vars

direktiv tar sin utgångspunkt i Sverige, framtiden och mångfalden. Begreppet mångfald

omfattar inte enbart den av etnisk karaktär, utan även den med språkliga, religiösa och

kulturella drag.
Regeringens bedömning: Samhällets etniska och kulturella mångfald bör tas som utgångspunkt för
den generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsområden och nivåer.
Politik som riktar sig specifikt till invandrare som grupp bör begränsas till insatser och åtgärder
som kan behövas under den första tiden i Sverige.  (Proposition 97/98:16 i Nazer 1999:14).

Dagens invandringspolitik utmärks av en snusförnuftig regelmässig stil, menar Ålund

(1997:62). Mångfaldens förekomst i det offentliga rummet stadgas av:
[…] idékomplex som ’ordnar’ mångfalden av sociala livsstilar och livsvillkor. Anpassning och
missanpassning […] om man har lyckats socialt eller ej, tenderar att förstås som
integrationsproblem i termer av kulturella olikheter.  (Ålund 1997:62).

Ålund (1997:63) refererar till Fred som anser att politikens mål, kulturell mångfald, endast är

en fasad. Bakom kulisserna betraktas mångfalden som ett problemfyllt fenomen som kan

skapa obalans i den etablerade samhällsstrukturen. Fred hävdar att den kulturella mångfalden

som råder i det svenska samhället skall integreras efter svenska mått så att den passar, som en

pusselbit, in i den etablerade strukturen. Många forskare är av den åsikten att den

invandringspolitik som nyttjats under årens lopp, bär skulden till dagens situation och

hänvisar till invandrarnas utanförskap (jfr Nazer 1999).



4.2 Mångkultur i en akademisk kontext
 De flesta som väljer att skaffa sig en längre utbildning, motiveras av sysselsättning inom ett

intressant yrke och en god inkomst. Utbildning underlättar färden längs den väg som leder till

samhällets högre ställningar, inom näringsliv och statlig verksamhet. I takt med samhällets

utveckling och teknifiering har utbildningskraven ökat på arbetsmarknaden. Expansionen av

högskolan har också ökat intresset för hur rekryteringen till den högre utbildningen fungerar.

Chanserna till utbildning har blivit allt mindre för många av samhällets medborgare, menar

utredningsgruppen bakom SOU 2000: 47.
Faktorer som språkproblem och segregation gör att invandrare inte kan sägas ha samma reella
möjlighet att studera på högskola. (SFS 1999/2000:4).

Skolan är betydelsefull för individens etniska identitet och bidrar till integrering i det svenska

samhället, både språk- och kulturmässigt, hävdar Similä (1987:8ff). Genom utbildning kan

invandrarnas utanförskap hävas, alla medborgare får möjligheten att kunna påverka sin egen

situation och därmed också påverka makt- och resursfördelningen. Hela samhället utvecklas

och kan erbjuda sina medborgare högre levnadsstandard (SOU 2000: 47:31).

Den etniska snedrekryteringen hävdas vara ett resultat av en rad samverkande faktorer. Ålund

(1997:70ff) menar att utbildningsskillnaderna inte framträder utan att sambandet etnicitet –

klass tydliggörs. Individens sociala bakgrund tenderar att i större utsträckning påverka valet

om fortsatta studier, än etnisk tillhörighet. I och med det faktum att invandrare i större

utsträckning tillhör arbetarklassen, oavsett utbildning eller ej, är det större risk att barnen

följaktligen har sämre förutsättningar att ta sig vidare. SFS (1999/2000:4) pekar på det faktum

att varierande uppväxtvillkor och frånvaro av akademisk erfarenhet, leder till att individen

upplever högskolevärlden som svår att ta sig in i. Orättvisan får här en social karaktär där

individens, av samhället givna, sociala förutsättningar är avgörande. Ålund (1997:67)

utvecklar resonemanget ytterligare ett steg med att föräldrarnas ambition, för sina barns

utbildning, går överstyr och blir en pressande kraft, i stället för en uppmuntrande. Barnen kan

se föräldrarna som misslyckade, eftersom att de inte har lyckats karriärmässigt trots

utbildning. Att göra karriär åsyftar jag en såväl social som individuell utveckling. Den

individuella karriären återspeglar den individuella identiteten och den sociala karriären, läs

yrkesmässiga, återspeglar den sociala identiteten. Att lyckas kan därmed tolkas som att få

tillhöra det stora hela, samhället. Denna tillhörighet är inte av etnisk karaktär, utan jag pekar

på den individuella identiteten och hur man identifierar sig själv  (ibid.:5).



Utredningsgruppen, bakom SOU 2000:47, anser att åtgärderna mot den etniska

snedrekryteringen måste prioriteras. Hänsyn måste tas till både yttre och inre konstruktion,

som representeras av exempelvis rekrytering respektive undervisningen. Sociologerna Fryk &

Forsén är av samma mening och anser att
[…] mångfalden [måste] göras levande, dynamisk och produktiv. Det blir av yttersta vikt att
lärandet och kunskapandet tar sin utgångspunkt i mångfalden, att vi arbetar för att ta tillvara på och
utveckla den, liksom att använda den på ett samskapande sätt […] (Mångfalden måste
levandegöras, GU-Journalen).

Det behövs ett åtgärdspaket som kan nå ut till flera olika nivåer inom samhället. SFS

(1999/2000:9) understryker betydelsen av invandrarnas totala levnadssituation. För att kunna

nå ända upp till den högre utbildningen, måste en förändring ske av invandrarnas totala

levnadssituation, med tyngdpunkt i boende och arbete. Ett exempel är att ta vara på det

akademiska kapitalet som kommer in i landet i och med immigrationen, genom att ge

individer med annat etniskt ursprung än det svenska, yrken som motsvarar deras kompetens.

På så sätt förbättras dessa individers totala levnadssituation. En annan nivå angår samarbetet

mellan de olika områdena, inom utbildningsväsendet. Grundskolan skall motivera eleverna till

fortsatt utbildning och framställa deras varierande bakgrundförhållanden som något positivt,

framhåller SFS. Då studiekulturen i grundskolan respektive högskolan skiljer sig åt, menar

utredningsgruppen att en obligatorisk introduktionskurs till högskolestudier borde införas

(SOU 2000:47:118).

För att öka intresset för fortsatt utbildning kan högskolan gå in med studentambassadörer,

som fungerar som en länk mellan högskolan och grundskolan. På Chalmers har teorin redan

omsatts i praktiken, skriver nättidningen Magasin Chalmers. I de norra delarna av Göteborg,

får gymnasieeleverna läxhjälp och information om hur det är att studera, från högskolans

studentambassadörer. En av ambassadörerna berättar:
Största anledningen till att jag valt att vara studentambassadör är att jag vet hur det är att vara ny
och invandrare. Det är först när man läst som man vet hur man skall göra. Har man bra
information och vet vad som gäller går det att hitta vägen. (Det bästa finns kanske här, Magasin
Chalmers).

Angered är en av Göteborgs förorter där den etniska mångfalden är stor. Låga siffror tyder på

att även intresset för högskoleutbildning är lågt, då 68 av totalt 2 437 stycken som började på

universitetet hösten 1999, var från Angered (ibid.).



5. ANALYS AV DEN KVALITATIVA UNDERSÖKNINGENS RESULTAT
I undersökningen deltog:
Maria, 23 år, medicinstuderande: Kom från Polen för mer än 10 år sedan, med föräldrar och

tre syskon, uppväxt i en liten svensk stad.  Akademisk bakgrund5.

Sofia, 26 år, psykologstuderande: Flydde från Ungern med föräldrar och ett syskon, uppvuxen

i en mindre industristad. Ingen akademisk bakgrund.

Hanna 25 år, psykologstuderande: Uppvuxen i en medelklassförort till storstad, med

föräldrar, varav en är från Tyskland, och ett syskon. Akademisk bakgrund.

Magda 20 år, pedagogikstuderande, fristående kurser: Kom till Sverige från f.d. Jugoslavien

för nio år sedan med föräldrar och ett syskon, uppvuxen i en storstad. Akademisk bakgrund.

5. 1 Subjektiv identifikation
Individens subjektiva identifikation kan förstås i samband med dennes uppfattning om ”vem

jag är”, som jag följaktligen anser symbolisera ”att tillhöra ett jag”. Den kulturella kontext

som individen fötts in, i avspeglas i ”jaget”. Kulturen består av vissa fasta ramar. Jag tolkar

ramarna som exempelvis etniskt ursprung och språk, vilka inte kan förändras, under

förutsättning att de har ingått i individens socialiseringsprocess. Ett språk kan glömmas bort

men förändras inte bara för det. Är man född i ett land, är man inte född någon annanstans.

Jag vill koppla ”hemma” till begreppet tillhörighet. Tanken med detta är att ”hemma” talar om

at man tillhör något och styrker därmed ens identifikation. Detta kan även associeras till ”var

man har sina rötter”. När jag frågade vad ”hemma” innebar för deltagarna, svarade de så här:
Maria: ”Menar du som land […] jag tänker nog ett ställe där man har sin familj och
förhoppningsvis släkten, där man känner att man har sina rötter.”

Sofia: ”Det är ganska knepigt det där […] just nu känns ju Lund hemma när jag har bott här i sju-
åtta år. Lägenhet här och pojkvän och fast liv här, kompisar och så där. Så hemma känns här i
Lund. Samtidigt som att det kanske inte, när man tänker på kulturellt var man hör hemma, så är det
kanske inte just Sverige hemma utan då definierar jag mig själv som ungrare.”

Hanna: Jag tror att jag gjort det ganska lätt för mig för jag bestämt för att det är Sverige. Det är
enklare så helt enkelt. Men vad det egentligen är, ja det är nog både Sverige och Tyskland.

Magda: Ja, hemma hos min familj. Jag tänker inte på något land Det är min familj som jag tänker
på. Familjen är viktig. […] det har jag fått i min uppfostran att det finns inget viktigare […]

Individens definition av ”vem är jag” bekräftas av ett fysiskt och ett emotionellt förhållande.

Den emotionella företräder känslan av var man har sina rötter. Individen är bunden till sitt

ursprungsland genom sina rötter vilket är något som inte kan förändras. Det fysiska och mer
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påtagliga förhållandet är situationellt betingat och relateras till ”Var jag hör hemma”. Magda

menar att hon är jugoslav eftersom att hennes rötter finns i f.d. Jugoslavien och detta betyder

mycket för hennes uppfattning om vem hon är. Individens självuppfattning, som enligt Westin

& Lange, ingår i den individuella identitetsaspekten, talar om hur individen värderar och

föreställer sig själv (Borgström 1998). I detta sammanhang menar jag den självuppfattningen

som avgränsar individens egen lokalisering av sig själv. Sofia berättar att avståndet till sitt

etniska ursprung blir påtaglig när hon åker till sitt ursprungsland. Hon betraktar sig som

svensk eftersom att hon ”har mer den här svenska synen” då hon hör hemma i Sverige, men

de ungerska rötterna finns fortfarande kvar. För Hanna är ”hemma” både i Sverige och

Tyskland, hon har gjort ett val och det på grund av att hon lever där hon är född. Inget

uppbrott från det etniska ursprunget har gjort rötterna sega och ännu tydligare och därför

känner Hanna sig så pass stark att hon kan låta en stor del av sig själv tillhöra Tyskland.

Sofia, Magda och Maria kom till Sverige som barn. Kulturskiftet skapar ett glapp under den

pågående identitetsprocessen, då kulturprogrammeringen byter språk och individen måste

börja koda om en del av den kunskap, som lagrats i minnet. Hur individen då skall agera för

att inte förlora sin identitet blir avgörande för den fortsatta identifieringen. Hanna berättar:
”Jag tror att min mamma, någonstans inbillar jag mig att har man utländsk bakgrund så har man
tre val; antingen behåller man sin gamla identitet väldigt starkt eller så går man in jätte hårt för att
vara svensk eller så lyckas man kombinera det och jag tror att min mamma gått in ganska hårt för
att bli svensk. Hon har inga tyska vänner i Sverige och så.”

Magda anser att man kan vara invandrare på två olika sätt; den som inte vill anpassa sig och

hela tiden lever efter drömmen om att återvända, och den som väljer att anpassa sig, lever

efter drömmen om ett liv här och finner sig i det. Hon identifierar sig själv som ”den som vill

anpassa sig” och accepterar sin situation.
”Vill man, så kan man. Vill man lära sig språket, då lär man sig språket. Vill man anpassa sig, så
gör man det också. Vill man vara som alla andra, då gör man det som krävs för att bli som alla
andra. Det har väldigt mycket med vilja att göra, inte om förmågan utan viljan.”

När Magda säger det här kan jag ana en bitter underton. Jag tolkar det som en typ av

underkastelse och att man, i egenskap av invandrare, inte har något val om man vill leva ett

drägligt liv.

5.2 Objektiv identifikation
Identiteten utgörs inte bara av hur individen själv förhåller sig till sitt jag. Hur omgivningen

ser på individen är tämligen avgörande och detta kan ske under flera förutsättningar. I det här



fallet stämmer inte den individuella definitionen, av sig själv som en del av en viss grupp,

överens med omgivningens kategorisering.

Sofia: ”Det lustiga är att det är väldigt få som överhuvudtaget noterar att jag är invandrare. Det är
rätt lustigt eftersom att jag har ett ganska udda namn.”

Maria: ”Jag har väl dom senaste åren haft problemet att många tror att jag är svensk och därför så
har jag verkligen velat påpeka att jag är faktiskt också är invandrare.”

Som jag tidigare nämnt påverkas definitionen av situationen. Maria vill i det här fallet betona

sitt riktiga etniska ursprung som har försvagats, på grund av hennes utseende inte associeras

till något utländskt. Det etniska ursprunget blir osynligt, om det inte är fysiskt påtaglig.

Hanna berättar att hon känner sig näst intill halv, vid de tillfällena då det svenska ursprunget

tar mer plats än det tyska. Hon känner att omgivningen ibland ser hennes starka identifiering

med Tyskland som ”en stor grej” och att de inte förstår vad det betyder för henne. Det är en

”stor grej” så till vida att Hannas identifikation med sitt etniska ursprung, som både

representerar Tyskland och Sverige, är nödvändig, för att kunna finna sig själv i en kontext.

Hanna menar också att:
”[…] det är annorlunda på många sätt när man får andra saker som kanske inte syns utanpå och
som man kanske inte kan förklara och som är andra ideal och normer och så.”

Omgivningens definition kan även leda till en negativ kategorisering av den enskilde

individen, vilket Goffman benämner som stigmatisering. Maria berättar om hur hon upplever

att omgivningen har omdefinierat henne:
”Just eftersom att jag har ett efternamn som verkligen låter helt osvenskt, så har jag faktiskt i en
del fall känt att det är, ja men det är ju det dom har reagerat på först. Fast nu är det plötsligt så här
att ’jaha, läkarstuderande’, jag tycker det här är så himla fånigt, men det överbygger på något sätt
alla kulturella bakgrunder och då är det ’jamen jaha ’. Det är konstigt, men det är faktiskt så.”

Omgivningens första intryck har stoppat in Maria i facket invandrare och därmed givit henne

en färdig roll och färdigt manuskript. Kategorin talar om vem Maria är och hennes

individuella identitet skyms av den sociala. När hon sedan upptäcks tillhöra en ny grupp, till

exempel läkarstuderande, omdefinieras hon av omgivningen. Den nya gruppen är acceptabel

och normal vilket betyder att dess medlemmar också kan godkännas. Marias kulturella

bakgrund växer i värde på grund av sitt utbildningsval, som normaliserar hela hennes person.

Den individuella identiteten blir mer synlig än tidigare.

I en del situationer kan invandrarskapet innebära att olikheterna framträder mer än likheterna.

Jag vill återge Magdas upplevelse då den är vanligt förekommande, i det här sammanhanget:



”Och sen som en sådan sak, när man var liten och gick till en kompis efter skolan, så äter man på
bestämda tider, så sa mina kompisar ’ jag skall gå ner och äta middag, så du kan sitta här på
rummet tills jag kommer’. Det har hänt mig många gånger. Sen efter att jag hade förstått att det är
så man gör antar jag ja då är det inte mitt fel. Först tänkte jag att det kanske är jag och att dom inte
vill ha mig vid bordet. För är någon hos mig och det är dags för oss att äta finns det alltid till den
som är där. Dom äter med oss. Det finns inget ’du får sitta på rummet jag skall gå och äta’. ”

5.3 Behov av att underhålla sin identitet
Det här temat skapades utifrån deltagarnas olika sätt att underhålla sin identitet för att den inte

skall försvagas som en konsekvens av att det etniska ursprunget glöms bort. Man kan uppleva

frustration om inte identiteten får vårdas:
Hanna: ”[…] vi är väl båda irriterade på mamma, fast det kan man ju inte säga heller … men lite
irriterade på att man kanske kunde ha förvaltat det [tyska] lite bättre…jag har svårt att tänka mig
att om jag flyttar utomlands att jag inte skulle betona mitt kulturarv av att jag är svensk och vad det
betyder jag tycker sånt är jätte viktigt.”

Similä (1987) tolkade den etnisk identitet som ett uttryck för behov att bekräftas genom

tillhörighet med en grupp som delar något värdefullt.
Magda: ” Jag har behov av att träffa människor från hemland här, det har jag behov av men inte
riktigt att åka dit. Och att lyssna på jugoslavisk musik och träffa jugoslaviska människor, det har
jag behov av väldigt starkt. Men jag har ju andra kompisar från andra länder och jag har svenska
kompisar också.”

Att få spendera tid med det ”jugoslaviska”, ”ungerska” eller ”polska” ger en känsla av
trygghet och ”tillhörighet” i en grupp. Identiteten bekräftas. Maria berättar:

”[…] jag har tappat väldigt mycket av min polska när jag har bott här och det har känts jobbigt. …
Ibland har jag fått för mig att en del människor blir olika beroende på vilket språk dom pratar […]
en människa pratar svenska eller italienska kan man uppleva den som lite olika. Och så tror jag att
så är det kanske för mig också […]”

Språk och identitet åskådliggör ett samband som förankrar individen i samhället. Att få

tillhöra omgivningen stärker sålunda identiteten. Sofia berättar att hon och hennes sambo har

börjat prata svenska även sinsemellan vilket hon på ett sätt tycker är tråkigt eftersom att

ungerskan är en del av deras identiteter.

5. 4 Tillhörighet: den akademiska kontexten
Deltagarnas inställning till utbildning domineras av hur stor betydelse den har för dem och

deras livssituation. Alla utom en går i skrivande stund på utbildningsprogram som jag tidigare

klassificerade som högre vad gäller status och inkomst. Magda som för tillfället läser

fristående kurser berättar att hon vill läsa psykologi.  Hon menar att hon inte vill ha ett

lågavlönat arbete och hänvisar bland annat till äldreomsorgen.
”Att jobba på ett kontor och sedan gå till pensionärer, tvätta dem, klä på dem […] det är inte
samma sak. Min mamma får ut 7 500 kr i månaden, för det jobbet hon gör. Vilket i mina ögon är
ingenting.”



Ingen av deltagarna har någonsin känt sig osäker inför valet att fortsätta studera eftersom att

det har varit en självklarhet, som en del i uppfostran.
Magda: ”Vi har ju alltid haft en massa böcker hemma och det var viktigt för oss att läsa och dom
läste också. Det gjorde vi […] Dom har gjort klart för mig pluggar du inte du kommer inte att bli
det du vill bli.”

Alla utom Sofia har akademisk bakgrund, men utbildning har för hennes del haft en hög

prioritet, även för föräldrarna:
Sofia: ”Det kanske viktigaste som har varit genomgående har varit det här att utbildning är viktigt
och det är viktigt att vara duktig i skolan och lära sig saker för justa att utbildning ger makt och att
man kan påverka sitt eget liv och bygga upp en bra framtid och bra tillvaro.”

Även om föräldrarna har en utbildning från ursprungslandet betyder inte det att de har ett yrke

som motsvarar den. Enligt Ålund (1997) ser barnen detta som ett, från föräldrarnas håll,

misslyckande och tenderar därför att inte fortsätta studier på högre nivå. Betraktat ur

deltagarnas perspektiv förvandlas snarare misslyckandet till en pådrivande kraft.
Magda: ”Det är viktigt för att jag har sett mina föräldrar kämpa. Dom har kommit hit med en
utbildning utan att den gäller. Den gälls inte här […] och jag förstår att dom inte vill gå två år i
skolan för att lära sig svenska och sedan gå fyra år till för att lära sig sitt yrke […] Jag vill inte
kämpa som dem. Jag vill ha en utbildning och jag vill ha ett vanligt jobb […] Därför skall jag ha
utbildning, för att jobba, för att kunna ha råd med allt det jag vill ha.”

Föräldrarnas ambitioner kan, icke desto mindre, anbringa negativa konsekvenser:
Maria: […] Men där tycker jag att mina föräldrar utgår ifrån, på något sätt, att man skall plugga,
men det kanske är så i de flesta familjer där föräldrarna har universitetsutbildning, jag vet inte […]
Men dom har nog varit lite väl mycket inställda på det. Och det hade jag nog tyckta var jätte
jobbigt om jag inte själv varit inställd på att plugga.

Sofia känner att hon på något sätt är skyldig sina föräldrar en bra utbildning:

”Jag har känt på något sätt så måste jag leva upp till mina föräldrars förväntningar, här har dom
liksom gett mig en ny chans och jag kan inte bara sumpa den. Emellanåt har det känts lite jobbigt
som en stor press liksom. Samtidigt har jag själv också alltid velat skaffa mig en utbildning och
alltid tyckt att det varit roligt att gå i skolan och så där, så att det är klart att det kanske har inte
varit så jobbigt.”

Deltagarnas berättelser tyder inte på att de upplever sin situation som svår på universitetet, i

egenskap av student med invandrarbakgrund. Sofia menar att det hänger på hur väl man

behärskar det svenska språket.  De anser dock att universitetet inte speglar samhället så som

det ser ut, etniskt sett.
Hanna: ”För ett tag sen så jag en tjej som gick med slöja och då insåg jag att det var första gången
jag sett någon som har gjort det och det är ju verkligen inte så representativt.”

Maria: ”Nej det tror jag inte. Bara man kollar på en sån utbildning som läkarutbildningen, nu har
jag ju som sagt, gått bara två månader, men jag tror inte att det är särskilt mycket […] Sen är det
väl överhuvudtaget så att sammansättningen av studenterna på ett universitet avspeglar verkligen
inte sammansättningen i ett samhälle. Det är ju verkligen en segregation jag menar om jag bra
tänker över hur många vänner som jag umgås med som inte pluggar eller har för avsikt att börja.



Det är inte särskilt många. Och jag vet att det finns kompisar till mig som inte umgås med några
som inte pluggar vidare.”

Hanna och Sofia medger att de inte heller har så många kompisar med invandrarbakgrund,

som de mött i samband med skolan.
Sofia: ”Jag känner ju inte så många, tyvärr, alltså invandrare eller svenskar med
invandrarbakgrund som läser här vid Lunds universitet […] [vilket beror på] att det inte finns
särskilt många […] och jag har ändå läst i snart sex år här.”

Magda vet säkert vad som orsakat den etniska snedrekryteringen, men antar att uppfostran

kan spela roll:
”Det beror på vad dom har fått med sig hemifrån. Jag känner inte alls många jugoslaver som
pluggar, det gör jag verkligen inte. Jag vet faktiskt inte. Dom tycker att det är svårt, dom kanske
tycker att det är lättare att jobba […] Här kan man överleva även om man inte gör det. Genom att
jobba. Här kan man ändå få ett så kallat skitjobb men ändå kunna klara sig.”

Sofia tycker inte att en kurs om mångfald skulle ge någonting:
”Jo kanske att det är en bra idé men det är inget som jag skulle känna att jag har något behov av att
gå faktiskt. Nej. Det känns som att jag är väldigt trygg i mina båda identiteter, i min svenska och
den ungerska identiteten. Jag har svårt att se hur en sådan kurs skulle hjälpa mig, vad den skulle
ge.”

Vid några tillfällen märkte jag att deltagarna ”hoppade” mellan olika grupper och under

analysarbetet har jag förstått att detta inträffade, när samtalen kom in på invandrare och

utanförskap, som uttrycktes genom snedrekryteringen till högskolan.
Hanna: ”[…] i och med andra världskriget, så är det ofta så, när folk blir fulla, så de kan de
skämta om Tyskland och nazister. Det händer inte så ofta, men det kan jag tycka är ganska jobbigt.
Liksom ’Vänta här nu, i det här tillfället vill jag faktiskt vara svensk’[…]”

Deltagarna associerade invandrare med bostadssegregering och språksvårigheter och

placerade sig själva därmed utanför den gruppen.
Sofia: ”Idén som sådan är nog rätt bra, men då gäller det nog mer att man söker sig ut till vissa av
dom här segregerade områdena, och informera ungdomar där, som kanske inte alls har någon
aning om hur det är, som aldrig ens har varit i Lund och besökt eller känner ingen som läser osv.
Då kan det vara en fördel att ha en sådan kurs.”

Det är tydligt att hon själv inte placerar sig i den gruppen som har drabbats av snedrekrytering

och visserligen kan det vara självklart eftersom att hon faktiskt studerar. Likväl understryks

hennes personliga identifikation av vilken grupp hon inte tillhör. Jag bedömer denna

distinktion som, till viss del, omedveten, men att den då har influerats av intryck från kanaler i

omgivningen, exempelvis massmediala och politiska. Med detta menar jag att gruppen

invandrare är politiskt fastställt, då begreppet nyttjas i sådana sammanhang och är förknippat

med problem som rör boende, arbete etc. Informanterna anser sig inte tillhöra denna grupp

eftersom att dom inte har påverkats av dessa förhållanden.



TILLHÖRIGHET

                                                       SAMHÄLLET(Högskolan)
                         JAG

IDENTITET

6. AVSLUTANDE DISKUSSION
Kunskap är makt. Kunskap ger makt. Kunskap gör det möjligt för individen att kunna påverka

sin egen situation, vilket i slutändan även kan påverka hela samhället. Kunskapens källa

behöver inte nödvändigtvis vara en skola, men i det här fallet gestaltas den av högskolan.

Utflödet regleras av fastställda betygs- och behörighetskrav som måste uppfyllas för att få

inträde. Men på senare tid har priset förändrats och utbildningsmöjligheterna är inte samma

för alla i samhället.

Utifrån den litteratur och det intervjumaterial som använts i uppsatsarbetet, har jag byggt

resultatet på ett huvudtema ”tillhörighet”.  Med figuren nedan vill jag visa hur jag tänker mig

sambandet mellan etnicitet och högskolan.

Figur 3

Varje individ känner ett behov av att tillhöra ett sammanhang, exempelvis ett samhälle. Jag

anser att detta är väsentligt för den totala identitetsprocessen. Etniciteten uttrycker ett sätt att

tillhöra och är därför också betydelsefull för individens självuppfattning. Behovet förstärks

när individen hamnar i en situation där diskursen Vi och Dom delar upp samhället på etniska

betingelser. För minoritetsgrupperna blir det viktigt att invandrarskapet syns, vilket också

konstateras av intervjudeltagarna. När etniciteten blir osynlig rubbas bilden av ”vem jag är”

och kan leda till att individen helt och fullt sluter sig inom sin etniska identitet. Tillhörighet

kan således illustreras som ett, av identiteten, uttryckt behov som tillfredsställs genom att få

vara en del av samhället, gestaltat av högskolan. Jag tror att behovet syns tydligare hos

individer som är uppväxta i ett land vars föräldrar kommer från ett annat och har som barn

socialiserats in i två kulturer. Mina intervjudeltagare berättar hur viktigt det är att utbilda sig,

för att kunna påverka sin framtid, få leva ett bra liv och ”för att kunna ha råd med allt det jag

vill ha”6. Ingen av dem verkar ha en kluven relation till den akademiska världen. Utifrån
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tillhörighet tolkar jag deras inställning till utbildning som en yttring för att få vara en del av

samhälle.

Bara det faktum att högskolan har problem med att hålla sina dörrar öppna för alla, har dess

betydelse, för samhällets och individens fortsatta utveckling, fått en helt ny dimension. Hela

utbildningssystemet kan ses som en grundläggande del för alla individers socialisering in i

samhället och tillhörigheten. Det är här individen lär sig de sociala och kulturella koder, det är

här individen lär sig att agera i givna situationer, om jag skall hänvisa till Szabós (i Daun et al

1992) tolkning av kultur som kollektivets minne. Därmed blir skolans betydelse större för den

individ som inte känner till kulturen och kan hjälpa till att finna en plats i den nya kontexten.

En plats som samhället lämnar åt vem det än må vara, där det etniska ursprunget inte hamnar i

skymundan, vad det än må vara. Då och nu skapar kontinuitet. Det kulturella kapital som

individen redan har, kan förenas med det kulturella kapital han eller hon kommer att få.

Tillhörigheten i det nya samhället handlar inte om att låta sig uppslukas av svenskheten och

glömma bort sina rötter, tvärtom. Ursprunget finns där ändå, menar intervjudeltagarna, som

tycker att det är helt okej att kompromissa, ta lite av varje och forma en ny identitet. Detta är

vad Ålund (1997) kallar för en transkulturell identitet. Jag kopplar denna identitetstyp till en

individ som är trygg i sin uppfattning om sig själv och vet ”vem jag är”, tack vare att hon eller

han varken har förkastat sitt medfödda eller nya ursprung. Till syvende och sist är detta ett val

som individen själv får göra då det kanske inte gäller för alla.  Därför riskeras denna grupp,

som inte alls hyser några speciella känslor för sin egen eller föräldrarnas kulturella bakgrund,

ändå att bedömas efter deras kulturella ryggsäckar. Individerna stigmatiseras bland annat

genom användandet av vissa begrepp såsom invandrare och andragenerationens invandrare.

Invandrare har blivit ett tillstånd, en ärftlig egenskap, som tillskrivs de individer efter hur

långt eller nära majoritetskulturen de befinner sig. Invandraren sugs in i ett utanförskap

tillsammans med sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn. På grund av denna tankegång

uppstår en paradox när jag först påstår att individer med invandrarbakgrund gärna

understryker sin roll som invandrare för att sedan hävda att begreppet invandrare är en

inkorrekt och omoralisk benämning. Intervjudeltagarna pratar om hur viktigt det är att deras

andra kulturella halva är märkbar för omgivningens definiering, men att det också går att

skönja ett förnekande i deras resonemang vid vissa tillfällen. Deltagarna hoppar från grupp till

grupp beroende på vilken innebörd av begreppet invandrare som gäller. För att återgå till

högskolan och snedrekryteringen, fokuserar utredningarna på kultur och etnicitet som



problemskapare på grund av dess konsekvenser på bostads- och arbetsmarknaden. Detta gör

även intervjudeltagarna när dom förpassar snedrekryteringen till de grupper som bor i

segregerade invandrarområden. Kanske tyder detta på att begreppet invandrare ändå är

inkorrekt och omoraliskt?

Avsikten med denna undersökning var att synliggöra en grupp individer inom den högre

utbildningen, med ett annat etniskt ursprung än det svenska, därför att denna grupp inte har

lika stor tillgång till den högre utbildningen, på grund av en annan kulturell bakgrund. Jag

anser att problemet fokuserar allt som oftast på individinriktade åtgärder och ser inte hur

relationerna inom och mellan grupper, i egenskap av samhälliga institutioner, är uppbyggda.
 […] varför studerar vi de fattiga och inte de rika för att förstå fattigdomen? Varför studerar vi
invandrarna och inte svenskarna? Varför uppfattar vi majoritetskulturen som given? (Järtelius
1981:21).

Jag tror att den etniska snedrekryteringen måste betraktas utifrån den rådande

samhällstrukturens Vi och Dom-plattform. Invandrarens långa vandring fortsätter, generation

efter generation. Visst har vägen då och då byggts om, ibland även befunnit sig i

nedförsbacke, men den gamla kompassen tycks inte fungera på dessa bredgrader. Invandraren

har gått vilse i den svenska skogen. Invandraren hittar inte hem och någon måste visa vägen.

När jag var liten fanns det ett TV-program som hette Språka. Ett program och en röst för de

yngsta, i det mångkulturella Sverige. Själv vandrar jag vägen fram, med mitt kulturella kapital

nedpackat i ryggsäcken, svensk nyponsoppa och amerikansk ”peanutbutter-and-jelly-

sandwich”. The sound of Sverige: här spirar fröna till landets framtid, frön som har kommit

med vindarna från hela världen, skall växa upp, bli stora och med gemensamma krafter styra

detta tunga skepp. Under tiden kan vi titta på Mosaik. Ett program och en röst för den

mångkulturella världen.
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(Bilaga 1)
INTERVJUFRÅGOR

•  Tillhörighet
Vad är ”hemma” för dig?
Kan du beskriva ditt förhållande till ”hemlandet” respektive Sverige
Hur ofta åker du till ditt hemland och hälsar på?
Vem är du när du är i ditt hemland?
Får du ofta svara på frågan var du kommer ifrån? Vad svarar om en
svensk/landsman/annan frågar?
Påverkas ditt svar av var du befinner dig någonstans (här i Sverige eller
utomlands).

•  Familjen
Vad har dina föräldrar för bakgrund?
Kan du beskriva rollfördelningen i din familj?
Vilken syn på uppfostran råder i familjen?
Hur har familjens umgängeskrets sett ut?

•  Vad är ”normalt” och vad är ”onormalt”?
Vad tycker du representerar ”det svenska”?
Vilket land hejar du på om Sverige och ditt ”hemland” möts i en fotbollskamp?
Hur upplever du dit modersmål jämfört med det svenska språket?
Vilket språk använder du mest?
Vad tänker du när du hör begreppet ”invandrare”?
Vem är ”invandrare” anser du?
Har du någon gång fått uppleva en situation där du betraktats som en avvikare
från majoriteten?

•  Utbildning
Kan du berätta om din tid som student, utbildningsmässigt och nöjesmässigt?
Varför valde du att fortsätta studera?
Hur kom det sig att du valde att läsa det du läser?
Har ditt val påverkat/kommer att påverka ditt förhållande till det svenska
samhället?
Hur tycker du situationen för studenter med invandrarbakgrund är på
universitetet?
Anser du att universitetet speglar det omgivande samhällets etniska
sammansättning?
Anser du att andra kulturer utöver den svenska tas till vara på universitetet?
Skulle du kunna tänka dig att gå Mångfaldskurs 20p?
Anser du dig ha behövt gå en introduktionskurs till högskolestudier när du
började din akademiska bana?
Vad anser du att det krävs för åtgärder för att öka den sociala och etniska
mångfalden inom högskolan?
Beskriv ditt förhållande till dina lärare under din studietid vid Lunds universitet?
Tycker du att du måste hävda dig mer än andra i skolan?



•  Vem är jag?
Var föddes du?
Kan du beskriva hur det var att flytta från ett land till ett annat? Hur tror du att
det har påverkat dig som person?
Beskriv området/områdena som du har växt upp i?
Har du någon gång under din uppväxt fått flytta till annan ort och därmed fått
starta om på nytt (med ny skola, nya lärare, ny omgivning och nya kompisar)
och i så fall, hur var det?

Hur uppfattar du dig själv?
Hur tror du att andra uppfattar dig?
Vem identifierar du dig med?

Vem är viktigast i ditt liv?
Hur har din umgängeskrets sett ut från barn till idag?
Kan du se dig själv ha ett förhållande/ingå äktenskap med en person som har en
annan härkomst än din egen?
Finns det någon i din närhet som du beundrar?


