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Abstract 

The relationship between the social political constructions; The Orient and The 
Occident; The East and The West; Them and Us is not a new mental synthesis. 
However, it was during the colonial era the idea of The Other manifested itself within 
the narrative. The colonial heritage is still evident in today’s discourse regarding the 
Diaspora. Postcolonial theory aim to create awareness around the circumstances the 
discourse was finalised during, as well as identifying its recurrent theme in today’s 
society. The liability lays in the risk of further incorporate a discourse they try to 
eliminate. Globalisation has intensified the way knowledge and people travel across the 
globe, both in speed and cognition. The Diaspora has utilised these transnational 
networks to strengthen the group at a local and global level. Several scholars consider 
the identity of the Diaspora as a constant evolving process, which means it consists of 
multiple parts, but is defined by context. A recent trend in Great Britain for example, 
has seen the Diaspora excluding from within. Therefore marginalisation has come to 
reinforce group identity and widen the gap to The Other. What used to be an exclusion, 
has now come to exclude. 
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1 Inledning 

Förhållandet mellan Orienten och Occidenten, mellan Öst och Väst, mellan 
vi och dom – är på intet sätt nytt. Postkoloniala teoretiker som Edward Said 
och Stuart Hall har länge ifrågasatt och kritiserat förhållandet.  Hall 
refererar träffande till diskursen som The West and the Rest. Dessa två 
socialt konstruerade motpoler har en lång historia av konflikter bakom sig. 
Dock anses det av flera vara den koloniala perioden som störst inflytande. 
Med kolonialiseringen befästes tankekonstruktionen vi och dom. Den är på 
intet sätt unik för kolonialismen, men central och av stor betydelse för att 
kunna förstå skeenden då och idag (Said 1993:3, Hall 1992:318).  
 
Tidigare koloniserade område såg en ökning i fysiska flöden efter 
kolonialismen. Storbritannien var en av de största koloniala makterna och 
dit var det många indier och pakistanier som anlände. Med globaliseringens 
intensifiering samt Internet har diasporan växt sig starkare och mobiliserats. 
Världsbilden och referensramar har förändrats när kunskap och information 
har blivit lättillgängligare (Cohen 1997:176f).  
  
Människor emigrerar och immigrerar. Vissa frivilligt, andra av tvång. 
Mötena är många. Vad händer med människan i mötet? Vad händer i mötet 
när det är beständigt över tid, med nya generationer?  
 Identiteten konstrueras och omkonstrueras. Teorierna om hur identiteten 
förändras är nästan lika många som identiteterna som formas. En av dem är 
den transnationella identiteten, som existerar oberoende statsgränser 
(Scholte 2005:224ff, Kinnvall 2004: 741ff). Diasporans identitet och vilka 
hinder och utmaningar den möter kommer att diskuteras närmre i uppsatsen.  
  
I generella termer så definieras diasporan av att de utgör en minoritet i sitt 
värdland. De har som regel en ofrivillig flykt eller flytt ifrån hemlandet 
bakom sig, samt en liten eller obefintlig möjlighet att återvända. Den utgörs 
således av en grupp människor som på grund av yttre omständigheter 
tvingats lämna sitt hemland. I sitt nya värdland representerar diasporan en 
minoritet och utsätts oftast för marginalisering (Cohen 1997:57ff).   
 Postkoloniala teoretiker behandlar, som nämndes inledningsvis de 
orättvisor som diasporan möter i det västerländska samhällets idéer och 
attityder gentemot personer från tidigare koloniserade områden. De utgör en 
minoritet som marginaliserats av majoriteten. Genom att belysa dessa 
orättvisor hoppas postkoloniala teoretiker bekämpa dem (Hall 2005:86ff).  

. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ur ett postkolonialt perspektiv undersöka hur 
personer inom diasporan påverkas av det koloniala arv de erlagts. 
Diasporans roll är central i uppsatsen och således kommer diskussionen 
angående mötet, förtrycket och det koloniala arvet utgå från diasporan. I 
synnerhet kommer den indiska och pakistanska diasporan i Storbritannien 
att användas som utgångspunkt trots att det skiljer sig markant åt ur ett 
religiöst perspektiv. Jag har valt att utgå ifrån Storbritannien på grund av 
den dominerande roll landet hade under kolonialismen, samt på grund av att 
jag bor i landet och därmed besitter en geografisk och social närhet. 
 
Uppsatsen avser behandla den identitets(om)konstruktion som blir 
nödvändig i mötet med en annan kultur, men också de begränsningar som 
processen möter. Således kommer en del av uppsatsen att behandla mötet 
och konsekvenser av mötet. Uppsatsen avser att synliggöra förhållandet 
mellan vi och dom som befästes under kolonialismen i relationen mellan de 
koloniserade och kolonial makterna. Idékonstruktionen vi och dom är dock 
betydligt äldre än så, men uppsatsen kommer att inrikta sig på de kopplingar 
som kan urskönjas idag.  
 Uppsatsen spänner således över stora områden, men hålls ihop av idén 
om det koloniala arvet samt att globala, såväl som lokala processer, är 
genomsyrade av kulturella och sociala antaganden och föreställningar.  
 
Det ligger en motsättning i att försöka tydliggöra orättvisor i samhället för 
att motverka och belysa, eftersom det samtidigt förstärker de 
kategoriseringar och idéer som ligger till grund för orättvisan initialt. I 
skrivande stund finner jag tyvärr inget annat sätt att diskutera problem som 
diasporan möter än att använda befintliga begrepp och rådande diskurs i min 
uppsats. 
 
Uppsatsens upplägg avser först presentera de begrepp som bildar 
hörnstenarna i uppsatsen för att sen titta närmre på diasporan och den 
identitets(om)konstruktion den möts av. Sedan följer en närmre granskning 
av de förtryck och den diskriminering som diasporan möter idag. Jag avser 
komponera uppsatsen utifrån ett postkolonialt perspektiv. 
 
Frågeställningen är enligt följande: 

 
Hur har det koloniala arvet påverkat diasporans identitetskonstruktion? 

En studie i postkolonial teori 
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1.2 Metod 

Det finns en stor problematik i att diskutera värdeladdade begrepp och 
ämnen. Flertalet författare tar upp problematiken kring valet av språk. Då 
ämnet för min uppsats innehåller flera värdeladdade begrepp kommer jag att 
i största möjliga mån föröka använda neutrala begrepp så att inte innehållet 
förgås av ordvalet Jag anser dock att debatten kring ordval tyvärr ibland 
föregår den egentliga diskussionen, och det finns en risk att budskapet går 
förlorat i diskussion kring ordval.  
 I jämförelse med den egentliga diskussionen kan detta problem te sig 
banalt, men i enlighet med andra författare bör betydelsen av hur ett 
problem presenteras eller formuleras inte förringas (During 1999:126; 
Goldberg 1994:71).  
 
Det ligger en motsägelse i att dela in personer och grupper i kategorier,  
fack, när avsikten är att minimera och motverka kategorisering. Genom att 
leta efter likheter tydliggörs automatiskt olikheter och vice versa. Men, för 
att möjliggöra en diskussion kring de orättvisor som kategoriseringar ger 
upphov till, måste man på ett eller annat sätt använda sig av existerande 
begrepp.  Det finns alltså en tydlig paradox i diskussionen kring de 
orättvisor som kategoriseringar ger upphov till och dem de försöker 
underminera. Stuart Hall och Homi Bahabba är väldigt tydliga med risken 
att använda sig av befintliga begrepp som i motsatt till avsikten förstärker 
diskursen (Hall 1996:23ff; Bhabha 1996:40ff). 
 Andra teoretiker försöker lösa problemet med värdeladdade begrepp 
genom att skapa egna och nya verktyg. Verktygen, eller redskapen som 
används medför dock en risk att inte göra sig förstådd (Hall 1996:23ff).  
  
Ett annat problem uppstår när den egna diskursen får styra vid mötet med 
andra kulturer. Det är således en svår uppgift att beskriva andra kulturer och 
samtidigt inte influeras av den egna kulturens referensramar. Risken är 
överhängande att man förminskar eller felaktigt återger information 
(Modood 1997a:11). 
 Stuart Hall, och många postkolonialister med honom, hävdar att all 
kunskap är kontextuell. Det torde betyda att alla uttalande och ageranden 
sker utifrån vilken kontext personen befinner sig i. Således går det inte att 
analysera en händelse utan att ta hänsyn till sociala och historiska 
omständigheter (Hall 2002:231ff; Mercer 2000:241). 
 

1.2.1 Material  

Uppsatsens källor och referensmaterial är hämtade ur sekundärlitteratur, 
artiklar och från Internet. I intervjuer som behandlar värdeladdade begrepp 
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krävs ett särskilt starkt förtroende. Jag kommer därför endast använda mig 
av intervjuer gjorda av andra författare (Modood 1997a:15f). 
 
 

1.3 Disposition 

Uppsatsens utrymme kommer disponeras enligt följande plan. Först kommer 
kapitel ett där syfte, frågeställning samt metod diskuteras. Därefter följer 
kapital två som behandlar postkolonial teori. Kapitlets syfte är att skapa en 
lättöverskådlig sammanfattning av det teoretiska ramverk som ligger till 
grund för uppsatsen. Efter detta avsnitt, som förtydligar uppsatsens 
teoretiska ansats följer analysen där begrepp, händelser inklusive 
konsekvenser följer. Allt utifrån ett postkolonialt perspektiv.   
 Avslutningsvis, kapitel sju, förs en slutdiskussion som ämnar besvara 
frågeställningen samt summera uppsatsens i sin helhet.  
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2 Teori 

2.1 Postkolonial teori 

Postkolonial teori avser tydliggöra och kritiskt granska de socio-ekonomiska 
maktstrukturer som konstruerades under kolonialismen. Kolonialismen 
ledde till en kategorisering av människor, grupper samt geografiska 
områden. Hall och flera teoretiker med honom är kritiska, då de menar att 
kategorisering samt åtskillnad, per automatik leder till förtryck och konflikt. 
(Hall 2002:81ff). 

Teorin tar upp frågor kring identitet och möjliga förhållningssätt till 
omvärlden utifrån ett kolonialt perspektiv och diskurs. En central del i 
kolonialismen var tankekonstruktionen vi och dom. Postkolonial teori avser 
belysa hierarkiska förhållanden som förankrades under kolonialismen samt 
den diskurs som gav möjlighet för en grupp att anse sig besitta absolut 
sanning och rättighet att tala för andra - Den Andre.  
 
Den Andre är en social konstruktion som har fått representera det som är 
annorlunda, det som avviker. Den västerländska identiteten har därmed 
skapats utifrån vad den inte är, det vill säga i jämförelse med den Andre. 
Således representerar Öst de attribut Väst inte vill kännas vid. Inom 
postkolonial teori representeras den Andre alltså av den sociala 
konstruktionen Öst eller Tredje Världen. (Hall 1996:18ff).   

Under perioden för kolonialismen förankrades en särskiljning mellan 
kolonisatörerna och de koloniserade och tankekonstruktionen vi och dom. 
Denna diskurs är fortfarande aktuell och är en av hörnstenarna i den rasism, 
diskriminering och marginalisering som existerar i dagens samhälle. 
Postkolonialistiska författare har för avsikt att tydliggöra och kritiskt 
granska denna binära uppdelning och konflikt som lever kvar än idag (Parry 
1999:36; Said 1993:3; Hall 2005:81ff).  

Trots att författare inom postkolonialismen avser tydliggöra för att 
motverka, menar kritiker att motsatsen sker. För oavsett hur man väljer att 
se på likhet och olikhet, så förutsätter den ena den andra. (Mohammad 
1999:221f; Calhoun 2005:10ff). De menar vidare att postkoloniala teoretiker 
förstärker avståndet genom att använda den diskurs dem vill förhindra 
(Calhoun 1994:14). Hall anser dock att fördelen i att använda den diskurs de 
motarbetar är större än att undvika den.  Genom att överbrygga dessa 
konflikter och medvetandegöra det utanförskap som skapats och ligger till 
grund för vi och dom-tänkandet menar teoretikerna att avståndet mellan 
grupperna minskar (Hall 2005:41f ; Bhabha 1994:53f). 
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Kritiker menar att när man berättar historien om de oförrätter som skedde 
under kolonialiseringen så iscensätts de på nytt (Hall 2005:81ff). Foucault 
varnar också för detta fenomen. Han menar att post diskurser leder till 
ytterligare spridning istället för att leda till ett avskaffande av förlegade 
föreställningar (Hall 2005:90) Flertalet postkoloniala teoretiker försöker 
således upprätthålla en kritisk attityd gentemot den koloniala diskursen. 

Ella Shohat fortsätter, och menar att teorin innehåller motsägelser. Hon 
hävdar att den har en benägenhet att inte ta tillräcklig med hänsyn till de 
händelser som inträffade innan kolonialismen. Hon kritiserar således 
faktumet att det inte förs någon närmre diskussion angående perioden innan 
kolonialiseringen. Shouat menar att det ger intrycket av att händelser innan 
kolonialismen är av mindre betydelse. Hon fortsätter sin kritik och menar 
dessutom att postkoloniala teoretiker är alltför säkra på att ett universellt 
samband föreligger. Shohat menar att varje försök till att medvetandegöra 
ett samband bidrar till en idealisering (Shohat 1996:13ff).  
 
Stuart Hall ser svårigheter med att postkolonialismen inte utförligare 
undersöker de ekonomiska aspekterna av den binära utvecklingen. Hall 
anser att teorin felaktigt bortser från den kapitalistiska organisationen av den 
moderna världen. Han ser problem i att alltför få teoretiker har belyst 
kapitalismens roll i utvecklingen under och efter kolonialiseringen (Hall 
2002:81ff). Friedman fortsätter på denna linje. Han menar att det föreligger 
en ökad ekonomisk polarisering som ökar marginaliseringen av redan 
utsatta grupper (Friedman 1997:70f; Lieber & Weisberg 2002:274ff).  
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3 Globalisering 

Jordens omkrets är densamma som tidigare. Skillnaden i det spatiala 
rummet från några decennier sedan, har dock genomgått en 
revolutionerande förvandling. Rummet har krympt. Avlägsna platser 
geografiskt långt bort, har kommit närmre. I vardagsrummets bekväma soffa 
går det numera att nå världens alla hörn. Sammanfattningsvis har 
globaliseringen inneburit att det fysiska rummets betydelse har minskat 
(Gilroy 1998:17ff; Scholte 2005:226ff). 
 
Internet har revolutionerat världen. Numera är det möjligt för delar av 
jordens befolkning som tidigare levt isolerade att skapa nätverk, finna 
information, kunskap och nyheter världen över -här och nu. Denna 
utveckling är ett resultat av en på intet ny, men intensifierad globalisering 
som verkar över stats- och landsgränser. 
 
Postkolonial teori utgår från att åtskillnad mellan grupper leder till konflikt. 
Teorin tar upp frågor kring identitet och möjliga förhållningssätt till 
omvärlden. Begreppet globalisering kan definieras olika beroende på 
perspektiv. I den här studien syftar begreppet på att definiera den snabba 
och kraftiga ökningen av flödet av kapital, teknologi och information som 
skett de senaste årtiondena. Dessutom representerar den en ökning i fysiska 
samt intellektuella flöden. Globalisering har således en ekonomisk- 
sociopolitisk dimension och är ett direktresultat av teknologiska 
utvecklingar och bedrifter (Kinnvall 2004:741ff, Scholte 2005:45ff) Nedan 
följer en diskussion kring globaliseringens roll hos diasporan och 
immigranten. 
 

3.1 Globaliserad immigrant? 

Globalisering kan mätas utifrån variablerna speed, scale and cognition. Det 
innebär att globalisering utmärks av en ökad hastighet, utbredning och 
kognition. Beträffande information och kunskap innebär detta kortfattat att 
på grund av globaliseringen kan information och kunskap spridas snabbare 
och till fler personer än tidigare. Kognition representerar i sammanhanget 
den förändring som sker med människors referensram och världsbild till 
följd av ett större och mer tillgängligt informationsflöde. Det uppstår en 
medvetenhet som inte fanns tidigare (Kinnvall 2004: 741ff). Diaspora 
grupper har därmed växt avsevärt på grund av utvecklingen av teknik, 
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transport och kommunikation som har skett de senaste decennierna. Det 
sker således en förminskning av det spatiala rummet (Sahoo 2006:81) 
Globalisering förklarar alltså enligt flera teoretiker hur lokala händelser kan 
påverka människor globalt, tusentalsmil därifrån (Kearney 1995:548). 
  
Då postkolonial teori samt diasporagrupper bygger på befintliga 
kommunikationskanaler mellan och över nationsgränser finns det en stark 
koppling mellan diasporans utveckling och globaliseringens utbredning 
(Hopkin 2002:11ff). Flera forskare hävdar att graden av hur globaliserat ett 
område eller land är kan mätas genom att titta på hur etablerat Internet är. 
Friedman menar att en fri marknad är en garanti för att ett område blir 
globaliserat (Friedman 1997:70ff). Argumenten för när och var 
globalisering infinner sig skiljer sig markant och teorierna är många. Jag 
ämnar fokusera på hur den intensifierade globalisering påverkar.  
 
Ett vanligt förekommande påstående beträffande globalisering är att den 
leder till en ökad gemenskap, en global känsla av samhörighet. Cohen är en 
av de författare som är av motsatt uppfattning, och istället ser negativa 
konsekvenser av globalisering. Han hävdar att globalisering snare lett till att 
socialt utanförskap ökat. I motsatts till vad man kanske skulle kunna tro har 
intensifieringen av globaliseringen enligt Cohen således inte lett till en ökad 
gemenskap, utan istället har klyftorna mellan olika grupper ökat. Som en 
följd av det ökade nationalistiska intresset skulle det innebära att de 
territoriella gränsernas betydelse snarare ökat än minskat (Cohen 
1997:156). Benedict Anderson, och många med honom, är starkt kritiska 
emot nationalistiskt orienterade grupper. De avser att främja den egna 
gruppen och skapa homogena plattformar i värdlandet. Han fortsätter den 
generella kritiken mot etablerade diaspora grupper, och menar att de sprider 
sina idéer genom Internet. Trygga bakom sina datorskärmar försöker dem 
homogenisera gruppen. Anderson ställer sig kritisk till den empati som 
oftast tilldelas diasporan och anser att dem till viss del har skuld i sin egen 
marginalisering (Anderson 1991:14ff ; Goonewardena 2004:658ff).  

Det finns således en stark koppling mellan den intensifierade 
globalisering och immigranten etablering. I nästa avsnitt utreds begreppet 
närmre (Hopkins 2002:145).  
 

3.2 Immigranten i mötet 

Begreppet migration innebär att människor förflyttar sig inom eller mellan 
geografiska områden respektive nationer (Al-Issa 1997:3).  
 I mötet mellan två kulturer förväntas minst två olika utfall. Som en 
regel kan det konstateras att ju mindre frivillig migrationen är, ju sämre 
kommer immigranten att integrera i det nya värdlandet. Det sker då en lägre 
socialisering samt en längre adaptering till det nya värdlandet (Cohen 
1997:174f). Ju större skillnaden är, ju högre blir risken för social isolering i 
och från värdlandet. Vid mötet med ett nytt land påverkas immigranten på 
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olika sätt beroende på vad syftet med migrationen var, samt hur 
immigranten tas emot (Al-Issa 1997:3ff).  
  

3.2.1 Fyra möjliga utfall i mötet 

John W Berry har gjort en indelning som består av fyra möjliga utfall i 
mötet med andra kulturer.  
 Den första kategorin innebär att immigranten adopterar värdlandets 
kultur och gör den till sin egen. Nästa kategori representerar de immigranter 
som intrigerar den nya kulturen i sin egen kultur, vilket enligt Berry innebär 
att de egna kulturerna existerar sida vid sida med den nya (Berry m fl 
2002:86ff).  
 I det tredje utfallet leder mötet istället till separation. Det innebär att 
immigranten drar sig undan och istället intensifieras banden med den egna 
gruppen och kulturen (Berry m.fl. 2002:86ff). Al-Issa menar att detta sker 
när immigranten ombeds åsidosätta sin egen kultur och tro i förmån för 
värdlandets. Således intensifieras avståndstagande (Al-Issa 1997:4).  
 Ett praktiskt exempel återfinns i Storbritannien 1988, då den så kallade 
Rushdie-affären ägde rum. Kontroversen hade sitt ursprung i Salman 
Rushdies bok Satan verserna som av muslimer ansågs förolämpa Islam. 
Muslimer över hela världen gick samman för att demonstrera. Således 
stärktes deras band och en starkare front skapades även i det lokala. 
Muslimska grupper blev påminda om skillnaderna mellan dem och väst och 
började koncentrera sig på att stärka den egna gruppen (Mohammad 
1999:12ff). Liknande scenario utspelade sig när den danska tidningen 
Jyllands-Posten år 2005, när de valde att publicera 12 stycken karikatyrer 
av bland annat Profeten Mohammed (Jyllands-Posten 050930).  
 Den fjärde kategorin fokuserar på marginalisering. Berry menar att 
immigranten kan tappa kontakten både med sin egen kultur och värdlandets. 
Det i sin tur resulterar i en förlust av identiteten. Mest utsatt är den 
ofrivilliga immigranten som flyr sitt hem på grund av fara för sitt liv, och 
sen aldrig har möjlighet att återvända på grund av krig eller politisk 
instabilitet (Berry m.fl.2002:86ff).  
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4 Diaspora 

dia´spora (grek. diaspora´ 'utspridning') kallas förhållandet att en 
religiös folkgrupp lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen 
som domineras av en annan religion. Uttrycket avsåg 
ursprungligen judarna "iförskingringen", dvs. utanför Palestina, 
men har också använts i fråga om t.ex. protestantiska grupper i 
katolska länder, liksom om de assyriska och syrianska kristna 
grupperna i bl.a. Sverige. Med betoning på den etniska aspekten 
kan man begagna ordet om t.ex. de stora grupper av människor 
från olika afrikanska samhällen som till följd av slavhandeln 
tvingades leva utanför Afrika (Nationalencyklopedin, 20121029) 

 
Nationalencyklopedins förklaring ovan ger en sammanfattad, förenklad 
förklaring av begreppet diaspora. Syftet med definitionen är att visa på 
svårigheten just i att definiera begreppet.   

4.1 Diasporans utveckling 

Som definitionen ovan meddelar, användes begreppet diaspora till en början 
när man talade om grupper som på grund av religiös förföljelse tvingats fly 
sina hem. Men diasporan definierandes också av att det fanns en aldrig 
sinande längtan om att återvända. En önskan som vanligen inte infrias. På 
det sättet blev de fångar i ett annat land. Fångar som aldrig kunde återvända 
hem (Cohen 1997:176f). 

 De första diasporagrupperna bildades redan för tusen år sedan. Då var 
de få till antalet. I takt med att globaliseringen spridits samt intensifierats 
har diasporagrupperna ökat i antal och storlek. I jämförelse med till exempel 
grupper som inte har diasporans bakgrund eller sammanhållning, tenderar 
de att snabbare adaptera till en ny tillvaro. Detta har lett till ekonomisk 
framgång inom flertalet grupper.  

En annan anledning till framgången och som lett till ökade möjligheter 
är det faktum att diaspora grupper framför allt bosatt sig i världsmetropoler, 
som t.ex. London och New York. Diasporans inflytande har stärkts både på 
ett lokalt och globalt plan till följd av globaliseringen (Scholte 2005:226ff).  
 Cohen är, till skillnad från flertalet författare, av motsatt uppfattning 
och menar att den ömsesidiga interaktionen som pågår endast är en 
tillfällighet. Han hävdar att det inte finns ett kausalt samband mellan 
globalisering och diasporans tillväxt (Cohen 1997:176f).  
  
Enligt flera teoretiker förskjuter diasporan centrum (värdlandet) och ersätter 
det med förhållandet till periferin (hemlandet). Förenklat representeras 
centrum av industrialiserade länder, medan periferin representeras av 
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utvecklingsländer. Samtidigt som avståndet ökar när diasporan rör sig bort 
från periferin har diasporan kunnat behålla samt intensifiera kontakten med 
hemlandet med hjälp av Internet (Gilroy 1998:17ff). Globaliseringen har på 
så sätt gett upphov till en transnationell identitet som inte är bunden till 
statsgränser (Scholte 2005:224ff) Som en följd av detta har transnationella 
etniska nätverk skapats som arbetar för en politisk agenda över och mellan 
statsgränser (Kinnvall 2004:742).  
 Ett ypperligt exempel på detta fenomen är den framgångsrika 
Tamildiasporan, eller Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) som den 
aktiva gruppen kallar sig (Wayland 2004:405f). Sedan Tamildiasporan 
emigrerade från Srilanka har deras makt och inflytande i det nya och gamla 
hemlandet växt. Således har deras aktivitet på det globala planet ökat 
samtidigt som de har förstärkt banden med bundsförvanterna i hemlandet. 
De har förstärkt sin förankring i det lokala (Wayland 2004:419f).  
 

4.2 Visionen om hemlandet 

Medlemmar av diasporan har ofta en upphöjd bild av landet eller platsen 
som de härstammar från. Visionen om hemlandet betecknas av imaginära 
bilder eller myter. Det kan till exempel porträtteras av en vacker sjö eller 
utsikt, en bergskedja eller kanske hur härligt det känns att gå på just den där 
vägen och känna doften av just de där blommorna. De imaginära bilderna 
representerar alltså en stark känsla av igenkännande som är kopplat till 
trygghet (Hall 1998:242).   
 På senare tid har dock diasporan även kommit att innefatta personer 
som inte önskar återvända, utan accepterat värdlandet som sitt nya hemland 
och vill stanna (Cohen 1997:75ff).   
 

4.3 Diasporan idag 

Som tidigare nämnts kan begreppet diaspora vara svårdefinierat, och sedan 
några årtionden tillbaka innefattar begreppet flera olika variationer av den 
ursprungliga definitionen.  
 Särskilt svårt blir det i praktiska frågor. Till exempel om bidrag ska 
betalas ut som gäller särskilt för diasporagrupper eller angående 
lagstiftning. Oavsett vilken definition man väljer använda har personer 
tillhörande diasporan enligt Cohen, en sak gemensamt – de är alla 
marginaliserade av värdlandet och utsetts dagligen för förtryck och 
diskriminering (Cohen 1997:57ff).  
 
På senare tid är det flera teoretiker som hävdar att diasporan bör refereras 
till som den gamla och nya diasporan. 
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I Sahoos artikel om diasporans identitet i ett transnationellt perspektiv, 
beskriver han varför och vilka sociala grupper som berörs. Sahoos menar att 
den nya diasporan utgörs av välutbildade personer som behåller kontakten 
med hemlandet, medan den gamla diasporan utgörs av icke-utbildade som 
inte har någon kontakt kvar med hemlandet. Den nya diasporan 
kännetecknas också vanligtvis av en migration till följd av möjlighet till en 
bättre utbildning eller jobb. Den gamla migrerade istället på grund av krig 
och politisk förföljse. 1980 hade till exempel 790 000 frivilligt immigrerat 
till Storbritannien, medan den siffran var 1,2 miljoner 2001. Dessa siffror är 
hämtade från Sahoos artikel som är tagna från Report of the HLC (MEA 
2001) (Sahoos 2006:87). I förstående avsnitt följer en genomgång av några 
av de orsaker som har lett till att personer tvingats lämna sitt hemland. Jag 
har valt att ta upp de två vanligaste orsakerna, men kommer dock inte 
fortsätta på Sahoos linje med en indelning av den gamla och nya diasporan 
då jag finner den begränsande. I texten nedan behandlas även de faktorer 
som anses ligga till grund för den gemenskap som anses definiera 
diasporan. 
 
  
   

4.4 Diasporans integration 

Som diskuterats tidigare är en av orsakerna till varför människor lämnar sitt 
hemland, fruktan för sitt liv. Således utgörs en stor andel av diasporan av 
flyktingar från länder som befinner sig i krig. Dock innefattas även länder 
där religiös, social och politisk förföljelse är vanligt förekommande samt 
straffbart.  
 En annan orsak till att människor emigrerar är på grund av ekonomiska 
fördelar, eller snarare icke-existerande ekonomiska fördelar. Eftersom 
flertalet personer kommer från länder med svåra ekonomiska problem och 
få arbetstillfällen, finns det för flertalet ingen annan utväg än att söka jobb i 
ett annat land. De blir således tvungna att flytta dit arbete erbjuds (Cohen 
1997:58ff). Hos den första generationen av den pakistanska diasporan i 
Storbritannien blir detta tydligt då många kom på grund av ekonomiska skäl 
och jobben de tillsatte var arbetsintensiva med låga krav på språk och 
förkunskaper.  
 Andra generationen som föddes och växte upp i Storbritannien hade 
bättre förutsättningar då de kunde bygga vidare på det kontaktnät som redan 
fanns etablerat. Samtidigt hade dem möjlighet till en bättre utbildning. De 
fick en starkare utgångspunkt i alla avseende, inte minst språkmässigt. 
Genom en stark sammanhållning i gruppen kunde man ta del av varandras 
erfarenheter och kunskap. Man stöttade varandra ekonomiskt, till exempel 
genom fördelaktiga lån, och på så sätt kunde man hjälpa varandra att få 
jobb eller att starta eget företag (Cohen 1997:172; Mohammad 1999:223f; 
Brah 1996:87ff).  
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Diasporan delar alltså en gemensam historia på flera sätt: de härstammar 
från samma land eller område; har varit med om liknande händelser; 
upplever starka känslomässiga band. Det innebär således att många känner 
stark samhörighet trots att de flytt ifrån olika platser, under olika 
omständigheter och tidsperioder. Ytterligare en anledning till att en stark 
kollektiv identitet infinner sig, har sina rötter i en gemensam religion, kultur 
eller språk. Alla ovan nämnda faktorer kan självständigt, eller tillsammans, 
ligga till grund för etableringen av en diasporagrupp (Cohen 1997:57ff). 

Sammanfattningsvis är det alltså en historisk bakgrund av förtyck, 
förföljelse eller krig, samt en gemensam utsatthet i det nya värdlandet och 
ett behov av att bygga upp en ny tillvaro, som ligger till grund för de starka 
band som personer i diasporan har till varandra. 
 
Ett växande problem i anslutning till immigration och flyktingströmmar är 
dock den illa fungerande integrationen mellan de båda grupperna. I 
värdlandet mottas diasporan, i många fall flyktingar, ofta ovänligt och med 
misstro. Mohammad är en av de författare som menar att den 
marginaliserade gruppen, diasporan, på senare tid har ändrat sitt 
förhållningssätt gentemot väst. I Storbritannien är detta tydligt då 
immigranter till en början tog del av värdlands kultur för att sedan isolera 
sig allt mer och hålla sig till den egna gruppen. På 1960-talet uteslöts 
diasporan, i det här fallet indier och pakistanier utifrån. Idag utesluter de 
inifrån. Det vill säga, de väljer aktivt att skapa avstånd mellan den egna 
gruppen och resten av samhället (Mohammad 1999:227; Cohen 1997:57ff).  

 
Ett första skede i denna utveckling menar Mohammad var när mannen, som 
var den första att anlända, organiserade så att hans familj kunde komma till 
Storbritannien. När han först anlände delade han bostad med tio andra män 
-av praktiska och ekonomiska skäl. När hans familj och släkt anlände var 
den ekonomiska situationen ofta något bättre. De bosatte sig tillsammans 
och började sakteligen etablera sig i samhället. I samband med det 
synliggjordes skillnaderna mellan de olika kulturerna. Den kultur och de 
normer som Storbritannien och det västerländska levnadssättet är uppbyggt 
kring, ansågs skadlig och bidra till förfall hos den egna gruppen. Det 
resulterade i en avskärmning ifrån värdlandet (Lieber & Wisland 
2002:276).  
 Det faktum att diasporan idag många gånger utesluter inifrån har lett 
till att sannolikheten för en lyckad integration har minskat betydligt (Cohen 
1997:37ff). I Storbritannien har detta spätt på den redan olyckliga och 
allmängiltiga attityden som majoritet har gentemot diasporan. Denna oftast 
rasistiska inställning florerar öppet i samhället, vilket tydligt exemplifieras 
av media. Det är framförallt tabloidtidningar som inte drar sig från att 
publicera åsikter av rasistisk natur (Modood 1997:163).  
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5 Identitet 

Vad är identitet? Går det att definiera -identifiera? Är det möjligt att 
undvika att kategorisera, att inte dela in i fack?  

Calhoun menar att det är oundvikligt. Han hävdar att vår identitet är 
förankrad i idéer om moral och ideal. Vi för en ständig kamp inom oss för 
att tyda fel-kategoriseringar samtidigt som vi försöker leva upp till våra 
ideal. Inom vetenskapen ansågs länge identitetskonstruktion vara en 
harmonisk process. Sen upptäcktes det att identitetskonstruktion är en 
komplex samverkan mellan multipla ofullständiga fragment av olika 
identiteter som tillsammans bildar en enhet. Identitetens utformning 
förändras framför allt i kontexter som påverkar oss starkt emotionellt. 
(Calhoun 1994:9ff).  

 
Cohen delar in identitetskonstruktionen i två modeller. Den första innebär 
att identiteten skapas ur personens historiska bakgrund och erfarenheter. De 
regler som identitetskonstruktionen följer anses i denna modell var 
universella. Vidare anses identiteten bestå av en essens, en kärna. Ett 
exempel på detta skulle kunna vara personer som tillhör samma 
nationalistiska identitetsgrupp. (Cohen 1997:91ff). Psykoanalytikern 
Eriksson talar, mycket förenklat, också han om en kärna, då han menar att 
processen kring identiteten pågår i kärnan av individen och genom en till 
synes omedveten process (Caprarar & Cervone 2000:31) 
 Den andra modellen finns beskriven hos flertalet teoretiker. Enkelt 
förklarat innebär den motsatsen till modell ett. Den menar att 
identitetskonstruktion inte skapas ur historia och att det inte finns någon 
essens. Den är i ständig förändring och kan således aldrig anses komplett 
eller klar. Identiteten definieras utifrån andra, eller snarare genom 
skillnaden till andra. Den är kontextuell och anses således inte följa några 
universella lagar. (Grossberg 1996:89ff; Caprara & Cervone 2000:29ff). 
Denna modell är framförallt den som postkolonial teori utgår ifrån 
angående identitetskonstruktion (Cohen 1997:91ff; Hall 2002:80ff).  
 
Den ständiga förändring som nämns ovan, denna flyktighet, återfinns hos 
många teoretiker. Den kan beskrivas på olika sätt. Zyfmunt Bauman 
utrycker identitetens flyktighet genom att hänvisa till svårigheten att bevara 
identiteten, inte att konstruera den (Bauman 1990:29ff). Hall hävdar vidare 
att identitet inte handlar om vem man är, eller vem man har varit, utan 
istället vem man kan bli (Hall 2005:89ff). Han menar att identiteten 
förstärks och omformas genom igenkännandet hos en annan person eller 
grupp. Vidare hävdar Hall att denna process ständigt pågår och att en 
identitet aldrig kan förloras eller återvinnas därför den aldrig kan 
färdigställas eller anses vara komplett (Avtar 1996:20; Hall 1996:2).  
 Brah Avtar är inne på samma linje i sin bok Cartographies of 
Diaspora från 1996. Hon menar att vi är i konstant förändring, fast vi inte 



 

18   

själva tror det -en illusion. Identitet beskriver hon som en enigma som per 
definition omöjliggör en precisering. Hon förklarar vidare och menar att 
jaget förändras från dag till dag, eller från situation till situation, samtidigt 
som det ändå finns en beständighet (Brah 1996:20).  
 

”If you can’t locate the other, how are you to locate yourself?” (Minh-Ha 1999:217) 
 
Ovan citat tar fasta på ett genomgående tema, nämligen att människan 
endast har möjlighet att betrakta sig själv utifrån andra (Hall 1996:65ff; 
Cohen 1997:54ff; Modood 1997:160ff; Bhahba 2001: 15f). Stämmer detta 
påstående innebär det att identitet, frågor om sin och andras identitet i teorin 
inte skulle existera vid en absolut isolering (Cohen 1999:61f).   

 
 

5.1 Postkolonial identitet 

Stuart Hall menar att det finns två typer av identitetskriser som kan uppstå i 
anslutning till postkolonialismen. Den första är i kampen för 
avkolonialisering och den andra vid en seger, närmare bestämt om kolonin 
förklaras självständig. Kampen är ofta lång och utdragen till följd av 
uppgiftens intensitet och svårighetsgrad (Hall 2005:81ff). Vidare betonar 
han dock vikten av att den ”nya” identiteten får utvecklas naturligt, och 
inget upplevs som tvång (Hall 2005:89ff; Friedman 1997:82f). Hall menar 
att omkonstruktioner som har sitt ursprung i en ockupation av hemlandet, 
men även till följd av globalisering, har en negativ påverkan på personen 
(Hall 1996:69). För de som blivit koloniserade blev det därför nödvändigt 
att omkonstruera den dåvarande identiteten för att kunna hantera och 
överleva den objektifiering som de blivit utsatta för.  
 Men det var inte enbart människorna i de koloniala områdena som fick 
börja reflektera över sin identitet.  Långt senare, i dagens samhälle fick de 
vita britterna problem med sin identitet (Hall 2005:89ff; Friedman 
1997:82f). Den brittiska identiteten som varit reserverad för vita britter, 
blev tillgänglig för alla och de förlorade en del av sin exklusivitet (Cohen 
1997:67f).  
   
  

5.2 Kulturell identitet 

Kulturell identitet bygger i grunden på att det finns en gemensam nämnare. 
Som jag tidigare varit inne på, kan detta till exempel innebära att det finns 
en gemensam historia, liknande referensramar eller att man lever efter 
samma normsystem. Den kulturella identiteten utgörs av en eller flera 
nämnda komponenter (Brah 2005:19). En känsla av gemenskap leder dock 
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även till att avståndet ökar till dem utanför gruppen. Således innebär det att 
precis som likheterna knyter samman gruppen, leder olikheterna till distans 
(Mohammad 1999:225).  
 Homi K Bahabhas teorier angående kulturell identitet behandlar den 
utveckling och förändring av immigrantens kulturella identitet som sker vid 
ankomsten till ett annat land. Bahabha har namngivet detta fenomen 
cultures in-between. Det vill säga, det stadiet personen befinner sig i när 
han eller hon är mitt emellan den gamla och nya kulturen. Detta stadie utgör 
länken mellan de båda kulturerna (Bhabha 1996:53f).  
 Grossberg har en snarlik teori, men han kallar den a third space, ett 
tredje rum (författarens översättning). I det tredje rummet är identiteten i 
ständig förändring och kan aldrig bestämmas. I detta tredje rum finner man 
den hybridiserade identiteten. Det är en form av border-crossing, som 
skulle kunna översättas till en gränsöverskridande identitet (Grossberg 
1996:91f). Friedman ratar dock hela idén om ett stadie eller rum mellan 
identiteter. Han menar att det endast leder till ytterligare klassificering 
(Friedman1997:79).  
 Sammanfattningsvis förutsätter teorierna ovan att det finns homogena 
grupper. Friedman menar att det inte är möjligt och att kulturer är en 
produkt skapad av olika fragment där det viktigaste inte är varifrån 
byggstenarna kommer, utan hur de är sammansatta. Det är 
sammansättningen som gör kulturen specifik (Friedman 1997:81). Vidare 
anser han, vilket blir tydligt i hans diskussion kring Ian Chambers teorier 
om identitet, att vi måste sluta tänka i banor av rötter och nationalitet.   
 Friedman anser att alltför mycket fokusering läggs på var vi kommer 
ifrån, istället för vem vi är (Friedman 1997:77). Både Friedman och Gilroy 
menar att om människor inte hade så kallade rötter, en historisk kulturell 
och geografisk förankring, samt emotsatte sig traditionalism, så skulle vi ha 
en värld utan rasism. (Friedman 1997:76). 
   
 

5.3 Identitet – en fusion? 

Identitetskonstruktion täcker ett stort område av teorier. Följande avsnitt 
kommer fokusera på vad som tidigare berörts vagt: en identitet formad av 
två eller flera identiteter i en. Bland dem nämns multiculture, hybridity och 
trancedenity (van der Veer 1997:92). Nedan följer en närmare beskrivning 
av hybriditet och multikulturalism. Jag har valt att begränsa mig till dess två 
på grund av platsbrist. 
 

5.3.1 Hybriditet  

De första användningsområdena för begreppet hybriditet, var inom biologin 
samt essentialism. Numera används uttrycket även i diskussioner kring 
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identitet. Som nämnts i tidigare kapitel har globaliseringen lett till en ökad 
tillgänglighet av kommunikationsmedel. Denna masskommunikation har 
bidragit till att interaktionerna mellan personer med olika kulturell 
tillhörighet ökat. Detta har således lett till att hybridiseringen intensifierats 
(Canchini 2000:41ff).  
 En hybridiserad identitet innebär att identiteten består av två eller flera 
identiteter som har ”smält” samman till en ny. Trots att denna första 
introduktion låter ana en identitet som inte längre är bunden till redan 
angivna mönster, säger den implicit att det finns homogena kulturer. Att det 
skulle finnas en homogen hybriditet är dock en motsägelse i sig själv. 
(Friedman 1997:85).  
 Begreppet hybridisering diskuteras av flertalet författare. Arnett 
hävdar att endast vid upptagandet av den nya kulturen samtidigt som 
bevarandet av den gamla kan konstruktionen ge ett positivt utslag. Arnett 
kallar denna konstellation för bicultural identity (Arnett 2002:777).  
 Hall menar att hybridisering är något bortom den kulturella genuinitet 
eller homogenitet som flertalet författare refererar till. Han menar istället att 
den är en fusion av flera kulturer (Hall 2005:80ff).  
 Canchini anser likt Friedman att hybriditet kan bidra till något positivt 
och att det inte nödvändigtvis behöver innebära en binär konstellation, men 
han använder dock just en sådan i sitt exempel. Han menar att ”en kultur 
flyttar in hos en annan kultur”. Det vill säga att om en person med indiskt 
ursprung immigrerar till Storbritannien blir han indisk-britt (Canchini 
2000:41ff)  
 Svårigheten med hybridisering är att många gånger så befästs 
problem som postkoloniala teoretiker ämnar minimera. En hybrid identitet 
begränsar många gånger till två kulturer. För även om författarna menar att 
hybriditet innebär ett slags flow, flöde, mellan kulturer fortsätter territoriella 
gränser samt områden att ha betydelse (Caglar 1997:172). Friedman 
diskuterar cultural flow. Trots att han hävdar att alla typer av nybildande av 
identiteter är negativa, menar han att hybriditeter är genuina och positiva. 
Detta flow är ett direkt resultat av globaliseringen (Friedman 1997:72,83).   
 

5.3.2 Multikulturalism 

Multikulturalism är ett begrepp som ofta används i studier kring identitet 
och marginaliserade. Begreppet används för att beskriva den variation av 
kulturer som finns representerade hos en person eller grupp (Caprara & 
Cervone 2000:29ff). Multikulturalism kan delas upp i olika subgrupper men 
jag har valt att stanna vid en generell definition. Enligt Caglar ger 
begreppets definition möjlighet till åtskillnad och likvärde samtidigt som 
det representeras av en identitet som är föränderlig. Den har inte fast kärna 
eller begränsande ram (Caglar 1997:177ff). Trots begreppets generositet 
anser många att multikulturalism representerar samma enkelspåriga metod 
som använts tidigare för att beskriva transformeringen av kulturell identitet. 
Begreppet har använts flitigt inom politiken för att institutionalisera 
olikheter, vilket har gjort det till ett värdeladdat begrepp (Caglar 1997:179).  
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Ett praktiskt exempel går att finna hos den Engelska Kyrkan i 
Storbritannien. De har engagerat sig mycket i multikulturella frågor. De har 
vid upprepade tillfällen varit dem som har backat upp muslimer i 
Storbritannien när de varit i behov av stöd -mer och snabbare än någon 
annan institution. Det är många som anser att detta inte är något annat än ett 
försök från kyrkan att stärka sin ställning i samhället. På senare år har 
kyrkan tappat många anhängare, och blivit tvingade till en aktiv roll i frågor 
som berör befolkningen för att attrahera fler potentiella anhängare (Modood 
1997a:8f). 
 
Som tidigare har diskuterats ställer sig Bhabha till de teoretiker som anser 
att hybridisering öppnar upp för en dialog som motsätter sig biarnism, och 
motverkar att befästa minoritetens position som en del av det hela (Bhabha 
1996:58) 

Begrepp som hybriditet eller multikulturalism anses av många bygga på 
motsättningar. Båda begreppen hävdar implicit att det finns två eller flera 
homogena kulturer. Dessa möts sedan i en hybrid eller multikulturell kultur. 
Samtidigt som man menar att det finns homogena kulturer, förstärker man 
också vikten av territoriella gränser enligt principen: en kultur -ett område 
eller land (Friedman 1997:82). 

Lévi-Strauss anser att alla kulturer är ett resultat av en blandad 
sammansättning som gör att det blir omöjligt att tala om monokulturer. Alla 
kulturer är multikulturella och skapandeprocessen har pågått i århundraden 
(Hall 2002:80ff). 

 Tariq Modood utrycker problemet, eller lösningen, A culture is made by 
change – kultur skapas genom förändring (författarens översättning). Han 
fortsätter vidare med att understryka hur kärnan, eller essen av en kultur 
inte kan verka utan kulturen och vikten av att kunna se förändringar, 
likheter och kopplingar mellan historiska händelser (Modood 1997a:11f). 
Återigen, letar man efter likheter så säger man implicit att det finns 
olikheter. Caplan framhäver vikten av att arbeta i motsatt riktning till 
kulturen (againts culture) i ett försök att finna nya vägar till att undersöka 
hur identitet och kultur utvecklas (Caplan 1997:177)  
 

5.4 ”Lika barn leka bäst?” – Gruppidentitet  

Minimal group paradigm innebär att individer tenderar gynna den egna 
gruppen framför andra grupper även om fördelarna, som namnet låter ana, 
är minimal. Det beror på att grupptillhörighet genererar självförtroende. Det 
är viktigt att på alla sätt stärka den egna gruppen (ingruppen) gentemot 
andra grupper (utgruppen). Således verkar gruppen för att tydliggöra 
skillnader till de utanför gruppen (utgrupp), samt likheterna inom gruppen 
(ingrupp). Desto fler likheter medlemmar av en grupp delar, desto starkare 
blir gruppen. Genom att förenkla de kognitiva egenskaperna hos en annars 
alltför komplex individ finns det möjlighet att homogenisera gruppen. Det 
bidrar i sin tur till att gruppen stärks och att avståndet till den Andre ökar.  
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Det finns således en central strävan efter att upphöja den egna gruppen, 
vilket i sin tur bidrar till en nervärdering av utgruppen. Eftersom gruppens 
känsla av samhörighet förutsätter en likhet gruppmedlemmar emellan samt 
ett väl förankrat samförstånd, ökar också skillnaden till dem utanför 
gruppen (Kinnvall 2003:749).  
 Utifrån kolonisatörernas perspektiv under kolonialismen, applicerades 
denna metod för att förtydliga den egna gruppens gränser, samt skillnaderna 
mellan dem och utgruppen. Kolonisatörerna betraktade sin grupp 
överlägsen människorna de hade koloniserat.  
 Denna tankekonstruktion innebar, som nämndes i början av uppsatsen, 
att de som inte tillhörde den egna gruppen betraktades som mindre värda, 
de var den Andre. Denna klassificering kom till en början att endast 
användas av kolonisatörerna. Efter frekvent användning förvandlas den till 
en definition som även personer som blivit koloniserade använde när de 
refererade till sig själva. Den av förtryckaren konstruerade identiteten som 
enbart stod för icke-önskvärda egenskaper blev deras. De började sakteligen 
betrakta sig själva som annorlunda och utan värde (Hall 2005:233).  
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6 Rasism 

Enligt David T Goldberg så har kulturell rasism funnits sedan 1700-talet 
och är inget nytt fenomen (Goldberg 1994:70). Begreppet rasism, racism, 
användes däremot inte i Storbritannien i litterära verk förrän på 1940-talet.  

Under 1980-talet talade flertalet sociologer om vad som refererades till 
som new racism, ny rasism (författarens översättning). Det innebar att 
personer särbehandlas på grund av sin kultur, istället för som tidigare, för 
sitt biologiska ursprung (Goldberg 1994:98).  

Tariq Modood tänker i samma banor med väljer att använda begreppet 
cultural racism för att skilja mellan den biologiska rasismen och den icke-
biologiska. Den vanligaste uppfattningen förr var att dem som såg 
annorlunda ut också var annorlunda. Idag handlar rasism däremot om 
sociala strukturer och värderingar. I likhet med Hall menar hon att den inte 
behöver vara riktad mot enskilda individer utan kan även vara riktat mot 
grupper (Modood 1997:165ff).  
 
Hall och Friedman menar att en strävan efter etnisk homogenitet 
oundvikligen leder till rasism (Hall 1996:81ff; Friedman 1997:75). Hall 
hävdar vidare att rasism inte riktar sig mot individer, utan grupper (Hall 
1996:3) Det skulle möjligtvis kunna förklara varför vissa personer kan 
besitta ett rasistiskt förhållningssätt gentemot en grupp och samtidigt vara 
bästa vän med en person ur gruppen (Modood 1997:163). Rasism kan 
därför ibland framstå som paradoxal. I dagens Storbritannien finns flera 
exempel på personer som har en vän från den grupp som sedan förtrycks. 
Detta förklarar man med att vännen är ett undantag, han eller hon är inte 
som de andra i gruppen.  

Ett annat exempel är förtryckaren som tar del av andra kulturer; mat, 
musik och kläder, men fortsätter sin rasistiska hållning gentemot gruppen. 
Ett typiskt exempel är indisk mat som är väldigt populär i Storbritannien 
hos bland annat vita britter (Modood 1997:162ff).  
  
 

6.1 Den moderna rasismen 

Den dubbla rasismen betecknas alltså av mer än hudfärg. I takt med att 
familjer ur diasporan började bygga upp sina liv i Storbritannien blev det 
mer tydligt än tidigare vem som hade immigrerat, men inte integrerat. 
Istället för att likheter framhävdes mellan den brittiska och diasporans 
kultur, belystes skillnaderna. Avvikelsen i normer, tradition och seder 
markerades. Denna skillnad var annorlunda från den åtskillnad som tidigare 
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endast koncentrerat sig på biologiska attribut. Centralt i denna dubbla 
rasism var dock fortfarande den biologiska indelningen mellan vita britter 
och färgade icke-britter. Det ledde vidare till att den sistnämnda gruppen, 
färgade icke-britter, delades upp i asiater och västindier. Denna uppfattning 
och definition användes inte bara av högerextremister utan även av det 
brittiska folket som en allmänt accepterad referering till människor de ansåg 
passade in på den beskrivningen (Modood 1997:154f). 
 
En antirasistisk rörelse bildades i USA för att agera motvikt och bekämpa 
rasism. Den spreds senare till Storbritannien där den dock inte fick samma 
fäste. Problemet enligt Modood var att i USA inriktade den sig på att 
försvara den svarta amerikanen, framförallt dem med rötter i Afrika. Det 
handlade om rasbiologi och den antirasistiska rörelsens budskap var: alla 
människor är lika oberoende hudfärg. Storbritanniens diaspora grupper 
skiljde sig då deras största ”problem” inte var diskriminering på grund av 
hudfärg. Förtyket de kämpade mot gällde för och främst religion och kultur. 
De hamnade så att säga ”mellan två stolar”.  

Ytterligare en orsak var att de hade en annan agenda än rörelsen i USA. 
Många planerade nämligen inte att stanna i Storbritannien, utan tänkte att 
de endast var där tillfälligt för att arbeta. De la därför inte samma vikt vid 
att en multikulturell policy infördes i Storbritannien (Modood 1997:158f). 
Beträffande organiserade etniska grupper idag, så är Cohen en av dem som 
tror att organiseringen av nationella grupper kommer att öka på grund av 
globaliseringen. Det kommer ge deras nationalistiska idéer ett starkare fäste 
i samhället (Cohen 1997:156). 
 Så, vad som vid en första anblick skulle kunna klassas som religiös 
intolerans, handlar också om rasism. Det har vuxit fram en kulturell rasism 
som riktar sig mot icke-vita med annorlunda livsåskådning eller kultur än 
vad majoriteten praktiserar. Således förstärker den kulturella rasismen 
föreställningen om den Andra samt den redan marginaliserade delen av 
befolkningen (Modood 1997a:4).  

  
 

6.2 Delat ansvar? 

Väst lyfts ofta fram som en representant av det onda inom postkolonial 
teori. Jag anser det därför vara viktigt att lyfta fram andra teorier. Till 
exempel så har muslimer under århundraden varit med om att skapa den 
Andre. Ett annat exempel som kan bindas till etniciteter är i östra Europa 
där oroligheter funnits väldigt länge och där det i flera fall utvecklats till 
krig. Ett exempel är forna Jugoslavien, där människor med en annan 
etnicitet blev per automatik den Andre (Modood 1997a:1ff). 
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7 Slutdiskussion 

Postkolonial teori avser belysa den socio-ekonomiska maktstruktur som 
kolonialismen befäste. Postkoloniala teoretiker vill motarbeta den 
marginalisering, rasism och det förtryck det koloniala arvet förde med sig. Genom 
att tydliggöra och kritiskt granska förhållanden mellan den marginaliserade och 
gruppen som marginaliserar vill postkoloniala teoretiker upplysa och skapa en 
medvetenhet om de oförrätter som fortfarande pågår. 

Metoden, eller snarare diskursen, medför dock en problematik som inte går att 
ignorera. Flertalet forskare visar på riskerna med att belysa en diskurs som kan 
förstärka de missförhållanden man avser bekämpa. Ytterligare en aspekt är den 
risk till förstärkning av de negativt värdeladdade begrepp som används i 
diskursen, men som många gånger är nödvändiga i narrativet. Ett exempel är den 
vanligt förekommande tankekonstruktionen som delar in världen i ett socialt-
politiskt-kulturellt Öst och Väst. 
 
Det har skett ett skifte i diasporans situation och roll i samhället. Den 
marginalisering som länge har skett utifrån, sker nu även inifrån. Utgruppen 
representeras av värdlandet och det hela, medan ingruppen är den marginaliserade 
diasporan och delen. En integrering möter numera motstånd från båda grupper.  

Det koloniala arvet innebär numera även att diasporan bidrar till att utesluta 
sig själva. De tar ett aktivt avstånd från värdlandet genom isolering med den egna 
gruppen. Anledningar är flera, men till exempel så motsätter de sig det 
västerländska sättet att leva på, då det ofta strider mot deras grundläggande 
idélära. Vidare vill de skydda nästkommande generationer från att bli påverkade 
av den kultur samt normer, som utgör grunden till detta levnadssätt. 

 
I mötet mellan två grupper påverkas identiteten olika. Teorierna är många om 
identitetskonstruktionen, och en del forskare menar helt enkelt att det är två 
identiteter som möts och bildar en ny. Andra hävdar att det inte ens existerar 
homogena identiteter -processen är mer komplex än så. Forskarna talar istället om 
multipla delar som tillsammans bildar en identitet. Idéerna om hur vida en 
identitet är beständig eller i konstant rörelse, går också isär. Vissa forskare menar 
att identiteten är en hybrid av två eller flera identiteter som sedan förstärks och 
utvecklas i globaliseringen. 

Personer i de koloniserade områdena genomgick flera identitets-
omkonstruktioner. Bland annat i hemlandet och sen i mötet med värdlandet. Ett 
exempel är den pakistanska och indiska diasporans utveckling i Storbritannien. 
Den visar på hur identiteten omkonstrueras och adapterar till nya roller och 
positioner i samhället. När de först anlände på 1960-talet så var det i rollen som 
tillfällig arbetskraft. Idag har större delen av deras familjer flyttat till 
Storbritannien, och nya generationer har växt upp. En del teoretiker hävdar att 
deras identitet skulle kunna definieras enligt ”indisk-britt”. Detta resonemang har 
dock fått kritik för att det utgår från ett exakt antal av två homogena identiteter, 
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samt kan bidra till en förstärkning av marginaliseringen –en förstärkning av det 
koloniala arvet.  

 
För diasporan innefattar begreppet rasism sen en tid tillbaka även religion och 
kultur. En kulturell rasism blev tydlig i Storbritannien när skillnader och olikheter 
i religion och kultur belystes. Forskarna, med Modood i spetsen, talar om en så 
kallad dubbel rasism. Detta har i sin tur lett till att diasporan i Storbritannien inte 
har engagerat sig i den anti-rasistiska rörelsen som hade sitt ursprung i USA, då 
den framför allt fokuserade på skillnader kring hudfärg. Det visar på att det 
koloniala arvet skiljer sig åt beroende på vart diasporan kom ifrån och i vilket land 
de valde att bosätta sig.  
 
Det spatiala rummet har krympt i och med Internet och globaliseringen. För 
diasporan har det inneburit kortare avstånd och förbättrad kommunikation. Det har 
gjort det möjligt för diasporan att hålla kontakt oavsett geografiskt avstånd. 
Globaliseringen har gett upphov till en transnationell identitet som inte är bunden 
till statsgränser.  
 
Genom att belysa likheter hos varandra, samt olikheter till andra, stärks 
automatiskt banden till gruppen. Diasporan har gjort just detta på senare tid, och 
på så sätt använt sig av konstruktionen vi och dom de ärvde från kolonialismen -
men för att applicera på sina forna förtryckare. Den Andre har kommit att 
appliceras på, och av båda grupper.  Vem som är vem i vi och dom beror helt på 
vart man väljer vända blicken. Sammanfattningsvis har alltså diasporan inflytande 
stärkts både på ett lokalt och globalt plan till följd av globaliseringen, även om det 
finns de teoretiker som hävdar att det inte finns några belägg for kausala samband 
mellan globalisering och diasporan.  
 
Som avslutning kan sägas att, om antagandet att identitetskonstruktionen endast 
kan ske när människan har möjlighet att betrakta sig själv utifrån andra stämmer, 
vilket Hall, Cohen, Modood, Bhahba med flera hävdar, är det omöjligt att frångå 
kravet att jämföra sig med andra för att fastställa likheter samt olikheter i 
identitetskonstruktionen. Med jämförelsen ökar risken för att tankekonstruktionen 
vi och dom cementeras. I sammanhang som kolonialismen representerar förstärks 
denna konstruktion och den Andre manifesteras och utsätts för diskriminering och 
förtryck.  

Betraktat ur ett postkolonialt perspektiv hävdar därmed majoriteten av 
forskarna att diasporan fortfarande befinner sig i ett ojämlikt förhållande 
dominerat av diskriminering, även om flera forskare menar att det har skett ett 
skifte. Det koloniala arvet har påverkat diasporans identitetskonstruktion i 
individens enskilda känsla av värde, självkänsla och föreställningen om vem de är 
och var de kommer ifrån. Det koloniala arvet har skapat starkare band till diaspora 
gruppen och ett avståndstagande till värdlandet.  
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7.1 Fortsatt forskning 

 
Syftet med postkolonial forskningen är som sagt att belysa samt upplysa. 
Den ämnar bidra till en rättvisare behandling av nästkommande generationer 
vars koloniala arv innebär en marginalisering. En fortsatt forskning inom 
området är avgörande.   
 Vidare bör diasporans identitet i samhället, samt aspirationen att 
integreras, med fördel utredas. Hur villig är diasporan att bli en del av det 
hela? Om en integration anses vara målet, så handlar det i dagen samhälle 
möjligen istället om att få de båda grupperna, eller delarna, intresserade av 
att integreras med varandra, att bli en. Flertalet teoretiker efterlyser 
dessutom mer forskning kring hur kolonialismen påverkades ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Hur har de kapitalistiska krafterna påverkat 
maktstrukturen? Och själv kan jag tycka att en mer balanserad diskussion 
skulle kunna vara önskvärd gällande de, om några, positiva effekterna av 
kolonialiseringen.  
 Fortsatt forskning hade dessutom varit önskvärd gällande den Andre. 
Finns det till exempel fler exempel på situationer då den Andre, utifrån ett 
västerländskt perspektiv innehaft den roll som så ofta tillfaller väst? 
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