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The purpose of this paper is to understand how the identity creation has been formed among 

second generation immigrants with backgrounds from Asia and Africa, based on their 

experiences and society's view of "Swedishness". Our choice was the second-generation youths 

from Stockholm between the ages of 18-30 with roots in Asia and Africa. The study was 

conducted by the help of interviews in form of two focus groups with 4-6 participants per 

group.  

 

Six categories were identified and were central when it came to young people's experiences of 

these concepts, "Swedishness" we and them, the environment, racism, ethnicity and identity. 

We used an intersectional perspective and postcolonial theory when we analyzed our material. 

Our conclusions were that the term "Swedishness" have not made progress in line with the 

social development of migration the past decades, which resulted in the exclusion of this group 

from the category Swedes even though they were born in Sweden. The consequences of this 

matter was that the interview participants did not feel affinity with ethnic Swedes, which has 

affected their sense of alienation. 

 

Keywords: second-generation immigrants, identity, “swedishness”, racialization, racism, 

belonging. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Enligt statistiska centralbyrån (2017) hade Sverige i början av detta år en population på cirka 

tio miljoner invånare där närmare 1.7 miljoner är födda utomlands, motsvarande 17,9% av 

folkmängden. Dessa utlandsfödda individer har givit upphov till andra generationens 

invandrare, vilket definieras som individer födda i Sverige av en eller båda föräldrar födda 

utomlands (Nationalencyklopedin, andragenerationsinvandrare, u.å). Andra generationens 

invandrare anses idag representera cirka 1.3 miljoner människor i Sverige (Statistiska 

centralbyrån, 2016). 

  

Som andra generationens invandrare ifrågasätts man upprepade gånger om vart man kommer 

ifrån, att svara svensk räcker inte alltid till och man förväntas svara på flertal följdfrågor om 

sin bakgrund. “Varifrån kommer du, egentligen?”, ställs oftast till individer som invandrat 

eller som är födda i Sverige av föräldrar som invandrat. Detta är ett exempel på en fråga som 

ställs av andra som omedvetet/medvetet bevakar gränserna för föreställd svenskhet (Bursell, 

2016). I samhällen likt det svenska finns processer som marginaliserar dem som anses vara 

främmande och därigenom skapas minoritetsgrupper. Nya former kring tillhörighet och 

gemenskap utvecklas då den sociala förankringen för dessa individer varken behöver vara i 

värdlandet eller i det samhälle de har sina rötter från (Olsson, 2000). 

  

Identitet är det centrala området vi har valt att fördjupa oss i. Identitet betyder densamma och 

innebär en beteckning på något som äger stabilitet och kontinuitet. Det är även något som 

uppstår i mötet mellan yttre och inre faktorer, samt mellan ett individperspektiv och ett 

samhällsperspektiv (Smedler & Drake, 2006). Etnisk identitet däremot handlar om den egna 

upplevelsen av att höra ihop, men även om andras syn på vilken tillhörighet man har 

(Almqvist, 2006). De ungdomar som fötts i en etnisk minoritetsgrupp i ett samhälle kommer 

alltid att ha ytterligare en dimension att hantera i sin identitetsutveckling, om de i viss mån 

ska tillhöra sin ursprungliga etniska minoritetsgrupp eller söka sig till den omgivande 

majoritetsgruppen. Att uppnå en sammanhängande identitet är en nödvändig utveckling under 

ungdomstiden. Det är viktigt att man förenar barndomen, egna val och samhällets möjligheter 

till en sammanhängande helhet, där dessa delar inte bör vara i konflikt med varandra 

(Almqvist, 2006). 

  

Rasism i Sverige uppstår i huvudsak till följd av personliga övertygelser och/eller attityder. 
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De orättvisor som produceras på en strukturell nivå mellan de grupper som är ”rasifierade” 

och de grupper som anses vara den sociala normen är ett ämne som sällan diskuteras. Det 

leder till att förnekandet av rasism blir en del av det svenska samhällets vardag och en 

begränsning för att öppna diskussioner om dessa upplevelser. Människor som inte är 

rasifierade kan undvika dess problem på allvar oavsett om andra upplever det som existerande 

(Schmauch, 2006). 

  

Det finns två olika tolkningar av begreppet ”rasifiering”, där det första ses som en samhälls 

konstruktionsprocess eller system där samhället ”rasifieras” och delas upp i olika grupper och 

ordnas utifrån hierarkiska föreställningar om rasskillnader. Den andra tolkningen menar att 

individer ”rasifieras” den sociala betydelsen är tillgiven en viss biologisk, oftast 

utseendemässig, anletsdrag (Molina, 2005). Med hjälp av vår studie vill vi lyfta upp ämnet 

”rasifiering” och svenskhet och öppna upp diskussioner om dessa ungdomars upplevelser i 

vardagen och hur de upplever att det påverkar deras identitet utifrån samhällets tilldelade 

positioner. 

  

Det råder en kolonial maktordning i dagens Sverige, högst upp i maktordningen befinner sig 

den etniska majoritetsbefolkningen samt grupper av invandrare som kan påminnas om den 

(dessa utgör grupper med bakgrund från vissa delar av västvärlden t.ex. norden, 

Storbritannien, USA). Rangordningen som råder efter denna grupp skapar ett mönster där 

asiater och afrikaner värderas lägst, där viktiga faktorer är namn, hudfärg och fenotypiska 

drag (Kalonaityté, Kawesa & Tedros, 2007). Vår valda målgrupp kommer därför att vara 

andra generationens ungdomar från Afrika och Asien för att få en djupare förståelse för vilka 

svårigheter de kan bemötas av under vardagen. Denna analys kommer genomföras med hjälp 

av ett intersektionalitetsperspektiv samt postkolonialistisk teori där vi vill få en djupare 

förståelse för maktutövande samt ojämlikhetsskapande utifrån kategoriseringar baserad på 

klass, ras och etnicitet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur identitetsskapandet har formats hos andra 

generationens invandrare med bakgrund från Asien och Afrika utifrån deras upplevelser och 

samhällets syn på “svenskhet”. 
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1.3 Frågeställningar 

- Relaterar andra generationens invandrare sig till sin invandrarbakgrund som en begränsning 

eller resurs, och i så fall varför?  

- Hur upplever andra generationens invandrare att samhället och omgivningen har haft ett 

inflytande under processen av deras identitetsskapande utifrån begreppet etnicitet?  

-Upplever ungdomarna att deras “svenskhet” ifrågasätts på grund av deras fenotypiska drag 

och i så fall hur bemöter de dessa, samt vilken inverkan har de haft på deras tillhörighet? 

  

1.4 Relevans för socialt arbete 

Socialt arbete ska genomsyras med en helhetssyn där man vid mötet med klienten ska befinna 

sig där klienten är. I mötet med ungdomar och familjer med en annan kulturell bakgrund än 

den svenska måste man ta hänsyn till bland annat deras skilda förhållningssätt och tolkningar 

av en social verklighet (Ahmadi, 2003). Vi anser att en vidare förståelse kring hur dessa 

individer påverkas av den vardagsrasism och ”rasifiering” de utsätts för kan ge förklaring för 

den problematik denna minoritetsgrupp kan genomgå form av diskriminering och 

utanförskap. 

  

1.5 Disposition 

I vår uppsats kommer vi att redogöra för hur kunskapsläget ser ut i övriga delar av världen 

samt i Sverige, med fokus på identitetsutveckling, tillhörighet samt de svårigheter man kan 

stöta på i sin vardag, Vi kommer att använda teorier om intersektionalitet, 

socialkonstruktivism samt postkolonialism som stöd i vår analys. I metodavsnittet kommer vi 

beskriva val av metod, genomförande där vi beskriver hur vår insamling av materialet gick 

till, ett resonemang kring avgränsning, förtjänster och brister samt etiska överväganden. Till 

slut förklarar vi vilken analysmetod vi har använt oss av och hur vi gick till väga för att 

genomföra vår analys. I analysdelen redogör vi våra resultat av studien, vi avslutar med en 

diskussion där vi sammanfattar studiens resultat. 

  

2. Orientering av kunskapsläget 

I vårt sökande efter tidigare forskning kring hur identitetsskapandet formas  

hos andra generationens invandrare fann vi intressant forskning både internationellt och i 

Sverige. 
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2.1 Internationell forskning  

Tastsoglou och Petrinioti (2011) har genomfört 16 intervjuer och skriver i sin artikel om hur 

identitet formas hos andra generationens invandrare födda i Kanada med bakgrund från 

Libanon. Artikeln fokuserar på om mångkulturalism, som en kollektiv identitet och en 

normativ ram, kan bygga upp en nationell identitet, utan att det involverar en förhandling 

mellan “oss, dem och andra”. Undersökningen kretsar kring hur dessa ungdomars individuella 

identiteter formas i sin kontext och om det är möjligt att de kan ta del av en mer kollektiv 

identitet. En av deras slutsatser inriktar sig på att ungdomens geografiska placering har en 

betydelse när det kommer till deras erfarenheter kring mångkulturalism. De diskuterar 

balansen mellan en religiös och kulturell identitet, spänning mellan familj, individ och sociala 

värderingar och förväntningar samt spänning mellan föräldrar och samhällets mål kontra 

individens egna önskningar. De kommer bland annat fram till att den formas utifrån två 

synvinklar, negativa aspekter som kommer från majoritetssamhället samt en annan tydlig 

identitet som formas av familjen och området man bor i. Dessa ungdomar upplever att det 

existerar en spänning mellan dessa två aspekter, då deras känsla av tillhörighet upplevs vara 

viktigt i ungdomsstadiet för det är nu de ska placera sig själva i samhället (Ibid, 2011). 

  

I artikeln skriven av Iwamoto, Negi, Partiali, och Creswell (2013) har de utifrån en 

fenomenologisk analys studerat tolv andra generationens invandrare från Indien bosatta i 

Amerika. De undersöker ras och den etniska identitetsprocessen bland individer från södra 

asien. Deltagarnas erfarenhet visar att ras och etnisk identitetsutveckling är en pågående och 

livslång process. Deras erfarenhet av rasism, föräldraskap och samhällsfaktorer bland annat 

skolgång samt umgängeskrets spelar en framträdande roll när det kommer till deras 

identitetsutveckling kopplat till ras och etnicitet. Kultur och samhällshändelser visade sig vara 

ett viktigt inslag i deras identitetsutveckling. Deltagarna upplevde att tidiga erfarenheter med 

rasism haft en inverkan på deras självkoncept och engagemang med sociala grupper, speciellt 

under barndomen. I tonåren upplevde deltagarna att de blev mer medvetna om sitt yttre 

utseende och fick ett ökat behov av att passa in. De blev väldigt självmedvetna om sin kultur, 

utövande av sin religion samt sin hudfärg. När de väl befann sig i tonåren sökte de efter 

personer med gemensamma värderingar samt olika etniska bakgrund och ras. 

  

Sabatier (2008) Genomförde en studie på 365 andra generationens invandrare från fem olika 

etniska bakgrunder (Algeriet, Väst Indien, Marocko, Portugal och Vietnam) där hon granskat 

deras kulturella identitet utifrån två inriktningar (etnisk och nationell) i sammanhang av två 
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komponenter som samhörighet (bekräftelse) och utforskning. Syftet var att förstå hur dessa 

fyra delar av kulturell identitet är skapade av flertal lager av sammanhang, kamraters 

inflytande, diskriminering, föräldrars inflytande från de intervjuade ungdomarnas synvinkel 

samt resultaten från föräldrarnas intervjuer då 356 mödrar samt 292 fäder deltog. Resultatet 

av etnisk och nationell samhörighet visades vara två självständiga komponenter. Studien 

visade att skillnaderna berodde på ungdomens syn på dess relation med föräldrarna i följd av 

föräldrarnas utlärning av deras kulturella arv, och graden av upplevd diskriminering. 

Sammanhanget mellan skolan och deras kamrater visade en lägre mängd skillnader. 

Föräldrarnas medverkan till kulturell identitet är inte begränsad till etnisk inriktning, 

föräldrarna medverkar även till en positiv nationell identitet. Denna studie har granskat alla 

tre parter inblandade i ungdomarnas sociala miljö i processen av deras kulturella 

identitetsskapande: sociala miljön (skola och vänner), graden av deras upplevda 

diskriminering samt relationen till föräldrarna. 

  

I Beharry och Crozier (2008) studie fokuserade de på att lyfta erfarenheter med rasism hos 

sex andra generationens kanadensiska kvinnor med sydasiatisk härkomst och hur det 

påverkade deras identitet. Den akulturativa processen att förhandla om rasismens erfarenheter 

resulterade i att dessa kvinnor fick en mångfacetterad och komplex identitet. Resultaten 

visade att rasism uppstod i skolmiljön, bland vänner, arbetsplatsen och bland många sociala 

interaktioner med personer av den dominerande kulturen. Studien kom fram till att rasism 

hade en inverkan på självkänslan under ungdomsåren hos dessa deltagare. Det visade sig även 

att deltagarna bestämde vilken identitet de skulle använda sig av beroende på vilken situation 

de befann sig i. Deras sociala nätverk gör det möjligt för dem att både ta till sig sitt 

sydasiatiska arv och känna sig ansluten till att även vara kanadensare. 

  

Park-Taylor, Ng, Ventura, Kang, Morris, Gilbert, Srivastava och Androsiglio (2008) skrev en 

artikel, där de genomförde semistrukturerade intervjuer för att undersöka relationerna mellan 

definitionen en “sann” amerikan, effekten av 9/11 och kriget i Irak samt deras inverkan på att 

passa in och uteslutas från den amerikanska identiteten. Detta gjordes på tio andra 

generationens ungdomar. Ett av de resultat de kom fram till visade att deltagarna upplevde att 

deras amerikanska identitet var något som utvecklades med tiden samt att deras känsla att 

vara en sann amerikan påverkas beroende på vem de var med eller vart de var. När det kom 

till deras erfarenheter som andra generationens amerikaner och hur de framställde sina 

multipla identiteter upplevde de att de kände en stark koppling till sitt etniska arv. De 
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upplevde att de identifierade sig med mer än en kultur och hade en känsla av bikulturalism. 

Det visade sig att deras dubbla arv är komplext, då de både upplever positiva känslor av 

stolthet och unikhet men även negativa känslor som identitetsförvirring, dubbla förväntningar 

och värdesammanhang. För en del var dessa ständiga växlingar stressande, vilket ledde till 

identitetsförvirring. 

  

2.2 Forskning i Sverige 

När det kommer till ett barns skolgång skriver Lindbäck och Sernhede (2012) en artikel där 

de har intervjuat tio barn från Göteborg. Syftet var att undersöka varför dessa elever från 

början valde att söka sig till innerstadens skolor, deras upplevelser därifrån samt deras motiv 

att återvända till sin stadsdel och skola. De var intresserade av att undersöka elevernas 

reflektioner om och erfarenheter av dessa skolbyten gällande framtidsdrömmar, 

utbildningsstrategier, förståelse av sociala skillnader och segregation. De kom bland annat 

fram till att dessa elever möter en stark känsla av alienation och icke-tillhörande, en 

erfarenhet som är relaterad till det segregerade och hierarkiskt strukturerade dimensioner. 

Dessa elever möter frågor om identitet och vad svenskhet är för dem.  

  

Ålund (1997) skriver om den mångetniska samhällsproblem och möjligheter med fokus på 

identitet och livsvillkor bland ungdomar i stockholmsförorten. Olika delar från Ålunds arbete 

kommer lyftas upp i vår studie, bland annat när hon tar upp att människor utsätts för en rad 

komplexa inflytelser i sitt identitetsarbete. När det gäller känslan av vem man är och 

utvecklandet av en egen identitet och att den starkt påverkas av stereotyper som tenderar att se 

förbi individen och placerar dem i olika kategorier, bland annat olika etniska tillhörigheter 

med förgivet bestämda kulturer. Hon lyfter upp att stereotypa kategoriseringar leder till 

negativa konsekvenser för utpekade människors livsvillkor och deras möjligheter att själva 

forma sitt eget liv efter egna förutsättningar och intressen. När dessa individer bemöts som en 

homogen grupp tenderar dessa stigmatiseringar att formas efter den stereotypa bild som de 

bemöts av. 

  

Ålund (1999) diskuterar i en annan artikel om hur komplext etnicitet och identitet är i ett 

mångkulturellt samhälle som Sverige. Hon tar upp att kultur för mesta dels kopplas till ras och 

etnicitet, på så sätt missar man den kulturella dynamik som existerar i samhället. Det man 

missar är hur kulturer korsar varandra samt framväxten av en sammansatt identitet. I ett 

multikulturellt samhälle växer nya kulturer, identiteter och etniciteter fram, i denna artikel 
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diskuterar hon problemen med kulturell essentialism. Hon tar bland annat upp den ojämlikhet 

som tenderar att förklaras i termer av kultur och mångfald. 

  

Asplund Carlsson och Lunneblad (2008) diskuterar att identitet blir till i samspel med 

omgivningen utifrån samhälleliga och ideologiska krav och önskningar. De studerar tre texter 

för att se hur dessa texter erbjuder, speglar och utför olika identiteter i deras karaktärisering av 

barn och vuxna i ett mångkulturellt sammanhang. De ville se hur dessa olika karaktärer 

skapas genom de skillnader, egenskaper, åtgärder och föreställningar som existerar. 

  

3. Teori 

Till vår analys har vi valt ett intersektionellt perspektiv samt postkolonialism. Här nedan 

kommer en genomgång av teorin och om hur vi har använt oss av denna teori samt perspektiv. 

  

3.1 Intersektionalitet 

Intersektionalitet belyser maktutövandet och ojämlikhetsskapandet med utgångspunkt från 

den samtida inverkan av kategoriseringar baserade på kön, klass, ras/etnicitet och sexualitet. 

Grunden för intersektionella analyser är uppfattningen av makt som sammansatt, instabil och 

kontextbaserad och av socialt verksamma som en primär beståndsdel i skapandet av olika 

gruppidentiteter och kategorier. Huvudkärnan för maktutövandet är förekomsten av normer 

som utesluter och stigmatiserar samt skapar den naturalistiska underordningen. Normalisering 

av den ojämlikhet som existerar är inte möjlig utan stigmatiseringen av grupper och individer 

(De Los Reyes, 2005). Kön, klass, etnicitet, ålder och sexualitet är inte fastställda kategorier 

utan sociala positioner som får mening i och genom människors handlingar i specifika 

institutionella sammanhang och historiska situationer. Individuella handlingar, institutionella 

praktiker, normer och rutiner och strukturella relationer skapar inte bara specifika former för 

maktutövande, utan de medför även en specifik utsatthet. Ett intersektionellt perspektiv 

problematiserar hur olika relationer av underordning samverkar i skapandet av förtryck och 

utsatthet. De strukturella, institutionella och individuella sammanfogningar som försvårar 

utsattheten och som gör diskriminering en del av vardagen blir synliga genom att belysa hur 

olika relationer av förtryck samverkar på olika nivåer. Vardagsrasism och diskriminering är 

fenomen som sällan problematiseras utifrån de utsattas erfarenheter, upplevelser och 

kunskaper. Genom att använda oss av begrepp som bland annat kategorisering (Mattsson, 

2010) vill vi lyfta upp hur dessa ungdomar hanterar sin vardag. Vi vill endast använda oss av 

begreppet etnicitet då vi anser att arbetets syfte kretsar kring detta område. Vi vill genom 



8 
 

intersektionalitet (etnicitet) få en djupare förståelse kring hur våra intervjupersoner förhåller 

sig till det som anses vara tillåtet, önskvärt och korrekt i samhället och om de anser att de på 

grund av sin nationalitet, utseende, uttal m.m. avviker från en normativ svenskhet. 

  

3.2 Postkolonialism 

Begreppet postkolonialism har många olika betydelser och är inte en sammanhållen teori eller 

ett verksamhetsområde med en enda position eller perspektiv. Teorin speglar en 

tvärvetenskaplig mångfald som är normalt för ett kritiskt tillvägagångssätt som är avsedd att 

krossa homogena föreställningar som innefattar en granskning av makt- och 

dominansförhållanden. Dock menar man att de fundamentala för postkoloniala studier är 

analyser av de positiva samt negativa effekterna av möten mellan människor och kulturer. Det 

finns en punkt som är av större vikt att studera, vilket är den påverkan den europeiska 

imperialismen haft och den förändring det har genomgått från ett postkolonialt samhälle som 

är det som fortsätter påverka en stor del av världen idag Det avser att framhäva och analysera 

de olika utvecklingarna som den europeiska kolonisationen medverkar till. Begreppet 

postkolonial syftar inte på att koloniseringen upphört utan tvärtom att den i stort sett pågår i 

dagens samhälle och att det på ett grundligt sätt karaktäriserat världen sedan 1492. Ett 

postkolonialt perspektiv är att forma kritiska analyser med utgångspunkt i vad som inom 

västerländska diskurser brukar ses på som periferin, dvs. diskurser skrivna utifrån den 

koloniserades utgångspunkt. Man vill genom detta framhäva koloniala erfarenheter och 

avslöja makt- och dominansförhållanden (Brömssen, 2005). 

  

Perspektivet poängterar språkets vikt för konstruktionen av identiteter, institutioner och 

politik. Man ska dock inte se på språket som en spegel som reflekterar det som förekommer i 

världen, man ser och analyserar inte heller språket som en lätt framställning av det talade eller 

skrivna språket. Inom de postkoloniala perspektivet eftersträvar man istället att visa hur 

världen utformas genom språkliga praktiker, där fokuserar man på de sociala relationerna 

såväl som “objektvärlden”. Språket betraktas som systematisering kring binära oppositioner 

såsom man/kvinna, vit/svart, normalt/onormalt m.m. En part i oppositionen ses som 

dominerande och skänks förtur över den andra som ses som svagare och beroende av den 

första t.ex. man/ Kvinna. Binära oppositioner är därför verksam i bildningen och 

vidmakthållningen av sociala hierarkier. Vi har valt denna teori då världen präglas av 

konsekvenserna samt den syn man har på ”rasifierade” efter västvärldens kolonisation av 

övriga kontinenter. På så sätt kan vi få en större förståelse över de strukturer och 
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maktförhållanden som lever kvar sedan koloniseringen och om det haft en inverkan hos våra 

intervjupersoner (Eriksson, Eriksson-Baaz, Thörn, 1999).  

  

4. Metod 

Metoden är centralt i genomförandet av en vetenskaplig undersökning. Den lägger grunden 

för att forskningsarbetet ska kunna genomföras på ett systematiskt, strukturerat och 

genomtänkt sätt (Lind, 2014). Under metoden diskuteras metodmässiga överväganden, dess 

förtjänster och begränsningar, tillförlitlighet, urval samt teoretiska utgångspunkter och etiska 

överväganden. Detta görs för att metoden kopplar samman forskningsfrågorna med de 

teoretiska utgångspunkterna och det empiriska material som ska användas (ibid). 

  

4.1 Metodmässiga överväganden 

För att fråga människor om hur och varför de gör saker eller vad de tycker och tänker har vi 

använt oss av en kvalitativ ansats. Kvalitativa undersökningar ger bättre förutsättningar för 

vår förståelse av utsatta gruppers livsomständigheter och för att förstå andra perspektiv och 

miljöer. Med hjälp av kvalitativa metoder kan man fånga in nyanser och sätta in normer och 

värderingar i ett sammanhang som skiljer sig från kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson, 

2011). Det vi har använt oss av är kvalitativ data som handlar om händelser, ett yttrande där 

vi kan höra hur andra tänker. Kvalitativ data räcker med att konstatera att de finns, hur de 

fungerar och i vilka situationer de förekommer (Ahrne & Svensson, 2011). Genom att anta det 

synsätt som aktörerna har, är det möjligt att man uppfattar situationen och miljön på ett annat 

sätt än vad en utomstående gör. (Bryman, 2008). Därför har vi med hjälp av en kvalitativ 

ansats fått en ökad förståelse för den sociala verklighet som andra generationens ungdomar 

befinner sig i, genom att ta deras perspektiv och lyft upp hur deras vardag ser ut. 

  

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi använt oss av intervjuer, vilket ger en mer 

djupgående inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, attityder och 

känslor (May, 2001). Med hjälp av en kvalitativ intervju har intervjuaren möjlighet att försöka 

förtydliga och utveckla de svar som gess. Detta ger intervjuaren möjlighet att fördjupa svaren 

och gå in i en dialog med den som intervjuas. Vi har valt att använda oss av fokuserade 

intervjuer. Vi som intervjuare har ett mål med intervjun, men den som intervjuas har betydligt 

större frihet att tala om ämnet. Fokuserade intervjuer använder sig av både beskrivande och 

strukturella frågor. Denna typ av frågor låter intervjupersonen kartlägga personens liv och 
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erfarenheter, samtidigt som de brukas för att undersöka och eventuellt avfärda vissa 

uppfattningar som forskaren har (ibid, 2001). 

  

Vi har använt oss av fokusgrupper när vi genomförde våra intervjuer. Fokusgruppmetoden är 

gruppdiskussioner där en mindre grupp människor möts under en begränsad tid för att 

diskutera olika aspekter av intervjupersonens givna ämne eller tema, där man vill få en 

förståelse om hur människor tänker och talar om detta specifika ämne (Dahlin-Ivanoff, 2011). 

Dessa grupper är också användbara om man vill se världen som deltagarna gör och ta reda på 

vad de tycker och varför de har denna uppfattning (ibid, 2011). 

  

Halkier (2008) skriver om olika former av strukturer på fokusgruppsintervjuer som är kopplat 

till hur stor involvering intervjupersonen/erna ska ha. Vi valde att använda oss av det han 

kallar för trattmodell, man inleder öppet och slutar med strukturerade frågor. Det är en 

intervjumetod med några öppna beskrivande inledningsfrågor som får människor att berätta 

utifrån sina egna erfarenheter. Sedan följer ett antal mer specifika inledningsfrågor samt 

målinriktade uppföljningsfrågor, man ser till att projektets kunskapsintressen täckts. Det ger 

möjlighet att ge stor plats åt deltagarnas perspektiv och interaktion med varandra och att se till 

att det egna forskningsintresset belysts.  

 

 4.2 Urval 

Vi har använt oss av snöbollsurval som överlag används vid kvalitativa forskningsområden, 

där vi vill få kontakt med ett antal människor som är relevanta för undersökningens tema och 

kan använda dessa intervjupersoner för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 

2011). 

  

För att få tag på intervjupersoner har vi vänt oss till två stora grupper på facebook som vänder 

sig till ”rasifierade” i Sverige. Vi skrev ett inlägg om vår studie och fick respons av frivilliga 

som ville delta. Enligt Almér (2006) utvecklar man sin identitet under ungdomstiden. Kroger 

(2006) hävdar att majoriteten av händelser som inträffar med förändring för ens 

identitetsstatus sker i åldrarna 15-24. Därför valde vi att intervjua både män, kvinnor och icke 

binära i åldrarna 18-30 med föräldrar från Asien och Afrika då fokus ligger på dessa 

människors identitetsskapande oavsett kön. Vi ökade åldersgruppen då vi antog att man som 

25-30  åring haft några år på nacken när det gäller arbetslivet och att vara en del av svenska 

samhället och på så vis har andra reflektioner kring sin identitet än vad 18 åringar som precis 
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avslutat gymnasiet har. Vi har valt att fokusera på människor som bor i Stockholm för att få 

möjlighet att samla alla på en plats. 

  

I talan om representativitet i kvalitativa intervjuer menas det att man skall uppnå en mättnad. 

När man upplever att man känner igen svaren och att samma svarsmönster återkommer i ett 

flertal intervjuer kan man komma fram till att en mättnad nåtts. Vi valde att genomföra två 

intervjuer där varje intervjugrupp bestod av sex personer. Intervjuar man en särskild grupp ett 

antal gånger ökar säkerheten att man får ett material som är relativt oberoende av enskilda 

individers personliga uppfattningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2006). Vi valde att 

genomföra våra fokusintervjuer på endast sex personer eftersom vi ville att alla ska få 

möjlighet att delta i diskussionerna, med sex personer upplever vi att det är möjligt. 

  

Deltagarna i fokusgrupperna valdes ut eftersom de har kunskaper, åsikter som är intressanta 

för forskningen samt har erfarenheter av det ämne som ska diskuteras. De kan också sitta med 

olika perspektiv på det ämne som diskuteras men ändå uppleva att man har något gemensamt 

som kan diskuteras kring. För att täcka in den mångfald vi sökt var det viktigt att vi fick 

variation bland våra valda intervjupersoner (Dahlin-Ivanoff, 2011). Fokusgruppmetoden är 

inte användbar om ämnet som ska diskuteras inte är välbekant för målgruppen eller om 

målgruppen inte har något gemensamt att dela eller diskutera. En viktig fråga som vi valde att 

ta ställning till handlar om intervjupersonerna i fokusgruppen ska känna varandra eller inte. 

Dock tror vi att det kan vara en fördel att människor i våra fokusgrupper känner varandra 

sedan tidigare då det kan skapa en förtroendefull miljö som gör det möjligt för deltagarna att 

öppet diskutera sina åsikter (ibid, 2011).  

  

Intervjuerna genomfördes på Frescatibiblioteket som är placerad i Stockholms Universitet. De 

ägde rum under två eftermiddagar den 26 och 27 april. Halkier (2008) talar om att man bör 

utarbeta ett introduktionsbrev om vad fokusgruppsintervjuer är och vad projektet handlar om. 

Ett sådant skickades ut till deltagare som tackat ja och låtit intresserade för att sedan be dem 

bekräfta sitt deltagande innan den 19 april. Vi skickade även ut en påminnelse dagen innan för 

att få klartecken om deltagarnas närvaro. Slutligen blev det två grupper med sex deltagare i 

vardera, dock strax innan första intervjun blev vi informerade om att två personer inte kunde 

delta på grund av sjukdom. Trots denna avvikelse valde vi att genomföra intervjun med fyra 

deltagare då vi inte ansåg gruppdynamiken tas skada av det. 
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4.3 Metodens förtjänster och begränsningar 

I utförandet av en studie krävs det att man har diverse aspekter och fenomen i åtanke för ett 

lyckat arbete. Många begränsningar samt förtjänster dyker upp, vi kommer att belysa en del 

av dessa för- och nackdelar i följande stycke. 

  

En begränsning i den kvalitativa metoden handlar om subjektiviteten. Kvalitativa resultat kan 

anses i allt för stor utsträckning bygga på ens uppfattningar om vad som är viktigt och 

betydelsefullt i genomförandet av studier. I och med att all kvalitativ data är ostrukturerad 

kommer även tolkningar av dem påverkas av vår subjektivitet, detta är något vi är medvetna 

om och något som är näst intill omöjligt att undvika vid en kvalitativ metod. En annan kritik 

kretsar kring hur intervjupersonerna i en kvalitativ studie kan påverkas av oss intervjuare och 

våra egenskaper gällande  kön, ålder och personlighet (Bryman, 2011). May (2011) menar att 

egenskaper som kön, ålder, etnisk tillhörighet språkligt uttryckssätt är faktorer som påverkar 

den information man får fram, därför är det viktigt att man mixar intervjuare med 

intervjupersoner som vågar svara som de verkligen tycker. Intervjuaren bör smälta in i den 

miljö som ska studeras och där anser vi att vi har en fördel med att själva tillhöra en etnicitet 

som är annan än svensk. Vi hade förhoppningar om att detta skulle tas som en fördel då vi 

ville skapa en miljö under intervjun som inte ledde till en klyfta mellan intervjuaren och 

respondenternas förståelse sinsemellan. 

  

Vårt val av metod ansågs vara en självklarhet för oss då man under en intervju har tillfälle att 

samla in aspekter såsom intervjupersonens språkbruk, normer, emotioner, och det som 

passerar förbi obemärkt. Med en intervju som metod ges även möjlighet att skifta mellan 

analys och intervjuer för att få en bredare helhet av vad som fattas eller behöver förtydligas. 

Risken med denna metod är dock att det kan ges en snäv bild av ämnet vilket då bör 

kompletteras med andra metoder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Detta är något vi 

reflekterat över och därmed valt att komplettera med att ha använt oss av fokusgrupper, då vi 

hoppas att genom konversation med andra deltagare i gruppen ska medföra en bredare 

eftertanke av intervjupersonernas erfarenheter, åsikter samt tankar. 

  

May (2011) menar att gruppintervjuer i allmänhet är ett produktivt granskningsverktyg som 

ger möjlighet för oss intervjuare att uppmärksamma normer och dynamiken som framkommer 

inom en grupp i relation till ämnet. Dock nämner han att grupp svaren tenderar att påverkas 

av gruppdynamiken och beroende på vilka som ingår i gruppen. Det verkar alltså vara möjligt 
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att få fram varierande utfall beroende på om man använder sig av grupp- eller individuella 

intervjuer. Detta betyder inte att vissa svar är osanna, utan visar endast att de olika 

intervjuerna kan skapa olika perspektiv på samma frågeställning. På grund av denna 

företeelse skriver Bryman (2011) att det är svårt att generalisera kvalitativa forskningsresultat 

utöver den situation den är producerad i. De personer som intervjuas i en kvalitativ studie är 

inte representativa för en större population om man inte genomför en större studie. Resultaten 

från studierna kan istället generaliseras till teori och inte till population. Trots detta anser vi 

att vår undersökning ändå kan hjälpa till att fylla en lucka när det kommer till vårt valda 

forskningsområde.  

  

4.4 Metodens tillförlitlighet 

För att få en bild av kvaliteten i undersökningen har vi använt oss av begreppen validitet och 

reliabilitet. Validitet handlar om ifall man mäter, observerar eller identifierar det man säger 

sig mäta (Bryman, 2011). För att nå en hög validitet var det viktigt att definiera det valda 

området och dess begrepp för våra intervjupersoner, samt förtydliga vårt syfte med denna 

studie så att båda parter hade en tydlig förståelse för vad som t.ex. var “vardagsrasism” samt 

“rasifiering”, detta eftersom olika begrepp kan betyda olika för olika personer. Inom 

begreppet validitet finns underbegreppen intern validitet och extern validitet. Intern validitet 

innebär att det bör finnas en god likhet mellan forskarens observationer och de teoretiska 

idéer som man utvecklar. Desto mer forskaren är delaktig i intervju gruppens diskussioner 

desto bättre möjligheter har denna att säkerhetsställa hur pass väl studien överenskommer 

med verkligheten. Vi uppnår detta genom att båda närvarade i gruppdiskussionerna. Extern 

validitet upplever vi är något vi kan uppnå med två fokusgrupper då våra resultat inte kan 

generaliseras till andra situationer eller sammanhang (ibid, 2011). 

  

Bryman (2011) delar upp begreppet reliabilitet i internt och externt där intern reliabilitet 

innebär att olika omständigheter inte får påverka resultaten, detta kan ske genom att forskarna 

är överens om hur de skall tolka resultaten. Begreppet reliabilitet handlar om i vilken 

utsträckning undersökningen kan upprepas. För att en upprepning ska kunna göras måste en 

undersökning vara möjlig att upprepa, det vill säga vara replikerbar. Replikation är inte så 

vanligt när det handlar om samhällsvetenskaplig forskning. Vårt forskningsområde riktar sig 

till att djupare undersöka hur människor tänker och utvecklas, det kan vara svårt att nå denna 

form av reliabilitet. Dock finns det en möjlighet att hitta likheter mellan resultatet med studier 

gjorda inom samma område som fokuserar på samma målgrupp. 



14 
 

4.5 Analys 

För att genomföra vår analys och få användning av våra valda perspektiv och teorier måste 

intervjuerna transkriberas. Under intervjuerna var vi båda närvarande, förutom att vi spelade 

in intervjuerna satt vi med åtskilda roller där en ställde frågor och den andra koncentrerar sig 

på att ta anteckningar på gester och kroppsspråk som inte tas med via inspelning (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). 

  

Den analysmetod vi använde oss av att transkribera materialet är kodning eller kategorisering. 

Kodning innebär att vi läst vårt insamlade empiri och skrivit kommentarer i marginal fältet. I 

takt med att saker och ting återkommer har en och samma kodning används och ett mönster 

dykt upp. Vi har kunnat välja att fokusera på det som återkommit eller det som bryter mönster 

och varit mindre vanligt. Detta har gjorts för att sortera i materialet. Genom att därefter 

reducera i vår studie så valde vi bort det som vi ansåg var mindre relevant. Genom att vi 

sedan argumenterat vår ståndpunkt i arbetet skapade vi en självständighet från tidigare studier 

samt teorier som vi förhållit oss till (Rennstam & Wästerfors, 2011). Med hjälp av dessa tre 

metoder har vi kunnat få en tydligare struktur på vårt material i analysen. Efter att flera koder 

samlats under en kategori genomförde vi det som Halkier (2010) kallar för begreppsbildning. 

Här sätter man sina koder och kategorier i förhållande till sina teoretiska begrepp och andra 

undersökningar (kunskapsläget) för att se om deras data ger mening åt ens egna empiri.   

  

4.6 Etiska överväganden 

När man arbetar med forskning är det viktigt att ha forskningsetik och forskaretik i åtanke då 

de avser hur man handskas med forskningsdeltagare och värnar om deras människovärde, 

självbestämmande och integritet. Frågor rörande materialet samt forskarens ansvar i 

förhållande till forskningen och forskarsamhället hör även hit (Kalman & Lövgren, 2012). 

  

Informationskravet är grundpelaren för att kunna uppfylla samtyckeskravet, dvs. vi som 

forskare måste förklara för forsknings deltagaren vad det förväntas av denne innan de tar 

ställning till att delta eller inte. Informationen bör innehålla syftet med studien, vilka metoder 

som ska användas och hur empirin kommer förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den. 

Det var viktigt att vi fick ett samtycke från forsknings deltagarna och att vi informerade dem 

att vår studie var frivillig och att de när som helst kunde dra sig ur (ibid, 2012).  

  

Konfidentialitetskravet går ut på att skydda individerna i studien genom att vara noggrann 
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med hur vi handskas med den empiri vi erhållit, hur vi lagrar dessa säkert samt hur det slutliga 

resultatet presenteras (ibid, 2012). För att skydda identiteten hos våra deltagare har deltagarna 

fått fiktiva namn när vi diskuterar vårt empiri. Det var även ytterst viktigt för oss att se till att 

forsknings deltagarna var medvetna om att de kommer medverka i en fokusgrupp och att vi 

inte kunde garantera att det som sagts under intervjun inte förs vidare av resterande deltagare. 

Vi påpekade dock att allt som sägs under intervjun inte bör lämna rummet.  

  

Nyttjandekravet innebär att vi klargjorde för deltagarna att all empiri som vi samlar in endast 

kommer användas till denna studie och inte till andra ändamål (ibid, 2012). 

  

5. Presentation av analys 

I det följande kommer en presentation av vårt empiriska material som vi har kodat till sex 

olika kategorier och ett flertal underrubriker som ursprungligen var våra koder som vi fann i 

vårt material. Vi har valt ut ett antal mönster som vi vill lyfta upp och som vi anser besvarar 

våra frågeställningar. Innan vi börjar med våra resultat vill vi kort presentera våra deltagare: 

● Amina, kvinna, född 1994, studerar på Stockholms universitet, jobbar som 

receptionist, uppvuxen på Rinkeby, bor idag i Hallonbergen, föräldrar från Iran.  

● Rashid, man, född 1997, studerar på Stockholms universitet, uppvuxen i skåne, bor 

idag i Uppsala, föräldrar från Kurdistan.  

● Daniel, man, född 1992, jobbar som fritidsledare, uppvuxen i Tensta, bor kvar där 

idag, pappa från Nigeria, mamma från Liberia.  

● Zenar, man, född 1992, studerar till barnskötare, uppvuxen i Rinkeby, bor idag i 

Kallhäll, föräldrar från Kurdistan.  

● Sara, kvinna, född 1993, jobbar som sjuksköterska, uppvuxen i Bålsta, bor kvar där 

idag, pappa är från Azerbadjan/iran, mamma är från Bahrain.  

● Yasmin, kvinna, född 1993, jobbar med missbrukare, uppvuxen i Farsta, bor kvar där 

idag, föräldrar från Eritrea.  

● Ilyas, man, född 1991, jobbar som elektriker, uppvuxen i Fagersjö, bor kvar där idag, 

föräldrar från Eritrea.  

● Lana, kvinna, född 1993, jobbar som kriminalvårdare, uppvuxen i Farsta, bor kvar där 

idag, föräldrar från Kurdistan. 

● Samuel, man, född 1992, jobbar på en matkedja, uppväxt i Älvsjö, bor idag i 

Skärholmen, föräldrar från Eritrea.  

● Sozan, kvinna, född 1993, jobbar som jurist, uppväxt i Hässelby, bor idag i Kallhäll, 
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föräldrar från Irak.  

 

5.1 “Svenskhet” 

Vår första kategori som tog stor plats i vårt empiriska material var begreppet “svenskhet”, 

utifrån våra intervjufrågor var det ett begrepp som var återkommande och som lyftes upp i 

olika sammanhang. 

  

 5.1.1 Negativ - positiv syn på begreppet “svenskhet” 

När vi frågade våra intervjupersoner vad det väcker för känslor hos dem när de hör begreppet 

svenskhet svarade alla tio att de kopplade begreppet till något negativt, en av våra deltagare 

sa: 

  

Asså, som hon (Amina) sa, jag känner också att det är negativt, men det kanske för att jag inte 

känner mig som en riktig svensk. Om man ställer frågan till en svensk, så tror jag inte att den 

skulle känna att, asså, att det är något negativt (Daniel). 

 

Utifrån det postkoloniala perspektivet (Brömssen, 2003) rör det sig om en vetskap att Sverige 

och “svenskheten” som föreställning är en del av europeiska och eurocentriska diskursiva 

konstruktioner inbyggda i moderniteten, med iden om universalism, humanism och 

rationalitet som bidragit till strukturen av koloniala stereotyper, rasismer och föreställningen 

av “de Andra” som utomstående och annorlunda. Sättet att betrakta “de Andra” och 

“svenskhet” bör förstås i relation till den globala utvecklingen med migration avspeglad i 

dagens svenska samhälle. Detta ser vi kan vara orsak till att våra tio intervjupersoner 

förmedlade obehag när begreppet “svenskhet” togs upp då ingen av dem kände att de passade 

in i kategorin “svensk”, samt då de flesta har haft dåliga erfarenheter när de inte kunnat 

smälta in i begreppen “svensk” och “svenskhet”.  

 

5.1.2 “Svenska mallen” - vad jag tillåts vara 

På frågan “anser du att svenskhet är något du kan/inte kan uppnå i så fall varför/hur?”, 

uppstod det långa diskussioner och exempel på situationer och känslor de haft kring detta då 

alla tio deltagare ansåg att “svenskhet” inte var något de kunde uppnå, en deltagare sa bland 

annat:   

  

Jag tror inte att jag någonsin kommer i allmänhetens ögon uppfattas som svensk eller uppnå 

svenskhet på det sättet som samhället ser ut idag. För att svenskhet idag handlar inte om, amen 

liksom, banala grejer som att vara född och uppvuxen i landet och tillhöra nationaliteten, alltså 

ha den nationaliteten, det handlar om att man inte ser ut på ett visst sätt. Så att oavsett, hur 
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mycket man, amen, assimileras, eller vad man vill kalla det och anammar kulturella företeelser 

och kanske följer sederna och gör alla dem här grejerna så kommer man aldrig uppfattas som 

svensk och därför kan jag inte se mig själv som svensk (Amina). 

 

Mattson (2005) skriver att framhålla “svenskhet” som en position innebär också att enskilda 

människor måste bli uppfattade och klassificerade som svenskar av andra människor. 

“Svenskhet” är inte en automatisk följd av att vara född i Sverige, vara delaktig i en “svensk 

kultur” eller utseendemässigt karaktäriseras som svensk. Hur människor kategoriseras av 

andra är samtidigt relaterat till vem som har makt att i olika sammanhang definiera och 

kategorisera. Ens identitet kontrolleras ofta av medlemmar av den privilegierade gruppen, i 

detta sammanhang “svenskar” respektive “vita”, något som icke europeer inte besitter. 

Genom att Amina inte uppfattas som svensk skapar det svårigheter med att hon själv ska 

kunna se sig som det då vi ser oss själva utifrån andras avbild av en själv.  

 

Den “svenskhet” våra deltagare upplever att de kan uppnå kretsar kring status och utbildning, 

eftersom det är något de kan förändra och skapa för att de ska få en möjlighet att få leva som 

en etnisk svensk: 

  

Amina - /.../ Jag menar, att faktumet att jag pluggar, gör att jag uppnår en viss status bland 

etniska svenska som gör att jag kan ses som mer svensk, så om jag till exempel väljer att inte 

plugga och tugga i centrum varje dag, då är jag inte tillräckligt, då kommer inte jag uppnått 

samma status. 

 

Zenar - Exakt. 

 

Amina - Det har att göra med helt andra saker … det blir att vi på något sätt måste göra ett 

aktivt val och avstå från att leva på ett visst för att folk ska se oss på ett visst sätt /.../. 

 

Ett liknande exempel dök upp igen: 

  

Yasmin - Fast samtidigt att sträva efter det som är svenskt ger dig bättre förutsättningar också. 

 

Samuel - Vad är svenskt asså, att bli? 

 

Yasmin -  Jamen asså, att stäva efter den svenska mallen typ, förstår du vad jag menar? 

 

Samuel - Den svenska mallen? 

 

Yasmin - Ja, att typ, att man har ren svenska, att man ska ha tagit examen för att få ett bra 

jobb, asså bli bra betalt, typ den mallen. 

 

Föreställningarna om vithet kom att knytas allt mer till den koloniala och rasistiska grundsyn 
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som utvecklats sedan 1500-talet och som stadgades inom västerländsk vetenskap. Vithet binds 

till idén om modernitet och har likställts med idealet för utveckling och framsteg. Vithet knöts 

till föreställningen om Europa som “de vitas kontinent”, vilket inneburit att tidigare icke-

europeiska konstruktioner av vithet i tex Asien överskuggas. Genom den underförstådda 

kopplingen mellan modernitet och vithet formas tanken om universella ideal för t.ex. skönhet, 

intelligens, rationalitet, intellektuell kapacitet utifrån en vit norm. Som norm har vithet och 

begreppet Europa, kristen och västerlänning haft en verkningskraft och en räckvidd som inte 

kan likställas med någon annan normativ beteckning. Vithet är idag förknippat med globala 

fördelar och privilegier, det hänger ihop med kolonialismens maktordning och de 

förutsättningar för vithet som en globalt närvarande norm som kolonismen skapade 

(Mattsson, 2005). Att våra deltagare kopplar utbildning och intelligens med svenskhet 

grundar sig i den koloniala grundsyn som existerar än idag.  

 

Postkolonialismen betonar språkets betydelse för skapandet av identiteter och politik. 

Brömssen (2003) tar upp att det är otroligt viktigt vem eller vilka som har makten över 

språket, därför att den/de har makten över hur vi kommer att tänka, se på och förstå världen. 

 

Lana - Men vad är svensk? Att göra rätt när det ska vara rätt eller vad? 

 

Ilyas - Om du börjar prata ren svenska … 

 

Lana - Jag pratar ren svenska. 

 

Ilyas - … och sen är lika hård som den andra svensken då kommer dem säga ”hon är svensk” 

 

Sara - Men jag tänker om du är hårdare än en svensk och dem svenskarna är kanske lite 

latchiga av sig kommer dem säga ”kolla hon, hon leker svensk”. 

 

Lana - Aa. 

 

Sara - Då kommer du vara den som leker. 

 

Yasmin - Så det är minus oavsett för dig.  

 

I utdraget ovan ser vi att de ord man framställer svenskar med automatiskt ger invandraren 

den motsatta beteckningen. Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (1999) tar upp att språket är 

strukturerat kring binära oppositioner som vit/svart, normalt/onormalt. Det ena begreppet t.ex. 

vit ges mening genom dess motsatta kontrast som är svart. Det är skillnaderna som ger 

betydelser. En del av dessa motsatta ord är dominerande, den ges överträde över den andra, 
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som ses som svagare och beroende av den andra. Dessa binära oppositioner är verksamma i 

skapandet och upprätthållandet av sociala hierarkier. Om vi tar upp stycket ovan igen tar Lana 

upp “men vad är svenskt, att göra rätt när man ska göra rätt eller vad?”, i hennes 

undermedvetna har hon målat upp svenskar som individer som följer lagar och regler, där 

invandraren motsvarar individer som inte gör det. Ett annat exempel är det Ilyas säger “och 

sen är lika hård som den andra svensken då kommer dem säga hon är svensk”. Här framställer 

han den svenska individen som hård/sträng och på så sätt omedvetet ger hela kategorin 

invandrare karaktärsdraget som icke-hårda/stränga. På så sätt har begreppet svensk och 

invandrare blivit varandras motpoler som ingen av våra intervjupersoner ifrågasatte. Språkets 

inverkan har skapat markförhållanden där ingen gråzon tillåts. Postkolonialismen tar upp att 

mening skapas genom språkliga konstruktioner och försöker destabilisera de binära 

oppositionernas strukturer genom att öppna möjligheter att ta bort dessa sociala 

maktrelationer (ibid, 1999).  

 

5.2 Vi och dem - separerade från samhället 

Alla våra intervjupersoner talade om de svårigheter som existerade kring acceptans och 

begreppet “svenskhet”, några mönster som vi även kunde identifiera handlade om tydliga 

uppdelningar av “vi och dem”. 

 

 5.2.1 Mitt och ditt utseende 

Amina tog upp att det finns en mur mellan “oss och dem”, samt att det fanns anledningar till 

att denna fördelning existerar, vid frågan vilka anledningar hon ansåg att det beror på svarade 

hon:  

 

Asså, jag vet ju, att ehm, att den existerar på grund ut av utseendemässiga skillnader, mellan 

vad man kallar etniska svenskar och, amen färgade personer som är liksom, icke etniska 

svenskar eller rasifierade, eller vad man vill kalla dem.  Det vill säga personer födda i Sverige 

med annan etnisk bakgrund än svensk. Vi ser olika ut och det sätter en ganska markant och 

tydlig gräns mellan vilka som uppfattas som svenskar och vilka som inte uppfattas som 

svenskar, vem som är svensk och inte svensk (Amina). 

 

 

Asplund Carlsson och Lunneblad (2008) skriver i sin undersökning att ljust hår, fräknar och 

blå ögon bekräftar bilden av en “svensk” flicka, i böckerna de undersöker återkommer det 

ljusa håret och de blå ögonen som ett tecken på att flickan är söt, vilket är en utmärkande 

egenskap för hennes karaktärisering och identitet som flicka. Flickan i boken ser sig själv i 
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spegeln, utifrån hur andra ser på henne skapar hon sig själv och bekräftar sin identitet som en 

svensk flicka. Denna uppfattning Amina talar om beskriver vilken tydlig gräns det finns 

mellan de som uppfattas som svenskar och dem som inte gör det utifrån fenotypiska drag, två 

av våra intervjupersoner tog upp: 

 

Daniel - Nej, jag tror inte att samhället kommer se mig som svensk. 

 

Rashid - Jag tror inte det heller. Speciellt inte av folk du inte känner, alltså runt omkring dig, 

det är alltid det första intrycket, bara det utseendemässiga, om jag kanske ser typisk 

mellanöstern ut, eller en mörkhyad person, sådana enkla grejer, det är alltid det första intrycket 

hos en svensk eller hos vem som helst. ”Han där är inte svensk, han är utlänning eller 

invandrare”.  

 

Asplund Carlsson och Lunneblad (2008) tar upp att en persons identitet framställs genom de 

handlingar de utför, men även att en persons identitet påverkas av hur hen ser sig själv genom 

andra personers beskrivningar av dem. Han tar upp begreppet “den andres blick” som innebär 

att omgivningen objektifieras genom den mening vi ger den. Personer som blir utsatt för 

denna objektifiering är medvetna om den andres blick och att man reduceras till ett objekt. 

Asplund Carlsson och Lunneblad (2008) för en diskussion om den andres blick utifrån en 

postkolonial teori, hur den kolonialiserade på samma gång blir sedd och inte sedd, blicken 

uttrycker inget erkännande. Den kolonialiserade blir fångad i positionen som objekt, det slutar 

med att den kolonialiserade internaliserar den andres blick av sig själv vilket blir en del av 

hens självförståelse. På samma sätt har våra intervjupersoner utifrån andras blick fått denna 

upplevelse att dem inte kommer ses som svensk eftersom ens fenotypiska drag inte utstrålar 

den bild av svenskhet som existerar. Denna form av utpekning och objektifiering som 

“invandrare” existerar i alla kontexter, Lana tog upp: 

 

Lana - /.../ jag tror aldrig jag kommer bli sedd som svensk.  

 

Intervjuaren - Okej, varför känner du så?  

 

Lana - För att man skiljer alltid på, till exempel idag i gruppen (arbetsgrupp), så var det fyra 

blonda och jag, och bara ”ni kommer bli sedda som svenskar till skillnad från ...”, asså mig. 

Intervjuaren - Vem sa det? 

 

Lana - Min chef. 

 

Intervjuaren - Han poängterade då … 

 

Lana - … att jag är svartskalle. 
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Samtidigt som dessa andra generationens invandrare upplever denna form av utpekning, 

förmedlade en annan deltagare:   

 

/.../ fast samtidigt tror jag mycket ligger i utseendet, typ såhär, en rysk identifieras inte 

som invandrare typ, hon är inte lika mycket invandrare som jag är till exempel, fast det 

är hon ju egentligen (Yasmin). 

 

Det existerar en form av kategorisering i begreppet invandrare. På grund av de 

utseendemässiga skillnader kan allmänheten se Yasmin som invandrare då hon inte har 

eurocentriska drag. Mattsson (2010) tar upp begreppet ras ur ett intersektionellt perspektiv. 

Historiskt har begreppet ras byggt på biologiska förståelser av kroppen, där kroppen förstås 

som olika och ges olika värden för att de ser olika ut. Den “rena” överordnade rasen har alltid 

varit den vita, blonda, välbyggda och friska, där samhället tenderar att göra en åtskillnad 

mellan människor baserat på hudfärg och skapar en hierarki bland människor på grund av 

föreställningar om rasers olika värden, vilket synliggör rasifierade strukturer.  

 

5.2.2 Samhällets påverkan - du är inte som oss 

Vardagsrasism är det andra begrepp som var återkommande i våra intervjuer, alla tio 

deltagare höll med varandra och kom fram till att de utsätts för vardagsrasism på grund av hur 

de ser ut och deras etnicitet, vid frågan hur det har fått dem att må när de utsätts för situationer 

där de känner sig utpekade, svarade en av våra deltagare:  

 

Intervjuaren - När du (Lana) blev utsatt för det här /.../ Hur fick det dig att må? 

 

Lana -  Typ ingenting, jag vet inte faktiskt /.../ Det har inte påverkat mig så mycket, det har 

bara öppnat upp min syn på den här människan, hur han behandlar människor, att han anser sig 

själv som bättre eller större eller vad man vill säga än mig /.../ Ja, man känner ju typ ”ja, okej 

jag kommer aldrig bli som han” eller ”jag kommer aldrig få vara med i den, asså i det här 

samhället överhuvudtaget” eller ”du är inte som mig”. Det blir såhär, gång på gång pekas man 

på och kom ihåg ”du är inte som mig”. 

 

Ålund (1997) tar upp hur etnicitet i Sverige kan beskrivas som oföränderliga och 

invandrarkulturer som främmande och hotar “vårt sätt att leva” och hotar det “svenska 

landet”, där det handlar om en tydlig rasialisering som skapar ett vi och dem, medvetet eller 

underförstått. Samhället rasialiseras genom att vi och dem konstrueras utifrån biologiska, 

karaktäristiska skillnader. Vad som antas utgöra skillnader, biologiska eller kulturella, sätter 

gränser för vad den andre kan bli. Med andra ord det som markerar den symboliska olikheten 
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förhindrar den andre att vara lika som oss. Lana har fått vara med om en situation där hon 

puttas bort och markeras som den andre som ett sätt att förtydliga att hon inte kan bli som 

dem.  

 

Denna syn på människan är bunden till dagens syn på ojämlikhet, denna ojämlikhet kopplar 

det till rasismens uppkomst och utveckling ur ett kolonialt perspektiv samt utvecklingen av 

kapitalismen i Europa. Koloniala bilder lever kvar och understöds moderna former av 

åtskillnader och karaktäriseringar som kulturellt annorlunda som mer eller mindre värda, 

dessa bilder rättfärdigar och upprätthåller ojämlikheter i samhället. Gränsdragningen 

upprätthålls genom att vissa grupper av människor ges underordnade positioner i alla viktiga 

samhällsområden. På så sätt upprätthålls hierarkiska ordningar i samhället som skapar dessa 

sociala, kulturella, symboliska gränser (Ålund. 1997). Denna utpekning har Lana fått 

upprepade gånger som ett tecken på att den andre är mer värd. 

 

5.3 Omgivning 

Vår tredje kategori är omgivning, där vi har använt oss av underrubriker som förklarar våra 

intervjupersoners vardag.  

 

5.3.1 Umgänge 

När frågan om omgivning lyftes upp började våra intervjupersoner diskutera sitt umgänge 

idag och hur det var för. Sozan uttryckte:  

  

/.../ man dras också till ett umgänge som liknar ens själv för då kan man göra saker som era 

föräldrar tycker är okej och då börjar man växa upp med de här personerna. /.../ på 

universitetet då hade jag också svårt att passa in för det ända folk gjorde var att gå på måndags 

pub, tisdagspub, torsdagspub. Det var det enda dom gjorde efter skolan och de gör att jag inte 

umgås med dom på de sättet för det är inget jag själv gör och de gör att jag dras till ett annat 

umgänge och det har resulterat i att jag inte umgås privat med svenskar för att jag är inte som 

dem… asså de är inget fel på dem, dem har säkert jättekul dem också. Fast jag har roligt när 

jag gör andra grejer så jag umgås privat aldrig med svenskar (Sozan). 

 

 

Ett forskningsarbete som gjordes i USA talade om ungdomar och att de ansträngde sig med 

att hitta och bli vän med individer med gemensamma värderingar och olika etniska bakgrund, 

när de väl fann individer lik dem själva upplevde de en koppling till denna grupp av 

människor. När dessa deltagare valde att umgås med individer med liknande bakgrund 

utvecklade de djupare och meningsfulla relationer som grundades i kulturella likheter, 

traditioner, värderingar, religion och erfarenheter (Iwamoto, Negi, Negar Partiali & Creswell, 
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2013). En annna intervjuperson upplevde:  

 

Jag tycker att det är jätte psykiskt påfrestande att ha svenska vänner och det har påverkat min 

vardag väldigt mycket.  Jag har till exempel många vänner i skolan som jag försökt umgås 

med som jag inte kan umgås med generellt /.../ För att jag har ingenting gemensamt med dem 

(Amina). 

 

Artikeln (ibid, 2013) tar upp att ungdomarna i deras intervju upplevde att de var fysiskt och 

kulturellt annorlunda än vita. De flesta försökte dölja sin kulturella tillhörighet tillföljd av en 

önskan att passa in med kamrater under en tidpunkt under deras barndom. På gymnasiet var 

ungdomarna obekväma med sin kulturella tillhörighet som de ständigt var tvungna att 

försvara och rättfärdiga. Under högskolan började dessa ungdomar omfamna sin etniska 

bakgrund och såg det fina kulturella arvet. Att Amina och ett antal andra intervjupersoner valt 

att inte umgås med etnisk svenska beror på den tillhörighet de saknade och behövde. Appriah 

(1999) skriver om afroamerikaner och deras situation  i segregerade områden i Amerika där 

de utsattes för grova former av diskriminering vilket resulterade i att umgänget med vita både 

blev plågsamt och olustigt. Drar man en parallell jämförelse pratar Amina om den utanförskap 

hon utsatts för vilket lett till att hon endast umgåtts med andra rasifierade.  

 

Den etniska identitetsutvecklingen är en livslång process, man blir allt mer medveten om sin 

omgivning vilket resulterar att man bygger upp sin etniska identitet. Trots att våra 

intervjudeltagare upplevde att de har funnit en umgängeskrets de upplever sig tillhöra, talar 

artikeln (Iwamoto, Negi, Negar Partiali & Creswell, 2013) om att nya utmaningar med 

avseende på deras ras och etnisk identitet fortsätter att ske även efter denna utveckling. Det 

kan bland annat ha att göra med kulturella värderingar, livspartner och utmaningar de kan 

tänkas möta på grund av rasism.  

 

Om uppväxt tog artikeln upp att deras intervjupersoner försökte passa in genom att blanda sig 

med majoritetsbefolkning. En av våra egna intervjupersoner lyfte upp att han under sin 

uppväxt även umgicks med etnisk svenska: 

 

/.../ när vi har spelat fotboll exempelvis så ringde vi kanske vissa svenskar och körde svensken 

mot… ni mot oss. Så vi har i Fagersjö … har alltid varit gemensamt det har aldrig varit så 

här… ”ni är svenskar, och vi är så” (pekar på sig själv) utan vi hängde alltid med oss själva 

men när vi spela fotboll så behövde vi ändå folk och då körde vi mot dem (Ilyas).  

 

Trots detta försök av deltagande slutade det alltid med att de körde fotbollsmatcher genom att 
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spela “vi mot dem”. Mattsson (2010) menar att vi skapar oss själva som subjekt genom att 

spegla oss i det vi möter med att definiera vad som är våra likheter och skillnader i jämförelse 

med andra. Denna uppdelningar har gjorts på ett omedvetet plan som inte har någon betydelse 

för deras fotbollsmatch men som är centralt när det kommer till omedvetna uppdelningar och 

strukturer. När uppdelningar sker i en kontext som har en positiv inverkan på gruppen ser man 

inte de strukturer som existerar, framför allt inte under uppväxten. Många av dessa strukturer 

följer med under åren vilket slutat med att man blivit medveten om denna uppdelning och 

därför känt känslor som utanförskap.  

  

 5.3.2 Arbetsplats - Arbetsmöjligheter 

Under båda intervjuerna inledde deltagarna med att diskutera sina arbetsplatser och 

arbetsmöjligheter, Lana som jobbar inom kriminalvården tog upp: 

 

Lana - Jag tycker inte man blir lika involverad i saker. 

 

Intervjuare - Så du anser att din etnicitet påverkar dina möjligheter, typ i framtiden? 

 

Lana - Aa, jag kanske inte blir vald först till den här chefstjänsten, jag … skulle egentligen få 

eftersom jag jobbat här längs, jag kanske inte fick den tjänsten jag vill ha för, alltså min 

bakgrund. 

  

Ideer om “svenskhet” existerar även på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren och 

arbetsförmedlarens syn på den arbetssökande ungdomars kompetens och chanser att få en 

anställning sammanblandas med föreställningar om “svenskhet” i hur de olika aktörerna 

uppfattar och bemöter rasifierade ungdomar. Föreställningar om kulturell avvikelse ligger till 

grund för generaliserande resonemang om ungdomarnas brister när det gäller arbetsgivarens 

krav. Det svenska utgör idag en norm i det som beskrivs som eftersträvansvärt och normalt, 

medans individer med annan bakgrund ses som sociala problem (Mattsson, 2005). Detta 

minskar rasifierade möjligheter att få en lika stor chans som etnisk svenskar på 

arbetsmarknaden på grund av individens etniska bakgrund.  

 

Vid frågan om de ser sin etnicitet som en fördel eller nackdel när det kommer till deras 

vardag, svarade Sozan som jobbar som jurist på följande vis:  

 

/.../fördelar och nackdelar de beror också på dina jobbmöjligheter och din karriär men jag 

tycker att fördelarna är rent personlighetsmässigt, tycker jag att de är mer en fördel. Asså hur 

jag är som person tycker jag har gynnats att jag har två… två olika bakgrunder, eller hur man 

ska säga. Men rent jobbmässigt absolut, jag tror vi alla hade kommit längre om vi var blonda 



25 
 

och blåögda. Tyvärr … men de är så (Sozan). 

 

Mattson (2010) tar upp att arbetsmarknaden hänvisar invånare med en annan etnisk bakgrund 

till yrken invånare med svensk bakgrund lämnat eller inte velat ha. När män och kvinnor med 

annan etnisk bakgrund underordnas etnisk svenska män och kvinnor på arbetsmarknaden 

framträder en klasskillnad. Molina (2005) tar upp begreppet kapitalism och kopplar det till 

arbetskraft. Rasifieringen har lett till användning för kapitalismen, där klassförtrycket 

existerar på grund av denna rasifiering.  Ras är en social konstruktion, en kategori i sig som 

inte kan underordnas klass. Vilket innebär att Sozans fenotypiska drag kan ge henne en 

nackdel på arbetsmarknaden. Daniel jobbar som fritidsledare och vid samma fråga svarade 

han att han upplever sig ha färre möjligheter i samhället när det gäller arbetsmöjligheter: 

 

Amina - Om du tänker mer på arbetsmöjligheter. Vilka möjligheter du har överlag i samhället, 

hur påverkar de… 

 

Daniel - De påverkar jättemycket. 

 

Amina - Är det positivt eller negativt. 

 

Daniel - Jag ser det negativt. 

 

Amina - Du upplever att du särbehandlas negativt? 

 

Daniel - Ja, för om man inte beter sig på ett visst sätt blir man inte accepterad. 

 

Det som är centralt i samhällets maktrelationer  är vad man brukar kalla för rasrelationer, 

vilket innebär att majoritetssamhället använder sin kontroll över maktstrukturerna och 

reproducerar ett system av makt-dominans över en annan grupp. Detta skapar en process där 

minoritetsgruppen blir “de Andra”  där överordnade definierar “de Andra”  som 

underordnade. På så sätt pågår det en reproduktion av majoritetssamhällets dominerande 

ställning. Arbetsplatsens maktutövning kan bero på samhällets maktstrukturer. Det i sin tur är 

kopplad till ett system av privilegier baserad på föreställningar om ras som ger människor 

definierade som vita en överordnad position i samhället. Det här handlar om en strukturell 

diskriminering som är omedveten, näst intill osynlig. Det som kallas för individuell 

diskriminering är den form som är avsiktlig och visar sig i praktiken (Kamali, 2005). Ett 

exempel på individuell diskriminering som kan ske på en arbetsplats är något Lana tog upp: 

 

Intervjuaren - /.../ Upplever ni att er etnicitet är en fördel eller nackdel när det kommer till ditt 

vardagsliv? 
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Lana - Men jag känner inte att det är en sån jätte, jätte stor fördel /.../ Asså, ibland kan det ha sina 

nackdelar, folk kanske inte vill sitta vid dig i lunchrummet … sådana saker /.../Jag menar den kan ha 

sina nackdelar också, du kanske blir vald sist i en grupp till exempel eller du kanske, dem vill inte äta 

lunch med dig, dem har en gruppchatt och dem bjuder inte in dig, dem tar inte med dig i vissa saker.  

 

Genom att förklara ojämlikheter som naturliga eller som resultat av essentiella olikheter 

förnekar man förekomsten av strukturell diskriminering. På så sätt lägger man skulden för 

t.ex. den misslyckade integrationen samt de ökade etniska klyftorna på “de Andra”. Detta tar 

sig i uttryck i många dolda och tydliga handlingar där “ de Andra” tilldelas kulturella och 

biologiska underskott i förhållande till majoritetssamhället. Detta ligger till grund för en 

normalisering av diskriminering som ger näring till det vardagliga förnekandet av 

diskrimineringen i t.ex. media, arbetsplatser (Kamali, 2005).  

 

Majoriteten av våra intervjudeltagare är medvetna om det hinder som existerar på en del 

arbetsplatser på grund av deras etniska bakgrund och fenotypiska drag, de är även medvetna 

om att dessa strukturer inte är något som de kan påverka som individuella individer. 

 

5.3.3 Uppväxt - skolgång 

På frågan om uppväxt uppstod det en diskussion kring skolgång och vänner, vi undrade om 

deltagarna umgicks med etniska svenskar under sin barndom, Amina svarade att hon gjorde 

det jättemycket men inte gör det idag, hon byggde sitt påstående med: 

  

Jag tror för mig har det varit att min världsuppfattning har förändrats, som har gjort att jag inte 

umgås med svenskar längre. Jag levde i blindo när jag umgicks med svenskar när jag var 

yngre och tolererade jätte mycket ehm … skit under min uppväxt /.../ Som jag liksom i vuxen 

ålder insett att okej, det inte är okej att man pratar med mig på det sättet eller att man talar om 

mig på ett visst sätt, det är mycket sådana grejer. Så att, aa, jag tror att det är jag som har 

förändrats (Amina). 

  

Lindbäck och Sernhede (2012) skriver i sin artikel att utanförskap eller upplevelsen av att 

vara marginaliserad och icke inkluderad är något som återkommer i varierande grad. 

Marginaliseringen grundade sig på de föreställningar som existerar om förorten och de 

människor som bor där. Amina är uppvuxen i Rinkeby och det finns en imaginär laddning av 

platsen, som inverkar på hur man tänker och talar om den, som enligt oss skapar detta 

utanförskap. Denna form av utanförskap kan även bero på det Lana tar upp: 

  

/.../ man blev ju lite utanför, när man gick i en svensk klass och man var inte där för 
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övernattningen eller klassfesten som man pratade om på måndag när man kommer tillbaka till 

skolan. Man bara ”jaha, okej, ska man bara sitta här?” Vad roligt för mig att jag inte fick vara 

med och samtala och det blir så, man … man blir lite utanför, man blir lite små mobbad 

(Lana). 

  

Lindbäck och Sernhede (2012) tar upp detta genom att tala om olika kulturella referensramar, 

det kan bero på att man inte har samma humor eller att man gör olika saker på fritiden, men 

när det kommer till vår intervjuperson är denna form av utanförskap grundad i olika kulturella 

bestämmelser som har gjorts utifrån föräldrarnas referensramar. Dessa kulturella skillnader 

upplevdes följa med under hela barndomen, förutom denna form av kulturella skillnad finns 

det även utseendemässiga skillnader som påverkar självkänslan, en av våra intervjupersoner 

uttryckte: 

  

Jag växte upp i Farstastrand och Farsastrand när jag växte upp var väldigt svenskt, jag gick i 

en svensk klass, jag gick i en svensk skola fram tills jag började 6:an, så att för mig har det 

varit … asså jag har haft svårt med att hitta mig själv som person, och det har visats med olika 

kontraster, amen på skolfotot till exempel så ville läraren borsta igenom allas hår för att göra 

det fint, jag hade afro och hon fick inte riktigt in kammen, hon gjorde inte ens ett försök, jag 

förstår idag, men då var det såhär ”varför får inte jag bli fin”, och så sjönk man i sig själv typ 

(Yasmin). 

  

Känslan av att inte passa in, upplevelsen av att vara “den Andre” får konsekvenser, detta 

kännetecknar olika hierarkier som existerar utifrån utseendemässiga drag (Lindbäck & 

Sernhede. 2012). 

  

När intervjupersonerna började diskutera om de fick stöd från skolan, tog en av våra 

intervjupersoner upp: 

  

Rashid - hm ... mer generellt, asså i klassen, det fanns många invandrare i klassen ”aa, ni 

kommer aldrig lyckas”, det var aldrig till någon specifik, att just du ... 

Intervjuaren – Sa läraren det till alla elever? 

 

Rashid - Ja, ”det kommer inte gå bra för er”, sådana enkla sätt att säga att man inte kommer 

lyckas. 

 

Intervjuaren – Hur reagerade du? Hur påverkade det dig? 

 

Rashid - Det blir att man vill motbevisa, man gör sitt bästa. 

 

Amina - Inte för alla dock. 

 

Rashid - Nej Nej, inte för alla, vissa kan ju sänkas jättemycket. 
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Amina - Dem bryts, man bryts ju ner som människa. 

 

Rashid - Jag har hört det flera gånger. 

  

Den sociala miljön på skolan och känslan att inte vara accepterad på samma villkor som de 

övriga eleverna kan få konsekvenser för möjligheterna att fullfölja de studier man påbörjat. 

De tar upp hur vi alla är beroende av de människor och sammanhang som omger oss. En 

individ är inte ensam ansvarig för sitt liv, framgångar, misslyckanden eller betyg, andra elever 

och lärare har stor inflytande på individens studieresultat (Lindbäck & Sernhede, 2012). 

Förutom att studieresultaten påverkas, påverkas även trivseln i skolan och vi anser att stöd 

från lärare väger tungt hos individer som redan känner sig utpekade och nedtryckta.   

 

Vid frågan, hur deras omgivning under deras uppväxt har påverkat hur de ser på sig själva 

idag, svarade en av våra deltagare: 

  

Asså när jag var yngre, jag var mobbad i skolan, både för mitt utseende för att jag hade 

mcdonald’s ögonbryn, för jag var den enda invandraren i skolan, plus min syster då, jag 

utnyttjades för att jag bodde granne med en snygg kille, då mina tjejkompisar i klassen tyckte 

om honom så de kom hem till mig … ehm ständigt till klass fem var jag utnyttjad, mobbad i 

smyg, asså jag märkte inte det tills att jag började 6:an, då jag började i den engelska skolan, 

ehm … då jag började umgås med folk från aa … invandrar personer, och det var personer 

som klickade, som var uppvuxna som mig, då kände jag mig bättre, det kändes, asså det var en 

stor skillnad, jag kände mig inkluderad mer (Sara). 

 

 

Lindbäck och Sernhede (2012) lyfter upp den sociala och etniska segregationen som existerar 

i skolor, denna form av segregation blir som ett hinder vilket reglerar elevers möjligheter. 

Genom de sätt som elever bemöts och tilltalas av andra upprätthålls den etablerade 

maktordningen och skillnads tänkandet reproduceras, Här uppstår svårigheter med att ta sig 

bort från dessa dimensioner och de gränser de upprättar, frågor kring “svenskhet” och vad det 

innebär är något som existerar inom skolans murar. Genom att ändra sin sociala miljö och 

hamna bland andra som har liknande bakgrund kan känslan av inkludering öka. En av våra 

intervjupersoner tog upp en situation som kan betraktas som “vi och dem”:  

 

Samuel - Jag kommer ihåg att vi var bara tre svarta och det var bara svenskar i mitt dagis och 

lågstadium. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att allt var så enkelt för dom, läraren tyckte om 

dom … jag trodde de va för att dom var svenskar… eller jag visste ingenting jag trodde det var 

för deras namn. Jag heter Samuel jag har också svenskt namn.  jag tänkte om jag hette Erik så 

skulle livet bli fett enkelt för mig ... det här har jag som ett minne, jag var riktigt liten och hade 
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sagt till min syster när jag kanske gick i sexors eller ettan att jag ville byta namn för min 

kompis hette Samuel och han var den här som alla älskade och allt var enkelt för honom. Han 

fick allt serverat av läraren och allting. Det var det jag trodde att mitt liv skulle bli enklare om 

jag hette ett svenskt namn… Jag har ju ett svenskt namn men jag fattade inte det då. 

 

Intervjuaren – Så menar du att du blev annorlunda behandlad för att du är svart? 

 

Samuel – aa. 

 

Upplevelserna av att inte bemötas som svensk kan få en att betrakta sig själv som “de Andra” 

(Lindbäck & Sernhede, 2012). I detta fall upprätthålls Samuel som “de Andra” på grund av 

hans hudfärg där det skiljer sig mellan bemötandet han och hans etnisk svenska kompis fick. 

 

Dessa upplevda skillnader och sökandet efter acceptans har påverkat alla våra tio deltagare. 

Den utanförskap som uppstod tacklades man med genom att motbevisa utpekandet att man 

inte kommer lyckas, genom att söka sig till andra ungdomar med samma etnisk bakgrund eller 

det totalt motsatta, man sjönk i sig själv vilket ledde till att man hamnade i fel ungdomskrets. 

  

5.3.4 Uppväxt - familj  

Under intervjuerna lade vi märke till att majoriteten av deltagarna nämnde föräldrarnas och 

omgivningens påverkan på deras kulturella identitet. Ett av våra deltagare utryckte på följande 

vis: 

 

Jag personligen tycker att samhället man är uppväxt i formar en till en viss person, men sen så 

handlar det mycket om vart ens, föräldrars kulturella, typ, asså hur kulturella dem är också i 

hemmet. För det kan också få en att känna att man är någonstans mitt emellan. Eller typ, om 

dem aldrig lagar kulturell mat eller lyssnar på kulturell musik, då kanske det blir att man 

känner sig mer svensk eftersom man inte har en koppling, tillhörighet eller minnen av sitt 

ursprungs sida, asså sin etniska sida (Yasmin). 

 

I en forskning som gjorts i USA belyser forskarna föräldrars inverkan på ungdomarnas ras 

och etniska identitetsutveckling. Studien visade att föräldrarna haft en stor påverkan i 

utsträckningen av kulturella värderingar (Iwamoto, Negi, Partiali, och Creswell, 2013). Detta 

skedde genom deltagandet i olika kulturella aktiviteter, bevarandet av traditionella 

värderingar och familjeband, vilket även Yasmin poängterat är av betydelse för skapandet av 

ens känsla för sin etniska tillhörighet. Hon tar även upp exempel på företeelser som påverkar 

ungdomens kulturella känsla, vilket även belyses i forskningen. Man identifierade bristen på 

stöd för de kulturella utövandet inom majoritetssamhällets kultur och brist på vägledning 

inom familjen av släkten, tillföljd av stora avstånd mellan släkt och familj beroende på deras 
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ursprungsland, som en grundläggande barriär för föräldrars inverkan på ungdomarnas etniska 

identitet (ibid, 2013). En annan deltagare beskrev föräldrarnas påverkan på följande vis: 

 

Jag tror asså att de har en viss del… en viss inverkan eftersom dem har alltid varit sådär att vi 

inte ska göra som ”dem” gör och då har de blivit såhär som att du har blivit som ”dem” va med 

”dem”, ”dem” är som du. Och jag skulle aldrig göra något dåligt mot en människa utan 

anledning så. Så då litar jag mer på en som kommer ifrån där jag kommer ifrån. Eller var mina 

föräldrar kommer ifrån än vad jag hade gjort med en svensk (Lana). 

 

  

I studien (ibid, 2013) nämns de starka kulturella värderingarna föräldrarna besatt vilket 

resulterade i avvisandet av västvärldens värderingar och traditioner. Lana beskrev 

föräldrarnas inverkan genom att de klargjorde för henne att hon inte var som “dem” vilket 

bidragit till hennes känsla att hon endast kan lita på de som är lik henne själv. Både när det 

kommer till utvecklandet av sin etniska tillhörighet samt hitta individer som är lik en själv där 

tillhörighet har varit något viktigt, har familjen haft en stor inverkan.  

   

5.4 Rasism 

Tillsammans med svenskhet var begreppet rasism, oavsett om det var direkt rasism eller  

vardagsrasism, något som konstant fanns med i båda intervjuerna. Därför valde vi att skapa en 

egen kategori gällande detta område.  

 

Vad innebär Rasism? Rasism är i första hand ett system för dominans och social ojämlikhet. I 

Europa, Nord och sydamerika och Australien tar sig detta uttryck i en vit majoritets dominans 

över utomeuropeiska minoriteter. Detta visar sig genom en grupps missbruk av makt över en 

annan grupp och utövas genom två system, ena sidan en rad olika former av diskriminering, 

marginalisering, utestängning eller problematisering, å andra sidan fördomsfulla och 

stereotypa åsikter, attityder och ideologier. Med andra ord människor diskriminerar andra för 

att de tror att dessa på något sätt är underlägsna, har färre rättigheter (Van Dijk, 2005).   

 

 5.4.1 Direkt rasism 

En av våra intervjudeltagare uttryckte:  

 

Rashid - Jag har mer verbala, det andra märker jag inte till egentligen.  Verbala har jag hört. 

 

Amina - Som att? 

 

Rashid - ”Invandrar jävel” 
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Amina - Direkt rasism. 

 

Rashid - Verbala. (verbal rasism anser vi även vara direkt rasism)  

 

Rasism bygger på olikheter och hänvisar till kulturell apartheid och repatriering (hänvisar en 

till hemlandet). “Kör ut dem” kan det stå på Expressens löpsedlar som får det att framstå som 

en konsekvens av populismens hotbild av en “invasion” av flyktingar och import av 

“främmande” kulturer som saboterar den svenska nationella gemenskapen. Annorlunda 

kulturer förstås som den grundläggande orsaken till alla problem och som förknippas med 

invandrare, flyktingar och etniska minoriteter (Ålund, 1997). Att skrika invandrare till en 

annan individ som har andra fenotypiska drag ger bilden av att personen som förmedlar dessa 

ord upplever att Rashid gör en invasion på hens svenskhet som har att göra med den bild som 

existerar om individer med annan etnisk bakgrund.  

   

Man kan redan i antikens skrifter finna nedlåtande beskrivningar av andra folkgrupper som 

betraktar dessa som lägre stående i förhållande till den egna folkgruppen. Grekerna använde 

ordet barbar för att beskriva främlingar och var både starkare och mer självständiga än folk i 

Asien. De identifierade andra folkgruppers särart genom hänvisning både till biologiska 

faktorer som hud, hårfärg, frisyr och klädsel (Iwamoto, Negi, Partiali, och Creswell, 2013). 

Man kan diskutera huruvida begreppet “post”(kolonialism) verkligen är rätt benämning då 

begreppet låter som något i det förflutna och inte ett fenomen som är aktuellt, deltagarna är 

medvetna om att det existerar än idag. Sozan tog upp en situation där hon blev verbalt 

påhoppad på sin arbetsplats: 

 

Intervjuaren - Upplever du att hur du ser ut och din etniska tillhörighet att du liksom tas 

annorlunda jämfört med typ andra i samhället? 

 

Sozan -  /.../ När jag jobbade på apoteket då var det en man som kom in. Det var många 

väldigt äldre kunder som kom dit och dem är inte alltid vana att se folk med sjal eller 

invandrare. Och då började han typ skrika ”ta av dig den där jävla mössan du är inomhus” och 

jag var mycket yngre då så jag visste inte riktigt hur jag skulle säga ifrån och de som gjorde 

mig ledsen var inte hans kommentar utan hur mina kollegor reagerade, för dom blev såklart 

helt tysta och dom sa inget efteråt när han gick så det var det var lite sådär… aah. 

 

Den andre personen beordrar henne att ta av sig sjalen, den här nedlåtande kommentaren visar 

att Sozan inte är som hen och att hen tror att hens sätt att vara är den rätta. Denna form av 

rasism existerar globalt, Amina tar upp: 
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Daniel - Att man liksom, man ska inte ta åt sig (av rasistiska påhopp), Man ska bara ... låta det 

vara liksom, det är ingen strid du behöver ta liksom eller tänka på. 

 

Amina - Fast, grejen är, det där är liksom, det är essentiellt för att man ska kunna överleva sin 

vardag. Men det är också väldigt farligt, vet ni varför? För om vi hela tiden ska bortförklara 

folks beteende som asså .. okej, såhär, som att den största generaliseringen som görs om ehh ... 

sverigedemokrater är att dem är bönder. Vet ni vad vi gör då? Då avfärdar vi det faktum att 

det finns människor som är välutbildade och är liksom längst upp i näringskedjan som är 

sverigedemokrater och det blir också någon form utav klasshat från våran sida, att människor 

som är bönder är, amen, outbildade, ointelligenta, ni förstår vad jag menar, vi måste tänka oss 

för, för att de är inte bönder som sitter uppe i norrland som är rasister utan de är VD:n på 

eriksson som är rasisten och det är dem som är farliga, det är därför vi måste öppna ögonen  

och veta vem det är som har skapat dem här strukturerna.  

 

Kolonialismens kultur utgår från ett visst sätt att kontrollera oliktänkande. Ett kolonialt 

system bevarar sig själv genom att intala de kolonialiserade att genom socioekonomiska och 

psykologiska belöningar och bestraffningar acceptera nya sociala normer (Nandy, 1999). 

Denna form av förtryck och dominans existerar hos individer som besitter makt, förutom att 

de upprätthåller sin egen status, har civilbefolkningen svårt att förstå hur individer som 

besitter makt och kunskap kan utöva rasism mot minoritetsgrupper, då dem bör ha en human 

syn på alla.  

  

5.4.2 Vardagsrasism 

Vardagsrasism beskrivs, enligt en av våra respondenter, som:  

 

Den är liksom återkommande i hela min vardag. Varje gång jag sitter på en lektion och jag har 

behövt rätta läraren fyra gånger när jag har sagt mitt namn hur det ska uttalas, det är 

vardagsrasism för mig. Att man inte bryr sig tillräckligt mycket om att lyssna när någon 

berättar och lära sig att säga namnet ordentligt. Ehm ... amen du vet, frågor om ”amen hur var 

det när du växte upp?” eller så här ”får du träffa killar av dina föräldrar?” det är 

vardagsrasism. Håll käften det angår inte dig, Men det är jättemycket grejer, typ att, mycket så 

här små saker som är skit onödiga.  Amen folks försiktighet, kan jag uppleva som väldigt 

jobbig vardagsrasism. Att man kanske trippar på tå kring vissa samtalsämnen bara för att jag 

sitter med (Amina). 

 

Ålund (1997) tar upp att rasismen har under senare tid befunnit sig i ett transformerings skede 

från biologiskt medförda beteckningar för underlägsenhet och överordning till kulturellt 

faställda kategoriseringar, såsom etniska, där etniska minoriteter tas som avvikande och 

således onormala och problematiska. Kulturaliseringen i skepnaden av rasism gynnar vad som 

kallas för samhällets “etnicisering” (vilket betyder social uppdelning efter kulturella 

kategorier och grupperingar), och är av implicit prägel, då den undanhålls av en 
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“demokratisk” diskurs, vilket omfattar iden om att den etniska mångfalden innefattas av 

“jämlikhet”. Rasism på mikronivå definieras som “en maktutövningsprocess som uppstår och 

triggas genom tankemönster och handlingar” till en struktur av common sense- rasism, som 

förmodligen är den mest frekventa formen för diskriminerande social praktik. Amina gör en 

tydlig uppdelning på begreppen rasism och vardagsrasism: 

 

Vardagsrasism för mig handlar om, jag skiljer på rasism, jag tycker att det finns en, det finns 

två olika typer av rasism. Den verbala direkta rasismen som är grundad i ett hat sen finns det 

en typ av rasism, amen ... vardagsrasism som är grundad på okunskap, okunnighet  ehm ... helt 

enkelt att man är lat, man bryr sig inte tillräckligt mycket och den typen av rasism stöter jag 

på, asså, vardagligen i princip hela tiden (Amina).  

 

Rasismen som sker på mikronivå kan förklaras som kvarlevande drag av ideologier i 

människors vardagsuppsfattningar om ras och etnicitet. Om man nonchalerar kulturaliserande 

attityder i vardagliga relationerna och avvisar dessa som att de inte har med rasism att göra, 

skapas förutsättningar för en legitimering av över- och underordning efter kulturella eller 

etniska linjer (Ålund, 1997). En av våra deltagare tog upp fler exempel på vardagsrasism:  

 

Det kan vara sådär, småsaker i vardagen som påminner om att du inte är svensk. I 

klassrummet så får man sitt namn fel uppläst typ, eller om man sitter framför en äldre dam på 

tunnelbanan som klämmer om sin väska extra hårt, förstår du vad jag menar, att man ständigt 

påminns om det (Yasmin). 

 

I skandinavien är det normalt att man avvisar olika former av “common sense-rasism” med 

“jag är inte rasist men…”. Det som uppmärksammas är “den vanliga” rasismen som grundar 

sig i rasbiologi. Om man bortser från vardagsrasismen till fördel för rasismens mest explicita 

och extrema varianter leder det till att man förlorar de sociala relationerna, de kulturellt 

betingade rangordningens sociala betydelser och de effekter som inte belyses, de tas för givet 

(Ålund, 2003). Ett annat exempel som våra deltagare tog upp:   

 

Lana - aa eller så nedvärderar dem (etnisk svenskar) en typ. med typ konstiga kommentarer 

och typ såna här grejer. 

 

Intervjuaren - har du några exempel på kommentarer? 

 

Lana - aa typ när jag jobbade och frågade min kollega som var sjuksköterska ” aa ska jag köpa 

med mig något till dig?” aa men jag tjänar mer än ditt lilla bidrag som du får.. så du behöver 

inte hämta någonting. 

( övriga deltagare upplevs chockade) 
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Det är viktigt att man inte ignorerar den vardagsrasism som existerar. Samtliga deltagande i 

denna studie medger att de utsatts för vardagsrasism/ diskriminering och att det är något som 

de konstant påminns om i deras vardagliga liv. På så sätt är det viktigt att belysa den rasism 

som vardagligen nonchaleras eftersom den inte uppmärksammas på samma vis som den 

verbala rasismen gör. Den vardagsrasism som finns i vårt samhälle gör att våra 

intervjupersoner påminns om att de inte är etnisk svenskar och att dem aldrig kommer bli 

inkluderade i “svenskheten” samt att de nedvärderas för sin bakgrund.  

  

5.4.3 Försvarsmekanism  

Då våra deltagare belyst hur de utsätts för diskriminering, exkluderande samt i vissa fall 

rasism, ville vi fokusera på hur dessa aspekter påverkat dem och hur de hanterar dessa 

situationer.  

 

En deltagare beskriver hur hon använder glädje som ett försvar för eventuella påhopp: 

 

Så jag känner lite som Sara asså att jag brukar försöka vara glad hela tiden, det känns som om 

man tar på sig någon mask och försöker vara extra trevlig.. jag vet att det låter helt sjukt  men 

de har typ blivit en del av vardagen. Att jag på jobbet är glad ”hela” tiden och är trevlig ”hela” 

tiden för att jag är rädd att det misstolkas så att de börjar döma mig, alltså min bakgrund på 

grund av hur jag är, för alla har sina dagar. Ibland orkar man inte och inte är på bra humör 

men det känns som man alltid försöker och vara trevlig. /.../ aa jag tror det, att man försöker 

vara så trevligt som möjligt för att inte råka ut för ytterligare någonting (Sozan). 

 

En annan deltagare beskriver hur han försöker bevara sitt lugn genom att agera opåverkad: 

 

Daniel - Jag låter det inte påverka mig, jag låter det inte trigga mig när jag hör något sådant, 

och det har jag liksom fått lära mig. 

 

Amina - Det är ingenting negativt, ni måste förstå, för oss som upplever rasism på det sättet 

som vi gör, att vi agerar som vi inte hör är en försvarsmekanism för oss, för vi måste också 

överleva vår vardag. Vi kan inte gå runt och slåss med alla runt omkring oss på gatan. Så det 

är inte fel att bara, okej jag ser inte jag hör inte, för alla vi har gjort så. 

 

En tredje deltagare har försökt anamma den lilla svenskhet hon tillåts vara delaktig i för att 

inte bli påhoppad eller utsatt: 

 

Grejen är, att uppnå svenskhet är en överlevnadsstrategi, att uppnå vissa nivåer utav, amen, 

assimilering på det sättet att jag är accepterad nog och inte blir påhoppad och inte blir 

förlöjligad eller inte blir … ehm, asså uppnå, direkta rasistiska påhopp. Så att för mig, amen, 

att man pratar riktig ren svenska, att man pluggar något riktigt bra och är supertrevlig och inte 

hotfull, bara är liksom, alltid visar en charmig å bra å socialt kapabel sida av sig själv så att är 

mottaglig för andra människor, de för mig är att uppnå, den lilla svenskhet som jag tillåts utav 
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samhället, att bara få leva i fred och inte liksom … amen, bli påhoppad. Det är de som händer 

om man inte kommer upp dit, då blir man påhoppad (Amina). 

 

Våra samtliga intervjupersoner hanterar motstånd på tre helt skilda sätt för att klara av 

negativt laddade situationer, dock har de alla gemensamt att de tvingats utveckla 

försvarsmetoder för att hantera det motstånd de stöter på. 

 

5.5 Etnicitet 

Vi valde att belysa intervjupersonernas bild av hur de ser på sin etnicitet i Sverige i relation 

till utomlands. 

 

5.5.1 Hemland - Utomlands 

Flera dimensioner av “svenskhet” läggs som lager på varandra. Obestridliga svenskar är 

människor som kategoriseras som svenskar, parallellt skapar de en periferi med tillfälliga 

svenskar, som oberoende av hur de själva upplever sig i olika sammanhang och situationer 

omväxlande definieras som svenskar respektive icke svenskar.  En yttre grupp av otänkbara 

svenskar skapas också som oberoende av hur de själva uppfattar sig, inte utifrån något av 

kriterierna uppfattas som svensk i det vardagliga. Denna flexibla exkludering och särskiljande 

skapar en maktsituation där kriterierna för hur människor kategoriseras, både ligger bortom 

enskilda individers räckhåll och ständigt förflyttas (Mattsson, 2005). En av våra deltagare tog 

upp just denna form av problematik: 

 

Intervjuaren - vilken etnisk tillhörighet upplever du att du tillhör då? 

 

Rashid - De är ju såhär att, i hemlandet är man invandrare och sen kommer man hit och är 

invandrare här också. Så det blir att man hamnar mitt i mellan /.../ Går jag tillbaka dit så är jag 

någon som har flyttat ut från hemlandet eller bor i ett annat land och är jag i Sverige är jag 

någon som flyttat från just det landet. Så lite mitt i mellan skulle jag säga /.../ Asså, det är så 

stora skillnader mellan samhällena, man är ju uppvuxen här så … det är mer att man, asså man 

känner sig egentligen mer svensk, för går man tillbaka, alltså till hemlandet så är det så stor 

skillnad. 

  

Vilket innebar att Rashid upplevde sig själv inte kunna ha en bestämd etnicitet eftersom han 

inte får möjlighet att identifiera sig som han själv begär. Två andra deltagare uttrycker sig om 

problematiken på följande vis: 

 

Daniel - Om jag åker ner till hemlandet /…/ då upplever jag mig själv mer svensk än vad jag 

är … för jag är född här och uppvuxen här. 

 

Intervjuare -  Är det då värderingar 
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Daniel - Värderingar, beteende, jag beter mig inte som en typisk nigerian gör ifrån hemlandet. 

  

Sozan - Ärligt, det är ingenting jag reflekterar över, asså jag går inte runt och tänker typ, 

känner jag mig som irakier, känner jag mig som svensk? För när jag åker till Irak så känner 

jag att jag inte är som dem, jag beter mig inte som dem, jag tänker inte som dem, asså vi 

pratade om att svenskar är lite försiktiga och det har påverkat mig mer än vad jag tror. Så när 

jag åker dit är jag inte som dem, beteendemässigt, men samtidigt är jag inte som svenskar 

heller, så jag är inget av dem. 

 

Svenska värderingar är något “riktig svenskar” förmodas ha, de som inte anpassar sig 

inkluderas inte i den svenska gemenskapen (Azar, 2005). Alla våra intervjupersoner upplevde 

sig ha anammat svenska värderingar och på så sätt känt sig inkluderade, dock på grund av 

deras fenotypiska drag upplevs dem inte som svenskar och de hamnar i en gråzon.  

 

 En deltagare tog upp förvirringen som även uppstod utomlands gällande hans etniska 

identitet: 

 

Daniel – Samma sak, jag säger att jag är från Nigeria. Det beror på hur dem ställer frågan, i 

vilken situation, låt oss säga jag får frågan i ett annat land. Då kan jag säga att man är svensk, 

de kan hända. 

 

Rashid – ”Är du verkligen svensk?” 

Daniel – Aa, exakt. (skrattar) 

 

intervjuaren – Så du blir ifrågasatt utomlands också? 

 

Daniel – Ja.  

 

Utifrån våra deltagares svar har man kunnat konstatera att inte endast de postkoloniala 

staterna är märkta av kolonialismen, utan dess spår och arv har även haft stor inverkan för 

formandet av kulturella identiteter i västvärldens “mångkulturella samhällen”(Eriksson, 

Eriksson-Baaz, Thörn, 1999). Detta har påverkat världens syn på vem som är europé och inte, 

vilket har lett till ett ifrågasättande när rasifierade med utomeuropeisk bakgrund gör anspråk 

på ett europeiskt, tex svensk identitet.  

 

Två andra deltagare beskrev sin etniska bakgrund på följande vis:  

 

Lana – Men jag känner mig varken kurdisk eller svensk, ingen av dem. 

 

Intervjuaren – Ingen av dem? 
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Lana- jag känner mig som ingenting. 

 

Sozan– Jag känner mig som Lana. 

 

Intervjuaren – Du känner dig som Lana? Att ni är mitt i mellan två … 

 

Lana – Aa, asså. De känns som det 

  

Yasemin – Jag tror inte det är så svart och vit heller, är vi svenskar eller inte? Det är lite mer 

som en gråzon. 

 

Intervjuaren  – Är det där ni är? 

 

() – alla mumlar ett ja och nickar. 

 

Under rubriken “Svenska mallen” tas idén om vithet kopplat till Europa som “de vitas 

kontinent” upp av Mattson (2005) som även kan ha en koppling till varför våra deltagare 

upplever sig hamna i en gråzon, dvs de accepteras inte fullt ut som en del av det “europeiska” 

befolkningen och därför kan känna sig osäkra i sin tillhörighet.  

 

5.6 Identitet 

Under denna kategori har vi valt att ta upp hur våra deltagare har hanterat svårigheter de har 

stött på, på grund av sin rasifiering under sin vardag.  

 

5.6.1 “Skapat vår egen kategori” 

Mattsson (2010) tar upp begreppet kategori som innebär att man konstruerar olika grupper, 

där olika saker förs samman för att de på ett eller annat sätt har något gemensamt. Kategorier 

används för att förstå det som omger oss och för att göra det begripligt. På samma sätt har 

våra intervjudeltagare skapat sig en egen kategori för att förstå vad man tillhör:  

 

Amina - /.../ Det handlar om att vi alla, eller i stort sätt alla andra generationens invandrare 

kommer från föräldrar som kommit från utsatta situationer i andra länder och har blivit 

arbetarklassen i Sverige och därför är vi uppvuxna i samma område med samma 

förutsättningar, samma socioekonomiska bakgrund /.../.  

 

Daniel - Det är därför vi kan relatera till varandra lättare. 

 

Amina - Precis. 

 

Rashid - Det blir ingen större skillnad. 
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Amina - Och eftersom att vi inte kan skapa oss själva, vi kan liksom inte anpassa, vi kan 

liksom inte vara svenskar, vi kan inte bara vara iranier, nigerianer eller kurder så då är vi 

”förorts-kids” och då har vi skapat, då blir det att vi har skapat vårt egna identitet där vi 

relaterar till varandra där  vi är ett folk, det är därför tror jag, det har inte att göra med asså 

såhär. 

 

Intervjuaren - Så du menar att man har skapat sin egen kategori  typ? 

 

Amina - Mm, vi har skapat vårt eget folk för att vi ska ha någon att relatera till. 

 

Samuel tog upp något liknande som har att göra med en kulturell gemenskap: 

  

Samuel -  Men vi har ju vår egen kultur och umgänge, vi har kurder, vi har eritreaner, vi 

svartskallar i Stockholm har ungefär samma folk runt omkring oss med samma etniciteter, det 

blir en speciell kultur, det där är våran kultur, i alla fall så känner jag. 

Intervjuaren - Så du menar att man har blandats så mycket med, andra generationens 

invandrare som man tillsammans har skapat något eget? 

 

Samuel - Exakt.  

 

Denna kategori har skapats för att ha andra människor att relatera till, nackdelen är att 

stereotyper har skapats baserad på några få enkla egenskaper dessa grupper har. Dessa 

egenskaper representerar allt, man har överdrivit och förenklat dessa grupper för att få dem att 

passa in i egenskaper man har tilldelat denna grupp. Dessa grupper blir osynliggjorda i 

förhållande till den komplexitet de bär på som individuella personer (Mattsson, 2010). Något 

dessa andra generationens invandrare har skapat för att passa in ses idag utifrån utomståendes 

perspektiv som något hotfullt och främmande.   

 

En deltagare beskrev sig själv som hybrid:  

 

Intervjuaren - Men vad är du? 

 

Amina - Jag kallar mig själv för en hybrid. 

(alla skrattar) 

 

Amina - Jag lovar, jag har gjort det sen jag började inse att, okej, om jag inte tillhör ”jack 

shit”, jag tillhör världen. 

 

Brömssen (2003) tar upp att begreppet hybriditet används för att beskriva gränsöverskridande 

och kulturella eller språkliga blandformer. Begreppet innebär att konstruktioner av identiteter 

samråder mellan olikheter, samt att delar, splittringar och motsägelser inte betraktas som 

något onaturligt. Något återkommande under intervjuerna har varit just denna hybriditet där 
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deltagarna beskriver sina relationer med olika kulturer och religioner som en smältdegel som 

resulterat i en egen samhörighet.  

  

/.../ Vi har ätit samma mat, vi har samma intressen mer eller mindre. På sommaren så spelade 

de fotboll som barn… vi har inte haft allting, alla möjligheter och sånt, vi har varit begränsade 

men de har gjort att vi har växt upp nästan likadant spelar ingen roll om du är i Tensta eller 

skärholmen eller bredäng. Vi har gjort samma saker, gått till ungdomsgården när de hämtat 

någon som ison och fille och sånt. Vi har gjort EXAKT samma saker på pricken. Vi har haft 

samma fotbollsturneringar (Samuel). 

 

Det är ett sammansatt system av inflytelser som färdas över tid och rum och skapar en 

kulturell förnyelse av ungdomskultur där en ny medvetenhet, blandade identiteter, 

transkulturella livsstilar och moderna sociala rörelser utvecklas och skapar en ny synkretisk 

kulturproduktion. Social- och politisk oro skapas inte så sällan av ungdomskulturens olika 

uttryck, vilket resulterat i stereotypisering av media. Det är när dessa negativa beskrivningar 

antas att ha med kulturella föreställningar som skapar stigmatisering och etniskt preciserade 

rangordningar. “Invandrarungdomar” bestraffas för att ha olika problem, som är grundade i de 

fördomar som är kulturellt kopplade, detta påverkar dessa ungdomars självbild negativt och 

begränsar deras möjligheter. På grund av invandrarungdomars misslyckande, underprestation 

och utanförskap som sägs vara framkallad på grund av deras kulturella bakgrund blir 

konsekvenserna ett etniskt delat samhälle (ibid, 1997). På grund av dessa fördomar och 

stereotyper har dessa ungdomar valt att skapa ett eget “vi”. I multietniska förorter vävs 

drömmar och visioner fram i det vardagliga livet. Barn växer upp och har en närhet till den 

lokala miljöns alla blandningar och upplevelser av ett delat utanförskap. En form av byanda 

kännetecknar dessa sociala relationer med en egen slags gemenskap, vänskap och tillhörighet. 

Det har växt fram en gemensam lokal tillhörighet/samhälle som existerar än idag (ibid, 1997).  

 

6. Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att förstå hur identitetsskapandet formats hos andra 

generationens invandrare med bakgrund från Asien och Afrika utifrån deras upplevelser och 

samhällets syn på “svenskhet”. 

 

Studien vi genomförde visar hur våra intervjudeltagare har svårigheter med att greppa vad 

“svenskhet” innebär. De upplever att den “svenskhet” de får anamma är bunden till 

utbildning/status. Trots denna uppfattning har våra deltagare en negativ syn på detta begrepp 

som bottnar i att de inte upplever sig kunna uppnå “svenskhet” vilket argumenteras med att 
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majoritetsbefolkningen inte bekräftar dem som sådana. Tillföljd av denna brist på 

identifikation upplever våra deltagare att dem ser sig själv som “de Andre” där det existerar 

en form av avstånd mellan de själva och etnisk svenska. Detta avstånd existerar på grund av 

upplevda rasistiska påhopp och diskriminerande situationer, som baseras på verbal rasism och 

vardagsrasism samt negativ stereotypisering av dessa ungdomar.  

 

Under uppväxten var våra deltagare omedvetna om den uppdelning och segregation som 

förekom i samhället, trots det nämner de situationer under grundskolan där de känt sig 

särbehandlade och uteslutna för vad de idag har förstått varit en konsekvens av deras etniska 

bakgrund. Detta har lett till att de med tiden sökt sig till andra rasifierade ungdomar då de 

upplevt en samhörighet och gemenskap de tidigare saknat.  

 

Deltagarna i studien har gett vittnesmål om diverse former av rasism på arbetsplatser kopplat 

till deras etniska bakgrund. Samtliga deltagare ser deras etniska bakgrund som en nackdel när 

det kommer till möjligheter som bl.a karriär, men ser sina personligheter som formats av 

deras hybrida bakgrund som en fördel. Deltagarna hanterar diskriminering på olika vis, där 

vissa försöker blunda och ignorera det, medan andra försöker upprätthålla en fasad av glädje 

som en mask för att inte bli påhoppad. En tredje deltagare beskrev sin överlevnadsstrategi 

med att försöka uppnå den lilla grad av “svenskhet” som hon tillåts för att inte bli utsatt.   

 

Avstånd och utanförskap av samhället är en faktor som deltagarna upplevt har lett till att de 

behövt hitta en ny gemenskap som tillåter de att passa in. Detta har bidragit till att rasifierade 

ungdomar skapat en egen kategori, en sorts hybriditet som blivit till ett. Kärt barn har många 

namn, två av våra deltagare refererar till sig själva som “förorts-kids” samt “svartskallar” och 

menar att det är benämningen på deras tillhörighet då de hamnar i mitten av deras föräldrars 

identitet samt den svenska identiteten.  

  

Utanförskap har varit ett centralt begrepp som vi kunnat uppmärksamma i deltagarnas utsagor 

och vi anser att med vidare forskning om Sveriges rasifierade ungdomar kan man bringa en 

förståelse till utanförskapet och segregationen som sker i områden med hög invandrarandel. 

På detta vis kan man bygga på en djupare förståelse för de makthierarkier och problem som 

existerar i samhället och hitta nya arbetssätt att skapa ett nytt gemensamt Sverige, vilket i 

längden hade minskat på de sociala problem dessa människor upplever och får genomgå. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Introduktion: 

1.   Projektets syfte: 

Syftet med vår uppsats handlar om att undersöka hur identitetsskapandet hos andra 

generationens invandrare utvecklas och påverkas på grund av den vardagsrasism de kan 

utsättas för samt deras egna upplevelser kring begreppet svenskhet. 

2.   Vad intervjun kommer handla om: 

Vi vill få mer kunskap och förståelse kring er syn och upplevelser kring begreppet svenskhet 

och hur ni anser att samhället definierar det begreppet. Vi vill även få igång en diskussion 

kring begreppen vardagsrasism och “rasifiering” och om ni anser att det existerar och hur det i 

så fall kan se ut. 

3.   Hur fokusgrupper går till: 

Intervjuerna kommer genomföras i grupp för att vi vill ha en förståelse om hur människor 

tänker och talar om detta specifika ämne vi har valt ut. Vi vill se världen utifrån ert 

perspektiv, vad ni tycker och varför ni kan tänkas ha denna uppfattning. 

4.   Intervjupersonens roll: 

Vår roll idag som intervjuare är att lära oss något om era upplevelser kring detta valda ämne, 

det är ni som vet mest om era egna liv, vi är inga experter kring detta ämne och det finns inga 

fel eller rätt svar. Vi vill diskutera era egna värderingar fritt och öppet. Alla era 

erfarenheter/inställningar/berättelser är det vi vill lyfta upp. Vår roll är att lyssna på era 

historier och få ny kunskap om era föreställningar och attityder kring vårt valda område. 

5.   Hur intervjun är upplagd + längd: 

Intervjun kommer pågå i ca 2 H där vi som intervjuare kommer fokusera på ett antal ämnen, 

trots att vi är intervjuare är det ni som kommer få förra det mesta av diskussionerna. Vi 

kommer först be er göra en kort presentation för att lära känna varandra och för att gruppen 

ska ha en större förståelse kring vilka det är som deltar idag. Vi kommer gå vidare med att 

diskutera våra valda intervjufrågor som kommer ha teman: svenskhet, etnicitet, 

vardagsrasism, samhället, identitet, Efter 50 minuter kommer vi göra en kort paus på tio 

minuter för att därefter fortsätta 50 minuter till. Avslutningsvis kommer vi gå ett varv där ni 

kort får berätta hur ni har upplevt ert deltagande. 

6.   Hjälpmedel under intervjun: 

Vi kommer även spela in vårt samtal, dock får ni säga till om ni inte upplever det som 

passande. Vi kommer även föra anteckningar under intervjun om det som kommer diskuteras.   
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Etiska delar: 

1.   När vi sammanställer och bearbetar våra intervjuer kommer ni vara anonyma, era 

namn kommer bytas ut för att dölja era identiteter 

2.   Intervjuerna idag och det material vi får in  kommer endast användas för vår c uppsats 

och kommer inte användas för annat syfte. 

3.   Självklart är det vi som kommer ta del av del av era svar. Inga andra förutom vår 

handledare kommer ta del av de ursprungliga utskrifterna. 

Bakgrundsfrågor: 

1.   Namn? 

3.   Ålder? 

4.   Sysselsättning/skola/arbete? 

5.   Vilket område bor du i idag/Vilket område växte du upp i? 

6.   Vart kommer dina föräldrar ifrån? När kom de till Sverige? 

Huvuddel: 

Svenskhet 

        1.  Vad är (typiskt) svenskt för dig? 

        2.  Vad väcker det för känslor när du hör begreppet svenskhet? 

        3.  Anser du att svenskhet är något du kan/inte kan uppnå i så fall varför/hur? 

Etnicitet 

        4.   Vilken etnisk tillhörighet upplever du att du tillhör? 

        5.   Upplever du att din etnicitet är en fördel eller en nackdel i ditt vardagsliv? 

- (följdfråga) påverkar din etnicitet dina möjligheter i framtiden? 

Vardagsrasism 

6.   Upplever du att du utsätts/inte utsätts för vardagsrasism på grund av hur pass mycket 

du passar in i begreppet svenskhet? 

        7. Hur har du blivit utsatt för det? Hur har det påverkat dig? 

Omgivning: 

        8. Hur upplever du att din omgivning under din uppväxt har påverkat hur du ser på dig 

själv idag? T.ex. föräldrar, bostadsområde, skolan, vänner. 

Identitet 

       9.    Om någon frågar vart kommer du ifrån, vad svarar du då? 

       10.   Om ni tänker på allt vi pratat hittills om, hur påverkar dessa aspekter hur du 

identifierar dig själv? 

Avslutning: 
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11.   Är det något ni vill tillägga eller något ni anser vi har glömt? 

12.   Hur har du upplevt ditt deltagande? 

13.   Övriga funderingar/frågor? 
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