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Introduktion  
Denna uppsats ska försöka förstå och reflektera över hur första generationens invandrare 

upplever och samspelar med de förväntningar av tacksamhet som finns på invandrare i Sverige. 

Som uppsatsen kommer visa finns det oändligt med åsikter kring migration och tacksamhet både 

i medielandskapet men också hos invandrare själva, beroende på en rad olika faktorer som 

kommer analyseras. Hur mycket påverkar invandrar identiteten i sociala sammanhang? Att känna 

sig svensk är inte bara upp till individen själv utan omgivningen skapar möjligheter för 

identitetsbildning. Att känna sig svensk och att uppfattas som svensk är två olika saker och 

värderas olika både av individer och samhället. Om ens identitet ständigt ifrågasätts och beprövas 

hamnar individen i en konflikt med både sig själv och sin omgivning.  Det intressanta är att få en 

bättre förståelse för hur individen reagerar på detta och hur den anpassar sig efter detta yttre 

tryck, både för det svenska samhället, svenskar och andra första generationens invandrare. Detta 

går fler samhällsgrupper igenom men denna uppsats har inriktat sig på första generationens 

invandrare då de föddes i ett annat land och det ger en annan dynamik i den respons de får i 

sociala sammanhang. Vilka faktorer anser mina informanter själva göra de ”svenska” och vilka 

sociala färdigheter använder de för att motbevisa sin invandraridentitet? Genom postkoloniala 

teorier och tankesätt som involverar ett ”vi och dem” skapas en stigmatisering kring invandrare 

och detta appliceras inte bara i media utan i samhället i sig. Olika människor är olika mycket 

medvetna om detta eller känner av det och detta påverkar självklart ens egna identifiering och sätt 

att leva på i det svenska samhället. Jag studerar främst hur detta påverkar människor i nära 

relationer eller i sociala sammanhang, hur individen tänker och bearbetar detta.  

 

Något intressant som inte var mitt mål från början av uppsatsskrivandet var hur medias 

rapportering och den allmänna argumentationen för migration har negativa konsekvenser för de 

människor som lever i Sverige som första generationens invandrare. Mycket av detta handlar om 

den tillskrivna identiteten som appliceras på svenska invandrare vilket innebär en rad olika 

förväntningar som kan verka emot den egna individens identitetsskapande.  
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Teori  
När det kommer till att diskutera identiteter kan det vara relevant att börja med att förklara den 

definitionen av den kulturella identiteten som jag kommer att använda mig av, och hur den 

samverkar med omgivningen. Identiteten kan ses ur något som vi inom antropologin talar om 

som ett essentialistiskt perspektiv där man menar att det finns ”äkta” kulturella identiteter som 

kan förloras vid byte av miljö eller assimilering i ett nytt samhälle. Man kan också se identiteter 

som något som konstant skapas och omdefinieras i olika kontexter utan att bli mindre ”äkta”. Det 

är detta perspektiv som de flesta antropologer använder sig av. Det är starkt sammankopplat till 

uteslutning och upprätthållandet av gränser mellan människor och identiteter då den arbetar 

relativistiskt. Det är enligt det konstruktivistiska perspektivet som den svenska identiteten skapas 

och definieras i förhållande till vad som anses vara svenskt och inte, eller i relation till andra 

människor, till exempel invandrare. Dock är det möjligt för en person att besitta flera positioner 

och identiteter samt använda dessa i olika sammanhang. Som till exempel svensk, afrikan och 

muslim. De olika identiteterna har dock olika betydelser i olika sammanhang (Hall, 1992).  

 

Homi K. Bhabha, som analyserar som en kritisk teoretiker och förespråkare för humaniora, 

fokuserar mycket av sin teori på den moderna migrationen och förklarar att den som flytt från en 

kultur tvingas befinna sig i en gränszon där individen förlorar kontakten med sin ursprungliga 

kultur och inte blir helt accepterade i den nya kulturen. I och med denna ”gränszon” som han 

talar om bildas en identitet som är blandad, eftersom identiteter aldrig kan definieras efter endast 

etnisk tillhörighet eller kultur enligt honom. När människor byter kontext får de inte fler 

identiteter utan alla kulturer samsas i samma kropp och fortsätter ständigt att förändras. Han 

menar att den kulturella hybriditeten bör ses ur det konstruktivistiska perspektivet och inte det 

essentialistiska då det är långt ifrån representativt för hur mänskliga identiteter fungerar enligt 

honom. Han menar att identiteter istället är ett fenomen som verkar efter diskurser vilket följer att 

identiteten alltid är blandade eller kulturella hybrider (Bhabha., 1994). 

 

Bhabha tycks sig se en fixering av identiteter i det moderna samhället genom stereotypisering av 

människor för att visa tecken på kulturella skillnader mellan människor.  Genom stereotyper 

skapas ett hinder för individen att bilda en egen identitet utanför dessa. Till exempel begreppet 
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”invandrare” kritiserar han starkt då han menar att det leder till dikotomi och oppositioner mellan 

människor. En viktig poäng som han kommer fram till är att även om det konstruktivistiska 

perspektivet låter bra teoretiskt sett så bidrar den också till svårigheter för individen då den 

kulturella ”hybridiska” identiteten fortfarande sätts utanför vithetsnormen i samhället (Bhabha., 

1987). 

 

Ett sätt att arbeta med detta är ännu en teori som Bhabha lyfter fram, performativiteten. Detta kan 

användas av individen för att bli bekräftad i diskursen genom upprepning av beteenden, som görs 

via performativiteten av individen. Dock kan det skapas en ambivalens kring den egna identiteten 

i denna process. Han anser att många samhällen försöker att upprätthålla stereotyper och 

essentialistiska identiteter vilket skapar problem för individen då det tvingar på normativa 

förväntningar på hur individen eller gruppen bör agera och bete sig i samhället och sociala rum 

(Bhabha, 1994).  

 

Något som beskrivs som ”cultural performances” innebär att teatrala uppföranden eller 

”performances” får en viss funktion i den kulturella gemenskapen som fungerar för att bekräfta 

en kollektiv identitet eller upprätthålla ett kulturellt arv. I denna uppsats används det performativa 

begreppet för att beskriva det medvetna eller undermedvetna sätt personer ändrar deras beteende 

för att ”accepteras” och passa in i den svenska kontexten. Performativitet kan också förhålla sig 

till de förväntningar som finns av hur man bör bete sig men också fungera som en motreaktion 

och agera tvärtemot förväntningarna för att motbevisa en identitet. I denna teori menar man att 

alla kulturella minnen är performativa. För mina informanter kan den ”svenska” miljön och 

minnen av vad som accepteras som ”svensk kultur” användas i ens egna ”performance” 

(Counsell, Mock, 2009). 

 

Inom postkolonial teori visar man på hur den europeiska kolonisationen lett till normen kring det 

västerländska som den globala måttstocken. Det som inte anses vara jämförbart med en 

västerländsk standard är avvikande och ett exempel på detta kan vara språk eller utseende. Denna 

uppfattning konstrueras och reproduceras ständigt i sociala sammanhang och bildar en identitet 

och tillhörighet för de som hör till. Förutom att det kan skapa en identitet och kultur bildar det 

också mot-par och oppositioner. Om man inte kvalificerar in i kategorin så bli man istället en del 
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av motsats-paret. Till exempel, anses man inte vara svensk så är man invandrare eller något 

främmande, dessa motsatspar sätts alltid in i en kontextuell hierarki som representerar samhällets 

sociala och kulturella föreställningar. Detta tolkas enligt teorin som ett sätt att upprätthålla 

maktrelationen mellan grupper. Den postkoloniala teorin ska hjälpa till att kritisera den 

essentialistiska synen på etnicitet (Eriksson, Eriksson Baaz, och Thörn,1999).  

 

Edward Said är en av grundförfattarna inom den postkoloniala teoribildningen genom hans 

grundtanke, att den icke normativa och icke västerländska kulturen objektifieras och målas upp 

som konstiga, irrationella och abnorma. Han skriver mycket om hur detta reproduceras i tal och 

skrift och att det är ett viktigt medel för att sprida idéer. Trots att ideologier har förkastats genom 

tiderna lever mycket kvar från det förgångna kvar i tal och skrift menar Said (Said, 1978).  

 

Metod  
I denna uppsats användes semistrukturerade intervjuer för största delen av empirin. Med 

semistrukturerade menas att det var ett öppet samtal som tog den riktning som informanten valde 

men att det fanns några förberedda frågor som riktlinjer och för att ge stöd åt mig som intervjuar 

för att få igång samtalet på ett bra sätt. Ämnet kring identitet anses av många vara personliga 

vilket motiverade valet av en mer oformell intervjustil där vi hade en personlig samtalston där jag 

delade med mig av erfarenheter för att bygga ett jämställt informationsutbyte.  

 

Den andra delen av empirin tas ifrån nyhetsartiklar vilket innebär en viss textanalys. Ingen del av 

texten får fri tolkas i min text utan det som finns med i min uppsats måste vara representativt av 

vad som faktiskt stod i artikeln dock får empirin analyseras efter de teorier jag valt. Detta 

beskrivs bland annat som ”direct content analysis” eller ”qualitative content analysis” där syftet 

är att analysera den subjektiva kontexten i texten genom att hitta mönster eller teman (Hsiu-Fang 

Hsieh Sarah E. Shannon, 2005). För att hitta artiklarna använde jag mig utav några sökord bland 

annat tacksamhet och invandrare och valde sedan artiklar som representerade olika åsikter och 

synvinklar på tacksamhet hos invandrare.  
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Mina två metoder ska kunna kopplitera varandra, artiklarna ska skapa en förståelse för fenomenet 

och intervjuerna ska ge en djupare förståelse för individens erfarenheter och upplevelser samt hur 

informanterna hanterar identifieringen som ”invandrare” och krav på tacksamhet.  

 

Etik 
Vems röster är det som representeras i min text och av mina källor? Hur färgar jag av analysen? 

Mina informanters åsikter ska ges den tyngd som de förtjänar, deras erfarenheter ska inte 

ifrågasättas eller omtolkas utan de måste få ha sitt tolkningsföreträde i detta. Därför är det viktigt 

för mig att inte bortse något eller ifrågasätta deras tolkningar av händelser. I intervjuerna ville jag 

inte heller få de att känna sig utpekade eller tvungna att förklara något som de inte frivilligt ville 

ta upp. Inte heller sätta de i en lägre maktposition genom att använda teoretiska begrepp och en 

ton som inte informanterna själva använder. 

 

I mina intervjuer använde jag mig av min egna identitet för att lättare öppna upp för en ärlig 

diskussion och låta informanterna veta vem jag är för att förhoppningsvis känna sig mer bekväma 

och informerade om vad informationen kommer att användas för. Förutom att vara tydlig med 

min forskarroll och forskningssyfte så var jag involverad personligen i samtalen med 

informanterna och bekräftade ibland att vissa händelser hade hänt mig med eller att någon i min 

familj erfarit liknande saker. Det negativa med detta kan vara att sätta en förväntan på 

informanterna att bekräfta min forskningsfråga eller att ge de svar de tror att jag vill höra men 

däremot öppnade det för en djupare diskussion.  

 

Att vara för personligt involverad i sitt fält är något som antropologer ständigt reflekterar över, 

genom detta korta arbete undviks många av de fallgropar som annars hade kunnat uppstå. Jag 

genomför inte heller något längre fältarbete utan använder mig endast av intervjuer (Robben, 

Antonius, Sluka, Jeffrey, 2012).  

 

Valet av att anonymisera alla informanter och inte uppge personlig information görs för att 

säkerställa att ingen känner sig pressad och orolig över konsekvenser av att vara med i min 

uppsats. Oavsett om personen är en offentlig person eller ej appliceras samma anonymisering på 

alla informanter Alla är av nyhetskanaler av något slag vilket säkrar den etiska aspekten genom 
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att de redan har blivit godkända i publiceringssyfte. Det finns inte heller någon problematik kring 

anonymisering eftersom skribenterna redan godkänt publiceringen, och de som är anonyma i 

artiklarna förblir det i min text (AAA, 2012). 

 

Olika synvinklar på tacksamhet i svensk media 
Jag använder mig av nyhetsartiklar som representerar olika åsikter och politiska ståndpunkter i 

frågan om tacksamhetskrav för att bättre kunna se vilka uppfattningar som finns i denna fråga. 

Dessa hemsidor är inte representativa för hela svenska befolkningen men kan vara intressanta att 

läsa för att förstå varför många anser att tacksamhetsfrågan är viktig.  

 

I artikeln, Invandrare mest skuldsatta i landet – ”förstår inte svenska och har parabol” 

diskuteras det hur ”rasfrämlingar” i Sverige står för majoriteten av de som står i skuld på olika 

sätt och de rubriker som länkas till detta är ”Massinvandring kan tvinga var tredje kommun att 

höja skatter” och ”Skulle tjäna miljontals skattepengar på ’asylskepp’ - nu själva på flykt från 

miljonskulder”. I många av dessa artiklar målas invandrare upp som det samhällsproblem som 

måste åtgärdas snarast för att inte hota Sveriges ekonomi på olika sätt. (Redaktionen Nordfront, 

2018-02-05). När man läser kommentarerna till dessa artiklar så verkar mycket aggression vändas 

emot välfärdsstaten Sverige. Det står bland annat att staten har svikit de ”riktiga svenskarna” 

genom att investera ”deras” skattepengar på andra än svenskarna.  

 

Det finns en del likheter i denna politiska krets och det Sverigedemokraterna vill driva i sin 

politik. De är för att införa medborgarkrav vilket innebär att man som invandrare måste uppfylla 

vissa kriterier innan man kan ansöka om medborgarskap i Sverige, det finns också krav som ställs 

efter medborgarskapet som gör att man kan förlora medborgarskapet om detta bryts. ”Vi vill 

återupprätta samhällskontraktet och devisen att man först ska förväntas göra sin plikt för att först 

därefter kunna kräva sina rättigheter.” (Heppling, Svt Nyheter, 26 april, 2018). Varför detta 

samhällskontrakt är intressant i fråga om tacksamhet är för att detta skulle kunna ses som en 

exakt mätstock på hur väl man bidragit till Sverige och blivit integrerad.  
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Svenska språket är det krav som flest partier ansåg vara mest relevant. Det diskuterades bland 

annat om att bättre språkkunskaper leder till att man bättre integreras i samhället och 

arbetsmarknaden för att sedan bli av med eventuella försörjningsstöd. Dock är dessa politikers 

uppfattningar rent teoretiska och det kan vara bra att se till människors egna erfarenheter kring 

dessa frågor för att bättre förstå relevansen av dessa krav.  

 

Ett annat exempel på tankar om samhällskontrakt i en mer offentlig position är i en intervju av 

Tino Dananadji kring hans nya bok om svensk invandringspolitik. Han tar upp samma kontrakt 

som Sverigedemokraterna fast att det ska baseras på ömsesidiga krav och inte kräva en 

förödmjukande tacksamhet utav invandrare. Han menar att hans ambitioner och utbildning som 

han skaffat sig är utav sin egna bedrift och inte tack vare Sverige eller någon svensk majoritet. 

Han ser detta som en typ av härskarteknik att trots att invandrare bidrar till samhället så blir det 

aldrig fullt accepterade och tillräckligt tacksamma (Sörbring intervjuar Danandaji, 26 februari, 

2017). 

 

 

I Sydsvenskan skriver en anonym insändare om sina försök att integreras i samhället han bodde i. 

Han berättar om sina försök att bli en del av den miljön han var omkring, olika föreningar han tog 

initiativ inom men inte fick samma respons som alla andra deltagare och tillslut gav han upp. Han 

tröttnade på att ständigt bli avfärdad.   

Jag är en utbildad invandrare. Jag har ett kvalificerat arbete. Jag är ingen belastning för det 

svenska samhället. Mina barn är välutbildade och är en tillgång för Sverige. Jag läser 

svenska böcker, lyssnar på P1 och håller mig uppdaterad om vårt samhälle och omvärld, 

men jag bryter när jag pratar svenska.  

Att han väljer att legitimera sig själv genom att påpeka att han faktiskt är en ”utbildad 

invandrare” och inte är en belastning för samhället som de flesta tror säger ganska mycket om de 

förväntningarna som finns, inte bara på han som skriver detta men många andra svenska 

invandrare. Han kan prata svenska men skriver att han bryter i sitt tal dock. Men denna känsla att 

inte vara tillräcklig finns där trots att han följt politikernas riktlinjer för hur en ”bra invandrare 

integreras” 
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”Vi invandrare vet att Sverige har gett oss en chans och en fristad från våra förtryckta länder. Jag 

är givetvis oerhörd tacksam över att jag fick denna möjlighet”. (Anonym, Sydsvenskan, 6 Maj, 

2018). I hans fall känner han tacksamhet och väljer att tala för alla invandrare vilket är intressant 

och väldigt förekommande när det kommer till liknande frågor om tacksamhet och invandrare.  

 

Bassem Nasr använder liknande retorik i sin artikel i Aftonbladet där han uppmanar invandrare 

att inte inta rollen som offer utan att istället kämpa dubbelt så hårt för att motbevisa ”svensken” 

och att man är värd den plats i samhället man vill ha. Med det vill han tacka svenska folket med 

förhoppningar att kunna återgälda ”allt”. Bassem Nasr finner det också märkligt att inte alla 

invandrare känner denna tacksamhet till Sverige. ”Vi med invandrarbakgrund måste alla vara 

goda ambassadörer för våra länder. Det är vi skyldiga Sverige.”. Han menar att 

invandraridentiteten i Sverige inte bara innebär en massa förväntningar utan det medföljer också 

ett ansvar för att visa en bra bild av de ”kulturer” och länder vi representerar, för att inte förstöra 

för andra invandrare (Nasr, Aftonbladet, 10 februari, 2006).  

 

Ilko Corkovic är politiskt aktiv i Socialdemokraterna sedan 2002 och talar också om att han 

känner en tacksamhet till Sverige. Han kom till Sverige 1992 och förklarar kort sitt liv från det att 

han flyttade till Sverige till hans position i samhället idag i kommunalrådet i Borgholms 

kommun. Denna tacksamhet gentemot ”det svenska samhället” som tog emot honom så pass väl 

att, som han själv skriver, ”att en invandrare en dag kan bli ett kommunalråd”. Hans insändare 

kan tolkas på många sätt och hans användande av invandrare. En tolkning är att han fick en så 

pass bra start i Sverige att han lyckades bli kommunalråd (Karlsson, öland.se, 6 Maj, 2018). När 

han förklarar sin tacksamhet mot det jobb som han med stor sannolikhet blivit tilldelad på grund 

av rätt kvalifikationer, tolkar jag det som att han inte ansåg sig besitta det kvalifikationer som 

krävdes på grund av hans invandraridentitet. Att han väljer att skriva ”att en invandrare” istället 

för att benämna honom själv tyder för mig på en förväntan av en underprestation i identiteten av 

invandrare.  

 

”Det råder en konsensus i samhället kring vilken position människor med invandrarbakgrund kan 

göra anspråk på.” skriver Salar Rashid i en artikel i Svenska Dagbladet. Han analyserar 

tacksamhet genom sitt uttryck, ”Det övriga samhällets förfaringssätt att stärka och behålla sitt 
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privilegium, med tacksamheten och skulden som försvar”. Salar Rashid ställer sig också emot 

tacksamhetsprincipen och skriver,  

Du har inget att vara tacksam över. Du arbetar lika hårt och bidrar till samhället som alla 

andra. Tjänster kräver oftast gentjänster, du betalar med blotta din existens. Du är inte 

längre här som gäst du är här som medborgare. (Rashid, Salar. Svenska Dagbladet, 18 

oktober, 2012) 

 

Trots att alla dessa åsikter endast representerar skrivarens åsikter har de en större vikt än man kan 

tro. Dessa är endast ett urval av oändligt med liknande artiklar åt båda politiska hållen. Även de 

nyhetssidor som försöker hålla sig neutralt påverkar samhällets uppfattningar om minoriteter och 

samhällsproblem (Boomgaarden, Vliegenthart, 2009).  

 

 

Presentation av intervjuer och informanter 
Från att ha talat om vad för åsikter som finns i media går jag nu över till mina intervjuer och 

presenterar vilka perspektiv som lyftes fram utav dem. Till att börja med kommer en kort 

presentation av informanterna där jag valt ut markörer som jag ansett vara viktiga för att förstå 

personernas statuspositioner i samhället samt andra markörer som kan ha påverkat hur de möts 

och förhåller sig i sociala situationer i samhället. Jag har också valt pseudonymer åt alla mina 

informanter som fortfarande liknar deras originalnamn för att ge förståelse för hur deras namn 

också kan ha påverkat deras sociala liv.  

 

Informant 1(Jasmin): Vit kvinna i ung medelålder från mellanöstern, hon är praktiserande muslim 

och bär slöja och vanliga svenska kläder. Högutbildad och talar flytande svenska utan brytning. 

Flyttade till Sverige i ung ålder.  

Informant 2(Elliot): Svart man i ung medelålder från Östafrika, bär inget som tyder på någon 

religion och vanliga svenska kläder. Högutbildad advokat som talar flytande svenska utan 

brytning. Flyttade till Sverige i ung ålder.  

Informant 3(Ghenet): Svart kvinna i medelålder från Östafrika. Bär inte heller något som tyder på 

religiositet. Kan klä sig i sitt ursprungslands traditionella kläder. Utbildad och talar svenska men 

med en brytning. Flyttade till Sverige i ung ålder.  
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Informant 4(Diana): Vit kvinna från mellanöstern. Inte praktiserande muslim vilket innebär att 

inga tecken på religiositet syns. Bär vanliga svenska kläder, förutom vid ursprungslandets 

högtider. Utbildad och talar svenska med brytning. Flyttade till Sverige i ung vuxen ålder.  

 

Tillskriven identitet 
Det finns kopplingar mellan alla mina informanters upplevelser av tacksamhet som på många sätt 

tyder på att de måste förhålla sig till en tillskriven identitet. Denna tillskrivna identitet eller 

invandrar identiteten innebär en rad olika konsekvenser för informanterna i deras dagliga liv. En 

del talar om hud och hårfärg, andra om tecken på religiositet. Dessa yttre utseenden lägger en 

grund för hur de uppfattas av andra i Sverige och vad som förväntas ifrån dem. Inom denna 

tillskrivna identitet verkar det också följa att invandraren förväntas ha en negativ uppfattning om 

sitt ”ursprungsland” som något man flydde ifrån och bytte från en mycket sämre levnadsstandard 

till en mycket bättre i Sverige.  

 

Som Diana påpekar så flydde inte hon ifrån något utan flyttade till Sverige till sin man efter 

giftermål. Hon fick varken sämre eller bättre liv när hon flyttade till Sverige. Alltså stämmer det 

inte alltid den tillskrivna identiteten in på invandrare. Hon upplever att det finns en skillnad i vad 

hon förväntas känna och vad hon egentligen känner. I tidigare nyhetsartiklar syntes olika 

uppfattningar kring varför de flytt till Sverige och ifrån vilka livsvillkor. Diana är en av de som 

inte känner igen sig i den tacksamhet som många andra uttrycker. 

 

Jasmin har upplevt förväntningar på att hon ska känna tacksamhet över att få bo i Sverige, en 

händelse som hon tog upp som beskriver detta var när hon gick en rundtur på sin nya arbetsplats, 

där hon fick en chefsposition. Hon möttes av en medarbetare som mötte hennes anställning med, 

”Vad bra att du också kan få ett jobb”. Detta uppfattade hon som riktat till upplevelsen av henne 

som en invandrare och hon beskrev att hon känner att det finns förväntningar av henne att 

underprestera och göra sig värdig den svenska identiteten. Identiteten som hennes medarbetare 

förväntas av henne ifrågasätts inte förrän hon går utanför, så som att ta en chefsroll på en 

arbetsplats. Jasmin bär slöja vilket hon tror har en stor påverkan av vilken tillskriven identitet hon 

får. I och med slöjan möter hon förväntningar av henne som en invandrare vilket innebär bland 

annat att hennes svenska inte borde vara bra eller att hon inte är välutbildad. Hon anser att denna 
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identitet inte går att bli av med eller bli kvitt, liksom tacksamhetskraven hur mycket man än 

bidrar till Sverige. Hon säger att genom sin invandraridentitet blir man tvungen att ständigt 

prestera och bevisa sin legitimitet efter att få den förlorad genom sin tillskrivna identitet.  

 

Elliot skiljer sig lite ifrån Jasmins uppfattning om att invandraridentiteten är permanent. Elliot ser 

sig själv som nästan mer svensk än de flesta svenskar då han känner att genom performativitet 

och kropp kunna smälta in i sin omgivning och därmed kunna motbevisa de förväntningarna som 

kommer med hans invandrarutseende. Exempel på detta kunde vara hur han läst av de sociala 

koderna på hans arbetsplatser och visste vilken humor eller intressen som de flesta hade 

gemensamt. Han visste att han levde på samma sätt som de andra svenskarna och var tydlig med 

att visa det. Ett av många intressen hos Elliot är att jaga vilt vilket för många direkt motsätter 

hans invandraridentitet enligt honom i sociala sammanhang.  

 

Ghenets invandraridentitet tycks också ha spelat en stor roll i flera sammanhang. Ett exempel hon 

tar upp är där diskussioner om samhällsproblem funnits. ”Varför åker du inte hem då?” Har 

använts många gånger mot min informant när hon har haft någon kritik mot Sverige. Hon 

uppfattar det som att det finns en uppfattning om att invandrares hemländer är mycket värre än 

Sverige vilket gör att det inte finns utrymme för invandrare att klaga då de skulle ha det mycket 

värre i sina hemländer. Min informant tog upp en känsla av ansvar som hon känner som innebär 

att på olika sätt skydda ryktet om invandrare i Sverige. Detta innebär att förklara och bemöta 

svenskar så ofta de kan för att låta de lära känna en och förstå att alla invandrare är olika. Hon 

kommer alltid att förklara sig själv och sin identitet, det är en del av hennes plikt för att bli så 

accepterad hon kan bli, enligt henne. Varje gång hon byter jobb känner hon en plikt att berätta om 

sitt liv för att bevisa sin kompetens och rättfärdiga sin platts i det sociala rummet. Hon ser inte 

detta som något hon lider av utan något hon har accepterat som en del av hennes vardag. 

 

Precis som de tidigare informanterna möter Diana kommentarer som grundar sig på hennes 

utseende eller den tillskrivna identiteten. Som till exempel frågor om vart hon kommer ifrån eller 

uttalanden som hon tolkar som nedvärderande, ”du är så duktig” (som att påpeka i jämförelse 

med andra invandrare eller för att visa att hon motbevisade deras förväntningar). Det lättaste för 

henne är att inte bry sig eller ta åt sig av kommentarer som sådana, hon väljer att inte anpassa sitt 
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språk eller beteende för att motbevisa fördomar eller bevisa sitt värde då hon inte ser hur det 

skulle ändra dessa mönster i längden. Hon känner ingen ork att förklara sin identitet för alla 

människor hon träffar och väljer då istället att låta människor få ha kvar sina förutfattade 

meningar om hennes identitet. 

 

Det alla verkar vara överens om är att det finns delar av deras utseende och invandraridentitet 

som gör att de kommer att möta olika förväntningar utifrån, en del väljer att motbevisa dessa och 

andra har slutat bry sig. Många använder sig av performativitet efter att ha lärt sig vilka 

karaktärsdrag och socialt kapital som är eftersträvansvärt. Det kan handla om hur man rör sig 

eller klär sig eller vilka skämt man drar på arbetsplatsen. Språket används också för att passa in i 

vissa miljöer och visa i vilka miljöer man rör sig med vilket språk man använder. Nästa del 

handlar alltså om språkkunskaper och dialekt och hur dessa påverkar förväntningar av 

invandraridentitet och tacksamhetskrav då svenska språket många gånger målas upp som en 

viktig del i integrationen i Sverige.  

 

Prata svenska med brytning 
Varför svenska språket kommer tas upp flera gånger i denna uppsats är just för att det är ett krav 

som både mina informanter och många politiker anser är ett rimligt krav att ställa på invandrare 

och att det ofta påverkar legitimiteten hos individen när den uttrycker sig. Svenska språket verkar 

vara en viktig del av den svenska identieten. Dock är det så att trots att en del av mina 

informanter pratar ”ren svenska” så möts de ändå av ”skeptism” och ifrågasättande av deras rätt 

att vara svensk.  

 

Jasmin berättade om ett tillfälle där hon varit på barnavårdscentralen och möttes av en personal 

som artikulerade och använde kroppsspråk på ett sätt som hon tolkade som ett sätt man använder 

mot någon som inte kan flytande svenska, då trots att hon inte har någon brytning. Hennes 

språkkunskaper visar också en del tecken på hennes bakgrund här i Sverige, eftersom hon är 

högutbildad har hennes språk formats utav det och skulle kunna användas för att visa åhöraren i 

vilka typer av kretsar hon arbetar inom till exempel. 
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Elliot har precis som Jasmin inga spår av någon annan brytning än en lokal dialekt möjligtvis. 

Båda är högutbildade personer med erfarenheter inom högpresterande yrken och Elliot säger sig 

själv vistas i den rikare medelklassen vilket har haft påverkan på hans vokabulär och språk. Båda 

dessa personer har haft tillgång till vad som kan kallas ”vita rum” som gett dem kunskaper och 

socialiserat in ett visst språk som de nu kan använda för att legitimera sig själva i andra 

sammanhang.  

  

Alla har inte tillgång till eller intresse av rum som skulle kunna ge de ett språk som skulle kunna 

hjälpa till att rättfärdiga sig. Till exempel Ghenet har inte haft tillgång till sådana rum vilket gör 

att hon inte kan använda sig av språket som ett verktyg för att legitimera sin invandraridentitet. 

Ghenets språkkunskaper jämförs med andra invandrare och det är då hon blir accepterad i 

jämförelse med andra. Detta tyder på att hon behöver vistas i rum med andra invandraridentiteter 

för att hennes språk ska anses legitimt. Detta liknar Dianas upplevelser med ifrågasättande av 

hennes språkkunskaper. Hennes svenska har också en brytning som många påpekar i hennes 

arbete. På grund av att hon mött så mycket ifrågasättande så väljer hon att inte anpassa sitt språk 

efter situationer utan väljer att prata med sin brytning så som det kommer naturligt för henne.  

 

Sammanfattningsvis så har mina informanter en blandad uppfattning kring om språket påverkar 

vare sig de ses som svenskar eller inte. För en del är språket det som gjort att individen lyckats 

integreras trots sitt utseende, medans andra ser språket som oviktigt då utseendet ändå har sista 

ordet. Språket verkar vara en stor del av den performativitet som kan användas i sociala 

situationer för att legitimera sig själv, men detta kan endast användas av den som talar svenska 

utan brytning. 

 

När blir man svensk? 
De tidigare delarna har handlat om hur individen legitimerar sig i sociala situationer och hur 

språk uppfattas och påverkar den tillskrivna identiteten. I denna del tar jag upp det informanterna 

diskuterade om sin egna svenskhet och integration. Samt hur tacksamhet sammankopplas med 

svenskhet. 
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Jasmin är en kvinna som är första generations invandrare och som flyttade till Sverige i väldigt 

ung ålder och ser sig själv som välintegrerad svensk i samhället. Hon har haft chefspositioner och 

är högutbildad på universitet. I hennes fall tycker hon att hon har bidragit med lika mycket som 

alla andra medborgare som är födda i Sverige och ser ingen logik med att vara tacksam mot ”det 

svenska folket” som inte direkt haft någon påverkan i hennes liv. 

 

Elliot är en svart ung medelålders man som också kom till Sverige i mycket ung ålder vilket gör 

att han naturligt, men också med hjälp av sin omgivning, pratar ”ren svenska”. Han är en 

arbetande advokat och ser sig själv som mer svensk än många andra svenskar i hans omgivning 

och arbetsplats. Han berättar att genom hans advokatutbildning, som har ett rykte om hög 

konkurrens mellan studenterna, fick han lära sig att hantera prestationskänslan och bli van vid att 

bli ifrågasatt i situationer som han inte kopplar till sin invandraridentitet. Elliots perspektiv på 

invandring och integrering beskrivs av en jobbig väg som kräver mycket arbete utav invandraren 

själv. Han beskrev en rad motgångar han upplevt under sitt liv som kommer med ett ”icke-

svenskt” utseende och att han känner att det krävs att invandrare måste bevisa extra mycket sin 

likvärdighet i jämförelse med andra medborgare. I intervjun beskrev han hur han med åren lärt 

sig bemästra de sociala koderna och beteendet som anses eftersträvansvärt i Sverige och av 

svenskar, att det är genom detta som han har kunnat klättra i sin karriär som advokat. 

 

Ghenet är en medelålders svart kvinna som flydde till Sverige i ung ålder vilket gjorde att hon 

gick i grundskolan i Sverige. Dock har hon en brytning i sin svenska. Hon beskriver sin tid när 

hon kom till Sverige som att alla var mycket tacksamma av att få växa upp och ta emot hjälp från 

Sverige då hon upplevde en tacksamhet tillbaka av samhället. Hon jobbade inom städservice 

bland annat innan hon blev klar med sin utbildning och övergick till att jobba inom vården. Hon 

kände sig inte som svensk då och gör inte det idag heller. Hon beskriver hennes svenska identitet 

som ”över ifrågasatt”. Att ständigt mötas av ”Vart kommer du ifrån på riktigt?” gjorde att hon 

inte såg någon vinst med att sträva efter den svenska identiteten längre. Nu svarar hon inte svensk 

när människor frågar henne vart hon kommer ifrån utan säger direkt hennes ”ursprungsidentitet”. 

Även när hon blir accepterad som svensk, efter att ha förklarat hennes många ”svenska sidor”, 

tycker hon inte om att det sker på svenskarnas villkor och att det är upp till de att bestämma när 

det är tillräckligt bra svenska egenskaper. ”Varför ska jag kämpa för att bli accepterad när jag 
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redan gör allt rätt?”. Med detta menade hon att hon har utbildat sig och jobbat och betalat skatt 

sedan hon kom till Sverige precis som alla andra. Hon känner fortfarande tacksamhet men känner 

att det borde finnas en viss tacksamhet tillbaka, den tacksamheten hon upplevde när hon kom till 

Sverige. Några exempel på vad hon brukar prata om är hennes traditionsfirande av jul och 

midsommar och att hon är uppväxt med att äta sill och potatis som alla andra svenskar. 

 

Dianas reflektion över tacksamhet riktades mot Sverige, sedan hon kom till Sverige har hon 

bidragit till Sverige och känt att hon get något till landet som hon inte uppskattas för. I hennes 

ögon är det de ”nya invandrarna” som ska visa tacksamhet, ”De nya invandrarna ska vara 

tacksamma för allt vi byggt upp i samhället här.”, i vi så räknar hon in sig själv och andra 

invandrare som bott i Sverige länge och därmed bidragit lika mycket som alla andra som jobbar. 

 

Majoriteten av hennes kollegor är också invandrare vilket gjort att hon aldrig känt sig utpekad 

som annorlunda och icke-svensk. Hon berättar att hennes kollegor brukar kalla henne för 

”svenne” då hon uppfattas som mer svensk än de andra anställda. De drag som karaktäriseras 

som svenska hos henne var bland annat hur lite hon bryr sig om politik och religion. När hon 

pratar om sig själv som svensk så gör hon det när hon jämför sig själv med andra invandrare. Det 

är i situationer där hon anses vara mer svensk än de andra invandrarna som hon tillskrivs den 

”svenska” identiteten och inte i jämförelse med andra svenskar. Att bli sedd som svensk är något 

hon väldigt tydligt satte sig emot, ”Jag förväntar mig inte att bli kallad svensk och vill inte heller 

att de kallar mig svensk”. Diana söker inte efter att smälta in i samhället efter den svenska 

normen, hon ser inget behov eller fördelar med att få en svensk identitet. Det vårat samtal alltid 

kom tillbaka till var hennes uppfattning om att oavsett om hon hade haft bättre språkkunskaper 

hade hennes utseende ändå gjort att hon hade räknats som ”icke-svensk”. 
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Analys  
Jag började mitt skrivande med en uppfattning om att tacksamhet och skuldsättning till Sverige 

skulle stå i fokus, både i mina intervjuer med mina informanter och i media. Att det var genom 

denna skuld till Sverige man kunde uppleva en press att behövda leva ett liv som betalade tillbaka 

denna ”gåva”. Dock så visade det sig att uppfattningarna om tacksamhet som skrevs om i media 

inte stämde överens med vad mina informanter kände. Många kände att de betalade tillbaka sin 

”skuld” samtidigt som de fick sitt första jobb i Sverige då deras uppgift som medborgare i 

Sverige är att bidra till samhället som alla andra. Vilket gör att de personerna med denna 

uppfattning inte känner att de har tagit något ifrån Sverige, mer att de är här och bidrar. Mina 

informanters upplevelser verkar ändå bekräfta att det finns ett yttre tryck med förväntningar på 

beteenden och tillskrivna identiteter som påverkar den egna självkänslan och som de själva ofta 

uppfattar som nedvärderande och förlöjligande. De jämförs ofta med den normativa ”svensken”, 

vilket vi inte definierat i denna uppsats. Om det inte befinner sig i en ”normativ svensk” miljö 

kan man istället bli jämförd med andra invandrare. Det är alltså relativistisk process som får olika 

resultat i olika miljöer beroende på vem som befinner sig där och vem som sätter den normativa 

standarden.  

 

En intressant tanke som många av intervjuerna fick fram och Sanandajis artikel är att det finns en 

uppfattning om att alla invandrare med ett ”invandrar utseende” flyr ifrån krig och hemska 

förtryck men att alla inte känner igen sig i denna tillskrivna identitet. Trots att denna uppfattning i 

grunden inte finns till i ett negativt och skadande syfte hindrar den många invandrare att kunna 

uttrycka sig fritt i diskussioner som kräver att man sätter sig kritisk mot det svenska samhället. En 

tanke är att denna uppfattning om förtryck och flykt hjälper till att argumentera för friare 

migration till Sverige, och det är med störst sannolikhet som det argumentet har indirekt hjälpt en 

del av mina informanter att få medborgarskap i Sverige. Att denna uppfattning sedan lever kvar 

och arbetar emot mina informanter i deras dagliga liv är nog en oväntad konsekvens av detta 

argument. Detta kan också kopplas ihop med den negativa rapporteringen av utvecklingsländer. 

Det var vetenskapligt bevisat att medias negativa bilder av minoriteter påverkar samhällets 

uppfattningar om minoriteter (Atwell Seate, Mastro, 2016: 194–213), alltså borde samma sak 

gälla medias rapportering av ”utvecklingsländer”. Vilket i sin tur kan påverka tacksamhetskrav på 

invandrare då de förväntas ha flytt ifrån misär till ett liv som borde vara av mycket högre kvalitet. 
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Då de förväntas ha flytt ifrån misär och lämnas inget utrymme att klaga på något då alla 

förutsättningar är bättre här än i ursprungslandet.  

 

Det går att analysera informanternas egna bild av sitt ursprungsland och den egna uppfattningen 

av tacksamhet mot Sverige. Diana har en positiv bild av sitt ursprungsland och ser då ingen 

anledning att vara tacksam mot Sverige då hon inte flyttade till ett bättre liv. Kontra Anonym i 

Sydsvenskan som ser på Sverige med stor tacksamhet då hen flydde från ett förtryck. Det verkar 

finnas ett mönster hos mina informanter som tyder på att det kan finnas ett samband mellan att att 

inte ha en negativ bild på ursprungslandet och inte känna tacksamhet samt åt andra hållet.  

 

Den tillskrivna identiteten som kommer med invandrar utseende kan på olika sätt motverkas 

genom olika ”hjälpmedel” som informanterna talade om. Det kan handla om att läsa av miljöns 

kläder och humor för att lättare legitimera sin svenskhet. Att ha en flytande svenska utan brytning 

verkade också vara en faktor som var viktig för att visa sin svenskhet, samtidigt som det var helt 

oviktigt för andra av mina informanter. Språket och ordförrådet kan användas för att visa på 

kompetens i offentliga situationer som jobbplattser men i andra situationer inte alls ha någon 

påverkan. Till exempel som Jasmin upplevde på vårdcentralen där hennes utseende istället 

påverkade personalens förväntningar.  

 

I grund och botten kommer det ner till att vare sig man vill integreras eller inte så är de sociala 

verktygen inte ett hjälpmedel som går att lita på i sin identifieringsprocess. Trots språkfärdigheter 

och en total integrering i samhället är utseendet den sista biten som gör att ens invandraridentitet 

inte går att bli kvitt med.  
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