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Previous research concludes that working-class people in general exhibit more negative attitudes
towards people with immigrant backgrounds than people in more privileged class positions.
However, whilst primarily drawing on quantitative methods, these studies fail to explain how
class comes to matter, and even less is known about tangible everyday practices. The thesis
examines how class positions affect racist and negatively distinctive practices against persons of
immigrant background. The aim is to explore (i) class differences with regard to which negative
distinctive practices mainly occur in relation to different class positions and (ii) to identify
generative mechanisms of importance to the practitioners, with particular attention to class-
specific contexts, such as the workplace, the labor market and housing.

This class-comparative study draws on data from twenty qualitative interviews: ten interviews
with people in working class positions, living in a working class area; ten interviews with
people in more privileged class positions, living in a socio-economically more privileged
area. In addition, participant observations were conducted in the two residential areas. The
sampling relies on a combination of Marxian and Weberian class criteria, in which conditions of
production, occupation and income have been the main criteria for constructing the two different
groups. To enable comparisons, eight categories of practice were constructed on the basis of
theoretical and empirical arguments.

The result shows that categories of practice vary between class positions; e.g. exploiting
and corrective practices are characteristic for those in more privileged class positions, while
excluding and avoidance practices are more common among those in working class positions.
The study also shows that the causes of these practices can vary depending on the class position
of the practitioner. The class structure is a mechanism in itself and has different effects on
people in different class positions. Perceived class interests in relation to workers of ‘immigrant
  background’ and the degree of authority in the workplace are both examples of this. Moreover,
several other mechanisms are identified, negative notions of persons of immigrant background
underpinned by imagined and actual norm circles, exclusion mechanisms linked to profession
and language and the pursuit of class and upward status mobility in hierarchically racialized
labor and housing markets.
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Förord 

Även om författaren till en avhandling såklart ytterst är ensamt ansvarig för 
dess slutliga utformning – framförallt för eventuella brister – finns det många 
som förtjänar mitt tack. Från Ulrika, som genom att skälla ut mig såg till att 
jag inkom med ansökan till doktorandtjänsten i tid, till pappa och hans sista 
läsning av hela avhandlingsmanuset i jakten på kommatecken. Mitt tack gäller 
i synnerhet de tjugo personer från ”Blåklockan” och ”Gullvivan” som gene-
röst delade med sig av sin tid och sina erfarenheter vid intervjutillfällena. Stort 
tack till er!  

Det finns många jag vill tacka vid Sociologiska institutionen, Uppsala uni-
versitet. Först mina fantastiska handledare Hedvig Ekerwald och Hannah 
Bradby, vars stöd och uppmuntran funnits med hela vägen. Tack Hedda för 
att du från första stund så generöst delat med dig av dina sociologiska erfaren-
heter av att tänka och skriva sociologi, samt för dina ständigt nya intressanta 
sätt att angripa avhandlingsämnet. Tack Hannah för att du med din skärpa och 
kombination av uppmuntran och ifrågasättande tvingat mig att tänka flera 
gånger till och stärka min argumentation. Tack till Mats Franzén för att du 
både under din tid som bihandledare och under det övriga avhandlingsarbetet 
generöst haft din dörr öppen för långa samtal och delande av din stora bank 
av sociologisk kunskap. Tack också till Michael Allvin som var med och väg-
ledde vid viktiga initiala beslut om avhandlingens inriktning. Jag vill tacka 
även Anders Neergaard och Richard Johansson för noggrann läsning och vär-
defulla kommentarer vid mitt slutseminarium och Linnéa Bruno och Rafael 
Lindqvist för detsamma vid mitt halvtidsseminarium. Också ett ytterligare 
tack till dig Rafael för dina tålmodiga och konstruktiva läsningar av avhand-
lingen i egenskap av dubbelläsare.  

En av de absolut bästa sakerna med doktorandtiden vid Sociologiska in-
stitutionen har varit doktorandkollektivet. Stora före detta fotbollsspelare bru-
kar ibland säga att det de saknar mest när de slutat är snacket och gemenskapen 
i omklädningsrummet. I sådana fall är doktorandtidens motsvarighet definitivt 
doktorandkollegorna. Tack för alla samtal och sena ölkvällar Alexander Do-
beson, Anne-Sofie Nyström, Henrik Ifflander, Kalle Berggren, Kitty Lassi-
nantti, Lena Sohl, Lennart Räterlinck, Linnea Bruno, Lisa Salmonsson, Mag-
dalena Vieira och Ulrika Wernesjö. Tack också Dominik Döllinger, Hedvig 
Gröndal, Jonas Bååth, Kamilla Peuravaara, Mai Lundemark, Marie Flinkfeldt, 
Pernilla Ågård och Stina Fernqvist med flera. Ett särskilt tack till Ylva Nettel-
bladt som från första dagen på forskarutbildningen gjorde mig till världens 
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mest nöjda rumskamrat. Utöver allt stöd och din stora generositet har det varit 
fantastiskt roligt att dela de här åren med dig. Jag vill också tacka Annica Er-
iksson, Fredrik Palm, Helena Olsson, Joel Wilger, Katriina Östensson och Ul-
rika Söderlind för allehanda hjälp i samband med undervisning och vid olika 
administrativa och praktiska frågor. Under avhandlingsarbetet har jag också 
fått stöd från Anna Lundins resestipendium och Wallmarks stipendium för 
unga lärare.  

Christina och Niklas, stort tack för all tid ni lagt på otaliga genomläsningar 
och språkliga förbättringar. Detsamma till dig Anne-Sofie, för hjälp med både 
innehåll och avhandlingens utformning. Tack också Jennifer för estetisk väg-
ledning för bokomslaget. Tack Lena för att du minskade min stress genom 
hjälp med nya akademiska möjligheter när min egen tid var som mest begrän-
sad. Tack Anna, David, Emma, Erik och Pege för att ni gör mitt liv så mycket 
roligare. Tack mamma Maud och pappa Peder för allt stöd genom åren. Tack 
pappa för alla olika typer av hjälp: läsning av texter, uppmuntran att söka mig 
till den akademiska världen och för diskussioner om allt från Sartre till om 
Premier League verkligen är den bästa ligan. Tack mamma för att du alltid 
finns där och din osvikliga känsla för när det finns något litet eller stort som 
man kan behöva hjälp med. Tack också mamma och Per för service och upp-
låtandet av perfekta skrivmiljöer vid intensiva avhandlingsperioder. Tack 
Niklas och Linnea för att ni alltid stöttar och för att ni orkat med mig under de 
här åren. Till sist, Christina. Tack för allt och lite till.         



 7

Introduktion 

Hur hänger klass och rasism samman? Denna avhandling handlar om vilken 
betydelse klass har för olika negativa förhållningssätt till personer som anses 
ha utländsk bakgrund. Förhållningssätt ska här läsas handlingsorienterat. Jag 
är framförallt intresserad av om klasspositionen har någon betydelse i Sverige 
för praktiker som kan beskrivas som rasistiska eller på andra sätt negativt sär-
skiljande mot personer med ”utländsk bakgrund”. Fokus är alltså på de som 
står för praktikerna – inte de som drabbas av dem – och intresset för klass 
innefattar både om praktikerna ser olika ut i olika samhällsklasser och om or-
sakerna till praktikerna varierar beroende på klassposition. Frågan är inte bara 
om utan också hur klass i sådana fall har betydelse. 

Diskussionen om rasism och olika former av ”etnisk” diskriminering har 
tydliga klasskonnotationer. Att döma av så väl massmediala som politiska dis-
kurser är en vedertagen uppfattning att rasism främst förekommer i arbetar-
klassen. Rasism ses i dessa fall främst som en fråga om fördomsfullhet, där 
problemet görs förståeligt genom att peka på personers okunskap. Med denna 
syn på rasism framhävs utbildning som lösningen, med den mindre fördoms-
fulla, utbildade medelklassen som rådande förebild. Att placera rasismen i ar-
betarklassen är inte nytt och har åter aktualiserats i diskussioner om vilka som 
är benägna att stödja främlingsfientliga och högerpopulistiska partier. Den 
lågutbildade arbetarklassmannen har fått bli sinnebilden för den typiske Sve-
rigedemokratsympatisören, även om bilden nyanserats något i takt med parti-
ets ökade stöd. Synen gäller inte enbart den svenska arbetarklassen. I samband 
med Brexit i Storbritannien och Donald Trumps seger i det amerikanska pre-
sidentvalet 2017 förs samtalet om arbetarklassen som globaliseringens bakåt-
strävande förlorare, i vilken man särskilt lätt faller offer för olika former av 
rasistiska och högerpopulistiska strömningar. 

Vid sidan av en ofta schablonmässig placering av rasism i den lågutbildade 
arbetarklassen finns det också ett intresse för att förstå de klassmässiga vill-
koren bakom arbetarklassens politiska ställningstaganden (Gest, 2016; Ryd-
gren 2013; Standing, 2013). Det innebär samtidigt ett fortsatt fokus på rasist-
iska uttryck inom arbetarklassen, medan rasistiska uttryck inom andra sam-
hällsklasser inte lika ofta studeras. Synen på rasism i Sverige påverkas av upp-
fattningar om både klass och geografiska rum. Irene Molina menar att den 
högutbildade och välbetalda affärskvinnan från Djursholm inte anses ”vara en 
viktig bärare av rasism, medan den arbetslösa killen antingen från småorten 
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eller arbetarklassförorten ofta påtalas som den förkroppsligade rasisten” (Mo-
lina, 2011, s. 232). 

Såväl svensk som internationell forskning har i större utsträckning fokuse-
rat på populistiska och rasistiska uttryck associerade med arbetarklassen än 
rasism kopplad till de politiska eliterna i de västerländska demokratierna (Mu-
linari & Neergaard, 2012). Sociologer har generellt oftare ägnat sig åt kvali-
tativa studier av mindre privilegierade grupper, men det handlar även om att 
studier inrktade på arbetarklassen också oftare behandlar relationen till olika 
rasifierade ”grupper” (se t.ex. Willis, 1983). Samma fokus återfinns även i 
historiskt inriktade studier om den ”vita” arbetarklassen och rasism (Roediger, 
2007). Motsvarande studier om privilegierade klasser är generellt sett både 
mer ovanliga och mer sällan inriktade på att just undersöka rasism och relat-
ionen till olika rasifierade ”grupper”. Enligt Michelle Lamont (1994) kan detta 
bero på att gränsdragningar baserade på föreställningar om ras och etnicitet 
inte är lika betydelsefulla för medelklassen, eller att medelklassen helt enkelt 
är ”öppnare” i relation till människor med annan härkomst. Hon utesluter dock 
inte att skillnaderna mellan arbetarklass och medelklass kan ha att göra med 
mer sofistikerade former av självcensur i medelklassen. 

Min studie syftar inte till att undersöka stödet för främlingsfientliga eller 
högerpopulistiska partier, eller till att fastslå vilken samhällsklass som är mer 
eller mindre rasistisk. Det studien i stället undersöker är hur klass har bety-
delse för olika typer av rasistiska och negativt särskiljande praktiker som rik-
tas mot personer som tillskrivs ha utländsk bakgrund. Utgångspunkterna är att 
rasism och annan negativ särbehandling å ena sidan kan ta sig olika uttryck i 
olika samhällsklasser och å andra sidan ha olika orsaker. Av detta följer av 
nödvändighet att studera både personer med arbetarklasspositioner och perso-
ner med mer privilegierade klasspositioner. En central utgångspunkt för stu-
dien är att olika handlingssituationer alltid är strukturellt villkorade, om än 
aldrig determinerade (jfr Archer, 1995), varför det är viktigt att förstå hur olika 
situationer och praktiker villkoras av människors klassituation. 

Överlag har klassteoretiska förklaringar av rasism främst handlat om arbe-
tarklassen, men både marxistiska och weberianska klassteorier erbjuder möj-
ligheter att också förklara rasistiska praktiker i mer privilegierade klasser. 
Marxistiska teorier fokuserar på klassmotsättningen mellan arbetarklass och 
kapitalister. Enligt dessa teorier är det för arbetarklassen rädslan att förlora sitt 
arbete eller få försämrade arbetsförhållanden avgörande för rasistiska och ne-
gativt särskiljande praktiker gentemot utländsk arbetskraft och rasifierad ar-
betskraft inom den inhemska arbetarklassen. För kapitalisterna i toppen av 
klasshierarkin råder istället ett omvänt intresseförhållande, där den utländska 
arbetskraften inte utgör en rädsla utan en möjlighet att ytterligare pressa ner 
lönerna genom exploaterande praktiker (Bonacich, Alimahomed & Wilson, 
2008; Wallerstein, 2002, s. 55; Castles & Kosack, 1973, s. 452f). Förenklat 
går det utifrån ovanstående resonemang att tala om en exploaterande rasism 
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som troligtvis är vanligare i de högre klasserna och en exkluderande rasism 
som troligtvis är vanligare i arbetarklassen (Mulinari & Neergaard, 2012).  

För weberiansk teoribildning är i stället skillnader i socioekonomisk status 
och arbetsförhållanden centralt. Låg grad av auktoritet och att ständigt utföra 
andras order – vilket oftare kännetecknar arbetarklassyrken – innebär en större 
benägenhet att utveckla auktoritära förhållningssätt (Svallfors, 2004, 167f). 
Det rör sig om auktoritära förhållningssätt som kan ha betydelse för flera typer 
av rasistiska praktiker. Men weberianska teorier riktar även blicken mot ute-
stängningsmekanismer på arbetsmarknaden kopplade till olika professioner. 
Detta har använts som förklaring till exkluderande praktiker i olika delar av 
klasshierarkin, men främst bland de som innehar högre tjänstemannayrken 
(Wright, 2012). Denna korta genomgång pekar mot att rasistiska och andra 
negativt särskiljande praktiker kan ha olika orsaker, olika konsekvenser och 
styras av olika logiker, vidare att både marxistiska och weberianska teorier 
pekar mot att klasspositionen har betydelse för förekomsten av skilda typer av 
praktiker och praktikernas orsaker.   

I en svensk kontext har rasism, utöver att i första hand associerats med ar-
betarklassen, ofta placerats i det förflutna, på specifika platser (ofta rurala 
småorter) eller i högerextrema grupperingar (Hübinette & Tigervall, 2008, 
s. 131; Pred, 2000). En möjlig förklaring till denna ”utlokalisering” i tid och 
rum är att rasism och främlingsfientlighet strider mot uppfattningar om Sve-
rige som ett jämlikt och modernt föregångsland (Pred, 2000). I relation till 
forskning om klass och rasism har det alltsedan 70-talets andra hälft genom-
förts surveyundersökningar som mäter den svenska befolkningens attityder till 
”invandrare”, ”etniska minoriteter”, rasifierade ”grupper” samt flyktingmot-
tagning och kulturell mångfald.1 Ett återkommande resultat är att de mest ne-
gativa attityderna till ”invandrare” återfinns bland just lågutbildad arbetar-
klass, medan attityden bland personer som befinner sig i mer privilegierade 
klasspositioner och med högskoleutbildning jämförelsevis är mer positiv (se 
t.ex. Demker, 2014; Mella, 2011; Hjerm, 2007a). Liknande resultat återkom-
mer i studier från andra länder, liksom i forskning om den auktoritära–liberta-
rianska politiska dimensionen (Berglund & Oskarson, 2010; se även Stubager, 
2009; Svallfors, 2004; Lipset, 1959). De till antalet färre kvalitativt inriktade 
klassjämförande studierna uppvisar liknande resultat (Lamont, 2000; 1994). 

                               
1 En anledning till att forskningen om rasism och förhållningssätt till ”invandrare” i Sverige 
innan dess varit ganska sällsynt – även om det finns undantag (se t.ex. Hammar, 1966) – är 
föreställningen om Sverige som ett tidigare etniskt homogent land. Detta har också beskrivits 
som en förutsättning för det Socialdemokratiska välfärdssamhället (Myrdal 1960).  Snarare än 
en faktisk betydelsefull ”etnisk” homogenitet beskriver Carly Elizabeth Schall (2016) hur den 
uppfattade etniska homogeniteten fick betydelse för att de politiska eliterna tillskrev den bety-
delse. Framförallt Socialdemokraterna som lyckades skapa en uppfattning om en gemensam 
svenskhet som de kopplade till socialdemokratiska värden.  
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Frågan är dock vilken slags kunskap dessa studier tillhandahåller gällande ras-
istiska och negativt särskiljande praktiker och vilka slutsatser gällande klass-
positionens betydelse som ska dras? 

Resultatet från kvantitativa studier av det här slaget är omdiskuterade. 
Vissa menar att undersökningarnas design medför att rasismen och de nega-
tiva attityderna hos de lägre klasserna relationellt sett överdrivs. Att besvara 
en enkät innebär att i någon mån exponera ”vem man är” – om så bara inför 
sig själv – och i dessa fall att riskera att framstå som fördomsfull, inskränkt 
och obildad. Den som bryter mot liberala värderingar om fördomsfrihet och 
jämlikhet riskerar också att framstå som mindre intelligent och respektabel 
(Billig m.fl., 1988, kap. 7; Wetherell & Potter, 1992). Att ha högre utbildning 
kan antas ge bättre förutsättningar och även större vilja att dölja sådana nega-
tiva attityder (Balibar, 2002; Jackman & Muha, 1984). Det går också att peka 
på att rika människor med privilegierade klasspositioner bor och arbetar mer 
segregerat i jämförelse med personer i arbetarklassen (Andersson 2007), vil-
ket indikerar ett eventuellt glapp mellan attityder och handling (Mella, 2011). 
Andra forskare lyfter fram den omfattande mängd forskning som visar på lik-
nande resultat och menar att inget talar för att personer som ger uttryck för 
positiva attityder i frågor om invandring och mångkultur skulle förtiga sina 
egentliga åsikter (Hjerm, 2007a, s. 228). Även om ingen utgår från att det finns 
en exakt korrelation mellan attityder och praktiker, finns forskning som visar 
att de med positiva attityder också är måna om att i hanndling leva upp till 
samhällets humanistiska och toleranta ideal (Demker, 2014, s. 116; Blinder, 
Ford & Ivarsflaten, 2013). Med andra ord: de som ifrågasätter bilden av arbe-
tarklassen som mer främlingsfientlig argumenterar för att klass har betydelse 
för personers självpresentation, och de som försvarar resultaten menar att 
dessa speglar klassmässiga faktiska skillnader i kunskap eller attityder vilka 
också påverkar olika praktiker. Oavsett hur sambanden tolkas och värderas 
utgår båda sidor från att klass har relevans för att förstå rasism och främlings-
fientlighet. Frågan om hur klass har betydelse och vilken betydelse eventuella 
attityder har för olika rasistiska och negativt särskiljande praktiker kvarstår 
(se 2.2 Den främlingsfientliga arbetarklassen och den toleranta medelklassen 
för vidare diskussion). 

Attitydundersökningarna har ofta med avseende på opinionsläget ett kart-
läggande syfte och har därför inte varit inriktade på att identifiera mekan-
ismerna bakom sambanden. Ett statistiskt samband – i det här fallet mellan 
lågutbildad arbetarklass och negativa attityder till ”invandrare” – är heller inte 
i sig en förklaring, som Peter Hedström och Richard Swedberg konstaterar: 

A statistical association between ‘class’ and income, or ‘class’ and health, tells 
us that individuals from certain ‘classes’ have lower income or worse health 
than others, but it says nothing about why this is the case. To answer such 
questions it is necessary to introduce and explicate the generative mechanisms 
that might have produced the observed differences in average income or health 
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between the occupational groups that the researcher has assigned to different 
‘classes’. (Hedström & Swedberg, 1996, s. 289)   

Klass hanteras i kvantitativa attitydundersökningar oftast enbart som en vari-
abel oberoende av specifik kontext och förlorar på så vis förklarande potential. 
Stefan Svallfors menar att klassforskningen överlag varit förhållandevis fram-
gångsrik när det handlar om att identifiera stabila samband mellan klass och 
andra sociala förhållanden, men sämre på att förklara orsakerna till dessa sam-
band. Särskilt när det handlar om ”klassmedvetna utfall” som exempelvis at-
tityder – det vill säga att försöka länka klasspositionens materiella bas till olika 
former av medvetande (Svallfors, 2004, s. 15).  

Det finns anledning att söka kunskap om sambandet mellan klass, rasism 
och särskiljande praktiker bortom attityd- och värderingsundersökningar. Fi-
losofen Etienne Balibar argumenterar för att det är meningslöst att tala om 
rasismen hos en klass: 

Det framgår av alla undersökningar, vilka ”indikatorer” man än väljer (och 
med beaktande av det faktum att dessa indikatorer har en tendens att förstora 
den folkliga rasismen och missa förnekelsestrategierna hos ’bildade’ individer 
som är mer vana vid den politiska diskursens glidningar). […] Vad som däre-
mot är meningsfullt är att undersöka förekomsten av rasistiska attityder och 
beteenden i givna situationer som är karakteristiska för en klasstillvaro eller 
en klassposition: arbete, fritid, förhållanden till grannar och släkt, politisk akt-
ivism. (Balibar, 2002, s. 288)  

I likhet med Balibar, menar jag att frågan om klass och rasism – särskilt i 
relation till olika praktiker – behöver behandlas i ett vidare perspektiv, där 
människor studeras i för klass centrala sammanhang och där flera olika typer 
av rasistiska och negativt särskiljande praktiker beaktas. I vilka sammanhang 
och situationer förekommer sådana praktiker och hur är de strukturellt villko-
rade? Vilka är det som överhuvudtaget anses ha utländsk bakgrund och i vilka 
situationer får det betydelse? I vilka situationer förekommer exempelvis ex-
kluderande praktiker gentemot personer med ”utländsk bakgrund”? Det dag-
liga arbetet och människors boende är utmärkande sammanhang för en klass-
tillvaro och detta står i fokus för denna avhandling. Det gäller såväl återkom-
mande situationer så som att utföra dagliga arbetsuppgifter tillsammans med 
kollegor, att interagera med kunder eller brukare och att möta grannar i det 
egna bostadsområdet, som mer specifika situationer så som en konflikt om 
vem som har rätten att använda en specifik plats eller hur en granne använder 
ett gemensamt område. I särskilt fokus står även beslut om var människor väl-
jer att bo, vilken skola de placerar sina barn på eller vilka arbetsplatser de kan 
tänka sig att arbeta på. Vilken betydelse har det om många personer i ett bo-
stadsområde eller flera av de möjliga kollegorna på en arbetsplats har ”ut-
ländsk bakgrund”? Det kan handla om både tidigare erfarenheter och fram-
tidsplaner. Detta innebär ett fokus på vardagslivet, men inte enbart som en 
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mängd isolerade handlingar. Vardagslivet, skriver Henri Lefebvre, förutsätter 
att det finns:  

[A]n awareness that consideration of these isolated acts does not exhaust daily 
life, and that we must also attend to their context: the social relations within 
which they occur. Not only because each action taken separately results from 
a micro-decision, but because their sequence unfolds in a social space and time 
bound up with production. In other words daily life, like language, contains 
manifest forms and deep structures that are implicit in its operations yet con-
cealed in and through them. (Lefebvre, 2005, s. 2) 

Forskningen om rasism och etnisk diskriminering har karaktäriserats av en 
förskjutning från studiet av individer som bärare av diskriminerande attityder, 
till förmån för studier av diskurser och institutionell praxis som påverkar män-
niskors föreställningar om dem som konstrueras som de Andra. Vardagsdis-
krimineringen anses i och med denna förskjutning inte kunna förstås som ett 
resultat av ideologiska motiv eller rasistiska värderingar, utan som främst 
kopplad till rutinmässiga och oreflekterade handlingar (de los Reyes, 2006, 
s. 16f; Neergaard, 2006a, s. 23f). Forskningen har därmed i högre grad kom-
mit att analysera den diskriminerande praxis som genomsyrar samhällsorga-
nisationen och de mekanismer kopplade till bilden av den Andre som möjlig-
gör uppfattningar om andra ”gruppers” underlägsenhet. Samtidigt måste fort-
farande generellt utbredda föreställningar eller diskurser om den Andre – i den 
här studien personer som anses ha utländsk bakgrund – medieras av människor 
för att få effekter, vilket tangerar den för sociologin centrala frågan gällande 
relationen mellan struktur och aktör.2 Margaret Archer skriver att:  

The private life of the social subject holds the key to the ‘problem of agency’. 
This key fits into the structural lock, represented by socio-cultural constraints 
and enablements. Together they open the door through which we can proceed 
to resolve the bigger problems of structure and agency. (Archer, 2003, s. 28)  

Att studera individer innebär alltså fortfarande en möjlighet att få kunskaper 
om betydelsen av strukturella villkor (som exempelvis klasstrukturen och ut-
bredda föreställningar om personer med ”utländsk bakgrund”) och hur dessa 
villkorar människors praktiker. Genom att fokusera på för klass utmärkande 
sammanhang och de strukturella villkor som kännetecknar de handlingssitu-
ationer där rasistiska och negativt särskiljande praktiker förekommer, hoppas 
jag kunna studera betydelsen av klass för dessa praktiker och praktikernas or-
saker på olika samhälleliga nivåer. 

                               
2 Kritik mot otydligheten kring aktörskapets betydelse i relation till olika former av strukturell 
diskriminering eller rasism har riktats från flera håll. O’Grady m.fl. kritiserar exempelvis hur 
ett begrepp som institutionell rasism ofta används, detta just för otydligheten kring aktörers 
betydelse för dess realisering: ”Where is the racism within an institution?” (O’Grady m.fl., 
2006, s. 622). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att undersöka klasspositionens betydelse för ras-
istiska och andra negativt särskiljande praktiker som riktas gentemot personer 
som anses ha utländsk bakgrund. En central utgångspunkt för avhandlingen är 
att olika slags praktiker – såsom undvikande, exkluderande och exploaterande 
(praktikerna definieras under 3.6 Handlingssituationer och negativt särskil-
jande praktiker) – kan vara mer eller mindre förekommande inom olika sam-
hällsklasser och att praktikernas orsaker kan variera beroende på människors 
klassposition. I förgrunden står alltså frågor om hur och varför klass kan ha 
betydelse för olika praktiker, inte vilken samhällsklass som skulle vara mer 
eller mindre rasistisk.  

För att bättre förstå sådana praktiker som innebär att personer med ”ut-
ländsk bakgrund” särbehandlas negativt, undersöks för klass utmärkande sam-
manhang som arbete och boende och hur klasspositionen villkorar de konkreta 
handlingssituationerna som praktikerna sker i. Genom en kvalitativ forsk-
ningsdesign med intervjuer som huvudsaklig metod studeras dels personer i 
arbetarklasspositioner som bor i ett arbetarklassområde, dels personer i mer 
privilegierade klasspositioner som bor i ett socioekonomiskt starkare område. 
Då kunskaperna om mekanismerna bakom relationen mellan klassposition 
och olika sådana praktiker fortfarande är begränsade har studien i det avseen-
det ett explorativt inslag.   

Avhandlingens övergripande syfte är undersöka följande:  

Vilken betydelse har klasspositionen för negativt särskiljande praktiker gente-
mot personer med ”utländsk bakgrund”?  

Syftet har tre frågeställningar knutet till sig: 
• Innebär olika klasspositioner skillnader i vilka praktiker som förekommer 

i olika sammanhang. Om så, vilka skillnader? 
• Varierar orsakerna till de olika praktikerna beroende på klassposition? 

Om så, hur? 
• Vilka generativa mekanismer3 är centrala för att förklara eventuella skill-

nader i förekomsten av olika praktiker? 

                               
3 Begreppet generativa mekanismer använder jag här i linje med den kritiska realismens sociala 
ontologi och det avser de interna relationer som kännetecknar olika strukturer (fysiska, sociala, 
etc.) som ger dem kraft att ha en kausal effekt på världen (Seldén, 2005, s. 80-92) Samtidigt 
som mekanismernas existens, kausala krafter och sätt att verka beror på deras struktur, vilket 
bygger på vad som definieras som naturlig nödvändighet i världen (där en central tanke är att 
det finns en intern och nödvändig relation mellan ett objekts natur och dess krafter), är dess 
aktuella realisering som händelse i världen beroende av externa betingelser i form av andra 
generativa mekanismer. Realiseringen av dess krafter i form av effekter kännetecknas därmed 
av kontingens och objektets kausala krafter betraktas som tendenser där ett objekt har en ten-
dens att verka eller bete sig på ett visst sätt (Seldén, 2005, s. 82; Danermark m.fl., 2003, s. 94ff). 
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”Utländsk bakgrund” syftar i denna studie inte på en specifik grupp av män-
niskor som kan definieras – såsom med den offentliga kategoriseringen där 
den som är född utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands har 
utländsk bakgrund eller genom självidentifikation – utan ” utländsk bakgrund” 
handlar enbart om vilka studiens intervjupersoner anser har utländsk bak-
grund.4 Syftet är inte heller att ge en generell beskrivning av alla praktiker som 
riktas mot personer med ”utländsk bakgrund”. Det förekommer dagligen åter-
kommande praktiker riktade där bakgrunden saknar betydelse eller där prak-
tikerna inte skiljer sig åt från dagliga praktiker som riktas mot andra personer. 
De praktiker som är av intresse för studien är de som definieras som negativt 
särskiljande praktiker – det vill säga praktiker som innebär en form av negativ 
särbehandling av personer med ”utländsk bakgrund”. Det rör sig om allt från 
tydligt rasistiska praktiker (baserade antingen på uppfattningar om hierarkiska 
biologiska rasmässiga skillnader mellan människor eller hierarkiska kultu-
ressentialistiska uppfattningar), till vardagligt undvikande av vissa miljöer där 
många har ”utländsk bakgrund”. Anledningen till användandet av negativt sär-
skiljande praktiker som begrepp är att kunna fånga många olika typer av prak-
tiker – vilka exempelvis kan vara exkluderande, undvikande eller exploate-
rande – utan att fastna i frågan om exakt vilka praktiker som kan definieras 
som rasistiska eller inte. Flera av de negativt särskiljande praktikerna som stu-
deras kan beskrivas som rasistiskt grundade, men inte alla.  

1.2 Studiens inriktning och möjliga vetenskapliga 
bidrag   
Den befintliga empiriska forskningen och teoribildningen till trots är kunskap-
erna om varför klass har betydelse för praktiker fortfarande begränsade. Jag 
menar därför att denna studie har möjligheter att bidra med kunskaper som 
idag saknas. Utöver att konstatera att olika kvantitativa samband i sig inte vi-
sar på någon faktisk mekanism argumenterar Hedström och Swedberg även 
                               
Enligt den kritiska realismen förutsätter en vetenskaplig ansats med förklarande anspråk en 
kausal analys, vilket skiljer sig från att endast studera samvarianser mellan olika fenomen. Det 
handlar om att identifiera orsakerna bakom en händelse. Identifierandet av orsakerna bakom en 
händelse handlar i sin tur om att identifiera vilka kausala krafter som ett objekt eller en relation 
har: ”[E]ller mera generellt uttryckt, så är detta en fråga om objekts sätt-att-verka, eller just dess 
mekanismer” (Danermark m.fl., 2003, s. 95). I relation till avhandlingens syfte handlar det där-
med om att identifiera generativa mekanismer bakom händelser i form av rasistiska och negativt 
särskiljande praktiker gentemot personer med ”utländsk bakgrund”, där utgångspunkten är som 
Danermark m.fl. skriver att en händelse är en ”komplext sammansatt effekt av inflytande från 
olika mekanismer” (Danermark m.fl., 2003, s. 98). 
4 Av läsvänlighetsskäl kommer det inte förtydligas varje gång att det handlar om vilka som 
anses ha utländsk bakgrund, utan vid de flesta tillfällen skrivas som ”utländsk bakgrund”, alltså 
inom citationstecken, för att synliggöra att det handlar om intervjupersonernas uppfattningar 
om vem eller vilka som har utländsk bakgrund. Se 3.4 Centrala begrepp för vidare diskussion 
om hur utländsk bakgrund används i studien.    
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för att klass i sig självt inte är någon generativ mekanism då det inte är en 
kausal agent, utan endast ett aggregat av yrkestitlar (Hedström & Swedberg, 
1996, s. 289). Utgångspunkten i denna avhandling är dock att klasstrukturen i 
form av specifika klass(relationer) inrymmer generativa mekanismer. Det för-
utsätter i förhållande till Hedströms & Swedbergs argumentation två saker. 
1) Att klass inte bara ses som ett aggregat av personer utan även som något 
som omfattar specifika relationer (mellan exempelvis arbetsköpare och de 
som säljer sin arbetskraft). 2) Att utgångspunkten är en delvis annan än den 
metodologiska individualism som Hedström & Swedberg utgår ifrån (Hed-
ström & Swedberg, 1996, s. 290). Denna avhandlings ontologiska utgångs-
punkt är influerad av Archers analytiska dualism, där aktörer och strukturer 
ses som tillhörande två olika stratum med egna kausala krafter (varpå även 
klasstrukturer kan tillskrivas kausala krafter) även om strukturens kausala 
krafter endast kan realiseras via människor (Archer, 1995). Klasstrukturen har 
inte endast betydelse som mekanism i form av exempelvis specifika relationer 
mellan olika klasspositioner, utan den samverkar även med och påverkar 
andra mekanismer som är av betydelse för olika praktiker. Det vill säga att 
exempelvis olika rasistiska idéer och föreställningar som inte i sig är kopplade 
till klass kan få olika betydelse beroende på människors klassposition.  

Fokus kommer att riktas mot människors vardagsliv, tidigare erfarenheter 
och framtidsplaner. Utan att kritisera huvudargumenten gällande vikten av att 
studera institutionell praxis, menar jag att det är betydelsefullt att även under-
söka individers praktiker, i relation till såväl strukturella villkor som indivi-
dens motiv och intentioner. Det sker genom att studien relaterar den teoretiska 
och begreppsliga ramen till kvalitativt inriktade studier av klasspositionens 
betydelse för negativt särskiljande praktiker.  

1.3 Studiens design 
För att bättre kunna förstå hur klass påverkar rasistiska och negativt särskil-
jande praktiker har studien en klasskomparativ ansats. Konkret är den baserad 
på intervjuer med tio personer som har arbetarklasspositioner och bor i arbe-
tarklassområdet Blåklockan respektive tio personer med mer privilegierade 
klasspositioner som bor i det socioekonomiskt mer fördelaktiga Gullvivan.5 
Det är med andra ord ett tvåstegsurval konstruerat för att på bästa studera 
klasspositionens betydelse för olika praktiker gentemot personer som anses ha 
utländsk bakgrund. Som komplement till intervjuerna har även observationer 
genomförts i respekrive bostasdområde  

                               
5 Både Blåklockan och Gullvivan är fingerade namn för respektive bostadsområde.  
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1.4 Avhandlingens disposition 
I kapitel 2, Tidigare forskning: arbete, boende, klass och rasism, beskrivs ge-
nom tidigare forskning de för avhandlingen centrala sammanhangen arbete 
och boende. Både skillnader kopplade till klasspositioner och hierarkier mel-
lan olika rasifierade ”grupper” diskuteras för att beskriva de strukturella vill-
kor som föregår intervjupersonernas praktiker. Vidare i kapitlet presenteras 
annan relevant forskning som knyter an till studiens syfte – dels resultaten från 
kvantitativa attitydundersökningar, dels kvalitativ forskning som på olika sätt 
berör frågor om relationen mellan klass och rasism, främlingsfientlighet eller 
”etnisk” diskriminering. I kapitel 3, Teoretiskt ramverk och centrala begrepp, 
avhandlas centrala begreppsliga diskussioner inom fältet samt avhandlingens 
teoretiska och begreppsliga ramverk. I kapitel 4, Metod och material, disku-
teras metodologiska överväganden, studiens design och genomförande, samt 
vilken typ av material som samlats in och hur det analyserats. Kapitel 5, De 
med ”utländsk bakgrund”, är det första av de empiriska kapitlen och handlar 
om de föreställningar som intervjupersonerna har om personer med ”utländsk 
bakgrund” och specifika rasifierade ”grupper”. Kapitlet fungerar som en bak-
grund till de kommande kapitlen genom att presentera för praktikerna bety-
delsefulla uppfattningar och bidragande mekanismer till de praktiker som dis-
kuteras i de efterföljande kapitlen. I kapitel 6, Arbetsplatsen och kollegorna, 
kapitel 7, Arbetsmarknaden, och kapitel 8 Boende diskuteras sedan de före-
kommande negativt särskiljande praktikerna gentemot personer med ”ut-
ländsk bakgrund” i respektive sammanhang. I tur och ordning diskuteras ne-
gativt särskiljande praktiker gentemot nuvarande och möjliga kollegor, nega-
tivt särskiljande praktiker som del av olika strategier på arbetsmarknaden och 
negativt särskiljande praktiker som förekommer i intervjupersonernas egna 
bostadsområden och i relation till Förorten. I avhandlingens slutkapitel Hur 
klass gör skillnad: klass, praktiker och mekanismer vidareutvecklas de mest 
centrala resultaten, vilka diskuteras i relation till både tidigare och möjlig 
framtida forskning. 
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2 Tidigare forskning: arbete, boende, klass och 
rasism   

Kapitlet inleds med forskning som berör den svenska bostadsmarknaden re-
spektive den svenska arbetsmarknaden – de mest centrala sammanhangen för 
den här studien. En central utgångspunkt för studien är att strukturella villkor 
tidsmässigt föregår mänskliga praktiker. Att strukturerna föregår mänskliga 
praktiker innebär att strukturella villkor måste beaktas för att det ska vara möj-
ligt att kunna förstå praktikernas orsaker. Syftet med det inledande avsnittet 
är inte att ge en fulltäckande bild av varken bostads- eller arbetsmarknaden, 
men att synliggöra vissa för studien centrala strukturella villkor för att förstå 
de studerades praktiker, samt att presentera studier som särskilt knyter an till 
studiens syfte.6 

Det finns en omfattande mängd annan forskning som är relevant för stu-
dien. Exempelvis finns, som Svallfors (2004) konstaterar, över 1 000 studier 
bara om klass och attityder. Den stora mängden innebär en omöjlighet i att 
redogöra för all forskning som kan ha relevans här. Stort utrymme i den res-
terande delen av kapitlet ges till den omfattande kvantitativa forskningen – 
dels om attityder till kulturell mångfald, flyktingmottagande och etniska mi-
noriteter, dels om positioner på den auktoritär-libertarianska skalan som visar 
att personer med arbetarklasspositioner oftare har främlingsfientliga attityder 
än personer med mer privilegierade klasspositioner. I kapitlets avslutande de-
lar presenteras ett urval av kvalitativa studier om specifika platser och institut-
ioner, samt intervjustudier som på olika sätt knyter an till studiens syfte. Ka-
pitlet domineras av forskning om svenska förhållanden, men även internation-
ell forskning med betydelse för avhandlingen tas upp. Avslutningsvis framförs 
olika argument för avhandlingens relevans i relation till det befintliga forsk-
ningsläget. 

                               
6Ambitionen med avsnitten om bostads- och arbetsmarknaden är att beskriva viktiga struktu-
rella villkor som villkorar intervjupersonernas praktiker – inte att ge en fulltäckande bild av 
bostads- eller arbetsmarknaden idag 2019. Samtliga intervjuer utom en genomfördes före hös-
ten 2015 (se 4.3 Den empiriska studien), varför exempelvis konsekvenserna migrationsvågen 
hösten 2015 och den restriktivare migrationspolitiken som sedan lagstiftades om är av under-
ordnad betydelse här. 
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2.1 Rasifierade hierarkier: bostads- och 
arbetsmarknaden  
Segregation på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden diskuteras oftast i ter-
mer av klass (eller socioekonomiska förhållanden) och ”etnicitet”. Medan det 
är förhållandevis enkelt att ta fram statistik för klassegregation är det svårare 
med ”etnisk” segregation. För att det ska vara relevant att tala om etniska 
grupper behövs statistik baserad på människors egna identifikationer och fak-
tiska kunskaper om det gemensamma som utgör gruppen. Sådan statistik finns 
inte, men däremot breda kategorier som exempelvis var människor är födda 
(Andersson, 2007, s. 116; Andersson, Bengtsson & Myrberg, 2016, s. 8). Det 
innebär att avsnittet om segregation på bostadsmarknaden och arbetsmark-
naden innehåller olika typer av kategorier och uppdelningar som används i 
forskning, befintlig statistik och myndighetsrapporter. Utöver uppdelningar 
mellan ”svensk” och ”utländsk bakgrund” eller födda i Sverige eller utrikes 
födda förekommer exempelvis från OECD-länder eller inte, födda i Europa 
eller utanför Europa och ”majoritets-” och ”minoritetsbefolkning”. Även ka-
tegoriseringar som ”Västvärlden” och ”Övriga världen” och ”synliga in-
vandrargrupper” förekommer (se t.ex. Hedman & Andersson, 2016; Biterman 
& Franzén, 2006). 

Först diskuteras segregation på bostadsmarknaden och studier om varför 
majoritetsbefolkningen väljer att flytta från områden där många har ”utländsk 
bakgrund”. Efter det följer ett avsnitt om socioekonomiskt svaga geografiska 
områden där många boende har ”utländsk bakgrund” – ofta olika miljonpro-
gramsområden i större städers utkanter – vilka hädanefter kommer att refere-
ras till som Förorten. Efter det diskuteras forskning och rapporter som synlig-
gör en segmenterad arbetsmarknad och var olika rasifierade ”grupper” befin-
ner sig på den. Även orsakerna till dessa hierarkier diskuteras kort. Dessa hi-
erarkier syns också på enskilda arbetsplatser, vilket berörs avslutningsvis i 
avsnittet. 

Det finns naturligtvis viktiga samband där individers positioner på bostads- 
respektive arbetsmarknaden påverkar varandra. Det handlar då inte bara om 
att de ekonomiska resurserna som kommer från positionen på arbetsmark-
nadens påverkar möjligheterna på bostadsmarknaden, utan också om att var 
någon bor påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden (Aldén & Ham-
marstedt, 2015, kap 6). Det finns olika dominerande förklaringar av segregat-
ion på bostads- och arbetsmarknaden som pekar mot olika mekanismer av be-
tydelse. Primärt avser de följande kapitlen att synliggöra hur bostads- och ar-
betsmarknaden är strukturerade runt rasifierade hierarkier (rasifiering som be-
grepp diskuteras under 3.4 Centrala begrepp), men däremot inte att förklara 
fenomenet som sådant. Vissa av förklaringarna kommer dock tangeras. I de 
fallen är jag framförallt intresserad av de förklaringar som knyter an till nega-
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tivt särskiljande praktiker. Det innebär att exempelvis teorier om kongregat-
ion7 eller humankapital är mindre intressanta än de teorier som fokuserar på 
den ”svenska majoritetsbefolkningens” praktiker och delaktighet i olika for-
mer av negativt särskiljande praktiker.  

Sammantaget är avsikten att påvisa strukturer och rasifierade hierarkier på 
både bostads- och arbetsmarknaden som har betydelse för de negativt särskil-
jande praktiker som studeras.  

Segregerad bostadsmarknad 
Det finns ganska omfattande och förhållandevis entydig forskning som visar 
på en omfattande ”etnisk” bostadssegregation i Sverige. Kortfattat kan boen-
desegregationen beskrivas som att det finns en lokal homogenitet (gällande 
exempelvis var i världen människor är födda, deras ekonomiska situation och 
deras utbildningsnivå) och ökad social polaritet mellan olika områden. Mest 
påtaglig är segregationen i storstäderna, där storleken i högre utsträckning 
möjliggör en rumslig segregation i makroskala (Lilja & Pemer, 2010, s. 3ff). 
Men också i medelstora och mindre städer och orter förekommer rumslig so-
cioekonomisk och ”etnisk” segregation (Lilja & Pemer 2010; Andersson 
2001).  

En tydlig tendens är att sambandet mellan socioekonomisk och ”etnisk” 
segregation har blivit starkare (Andersson m.fl., 2016, s. 8). En avgörande an-
ledning är i vilken utsträckning och var på arbetsmarknaden olika ”etniska 
grupper” befinner sig. En konsekvens av sambandet är att framförallt de ”syn-
liga invandrargrupperna”8 sällan bor i samma områden som ”svenskar”, utan 
oftare bor i områden med ökande andel personer som är fattiga eller beroende 
av bistånd (Biterman & Franzén, 2006). Det finns genomgående stora skillna-
der mellan hur segregerat olika ”grupper” med ”utländsk bakgrund” bor och 
under vilka socioekonomiska villkor de bor. Lina Hedman och Roger Anders-
son visar på att antalet områden de definierar som ”svenskglesa” och resurs-
svaga – definierat som höga koncentrationer av låginkomsttagare från ”Övriga 
världen” (inte födda i ”Västvärlden”) i samma bostadsområde – kraftigt ökat 
i Sveriges största arbetsmarknadsregioner mellan 1990 och 2010 (Hedman & 
Andersson, 2016, s. 29ff). Även om orsakerna är flera och forskare efterlyser 
mer forskning om betydelsen av granskapseffekter (Biterman & Franzén, 
2010), finns det forskning som visar på hur de boende i socioekonomiskt 
svaga områden där många har ”utländsk bakgrund” ofta har svaga positioner 
i andra sammanhang. Fattigdomen är betydligt mer omfattande bland personer 
med ”utomeuropeisk bakgrund” jämfört med riksgenomsnittet (Mood & Jons-

                               
7 För en kort beskrivning av kongregation se till exempel (Andersson, 2007, s. 128f).  
8 Även om vilka som är ”synliga invandrargrupper” alltid är kontextbundet och aldrig givet, 
menar de flesta i en svensk kontext människor som har någon slags bakgrund från Afrika, 
Asien, Latinamerika, Karibien, Oceanien eller Sydöstra Europa. 
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son, 2019), elever utan behörighet till gymnasiet är överrepresterade i bostads-
områden med låg socioekonomisk status och där många har en annan ”etnici-
tet” än ”svensk” (Länsstyrelsen 2019: Kallstenius, 2016) och anknytningen 
till arbetsmarknaden bland de boende i dessa områden är ofta betydligt sva-
gare än riksgenomsnittet (Schierup, Ålund & Kings, 2017). 

Avsikten med föregående stycke är att synliggöra att vad som ofta beskrivs 
som socioekonomisk respektive ”etnisk segregation” har ett samband. Det är 
inte minst centralt för att analysera de studerades olika praktiker på bostads-
marknaden, där valet att undvika olika bostadoråden kan vara beroende av 
flera olika mekanismer. När det handlar om människors boendepreferenser 
bor rika betydligt mer självsegregerat än fattiga, vars möjligheter på bostads-
marknaden är betydligt mer begränsade (Andersson, 2007, s. 139). Det inne-
bär att ”majoritetsbefolkningens” val på bostadsmarknaden är mer avgörande 
för bostadssegregationen. Studier visar exempelvis att de ”etniska svenskar-
nas” boendepreferenser är mest avgörande för bostadssegregationen i Stock-
holm (Lilja & Pemer, 2010, s. 9f). Andersson menar att det finns tydliga ”et-
niska” hierarkier på den svenska bostadsmarknaden, där ”majoritetsbefolk-
ningen” har lättare att acceptera ”etniska” minoriteter som liknar dem själva. 
Bland de som finns längst ner i hierarkin – och löper störst risk att diskrimi-
neras – återfinns exempelvis ”svarta”, ”muslimer” och ”romer” (Andersson, 
2007 s. 128). Viljan att bo med människor som liknar en själv ligger till grund 
för de ursprungligen nordamerikanska teoretiska begreppen ”white flight” och 
”white avoidance” som syftar på att ”vita” antingen flyttar från eller undviker 
att flytta till områden där många ”svarta” bor. I en svensk kontext har Åsa 
Bråmå (2006) studerat i vilken utsträckning det kan förklara ökningen av om-
råden under 1990-talet med en hög koncentration av personer som har ut-
ländsk bakgrund. Hennes resultat visar att vad hon kallar för ”swedish 
avoidance” är mer utbrett än vad hon kallar för ”swedish flight”. Maja Lilja 
(2015) har genomfört en intervjustudie med nyblivna mödrar – där hon kate-
goriserar majoriteten av dem som ”vita svenska” mödrar – boende i två socio-
ekonomiskt olika områden i en medelstor stad. Flera av de intervjuade medel-
klasskvinnorna talade under intervjuerna om att de gärna hade sett sina barn 
växa upp i kulturellt blandade områden, men när det kom till det faktiska valet 
valdes områden med en hög andel boende med ”utländsk bakgrund” bort. 
Framförallt användes barnets bästa som argument, vilket fick tydliga ”et-
niska” konnotationer. Lilja kopplar också kvinnornas sätt att förhålla sig bo-
stadssegregationen och sin egen del i den till konstruktioner av ”ras” och ”vit-
het”.9 

                               
9 Det finns forskning som tydligt visar att det förekommer ”etnisk” diskriminering på bostads-
marknaden (Ahmed & Ekberg, 2009; Bråmå, 2007). Att jag valt att enbart fokusera på boende-
val har att göra med att det knyter an till negativt särskiljande praktiker som diskuteras senare 
i avhandlingen, inte att ”etnisk” diskriminering skulle vara utan betydelse för bostadssegrega-
tionen.  
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Forskningen om människors boendepreferenser och varför ”majoritetsbe-
folkningen” väljer bort områden där många boende har ”utländsk bakgrund” 
är långt ifrån entydig och kan ha flera olika orsaker (se t.ex. Bråmå, 2006, 
1143f). Det visar sig också sett till internationell forskning där bland andra 
David Harris (1999) studier av amerikanska förhållanden pekar mot att ”etni-
citetsfaktorn” fungerar som en döljande markör för de socioekonomiska fak-
torerna som är de egentliga flyttorsakerna. I en nedeländsk studie kom Peteke 
Feijten och Maarten van Ham (2009) fram till att antalet personer med ”uto-
meuropeisk bakgrund” som flyttade till ett område hade betydelse för att ”ma-
joritetsbefolkningen” valde att flytta därifrån, men framförallt var ”majoritets-
befolkningen” benägna att flytta om områdets status försämrades. Status fann 
de vara starkare kopplad till ekonomiska än ”etniska” faktorer. Att många 
andra flyttar från ett område var också en bidragande orsak till att själv vilja 
flytta. Båda studierna visar på svårigheterna att kunna avgöra de egentliga or-
sakerna till att människor i de här fallen flyttar.  

I nästa avsnitt diskuteras forskning som visar på hur Förorten fungerar som 
ett symboliskt rum som associeras med människor som har ”utländsk bak-
grund” och olika sociala problem. 

Segmenterad arbetsmarknad 
Kortfattat har utrikes födda generellt svagare positioner på arbetsmarknaden 
än inrikes födda. Bland de utrikes födda är sysselsättningsgraden och inkoms-
terna lägre, anställningstryggheten sämre och arbetslösheten högre. Detta gäl-
ler oberoende av kön, men utrikes födda kvinnors position är särskilt svag 
(Petersson, 2014, s. 74, kap. 3; Aldén & Hammarstedt, 2014, kap 3; le Grand, 
Szulkin, Tibajev & Tåhlin, 2013). Avsikten här är inte att redogöra för den 
omfattande statistik som finns över olika gruppers position på arbetsmark-
naden, utan att synliggöra att det finns rasifierade hierarkier på arbetsmark-
naden. Det finns stora skillnader mellan olika ”grupper” av utrikes födda. De 
som kommer från andra europeiska länder, särskilt EU1510 har mer fördelakt-
iga positioner än de som kommer från länder utanför Europa. De som kommer 
från Sydamerika har vidare genomgående bättre positioner än de som kommer 
från Afrika och Asien. Överlag har personer födda i Asien och Afrika de svag-
aste positionerna på arbetsmarknaden, där det för dem krävs långa vistelseti-
der i Sverige för att komma i närheten av liknande sysselsättningsgrad som 
inhemskt födda. Detta gäller särskilt för kvinnor. (Aldén & Hammarstedt, 
2014, s. 8ff; Peterson, 2014, kap, 3; le Grand m.fl., 2013; Rooth & Ekberg 
2006). Även om skillnaderna mellan olika ”grupper” blir något mindre för det 
som brukar kallas ”andra generationsinvandrare” – det vill säga de som har 
föräldrar som är födda utomlands och därmed i statistisk mening utländsk bak-
grund – kvarstår fortfarande skillnader i positioner på arbetsmarknaden enligt 

                               
10 Förutom Sverige ingår Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lux-
emburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike. 
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de fyra ovan nämnda kriterierna. Skillnaderna i positioner kan inte heller en-
bart förklaras av skillnader i utbildningsgrad  

Både vistelsetiden i Sverige och härkomst har betydelse för människors po-
sition på arbetsmarknaden. Det finns stora skillnader mellan utrikesföddas po-
sition på arbetsmarknaden beroende på vilken kategori av invandring det 
handlar om och vilka medborgerliga rättigheter som erhålls – exempelvis skil-
jer sig situationen åt mellan de som kommit i samband med arbetskraftsin-
vandring, anhöriginvandring eller asyl- och flyktinginvandring (Behtoui & 
Neergaard, 2017, s. 217ff). De som saknar permanent uppehållstillstånd är 
mer eller mindre tvungna att ta vilket arbete som helst för att få stanna i Sve-
rige, vilket placerar dem i en särskilt utsatt position. (Neergaard 2018, s. 20). 
Rubriken Segmenterad arbetsmarknad syftar här på att arbetsmarknaden är 
strukturerad runt både klasskillnader och rasifierade hierarkier (Mulinari & 
Neergaard, 2004).11 Utlandsfödda är överrepresenterade i arbetarklassen och 
Anders Neergaard anser, med utgångspunkt hos Robert Miles, att det också är 
rimligt att tala om rasifierade (se 3.4 Centrala begrepp för diskussion om Mi-
les syn på rasifiering) som en särskild fraktion i arbetarklassen, då de oftare 
befinner sig i de skikt av arbetarklassen med sämst arbetsvillkor (Neergaard, 
2018, s. 11f, 27ff). De vanligaste yrkena bland utrikes födda var 2014 i tur och 
ordning städare, undersköterska och restaurang- och butiksbiträde (SCB, 
2015).12 Det finns också forskning som pekar mot att personer med utländsk 
bakgrund oftare blir kvar i dessa yrken. Susanne Urban (2013) har jämfört 
unga personer (15-24 år) som arbetar i restaurangbranschen och har föräldrar 
som är födda i Sverige respektive föräldrar som är födda utomlands. Trots de 
ofta dåliga arbetsvillkoren i restaurangbranschen beskrivs den som en in-
körsport till arbetsmarknaden för unga. Hennes resultat visar att ungdomar 
med föräldrar födda utomlands mer sällan går vidare till andra branscher och 
oftare hamnar i arbetslöshet än ungdomar med föräldrar födda i Sverige. 

Utrikes föddas position på arbetsmarknaden har som helhet – som i de 
flesta OECD-länder – gradvis försämrats de senaste decennierna. Från andra 
världskrigets slut och fram till 1970 hade utrikes födda personer – främst be-
stående av arbetskraftsinvandring – högre sysselsättningsgrad än inrikes födda 
i Sverige (Aldén & Hammarstedt, 2014, s. 3, 8). En viktig anledning till för-
ändringen är en ökning av andra former av invandring – som flyktinginvand-
ring – än den tidigare dominerande arbetskraftsinvandringen, vilket också in-
nebär en förändring från varifrån i världen människor migrerat (Petersson, 
2014, s. 9).13 Forskningen lyfter fram fler orsaker till utrikes föddas försäm-
rade positioner, varav olika former av politiska beslut och lagstiftning är en. 

                               
11 Arbetsmarknaden är också tydligt strukturerad runt kön, även om det inte berörs här.   
12 Motsvarande yrken bland inrikes födda var undersköterska, grundskollärare och företagssäl-
jare (SCB, 2015). 
13 Förändringen från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring har av de los Reyes beskri-
vits som ett skifte i det svenska samhället där migranten gått från att vara önskvärd till att dis-
kuteras som en börda och problem (de los Reyes, 2001, s. 75).    
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Det handlar dels om beslut som specifikt drabbar utrikes föddas förhandlings-
läge i relation till arbetsköpare – exempelvis att nyanlända sen 2008 knyts till 
en arbetsgivare de två första åren – dels beslut som generellt försämrat för de 
som redan haft svaga positioner på arbetsmarknaden (Neergaard, 2018, s. 22f). 
Anders Kjellberg har visat hur många av de politiska beslut som fattades under 
Alliansregeringen 2006- 2014 drabbade de som har svaga positioner på ar-
betsmarknaden (Kjellberg, 2017), vilket är positioner där utrikes födda är 
överrepresenterade.   

De ovan förda resonemangen förklarar inte varför utrikes födda, eller per-
soner födda i Sverige med föräldrar som är födda utomlands, genomgående 
har så pass mycket svagare positioner på arbetsmarknaden än personer med 
föräldrar födda i Sverige. Det finns dock flera olika teoretiska försök till för-
klaringar varför det förhåller sig så (se t.ex. Behtoui & Neergaard, 2017, 
s. 384-393; Petterson, kap 4; Urban, 2013, s. 100f; (Neergaard, 2018; Ahmed, 
2015). Även om det är svårt att uttala sig om den etniska diskrimineringens 
exakta omfattning är det baserat på befintlig forskning en förhållandevis given 
slutsats att diskriminering förekommer. Emellertid har de studier som gjorts 
för att förklara detta, både kvantitativa och kvalitativa, ifrågasatts på olika sätt. 
De kvalitativa som visar på erfarenheter av diskriminering har ifrågasatts med 
avseende på generaliserbarhet, och de kvantitativa studier som visar att hu-
mankapitalteorier och andra förklaringar inte räcker för att förklara skillna-
derna på arbetsmarknaden har ifrågasatts för att inte bevisa att det verkligen 
rör sig om ”etnisk” diskriminering. De studierna har dock kompletterats med 
olika typer av fältexperiment. Oftast består fältexperimenten av att likartade 
ansökningar skickas till arbetsgivare som utannonserat tjänster, där olika typer 
av namn används för att mäta betydelsen av ”etnicitet”. Moa Bursell (2014) 
skickade 1800 ansökningar i sexton olika yrkeskategorier där hon använde sig 
av svensk-, arabisk- och nordafrikanskklingande namn. Studien visar exem-
pelvis att de med svenskklingande namn kallades till intervju i 80 procent fler 
av fallen. Diskrimineringen som Bursell identifierade var som störst i lågkva-
lificerade yrken och bland manliga arbetssökare. Magnus Carlsson och Dan-
Olof Rooth (2012) kommer fram till liknande slutsatser efter att ha jämfört 
personer med svenskklingande respektive arabiskklingande namn. Detta är 
bara två av flera studier som visar på hur arbetsköpare riktar exkluderande 
praktiker mot arbetssökande från olika rasifierade ”grupper”, särskilt de som 
sammankopplas med härkomst utanför Europa (för en genomgång av fler lik-
nande studier om svensk arbetsmarknad se t.ex. Ahmed, 2015, s. 18ff).  

Den rasifierade Förorten  
Uppfattningar om vem som anses vara svensk respektive ha utländsk bak-
grund är ofta kopplade till rumsliga föreställningar. Molina har visat hur vissa 
miljonprogramsförorter i Sverige återkommande framställas som icke-vita ar-
betarklassområden i kontrast till framförallt innerstadens vita medelklassom-
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råden (en kontrastering som möjliggörs genom att dessa ”icke-vita” miljon-
programsförorter i Sverige, till skillnad från de ”vita” innerstadsområdena, 
ofta är belägna i de största städernas geografiska utkanter).14 Både människor 
som förknippas med stigmatiserade områden och områdena som sådana ten-
derar att ”andrafieras” i relation till det ”svenska” (Molina, 2005; 1997; se 
även Lundström, 2007). Den rumsliga segregeringen är enligt Alan Pred del 
av rasifieringsprocesser och vem som anses ha utländsk bakgrund, där det är 
den som rasifieras som också blir den segregerade (Pred, 2000, s. 98). Mats 
Franzén menar att det finns en ”farosyn” på segregationen. Det vill säga att 
det hotfulla med platser som symboliserar segregationen är deras avvikelse 
och att den avvikelsen ses som ett samhällsproblem (Franzén, 2001, s. 34ff). 
Förorten som ett problem med dåligt rykte får också konsekvenser för dess 
lokala institutioner. Flera studier visar att områdets dåliga rykte tenderar att 
påverka både synen på lokala skolor och eleverna som går där. Eleverna ris-
kerar att mötas med större misstänksamhet som en konsekvens av skolans och 
områdets rykte. Skolorna i dessa områden väljs också i stor utsträckning bort 
av de som har möjlighet att välja andra skolor (Kallstenius, 2016, s. 114f; 
2010). Förorternas geografiska läge kan i sig själva inte förklara synen på dem, 
eftersom områden i liknande geografiska lägen i stället kan kännetecknas av 
hög status. Enligt Minoo Alinia bör Förorten förstås som en symboliskt till-
skriven position för icke-svenska och invandrartäta områden kännetecknade 
av marginalisering, segregation och utanförskap (Alinia, 2006, s. 65). Föror-
ten syftar därmed inte på områden med en specifik geografisk lokalisering, 
utan på en samling av abstrakta eller konkreta områden med en hög andel bo-
ende med ”utländsk bakgrund” och låg socioekonomisk status. 

Olika områden som kan definieras som Förorten har blivit laddade som 
politiska symboler. Både som symboler för problem som invandringen till 
Sveriges anses orsaka och en misslyckad integrationspolitik, och som symbo-
ler för vad som i ”arbetslinjens” spår ofta beskrivs som människors sociala 
och ekonomiska ”utanförskap”. I centrum för det politiska samtalet om dessa 
områden finns genomgående olika sorters sociala problem. Tobias Davidsson 
har visat på hur Förorten generellt har kommit att beskrivas som ”utanför-
skapsområden” i riksdagsdebatten (Davidsson, 2010). Detta är inte en retorik 
som bara gäller för Sverigedemokraterna: Davidsson visar att det kom att bli 
ett dominerande perspektiv redan under riksdagsperioden 2003-2006, och att 
retoriken återkommer även hos andra riksdagspartier (Davidsson 2010).15 En-
ligt Charlotte Hyltén-Cavallius och Tobias Hübinette innebär det att områdena 
och de boende i dem riskerar att ytterligare stigmatiserats (At Home in Europe, 
2014). Forskning om massmediala skildringar visar hur Förorten framställs 

                               
14 Mindre förorter på landsbygden ses i stället ofta som det motsatta till de mer tätbebyggda 
rasifierade förorterna som är belägna i närheten av större städer (Sohl, 2014, s. 317). 
15 För en genomgång av hur ”utanförskap” börjat användas som begrepp i politiska samman-
hang och dess ideologiska betydelse, se Bengtsson (2012) och Davidsson (2010). 
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som ”det andra” i jämförelse med det ”svenska” eller det ”normala” och hur 
de massmediala skildringarna genomgående har olika former av social pro-
blematik som utgångspunkt (där socioekonomiska orättvisor ofta får kultural-
istiska förklaringar). Teman som återfinns i dessa skildringar är exempelvis 
invandrarskap, kriminalitet, droger, utanförskap, arbetslöshet, gängbildning, 
och bidragsberoende (se exempelvis Bredström, 2012). Massmediala och po-
litiska diskurser varken formas eller uppträder i ett vakuum utan är relaterade 
till andra kulturella strukturer där föreställningarna om Förorten som en pro-
blematisk plats enligt forskning är spridda sedan en längre tid (se t.ex. Sern-
hede, 2011). Som diskuteras i föregående stycke är klass och ekonomiska möj-
ligheter viktiga orsaker bakom bostadssegregationen. Det är de med mindre 
privilegierade klasspositioner och begränsade ekonomiska resurser som oftast 
bor i vad som anses vara mindre attraktiva områden som Förorten (Magnus-
son, 2001, s. 17).  

Arbetsplatshierarkier 
Arbetsmarknadens segmentering visar sig även på arbetsplatser, där utrikes 
födda och personer födda i Sverige med utländsk bakgrund oftare befinner sig 
längre ner i organisationshierarkier. Detta går inte att förklara enbart med att 
utrikes födda generellt har svagare positioner på arbetsmarknaden, utan hand-
lar också om ”etnisk” segregation mellan olika arbetsplatser inom samma yr-
kesbransch och hierarkier mellan personer med liknande yrke inom arbets-
platsorganisationer. För att synliggöra segregationen mellan olika arbetsplat-
ser har en anställd som invandrat cirka 40 procent fler invandrade som kolle-
gor än förväntat, efter kontroll för kön, ålder, utbildning och region, och cirka 
135 procent fler kollegor från samma region. Detta är tydligast bland de som 
mest nyligen kommit till Sverige och bland de invandrargrupper som har låg 
sysselsättningsgrad. Arbetsplatssegregationen associeras vidare med låga lö-
ner på individnivå (Behtoui & Neergaard, 2017, s. 379).   

Forskning har visat på att personer med ”utländsk bakgrund” får lägre lön 
för samma eller likvärdiga jobb och har sämre möjligheter till avancemang 
trots samma formella meriter (Boreús, 2011). Genom en fallstudie av Volvo 
Torslanda i Göteborg och hur tekniska och organisatoriska förändringar på-
verkar de etniska relationerna visar flera forskare på hur föreställningar om 
invandrare och olika etniska gruppers lämplighet för olika arbetsuppgifter får 
betydelse för befattningsfördelningen (Schierup & Paulson, 1994). Forskarna 
beskriver en intern arbetsdelning där de som har invandrarbakgrund exempel-
vis oftare utför det manuella rutinarbetet. Schierup, Paulson & Ålund (1994) 
visar att de som har invandrarbakgrund har sämre möjligheter att avancera till 
tjänstemannapositioner, vilket inte kan förklaras med formella kvalifikationer. 
I stället handlar det om hur vissa arbeten dekvalificeras och hur föreställningar 
om olika invandrargrupper får betydelse för de interna rekryteringssystemen 
och för vilka som erbjuds internutbildning. Det handlar dock inte om någon 
enkel uppdelning mellan de med invandrarbakgrund och de som är födda i 
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Sverige, utan om en etnisk hierarkisk ordning där vissa invandrargrupper har 
betydligt starkare position än andra. Wuokko Knocke visar hur kvinnor med 
bakgrund från både Finland och dåvarande Jugoslavien diskrimineras och blir 
inlåsta på låga positioner i arbetshierarkin, men att de finska respektive ”ju-
goslaviska” männen behandlas olika utifrån etniska föreställningar. Medan de 
finska männen uppmuntras av både arbetsledare och fackliga representanter 
att söka utbildningar för att avancera i företagets hierarki, blir de jugoslaviska 
männen utelämnade till den enskilda förmannens välvilja (Knocke, 1994, 
s. 97ff). Alireza Behtoui och Neergaard (2010) visar hur invandrade och in-
födda skiljer sig åt när det kommer till arbetsrelaterade och personliga kon-
takter i organisationen. De invandrade hade därigenom ett lägre socialt kapital 
i form av information, professionell rådgivning och socialt stöd, vilket påver-
kade både deras position och lön negativt. Genom intervjuer med utrikes födda 
personer i hotell- och restaurangbranschen som arbetar med kundkontakt visar 
Paula Mulinari (2006) hur kategorierna ”svensk” och ”invandrare” konstrue-
ras i arbetslivet. Intervjupersonerna beskriver hur tilldelandet av arbetsuppgif-
ter baseras på etniska föreställningar, där det oftast innebär sämre arbetsvillkor 
för de utrikes födda. Bilden av ”invandraren” kännetecknas av både rasism 
och exotism och kommer till uttryck i konkreta arbetsuppgifter. Exempelvis 
kan arbetsuppgifterna anpassas så att man anses mindre lämplig att servera 
svensk husmanskost, men där ett visst utseende däremot anses kompatibelt 
med att servera ”utländsk” mat. En person med ett visst utseende används då 
som en form av exotisk representant för att förhöja upplevelsen för kunderna. 

Genom ett axplock av forskning och utredningar om den svenska bostads- 
och arbetsmarknaden har jag försökt att visa på rasifierade hierarkier (vilket 
är det begrepp som i huvudsak används i avhandlingen, se kapitel 3). Att be-
skriva det som rasifierade hierarkier är ett sätt att synliggöra hur idéer om ex-
empelvis ”ras” och ”etnicitet används för att konstruera och skapa ”de andra” 
icke-svenska på bostads- och arbetsmarknaden, samt att det finns skillnader 
mellan olika rasifierade ”gruppers” positioner i hierarkin. Den nära relationen 
mellan det som beskrivs som socioekonomisk och ”etnisk” bostadssegregat-
ion innebär också att klasspositionen har betydelse för i vilka situationer in-
tervjupersonerna sannolikt träffar personer de anser har utländsk bakgrund. 
Samma sak gäller också arbetsmarknaden och sannolikheten att ha kollegor 
med ”utländsk bakgrund”. Dessa strukturella villkor på bostads- och arbets-
marknaden som beskrivits föregår och villkorar flera av de rasistiska och ne-
gativt särskiljande praktiker som står i centrum för min studie. På så sätt fun-
gerar den här genomgången också som en bakgrund till flera av analyserna i 
kapitel 6-8.  
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2.2 Den främlingsfientliga arbetarklassen och den 
toleranta medelklassen?  
Avsnittet om kvantitativ forskning som knyter an till klass och attityder mot 
personer med ”utländsk bakgrund” är uppdelad i tre delar. Först presenteras 
forskning om attityder till personer med ”utländsk bakgrund”, följt av en dis-
kussion om den kritik som riktats mot de återkommande resultaten att lågut-
bildad arbetarklass uppvisar mer negativa attityder jämfört med personer som 
har mer privilegierade klassposition. Avslutningsvis diskuteras forskning om 
klass och den auktoritär-libertarianska skalan. 

Attityder till personer med ”utländsk bakgrund och ”mångkultur” 
Jag tar här främst upp den svenska kvantitativt inriktade forskning som berör 
människors attityder till personer med ”utländsk bakgrund”, ”invandrare”, 
specifika ”etniska grupper”, flyktingmottagande och kulturell mångfald. Den 
svenska forskningen är i sig omfattande och sedan tidigt 1980-tal har ett stort 
antal studier som på ett metodmässigt likartat sätt studerar människors attity-
der till ”invandrare”, flyktingmottagning och kulturell mångfald genomförts. 
Anders Lange och Charles Westin har tillsammans och var för sig producerat 
flera studier, vilket även innefattar intervjustudier och teoriutveckling om et-
nisk diskriminering, om människors attityder till ”invandrare” och ”etniska 
minoriteter” (se t.ex. Lange & Westin, 1997; 1981; Lange 1995: 1992: 1984; 
Löwander & Lange, 2010; Westin, 2003). Marie Demker har via SOM-insti-
tutet producerat undersökningar om den svenska befolkningens inställning till 
flyktingmottagande (2010: 2006; 2000; se även Demker, 2014),16 och Orlando 
Mella har som huvudansvarig för Mångfaldsbarometern (som kommit ut årli-
gen sedan 2005) studerat människors inställning till kulturell mångfald (se 
t.ex. Mella, Ahmadi & Palm 2014; Mella & Palm, 2012: Mella, 2011; 2007).17 
Mångfaldsbarometern har sedan  fortsatt att komma ut med Fereshteh Ahmadi 
som huvudansvarig (se t.ex. Ahmadi, Palm & Ahmadi, 2018, 2016 ). Mikael 
Hjerm har genomfört ett stort antal kvantitativa studier som handlar om xeno-
fobi och främlingsfientlighet. Hans fokus har oftare varit kontextuella faktorer 
(exempelvis befolkningsandel med utländsk bakgrund, minoritetsbefolkning-

                               
16 Demker konstaterar i sina studier av attityder till flyktingmottagning att det finns stora reg-
ionala skillnader som inte kan förklaras med befolkningssammansättning, socioekonomiska 
villkor eller politiska partiers geografiska profiler. Även om högre utbildning har starka sam-
band med positivare attityder till invandrare så är den universitetsutbildade sörmlänningen mer 
negativ till flyktingmottagning än norrlänningen som endast har grundskoleutbildning 
(Demker, 2006). Hjerm har studerat skillnader på kommunal nivå och resultaten visar att pro-
portionen av personer med utländsk bakgrund som bor i en kommun inte heller kan förklara 
negativa attityder till ”invandrare”. Undantaget är dock vid hög arbetslöshet då det finnas ett 
samband mellan hög andel personer med utländsk bakgrund och negativa attityder (Hjerm, 
2009, s.58).   
17 Samtliga dessa författares produktion är mer omfattande än vad som refereras till här.  
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ens sammansättning och olika välfärds- och arbetsmarknadspolicys samt för-
hållningssätt till nationalism) och skillnader mellan olika länder, regioner och 
kommuner snarare än individuella faktorer som klass (se t.ex. Nagayoshi & 
Hjerm, 2015; 2011; Hjerm 2009; 2000). Analyser av utbildningens betydelse 
för olika attityder återkommer dock i flera studier (se t.ex. 2005; 2001). Fler-
talet av de diskuterade studierna som berör klass har haft ett kartläggande syfte 
och de synliggör attityder till invandring och kulturell mångfald, hur dessa 
förändrats över tid, samt samband mellan attityder och exempelvis klass, kön, 
ålder (se t.ex. Ahmadi, Palm & Ahmadi, 2016; Mella, 2011). Mer sällan har 
ambitionen varit att identifiera mekanismerna bakom klass och attityder till 
personer med ”utländsk bakgrund”. Det finns undantag som mer ingående för-
sökt förklara olika samband och utveckla förklarande teorier i relation klass 
(se t.ex. Lange & Westin, 1981), och varför utbildning har betydelse (se t.ex. 
Hjerm, 2005; 2001). 

Studierna ställer delvis olika frågor, men snarare än att diskutera studierna 
var för sig koncentrerar jag mig på de generella resultat som är av störst bety-
delse för avhandlingen.18 De har sällan klass som huvudsakligt fokus, utan det 
är en av flera variabler som undersöks. Det för avhandlingen viktigaste resul-
tatet är att människor som definieras som arbetarklass genomgående är de som 
mest sannolikt hyser främlingsfientliga attityder (Demker, 2014; Mella, 2011, 
s. 48).19 Vad som ligger bakom sambandet är dock inte klart. Ofta förklaras 
sambandet med skillnader i utbildningsnivå, medan indikatorer kopplade till 
själva klasspositionen inte alltid visar sig ha betydelse (se t.ex. Mella, 2007). 
Utbildning framstår genomgående som den starkaste indikatorn på främlings-
fientlighet, där lågutbildade har mer negativa attityder till ”invandrare”, flyk-
tingmottagning och ”kulturell mångfald” jämfört framförallt med de som har 
högskoleutbildning (Demker, 2014; Mella, 2011; Hjerm, 2007a). Utöver att 
utbildning kan leda till fördelaktiga sociala positioner som i sin tur kan på-
verka attityder till kulturell mångfald, menar Hjerm att utbildning kan påverka 
människor till att utveckla reflexiv förmåga, förmedla ”liberaliserande” vär-
deringar och stöd för det mångkulturella samhället, fostra demokratiska med-
borgare med tilltro till det politiska systemet och ett ”rimligt” förhållningssät 
till nationalism och nationell identitet (Hjerm, 2005; 2001).20 Klassperspekti-
vet är i flera av studierna outvecklat och det är därmed inte tydligt teoretiskt 

                               
18 För sammanställningar av befintlig forskning se t.ex. (Ahmadi, Mella, Palm & Darvispour 
2015, Demker 2014, Mella 2011, Hjerm 2007a).  
19 Främlingsfientlighet definieras av Hjerm som negativa attityder mot dem som inte tillhör den 
grupp eller de grupper man själv tillhör. Då främlingsfientlighet syftar just på attityder eller ett 
attitydkomplex, anses de ha en mindre direkt koppling till handlingar i jämförelse med rasism. 
I jämförelse med rasism anses inte främlingsfientlighet heller ha en lika tydlig ideologisk kopp-
ling till uppfattningar om den egna gruppens överlägsenhet. Begreppen tenderar dock att an-
vändas om vartannat utan någon konsekvent distinktion mellan dem (Hjerm, 2007a, s. 221f). 
20 Dessa värderingar ska enligt skolans uppdrag värnas på alla nivåer i skolsystemet och Hjerm 
menar att det är centralt att skolsystemet lägger mer kraft på liberaliserande och mångkulturella 
värderingar tillsammans med fostrandet av demokratiskt deltagande elever (Hjerm 2005, 
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specificerade indikatorer som används för klass. I andra fall reduceras faktorer 
som är utmärkande för människors klassposition till att endast ses som utbild-
ning. Att tryggare position på arbetsmarknaden kopplas till utbildning och inte 
till klass är ett sådant exempel. Flera resultat visar på att människor med högre 
inkomster tenderar att vara mindre främlingsfientliga än människor med lägre 
inkomster (Hjerm, 2007a, s. 227). Sambandet framstår emellertid inte som 
särskilt starkt och”andra studier finns där klass inte har någon effekt (Mella, 
2007). Studier med utgångspunkt i gruppkonfliktsperspektiv utgår från att 
människor som inte ser invandring som ett hot mot sitt arbete i hyser mer po-
sitiva attityder (Hjerm & Nagayoshi 2011; Hjerm, 2009). Inte bara en nuva-
rande position som arbetslös, utan även erfarenheter av arbetslöshet, vilket är 
vanligare för de med arbetarklasspositioner, verkar ha samband med negativa 
attityder till ”invandrare” (Lange 1995). 

Två andra, tydligare tendenser, är att kvinnor generellt hyser mer positiva 
attityder än män och att yngre generellt är mer positiva än äldre, även om de 
mest extremt negativa attityderna återfinns bland unga (Mella, 2011; Demker, 
2007; Lange & Westin, 1993). Gruppen unga är generellt tudelad och det är 
den grupp vars attityder främst har utforskats (Löwander & Lange, 2010; 
Hjerm, 2005; Lange & Westin, 1993), både i fråga om positiva och negativa 
attityder. Det är inom den gruppen tydligt att kvinnor är mer positiva än män 
(Demker, 2000).21 Då resultaten, särskilt med avseende på kön, har tydliga 
effekter på attityder har det för den här studien varit viktigt att få en spridning 
av både kön och ålder i urvalet av intervjupersoner. 

Forskning visar också att det inte går att tala om enhetliga attityder mot 
”invandrare” eller personer med ”utländsk bakgrund”. Attityderna varierar ef-
ter vilket land ”invandraren” kommer ifrån och beroende på hennes eller hans 
religiösa övertygelse. Mella och Palm förklarar skillnader i attityder med upp-
levelser av kulturellt avstånd. Bland annat skiljer sig attityder mot ”invand-
rare” födda i respektive utanför Europa. I relation till begrepp som ”ras” och 
”etnicitet” följer inte det uppfattade kulturella avståndet någon enkel 
”färgskala”, utan enligt Mella och Palm verkar ”religiös avvikelse” (speciellt 
människor från länder som kopplas samman med islam) och länder som är 
härjade av konflikter främst ses som kulturellt avvikande (Mella & Palm, 
2012).  

                               
s. 293f, 303f). Det är också rimligt att anta att vissa av dessa faktorer förstärs ytterligare i sam-
band med högre utbildning.  
21 Det utmärkande för Sverige är dock att kvinnor uppvisar mer positiva attityder än män, där 
det i andra länder i Europa (speciellt i Sydeuropa) ofta är tvärtom (Mella, 2011, s. 47f). Det är 
också en av anledningarna till att graden av främlingsfientlighet genomgående har varit lägre i 
Sverige än i andra länder (huruvida nivåerna skall tolkas som låga eller mindre höga kan natur-
ligtvis diskuteras. Hjerm, 2007a, s. 235ff). Skillnader förklaras med äldre människors större 
rädsla för det nya, vilket är ett samband som även återfinns i de flesta andra länder (Mella, 
2007). Samtidigt visar flera studier snarare skillnader mellan ålderskohorter varför det skulle 
kunna vara troligt att människor i stor utsträckning behåller sina attityder till personer med 
”utländsk bakgrund genom livet (Hjerm, 2007a, s. 228). 
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Klassmässiga skillnader i förmåga och vilja att svara ”korrekt”? 
Även om det inte förväntas finnas en total korrelation mellan människors at-
tityder och handlingar, är det vedertagna antagandet att personer med främ-
lingsfientliga attityder i högre utsträckning också praktiskt diskriminerar 
andra. Mella menar att: 

Attityder är viktiga för att studera och följa sociala processer. Attityderna re-
fererar nämligen till människors disposition att se händelser, människor, och 
ting på ett visst sätt och att agera enligt detta. Samhällsvetare är inte intresse-
rade av attityder som en produkt, utan som ett medel att för att kunna förstå det 
sociala beteendet. Det leder till hypotesen att det finns en direkt och nära relat-
ion mellan en attityd och ett visst socialt beteende. (Mella, 2007, s. 123) 

Det finns en omfattande teoretisk diskussion om vad attityder egentligen är 
och vad de har för betydelse för människors sociala praktiker (se t.ex. Nettel-
bladt, 2019, s. 34f, 88ff), där många skulle kritisera den förhållandevis enkla 
och direkta korrelation Mella beskriver. Jag kommer inte redogöra för den 
teoretiska diskussionen om hur en attityd ska förstås, eller relationen mellan 
attityder och praktiker, men även annan typ av kritik finns, som mer specifikt 
handlar om betydelse av klass och utbildning. Framförallt rör det sig om in-
vändningar som menar att den här formen av attitydundersökningar jämförel-
sevis tenderar att överdriva rasism och främlingsfientlighet hos grupper med 
mindre privilegierade klasspositioner och lägre utbildning, medan de med mer 
privilegierade klasspositioner och högre utbildning har bättre förutsättningar 
att dölja eventuella negativa attityder (Balibar, 2002; Jackman & Muha, 
1984). Problematiken nämns också av sociologer som själva genomfört stu-
dier av det här slaget (Mella, 2011; Lange, 1995).  

Det råder inte konsensus om de ovan diskuterade invändningarna vid mät-
ningar av klass, utbildning och attityder. Tvärtom är bilden av den mer främ-
lingsfientliga och mindre utbildade arbetarklassen och den mer toleranta högre 
utbildade medelklassen etablerad både inom forskningen och i offentliga dis-
kurser. Demker menar att befintlig forskning inte talar för att personer som 
säger sig vara generösa i frågor om invandring och mångkultur skulle förtiga 
sina egentliga åsikter, utan tvärtom verkar måna om att också leva upp till 
samhällets humanistiska och toleranta ideal (Demker, 2014, s. 116; Blinder 
m.fl., 2013). Hjerm tillhör också de som försvarar resultaten från tidigare stu-
dier i relation till utbildning: 

Vissa menar dock att högre utbildning medför potentialen att svara vad som 
anses socialt accepterat. Det vill säga att människor med högre utbildning är 
lika främlingsfientliga som andra, men att de har både större förmåga och vilja 
att dölja detta. Det är dock helt orimligt att så skulle vara fallet i de hundra om 
inte tusentals studier som visat på fenomenet. Vidare är invändningen i sig ex-
tremt suspekt då den förutsätter för det första att människor inte skulle vilja 
svara enligt gällande ’norm’ bara för att de har låg utbildning och för det andra 
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att de inte skulle klara att dölja sina attityder om de så ville. Detta i samtliga 
länder över tid. (Hjerm, 2007a, s. 228) 

Utan att vilja ogiltigförklara det omfattande antal studier som visat på utbild-
ningens betydelse anser jag att Hjerm här väl lättvindigt avfärdar möjliga in-
vändningar Forskning finns som pekar mot att klass- och utbildningsrelaterade 
skillnader påverkar hur viktigt det är för människor att framstå som ”tole-
ranta”, och att skillnader mellan olika samhällsklassers attityder till och språk-
bruk om ”invandrare” delvis beror på olikhet i fråga om att vilja framstå som 
toleranta: Det är inte heller säkert att den uttryckta toleransen avspeglar sig i 
handlingar (se t.ex. Millington 2010, Ambjörnsson, 2004). Forskning visar 
framförallt att det kan finnas en rädsla för att framstå som fördomsfull eller 
inskränkt. Att vara fördomsfull innebär enligt Billing m.fl. också en risk att 
framstå som mindre intelligent och respektabel, då personen i fråga bryter mot 
liberala värderingar kring fördomsfrihet och jämlikhet (Billig m.fl., 1988, 
kap. 7). Margaret Wetherell och Jonathan Potter (1992) drar liknande slutsat-
ser när de studerar hur medelklassen i Nya Zeeland talar om maorierna. Även 
om detta inte enbart skulle vara utmärkande för medelklassen (eller personer 
med privilegierade klasspositioner), finns också annan forskning som pekar 
mot att viljan att framstå som tolerant kan vara större hos de med högre klass-
positioner, och kanske även förutsättningarna för att veta var gränsen går för 
att inte anses fördomsfull eller för att passera inom vad som anses politiskt 
korrekt att uttrycka. Baserat på sina studier av människor som bor i socioeko-
nomiskt varierande bostadsområden i England visar Gareth Millington (2010) 
hur de som bor i mer välmående områden använder sig av ett jämförelsevis 
mer abstrakt sätt att tala om asylsökande. Detta för att försöka koppla kritiken 
mot asylsökande till ett bredare nationellt ”common sense” och undvika de 
symboliska kapitalförluster som det innebär att framstå som rasistisk. Fanny 
Ambjörnssons (2004) synliggörande av relationen mellan strävan efter en me-
delklassfemininitet och viljan att framstå som tolerant är ett svenskt exempel, 
där den uttryckta toleransen mot elever med invandrarbakgrund bland de av 
henne studerade eleverna på det medelklassdominerade samhällsvetenskap-
liga gymnasieprogrammet inte motsvarade något faktiskt umgänge med dessa 
elever (utan snarare en form av klassbaserat avståndstagande). Både Milling-
tons och Ambjörnssons studie diskuteras mer ingående längre fram i kapitlet. 
Mella (2011) är inne på en liknande tankegång när han sammanfattar resulta-
ten från sju Mångfaldsbarometrar och konstaterar att lågutbildade personer 
från arbetarklassen, trots att de framstår som mest fientliga mot ”invandrare”, 
i större utsträckning har olika typer av faktiska relationer med ”invandrare”. 

Detta innebär inte att den forskning som visar på att den lågutbildade arbe-
tarklassen har de mest negativa attityderna mot ”invandrare” är felaktig, men 
att invändningarna som riktats mot slutsatsen, tillsammans med bristen på 
kunskap om de faktiska mekanismerna bakom dessa samband, visar att feno-
menet ytterligare behöver utforskas. Sammantaget pekar det mot att attityder 
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bara utgör en av flera dimensioner av relevans för sociala praktiker i relation 
till personer med ”utländsk bakgrund”. Därför är det problematiskt att med 
dessa attitydundersökningar som grund fastslå vilka grupper eller klasser som 
generellt skulle vara mer eller mindre rasistiska. Praktiker behöver studeras i 
sig och i ett vidare perspektiv, där flera olika typer av praktiker i varierande 
sammanhang beaktas. Ett visst svar på frågor om till exempel hur personer 
ställer sig till att någon bär slöja på offentliga platser eller att invandrare ska 
ha rätten att använda sitt eget modersmål (se t.ex. Mella & Palm, 2012, Hjerm, 
2005, s. 294) behöver varken ha samma orsaker eller samma innebörd för per-
soner som lever i olika klassammanhang.  

Den auktoritär-libertarianska skalan 
Forskning som studerat människors placering på vad som brukar benämnas 
den auktoritär-libertarianska skalan, där arbetarklassen genomgående intar 
mer auktoritära ståndpunkter i moralfrågor jämfört med människor som befin-
ner sig i mer privilegierade klasspositioner,22 har oftare fokuserat på att iden-
tifiera orsakerna bakom sambanden än de attitydundersökningar som diskute-
ras tidigare. På den traditionella ideologiska politiska vänster-högerskalan 
hamnar personer som tillhör arbetarklassen till vänster (kännetecknad av en 
positiv inställning till politik som strävar efter ekonomisk utjämning och ett 
omfattande välfärdssystem) medan människor med mer privilegierade klass-
positioner hamnar till höger. Vänster-högerskalan anses dock av många inte 
tillräcklig utan kompletteras med en moralisk politisk skiljelinje mellan auk-
toritära och libertarianska förhållningssätt.23 Negativa attityder till ”invand-
rare” förväntas ha ett samband med en överlag hierarkiskt auktoritär samhälls-
syn och låg tolerans mot olikheter. Andra utmärkande drag för den auktoritära 
hållningen, vid sidan av negativa attityder gentemot ”invandrare”, är exem-
pelvis låg tolerans mot homosexuella och uppfattningar om att det borde infö-
ras hårdare straff mot kriminella. Den motsatta ideologiskt libertarianska håll-

                               
22 Däremot kommer jag i den här genomgången inte att ta upp studier som specifikt fokuserar 
på klass och stödet till radikala högerpopulistiska partier (se t.ex. Rydrgren, 2013). Även om 
främlingsfientlighet är en förutsättning för dessa partiers framgång – och röstande eller andra 
former av stöd för ett parti kan ses som praktiker – kan det även ha andra orsaker (Bourdieu, 
1999, s. 33). Risken skulle också vara att flytta fokus från de studier som jag anser tydligare 
knyter an till orsaker bakom negativt särskiljande praktiker i vardagliga sammanhang.  
23 Det finns även forskare som i stället för att prata om auktoritära attityder använder konform-
ism som begrepp. Begreppen har klara likheter men konformism fäster större vikt vid moralisk 
rigiditet och avsaknaden av intellektuell flexibilitet medan auktoritarism fäster större vikt vid 
odemokratiska värderingar. Svallfors argumenterar för att användandet av konformism utifrån 
att demokratin som övergripande samhällsideologi har blivit dominerande och att endast små 
grupper avvisar den. Att främst fokusera på antidemokratiska attityder innebär därför enligt 
honom en risk att missa dimensioner i attityder gentemot auktoriteter (Svallfors, 2004, s. 165f). 
Jag kommer i det här avsnittet dock inte att skilja på forskning som använder de två olika be-
greppen. 
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ningen kännetecknas främst av en tro på individuell frihet i relation till aukto-
riteter.24 Den genomgående tendensen i dessa studier är att människor som 
tillhör arbetarklassen i större utsträckning intar vänsterpolitiska ekonomiska 
ståndpunkter och oftare hamnar i den auktoritära gruppen, medan människor 
som kategoriseras som medelklass i större utsträckning intar högerpolitiska 
ekonomiska ståndpunkter och oftare hamnar i den libertarianska gruppen.25  

Seymour Martin Lipsets artikel ”Democracy and Working-Class Autho-
ritarianism” från 1959 utgör en viktig utgångspunkt för forskning om klass 
och den auktoritära-libertarianska skalan. Lipset skiljer mellan ekonomisk 
liberalism (som i den amerikanska kontexten kan liknas vid vänsterorienterade 
åsikter) och icke-ekonomisk liberalism (moralfrågor), där arbetarklassen stöd-
jer den ekonomiska liberalismen men inte den icke-ekonomiska liberalismen. 
Lipsets utgångspunkt är att det inte är en slump eller en konsekvens av okun-
skap som gör att arbetarklassen i större utsträckning stödjer icke-demokratiska 
partier, utan att ”auktoritära” attityder är mer frekvent förekommande i arbe-
tarklassen än medelklassen. Han förklarar detta med lägre skikts ekonomiska 
och sociala otrygghet: att de är mer isolerade från samhällets demokratiska 
huvudfåra och att de utsätts för mer auktoritära barnuppfostringsprinciper ba-
serade på straff (Lipset, 1959). Flera av Lipsets antaganden har ifrågasatts på 
både begreppsliga och empiriska grunder, men samtidigt är den generella bil-
den från efterföljande surveyundersökningar (och annan forskning) är att auk-
toritära attityder faktiskt är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän. Trots 
skillnader mellan olika länder återkommer attitydskillnaderna mellan olika 
klasser på ett likartat sätt (Svallfors, 2004, kap. 184f). Tomas Berglund och 
Marie Oskarson konstaterar att det är svårt att finna någon tydlig förklaring 
till varför klassposition har betydelse för människors uppfattningar på den 
auktoritära-libertarianska skalan. Möjliga förklaringar som förs fram är arbe-

                               
24 Tomas Berglund och Marie Oskarson menar att denna libertarianism här inte är liktydig med 
liberalism som även är inriktad mot att frigöra marknadsekonomin från regleringar. Libertari-
anismen kan därmed enligt dem förenas med både politiska vänsterståndpunkter och höger-
ståndpunkter (Berglund & Oskarson, 2010, s. 183). 
25 Definitionerna av klass skiftar något mellan de olika studierna. Dels själva indelningen av 
klasser, dels mellan klass som bestämd utifrån forskarna och klass bestämd utifrån deltagarnas 
subjektiva klassidentifikation (det finns även studier där flera olika aspekter av klass beaktas, 
som klassposition, klassidentifikation och klassbakgrund). Skillnader mellan klasser innebär i 
flertalet av studierna att det finns en skillnad mellan arbetare och tjänstemän/högre tjänstemän. 
En viktig aspekt är dock att det även finns klassmässigt svårplacerade grupper som skiljer sig 
från mönstret. I både Svallfors (2004) studie och Berglund och Oskarson (2010) studie bryter 
egenföretagare och lantbrukare mönstret genom att oftare inta högerpolitiska ståndpunkter 
kombinerat med att de oftare hamnar i den auktoritära gruppen. I Berglund och Oscarsons studie 
intar de som identifierar sig själva som överklass signifikant mer auktoritära förhållningssätt än 
de som identifierar sig som arbetarklass, även om det som författarna konstaterar skall beaktas 
att det är relativt få svarande som identifierar sig själva som överklass (Berglund & Oskarson 
2010, s.188f). 
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tarklassens mer utsatta position på arbetsmarknaden, maktlöshet i arbetet, be-
hov av att etablera tydliga moraliska gränser och utbildningens liberaliserande 
effekter (Berglund & Oskarson, 2010; Svallfors, 2004). 

Hans-Peter Kriesi och kollegor kopplar samman arbetarklassens mer ut-
satta position på arbetsmarknaden med globaliseringen, där arbetare är mer 
utsatta för risker att förlora i konkurrenskraft på en allt rörligare arbetsmark-
nad. I deras studie över sex europeiska länder menar han att globaliseringen 
medfört en ny strukturell ojämlikhet mellan globaliseringens vinnare och för-
lorare: 

To sum up, the likely winners of globalization include entrepreneurs and qual-
ified employees in sectors open to international competition, as well as cosmo-
politan citizens. Losers of globalization, by contrast, include entrepreneurs and 
qualified employees in traditionally protected sectors, all unqualified employ-
ees, and citizens who strongly identify themselves with their national commu-
nity (Kriesi m.fl., 2006, s. 922f). 

Det intressanta med Kriesi m.fl. är deras betonande av hur sektorer på arbets-
marknaden påverkas olika av globaliseringen, där framförallt de som tidigare 
arbetat i nationellt skyddade sektorer har mest att förlora, och att dessa skill-
nader mellan olika sektorer även kan gå över traditionella klassgränser. Även 
om de, som citatet visar, fortfarande ser en tydlig klassdimension i vilka som 
är utsatta (där den outbildade arbetarklassen är konstanta förlorare), visar han 
att frågan om i vilken yrkesbransch människor arbetar är viktig att beakta vid 
urvalet för min egen studie och analysen av materialet, då olika branscher kan 
innebära olika situationer även för människor som har likartade klassposit-
ioner. I det gruppkonfliktsperspektiv Kriesi m.fl. utgår i från menar de att det 
finns en verklig grund, det vill säga en faktisk intressemotsättning och utsatt-
het på arbetsmarknaden, för dessa attityder och att attityderna inte bara kan 
förklaras bort som en form av falskt medvetande. De betonar dock även ut-
bildningens betydelse då den antas ha en liberaliserande effekt i form av en 
orientering mot en kosmopolitisk universalism och utbildningen ger enligt 
dem även tillgång till kulturella resurser som underlättar kommunikation med 
människor från andra kulturer. I vilken utsträckning människors normer och 
värderingar är knutna till nationen antas också ha betydelse. De som starkast 
identifierar sig med nationen förlorar i första hand på globaliseringen (Kriesi 
m.fl., 2005).26  

Melvin L Kohn (1977) finner i sina studier att arbetarklassens högre grad 
av konformism har ett samband med själva arbetssituationen och graden av 
yrkesmässigt självbestämmande. En konsekvens av en låg grad av yrkesmäss-
igt självbestämmande är att konforma dispositioner mer troligt utvecklas, i 

                               
26 En konkurrerande förklaring, som knyter an till identifikationen med nationen, är utveckl-
ingen mot en mer postmodern kultur kännetecknad av relativisering av absoluta värden (Flana-
gan & Lee, 2003). 
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form av intolerans mot människor som inte följer auktoritetens regler och 
överskrider vad som anses lämpligt och socialt accepterat. Svallfors tar upp 
Kohns forskning som ett exempel på att det är just klassituationen som sådan 
som har betydelse för arbetarklassens högre grad av konformitet (Svallfors, 
2004, 167f ). 

Medan klass i stor utsträckning kan förklara attitydmönster i relation till 
den politiska vänster-höger skalan i form av synen på ekonomisk omfördel-
ning, är utbildning den faktor som visat sig ha tydligast samband med aukto-
ritära respektive libertarianska attityder (Berglund & Oskarson, 2010; Stuba-
ger, 2009; 2008; Houtman, 2000, s. 38f). Det finns därför de som menar att 
klasskillnaderna beror på olika utbildningsnivåer inom klasserna (framförallt 
mellan arbetare och tjänstemän), snarare än att klassituationen som sådan le-
der till attityderna. Svallfors menar att en del av förklaringen möjligtvis kan 
ligga i användandet av olämpliga indikatorer på klass och klasseffekter, som 
felaktigt riskerar att förväxlas med skillnader i utbildningsnivåer. Han menar 
framförallt att det saknats lämpliga indikatorer för att fånga de anställningsre-
lationer människor är inbegripna i (Svallfors, 2004, s. 164ff; se även Bengts-
son m.fl., 2013, s. 710f). Svallfors har själv genomfört en jämförande studie 
mellan Sverige, Tyskland, England och USA och finner även han att arbetar-
klassen genomgående uppvisar högre grad av konformism (dock fokuserar 
han inte specifikt på attityder i relation till avvikande ”etnicitet” eller personer 
med ”utländsk bakgrund”). Han menar att den högre utbildningens liberali-
serande effekter är en orsak, där exempelvis utbildningens innehåll tenderar 
att skapa en högre moralisk och intellektuell flexibilitet (där vissa utbildningar 
troligtvis har större effekter än andra). Men även människors klassposition i 
form av anställningsrelationer har betydelse för hans resultat, och klasskillna-
derna när det gäller olika grader av konformitet kan därmed inte enbart för-
klaras av skillnader i utbildningsnivå (Svallfors, 2004, s. 185). Berglunds och 
Oskarsons studie visar på ett liknande mönster. Människor i arbetarpositioner 
tenderar att stå till vänster i vänster-högerdimensionen och är mer auktoritära 
när det kommer till den auktoritära-libertarianska dimensionen. Människor i 
tjänstemannapositioner uppvisar i relation till arbetarklassen motsatt mönster. 
Detta kan i deras studie dock nästan helt förklaras med människors utbildning, 
där högre utbildning innebär en större sannolikhet att hamna i den libertari-
anska poolen (Berglund & Oskarson, 2010, s. 193ff).27  

Av särskilt intresse i relation till min studie är Bengtsson, Berglund & 
Oskarsons (2013) studie med det uttalade syftet att identifiera till klass kopp-
lade mekanismer som kan förklara sambanden mellan klassposition och ori-
entering på höger-vänsterskalan respektive auktoritär-libertarianska skalan. 

                               
27 Berglund och Oskarsons studie visar i likhet med annan liknande attitydforskning att kvinnor 
är mindre auktoritära än män. Det finns även en tendens att yngre är mindre auktoritära än äldre 
(Berglund & Oskarson, 2010, s.193). 
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Deras resultat visar, i likhet med annan forskning, att klassposition och klass-
medvetande har stor betydelse för vänster-högerskalan, medan klassposition-
ens betydelse för orienteringen på den auktoritära-libertarianska skalan i stor 
utsträckning kan förklaras av utbildningens betydelse för var människor ham-
nar på arbetsmarknaden (snarare än arbetsrelaterade faktorer, se även Brooks 
& Svallfors, 2010). Studien påvisar en koppling mellan att ha ett fysiskt krä-
vande arbete och ett mer auktoritärt förhållningssätt och som slutsats efterly-
ses mer omfattande forskning om arbetsrelaterade faktorers betydelse för olika 
ideologiska förhållningssätt (Bengtsson m.fl., 2013). Deras resultat kan an-
vändas som argument för min egen studie. Kvantitativ forskning pekar mot att 
klass kan ha betydelse för utvecklandet av negativa attityder till personer med 
”utländsk bakgrund” eller mer generellt utvecklandet av auktoritära förhåll-
ningssätt. Bortsett från utbildning är dock kunskaperna begränsade om de fak-
tiska mekanismerna bakom skillnaderna i attityder mellan människor med 
olika klasspositioner. En del av förklaringen kan ligga i att mycket av forsk-
ningen inte haft detta som primärt syfte, men mer mekanismorienterad forsk-
ning pekar ut flera möjliga förklaringar. Dessa studier bidrar med viktiga led-
trådar om mekanismer som behöver studeras närmare.  

2.3 Platsspecifika studier och rumsliga dimensioner 
Den svenska etnografiskt influerade forskningen som fokuserat på praktiker 
gentemot personer med ”utländsk bakgrund”28 utgörs främst av studier inrik-
tade mot geografiska platser där tydliga problem med invandrarfientlighet och 
rasism förekommit. I sin studie över rasistiska uttryck i den fiktiva orten 
Gruvby konstaterar Karin Norman (2004) att etnografiska studier om rasism 
på olika geografiska platser är ovanligt i Sverige och att hennes egen studie är 
ett undantag. Det finns dock ytterligare några exempel. Sabina Almgren 
(1999) har studerat Vålberg, där familjer med invandrarbakgrund trakassera-
des i en sådan utsträckning att de kände sig tvungna att flytta därifrån. Identi-
tetsskapande och vad hon benämner som rasistiska livsstilar bland ungdomar 
är i fokus. Studien har även en klassdimension där de som intog de mest ne-
gativa förhållningssätten till ”invandrare” kännetecknades dels av att majori-
teten av dem antingen var arbetslösa eller läste på yrkesförberedande program, 
dels av att deras syn på framtiden ofta saknade positiva inslag. Almgren menar 
att den dominerande strävan hos dessa personer var att leva ett vanligt ”Svens-
son-liv” (Almgren 1999). Anders Wigerfelt och Berit Wigerfelt (2001) har 
studerat det skånska samhället Klippan med ambitionen att identifiera speci-
fika strukturer som kan förklara den utbredda rasismen på orten, och identifi-
erar relationer som präglas av en ”rasmässig” hierarki. Fokus riktas återigen 

                               
28 Det finns också flera kvalitativt inriktade svenska studier som i stället fokuserar på olika 
rasifierade ”grupper” som utsätts för rasism (se t.ex. Schmauch; Saywer, 2000). 
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mot ungdomar och även här är det elever på de yrkesförberedande program-
men som intar de mest negativa förhållningssätten mot ”invandrare”. I båda 
studierna är det främst ungdomar eller unga vuxna som studeras och ingen av 
studierna har något uttalat klassperspektiv, men visar på möjliga strukturella 
villkor som kan vara av betydelse för rasistiska praktiker. Det handlar då om 
specifika orter som utmärker sig genom att rasism varit särskilt framträdande 
och det säger inte lika mycket om människors praktiker i allmänhet. 

En annan form av platsspecifika studier fokuserar på ”svenskar” som bor i 
socioekonomiskt utsatta områden, där en hög andel av de boende har ”ut-
ländsk bakgrund”. Hyltén-Cavallius och Hübinette har intervjuat vad de be-
skriver som ”majoritetssvenskar” boende i en Stockholmsförort. Intervjuerna 
visar att många önskar sig tillbaka till ett Sverige så som det såg ut för åtskil-
liga decennier sedan, vilket författarna tolkar som en önskan om en återgång 
till ett tidigare ”etniskt” homogent folkhemssverige (At Home in Europé). 
Molina (2011) har intervjuat ”svenskar” som bor i Gottsunda, ett område i 
Uppsala med låg socioekonomisk status och många boende med utländsk bak-
grund, som väljer att sätta upp den svenska flaggan på sina balkonger – en 
handling för att markera att det också bor ”svenskar” i området. 

Det finns också studier som bidrar med kunskap om relationen mellan klass 
och människors praktiker gentemot personer med ”utländsk bakgrund” utan 
att det är det primära syftet. I Ambjörnssons (2004) redan diskuterade studie 
visar hon att den toleranta hållningen gentemot ”invandrare” bland tjejerna 
som läste på Samhällsprogrammet, jämfört med de som läste på Barn- och 
fritidsprogrammet, är en effekt av både klass- och genusstrukturer. Samhälls-
tjejerna strävade efter en medelklassfemininitet som antas utmärkas av egen-
skaper som tolerans och empati (något som inte bara visade sig i en mer tole-
rant hållning gentemot ”invandrare” utan även i t.ex. större tolerans gentemot 
homosexuella och ett större motstånd mot dödsstraff) vilken inte var en till-
gänglig femininitet för arbetarklasstjejerna. Dessa tog snarare avstånd från en 
sådan medelklassfemininitet. Samtidigt som det var viktigt för tjejerna som 
läste på Samhällsprogrammet att framstå som toleranta i relation till invand-
ring distanserade de sig socialt från elever med invandrarbakgrund. Avstånds-
tagandet från de elever de upplevde som stökiga eller som representerade en 
viss stil, gjordes från ett klassöverläge och ”gruppen” kallades för kickers. 
”Gruppen” utgjordes i stor utsträckning av elever med invandrarbakgrund 
men omfattade även arbetarklasselever med ett lägre socialt och kulturellt ka-
pital. Tjejerna på Barn- och fritidsprogrammet var mer verbalt fördömande av 
elever med invandrarbakgrund, men hade ändå mer kontakt med de eleverna.  

Jesper Fundberg (2003) beskriver ”invandrarens” betydelse som motbild 
för unga fotbollsspelande killars identitetsskapande. Invandraren används ofta 
som motbild och som uttryck för en viss spelartyp. Fundberg synliggör också 
konkret de språkliga praktikernas betydelse i olika situationer. Jeanette Hä-
gerström (2004) visar i sin avhandling om identitetsskapande på Komvux, 
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kopplad till etnicitet och ”ras”, hur både ”invandrareleverna” och de ”sven-
ska” eleverna gör skillnad på invandrare och ”invandrare”. Här beskrivs ”in-
vandrarna” som ”dom andra”, vilka är de som har sociala problem, bor i om-
råden som kan kategoriseras som Förorten och som just ofta går på Komvux. 

Det finns otaliga studier utanför Sverige som på något sätt tangerar avhand-
lingens syfte. De med störst betydelse kommer kort att diskuteras i resten av 
avsnittet. Millington (2010) studie om uppfattningar om asylsökande bland 
boende i Southen-on-Sea har redan nämnts. Han beskriver själv studien som 
etnografisk och den består i huvudsak av intervjuer med personer som bor i 
de mer välmående förorterna till staden respektive personer som bor i den 
jämförelsevis socioekonomiskt svagare stadskärnan. Uppfattningarna om de 
asylsökande är genomgående negativa, men Millington identifierar två olika 
sorters negativa berättelser. Bland de i de mer välmående förorterna används 
mer abstrakta narrativ medan berättelserna bland de med ekonomiskt svagare 
positioner i stadskärnan oftare är kontextberoende. Det mer abstrakta sättet att 
tala om de asylsökande ska enligt Millington både förstås i relation till att det 
att bli identifierad som rasist är negativt för någons symboliska kapital och 
som en inneboende del av en klasslogik, där de i de mer välmående ytterom-
rådena distanserar sig från rasismen bland de boende i den mindre privilegie-
rade stadskärnan.  

Sam Porter (2002) har genomfört en kritisk realistisk etnografisk studie om 
hur rasism bland vita sjuksköterskor riktas mot svarta läkare. De svarta läkar-
nas högre yrkesmässiga status och sjuksköterskornas förhållande till läkarpro-
fessionen innebar samtidigt att de rasistiska uttrycken nästan bara användes 
”backstage” (exempelvis i fikarummet). Läkarna utnyttjade också sitt klass-
mässiga övertag för att genom sina yrkeskunskaper sätta sjuksköterskorna på 
plats. Porters studie är framförallt intressant av metodologiska skäl. Han utgår 
från en analytisk dualism mellan struktur och agent där han är särskilt intres-
serad av relationen mellan artikulerandet av attityder, handlingar och struk-
turer (Porter, 2002, s. 65). Genom att analytiskt särskilja struktur och aktör 
visar han på den centrala slutsatsen att rasistiska strukturer inte innebär att 
samtliga handlingar inom dessa strukturer blir rasistiska (även om rasistiska 
strukturer utövar påverkan till rasistiska handlingar och möjliggör ett ration-
aliserande av dem). Det finns alltså en strukturell öppenhet, där händelser i 
form av rasistiska praktiker förutsätter att strukturerna medieras av sjukskö-
terskorna. 

2.4 Intervjustudier om rasism 
I den här delen diskuteras slutligen tre olika intervjustudier som återkommer 
i avhandlingen. De berör alla, från olika infallsvinklar, rasism eller relationen 
till ”grupper” som uppfattas som ”etniskt” eller ”rasmässigt” annorlunda från 
intervjupersonerna själva. 
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Mats Trondman har intervjuat unga vuxna om deras relation till ”invand-
rare”. Han intervjuar ungdomar både med positiva uppfattningar och med ne-
gativa uppfattningar om ”invandrare”. En för studien viktig slutsats som 
Trondman visar är att även om ungdomarna inte har något specifikt mot in-
vandrare kommer deras strävan efter ett bättre liv, genom exempelvis att gå 
på ”finare” skolor, innebära att de ofta lämnar områden och skolor där många 
är ”invandrare” (2006). Trondmans huvudsakliga intresse är dock i första hand 
semantiskt och rör hur invandrarbegreppet har blivit så negativt laddat att det 
nästan inte går att prata om ”invandrare” utan att hamna i en diskussion om 
olika sociala problem 

Den mest omfattande internationella klassjämförande intervjustudien med 
relevans för avhandlingen är Lamonts. Genom ett mycket omfattande inter-
vjumaterial synliggör hon hur klasstillhörighet villkorar gränsdragningarna 
mot andra ”grupper” och att detta är centralt för människors självvärdering, 
självkänsla och identitetsskapande. Hon har studerat världsbild, moraliska 
ställningstaganden och värderingar hos vita och svarta män i både den övre 
manliga medelklassen och den manliga arbetarklassen i USA och Frankrike 
(Lamont, 2000; 1992). Gränsdragningarna görs i regel i relation till hierarkier 
baserade på både klassposition och föreställningar om ras och etnicitet. Ex-
empelvis visar hon hur den vita amerikanska arbetarklassen lyfter fram själv-
disciplin som ett kännetecken för den egna gruppen i relation till andra klasser, 
som anses sakna integritet och rättframhet, och till svarta och andra ”lägre” 
hierarkiskt placerade grupper som de menar är latare och har en bristande vär-
degrund. I Frankrike artikuleras ”ras”- och klassdistinktionerna annorlunda, 
där den vita arbetarklassen tenderar att se fattiga och svarta som en del av den 
egna klassen, ofta formulerat i klassolidariska termer, men som i stället posit-
ionerar sig gentemot nordafrikanska immigranter som anses vara ociviliserade 
och hota den franska republikanska andan. Lamont lyfter fram vikten av att 
studera människors klassmedvetande (i bredare mening än det klassmed-
vetande som kommer av plats inom produktionsförhållandena), arbetares 
känsla av värdighet och kategorisering av andra grupper i relation till den egna 
positionen som arbetarklass. Att den franska arbetarklassen är radikalare i 
jämförelse med den amerikanska förstås enligt henne bäst genom dess bredare 
moraliska världsbild, som möjliggör en annan form av radikalism. Även om 
hon finner skillnader mellan såväl olika intervjupersoner som generella skill-
nader mellan USA och Frankrike, är tendensen att arbetarna är mer angelägna 
att etablera tydliga moraliska gränser mot grupper som de placerar under sig. 
Samma angelägenhet är inte lika utmärkande för medelklassen. Trots diskuss-
ionen om att de kvantitativa studierna eventuellt överdriver rasismen hos ar-
betarklassen, eller missar uttryck för rasism bland de med mer privilegierade 
klasspositioner och högre utbildning, visar Lamonts arbeten att det finns kva-
litativa studier som visar på liknande resultat. I en kommentar till Lamonts 
arbeten konstaterar Svallfors att kärnan i hennes slutsatser stämmer överens 
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med den survey-baserade forskningen där ”arbetare har en starkare benägen-
het än medelklassen att applicera en ganska rigid standard för att bedöma mo-
raliskt värde” (Svallfors, 2004, s. 169). 

Wetherell och Potter (1992) har genomfört en intervjustudie, som jag redan 
tidigare hänvisat till, med fokus på den nyazeeländska majoritetsbefolkning-
ens sätt att prata om maorierna. Ett av de mest intressanta resultaten rör själva 
svårigheterna med den formen av studier. De konstaterar att även de mest för-
domsfulla personerna i studien försöker undvika att framstå som det. Detta 
beror enligt författarna främst på att det krockar med andra liberala värden, 
med kopplingar till såväl upplysningen som kolonialismen, som är knutna till 
föreställningar om den utvecklade västerländska civilisationen. De diskuterar 
utifrån det även intervjustrategier för att kunna komma åt dessa dimensioner 
av människors åsikter. Sådana strategier har beaktats i utformandet av inter-
vjuerna för den här studien.29  

2.5 Att förstå negativt särskiljande praktiker och hur 
klass påverkar dem: studiens möjliga bidrag 
De diskuterade studierna bidrar med kunskap som är relevant för min egen 
studie, men ger sammantaget också en bild av att det saknas mer omfattande 
kunskaper om relationen mellan olika klasspositioner och rasistiska och andra 
negativt särskiljande praktiker, särskilt om målsättningen är att också kunna 
identifiera orsaker till praktikerna. Den vetenskapliga bilden av relationen 
mellan klass och rasism och främlingsfientlighet är främst baserad på en om-
fattande mängd kvantitativa studier. Studierna pekar mot att klasspositionen 
kan ha betydelse för attityder till personer med ”utländsk bakgrund”, men sä-
ger förhållandevis lite om hur klass har betydelse. Det finns kvantitativa stu-
dier som är inriktade mot att identifiera centrala mekanismer och som pekar 
mot intressanta möjliga förklaringar, men dessa behöver fortfarande utforskas 
ytterligare. Jag menar att avsaknaden av kunskaper om de faktiska mekan-
ismerna är ett viktigt argument för den här studiens möjliga bidrag. 

Ett andra argument för den här studien är den bristande kunskapen om re-
lationen mellan attityder och faktiska praktiker. Utan att ge mig in i diskuss-
ionen om relationen mellan attityder och praktiker i stort, eller diskussionen 
om giltigheten i bilden av den mer främlingsfientliga arbetarklassen (vilken 
också stärks av kvalitativa studier), behöver både formandet av uppfattningar 
om personer med ”utländsk bakgrund” och praktikerna förstås i relation till 
för klass utmärkande sammanhang och situationer. Betydelsen av vad det in-

                               
29 Se bilaga C.  
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nebär att inte vilja ha en granne som är ”invandrare” eller att anse att invand-
ringen till Sverige behöver minska kan fördjupas genom att analyseras i relat-
ion till specifika sammanhang och situationer.  

Ett tredje argument är att i de fall rasistiska och negativt särskiljande prak-
tiker studerats har det sällan inkluderat ett tydligt klassperspektiv utan i stället 
ofta utgått från specifika ”extrema” sammanhang. Studier av medlemmar i 
rasistiska organisationer eller av geografiska platser där rasism varit särskilt 
framträdande är exempel på det. Det saknas studier om praktiker i återkom-
mande vardagliga sammanhang där studieobjektet är personerna som genom-
för de negativt särskiljande praktikerna snarare än konsekvenserna för de som 
drabbas av dem.  

Trots det förhållandevis stora antalet studier som berörts här och som bi-
dragit med kunskaper som är centrala för studien finns en avsaknad av omfat-
tande kvalitativa studier som fokuserar på hur klass påverkar rasistiska och 
negativt särskiljande praktiker i återkommande vardagssammanhang i Sve-
rige.30 Genom en kvalitativ, klasskomparativ ansats som fokuserar på för klass 
utmärkande vardagssammanhang, som arbete och boende, menar jag att det 
finns en möjlighet att bidra med nya kunskaper om hur klass påverkar negativt 
särskiljande praktiker mot personer som anses ha utländsk bakgrund. Studiens 
explorativa och breda ingång kan innebära att det blir svårare att till fullo iden-
tifiera centrala mekanismer och deras sätt att verka, men studien kan förhopp-
ningsvis både bidra med kunskaper som idag saknas gällande hur klass fak-
tiskt påverkar förekomsten av olika typer av negativt särskiljande praktiker 
och visa på centrala mekanismer som behöver utforskas vidare. 

                               
30 Martin Bulmer och John Solomos argumenterade redan för ett decennium sedan för att det 
skett en reträtt från empirisk forskning inom fältet för etniska relationer, rasism, främlingsfi-
entlighet och etnisk diskriminering, särskilt gällande etnografiskt inriktad forskning. I stället 
har kulturellt influerade textstudier blivit vanligare tillsammans med teoretiska diskussioner om 
centrala begrepp i relation till ontologiska och vetenskapsteoretiska skiljelinjer (Bulmer & Sa-
lomos, 2004). 
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3 Teoretiskt ramverk och centrala begrepp 

Vilka teorier och begrepp som anses relevanta och framförallt hur de används 
beror av studiens övergripande sociala ontologi (Archer, 1995, s. 2f, 7, 18ff). 
Både den sociala ontologin som sådan samt de för studien mest centrala be-
greppen kommer att diskuteras i detta kapitel. Allra först presenteras Archers 
morfogenetiska ansats gällande relationen mellan struktur och aktör samt 
Dave Elder-Vass vidareutvecklingar av den. Både Archers och Elder-Vass ar-
beten vilar på en kritiskt realistisk inspirerad analytisk dualism mellan struktur 
och aktör, vilken fungerar som avhandlingens övergripande sociala ontologi. 
Därefter följer i tur och ordning fem ytterligare kapitelavsnitt som behandlar 
avhandlingens klassteoretiska ram, en argumenttion för varför klass skiljer sig 
ontologiskt som sociologiskt begrepp från ”ras” och ”etnicitet”, presentation 
av för studien centrala begrepp, redogörelse för teorier om rasistiska prakti-
kers orsaker samt slutligen definieras handlingssituationer och olika typer av 
negativt särskiljande praktiker. 

3.1 Analytisk dualism: struktur och aktör 
[D]isagreements over the role of social structure are nothing less than a battle 
for the heart and soul of sociology; and indeed of the social sciences more 
generally, since just the same issues arise in any discipline that seeks to exam-
ine what happens in the social world. (Elder-Vass, 2010, s. 3) 

Avsikten med det här avsnittet är att presentera avhandlingens sociala ontologi 
baserat på en analytisk dualism mellan struktur och aktör. Utgångspunkten är 
dels Archers morfogenetiska ansats,31 vilken hon själv beskriver som en prak-
tiskt tillämpbar sociologisk metodologisk förlängning av filosofen Roy Bha-
skars kritiskt realistiska ontologi avsedd för att studera relationen mellan 
struktur och aktörskap, dels Elder-Vass arbete med att vidareutveckla Archers 
arbete i en delvis annan riktning än Archer själv.32 Elder-Vass arbete med att 

                               
31 Benämningen morphogenetic kommer av morphogenesis, vilket Archer använder som be-
grepp för strukturell förändring i motsats till morphostasis som innebär strukturellt bevarande. 
Kortfattat står ”morpho” för form medan hon använder ”genesis” för att belysa att formandet 
är en produkt av sociala relationer (Archer, 1995, s. 166). 
32 Archer har allt mer fokuserat på människors förmåga till olika former av reflexivitet och 
reflexivitetens betydelse som den medierande länken mellan struktur och agentskap (Archer, 
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anpassa Pierre Bourdieus habitusbegreppet inom analytisk dualism mellan 
struktur och aktör möjliggör en komplexare förståelse för hur sociala praktiker 
även i vissa fall kan förstås som oreflekterade tankesätt och handlingar. Elder-
Vass har även utvecklat begrepp normcirklar, vilket är en specifik form av 
normativ struktur som kan förklara hur idéer om ras och etnicitet kan få bety-
delse (Elder-Vass, 2012; 2010). De viktigaste begreppen som avhandlas i av-
snittet är morfogenetisk ansats, sociala strukturer, kulturella strukturer, aktör, 
social position, egenintresse, roll, habitus och faktiska och föreställda norm-
cirklar. 

Archers morfogenetiska ansats 
Archer betonar den sociala ontologins reglerande roll för konceptualiseringen 
av verkligheten. Hur vi ser på samhället avgör hur vi studerar det – vilka en-
heter kan överhuvudtaget tänkas existera och vilka teoretiska begrepp kan an-
ses användbara? Vad vi anser att verkligheten är för något går inte att helt 
separera från vad vi kommer finna att den är. Hon menar därför att det finns 
en avgörande länk mellan ontologi, metodologi och praktisk samhällelig teori 
(Archer 1995, s. 2f, 7, 18ff). Förenklat har sociologin delats i två rivaliserande 
paradigm, eller vetenskapliga traditioner, för synen på struktur och aktör. Det 
finns ett flera olika benämningar varav faktaparadigmet kontra handlingspa-
radigmet och metodologisk kollektivism kontra metodologisk individualism 
tillhör de vanligaste (Gilje & Grimen, 2007, kap 8; Danermark, Ekström, Ja-
kobsen & Karlsson 2003, s. 125ff). Både den metodologiska individualismen 
och den metodologiska kollektivismen är enligt Archer otillräckliga. Antingen 
reduceras människor till epifenomen till den sociala strukturen utan egna kau-
sala krafter (downwards conflation) eller så reduceras strukturerna till ett epi-
fenomen av agentskap och tillskrivs inte egna oberoende krafter (upwards 
conflation, Archer, 1995, kap. 2). Vidare avfärdar hon även Anthony Giddens 
struktureringsteori – som bygger på en dualitet mellan struktur och aktör som 
två sidor av samma mynt – för att sammansmälta struktur och aktör (central 
conflation) och inte beakta strukturer respektive aktörers specifika kapaciteter. 
För Archer handlar det inte bara om en skillnad mellan två olika teoretiska 
perspektiv utan om två rivaliserande sociala ontologier (Archer, 1995, s. 14, 
61, 134).  

I huvudsak kännetecknar två utgångspunkter Archers analytiska dualism, 
vilka båda skiljer perspektivet från Giddens struktureringsteori. För det första 
att en analytisk dualism innebär att struktur och agentskap33 är ömsesidigt be-
roende av varandra, men amtidigt utgör olika olika storheter hemmahörande 

                               
2012; 2007). Hon har också explicit kritiserat både användandet av habitusbegreppet och Elder-
Vass försök att sammanföra den morfogenetiska ansatsen med habitusbegreppet (Archer, 2012, 
s. 1; Archer & Elder-Vass, 2012).  
33 Både ”agent” och ”aktör” används i avhandlingen när det kommer till individer och hand-
lande. Archer använder dem dock inte som utbytbara. Agent syftar på människor i plural och 
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på olika stratum med var sina emergenta krafter. För det andra att strukturer 
och agentskap verkar över olika tidsintervall.  

Firstly, it depends upon an ontological view of the social world as stratified, 
such that the emergent properties of structures and agents are irreducible to one 
another, meaning that in principle they are analytically separable. Secondly, it 
asserts that given structures and agents are also temporally distinguishable (in 
other words, it is justifiable and feasible to talk of pre-existence and posterior-
ity when dealing with specific instances of the two), and this can be used meth-
odologically in order to examine the interplay between them and thus explain 
changes in both - over time. In a nutshell analytical dualism is a methodology 
based on the historicity of emergence. (Archer, 1995, s. 66)  

De två utgångspunkterna för Archers morfogenetiska ansats är enligt henne 
nödvändiga för att det ska vara möjligt att studera samspelet mellan struktur 
och agentskap över tid. Särskiljandet av struktur och aktör bygger på att verk-
ligheten är stratifierad, där olika stratum beroende på emergens har olika kraf-
ter. Emergens innebär kortfattat att något som kan ses som en helhet har krafter 
som inte är reducerbara till dess olika delar. Vatten har exempelvis kapaciteter 
som inte väte respektive syre har var för sig.34 I en sociologisk kontext betyder 
det exempelvis att en grupp kan ha krafter som inte kan reduceras till summan 
av gruppmedlemmarnas enskilda krafter. Krafter som tillhör ett stratum före-
går ett annat stratum då det emergerar ur det tidigare över tid. När emergens 
väl har ägt rum har de krafter som utmärker ett stratum en relativ autonomi. 

                               
avser personer som delar samma levnadsförutsättningar i form av att inneha liknande struktu-
rella positioner, vilket innebär att samtliga människor är agenter då vi, oberoende av vår egen 
vilja, föds in i olika strukturella positioner (Archer, 1995, s. 257).  Aktörer syftar på individer 
och de olika roller de kan inta. Då agentskapet är något vi föds in i föregår och villkorar det 
människors möjligheter att bli aktörer. Agentskapet påverkar därmed möjlighetskostnaderna 
för vilka sorters roller personer kan försöka inta. 
34 Elder-Vass tillhör dem som utvecklat en mer omfattande definition av emergens. Kortfattat 
verkar emergens enligt Elder-Vass när en enhet har förmågor och krafter som inte är reducer-
bara till dess delar (Elder-Vass, 2005, s. 316). Som nämnts kan inte vattens kapaciteter reduce-
ras till syre och väte var för sig. Vattens egenskaper beror på de internt nödvändiga relationer 
(det vill säga de relationer som är nödvändiga för att något skall vara just det det är och i besit-
tande av just de egenskaperna) som finns mellan dess delar (vilka i sin tur är det emergenta 
resultatet av relationer mellan lägre stratums delar), vilka för att analysera sina möjligheter att 
få effekter i världen måste analytiskt särskiljas från de externa och kontingenta relationerna. 
Emergenta krafter måste också skiljas från aggregerade krafter, det vill säga att en sten har dess 
kapaciteter beroende på interna nödvändiga relationer mellan dess beståndsdelar, men en hög 
med flera stenar utgör inte någon ny emergent enhet. Emergens innebär att ett högre stratums 
emergenta krafter aldrig kan reduceras till ett lägre stratum (reduktion), det vill säga vatten kan 
inte reduceras till syre och väte precis som en människas kapaciteter att handla inte kan redu-
ceras till dess kemiska och fysikaliska sammansättning (biologisk reduktionism). Samtidigt har  
lägre stratum egna kausala krafter även inom en större enhet: ”[E]fficacy is a product of the 
parts and the relations combined, and thus on the whole entity that is produced when this set of 
parts is combined in this type of relation” (Elder-Vass, 2010, s. 23). En entitets realisering av 
sina krafter och deras effekter beror sedan alltid på interaktionen med andra enheters kausala 
krafter, men dess besittande av dessa krafter gör det inte. För en mer utförlig diskussion om 
emergens se (Elder-Vass, 2010, kap. 2).  
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Sådana krafter kan sedan i sin tur utöva kausal påverkan (Archer, 1995, s. 14). 
Analytiskt innebär det en ambition att kunna studera relationen mellan struk-
tur och aktör och att identifiera den specifika betydelsen struktur respektive 
aktör har för olika praktiker. 

Sociala strukturer, som är ett resultat av tidigare interaktioner och struktu-
rella transformationer, har med andra ord egna krafter. En av strukturernas 
kausala effekter är indelningen av befolkningen i olika sociala positioner med 
olika intressen, varav klasspositionens medföljande klassintressen är av sär-
skilt intresse för den här studien. Agenters egenintressen är objektiva, oavsett 
om agenten känner till dem eller analyserar dem på ett ”korrekt” sätt. Egenin-
tresset, som inte är reducerbart till klassintresset, definieras av kopplingen till 
position, det vill säga att intresset förändras om positionen förändras, och in-
nebär olika möjlighetskostnader för handlingar beroende på agentens position. 
Även om de intressen människor får via exempelvis sin klassposition är ob-
jektiva ska det inte förväxlas med rational choice-teorier, då agenter av väl-
grundade anledningar kan välja att handla mot sina egenintressen. Det handlar 
inte om determinism, men en objektiv ”bestraffning” för den som handlar mot 
sitt egenintresse (Archer, 1995, s. 331). För kapitalisten som av idealistiska 
skäl väljer att höja lönerna mer än hon ”behöver” eller av rasistiska skäl inte 
anställer den till synes mest kompetenta personalen minskar vinsten och hon 
får det svårare att konkurrera med andra kapitalister (jfr Archer, 1995, s. 130). 

De olika villkoren kopplade till sociala positioner innebär också att likar-
tade praktiker underlättas eller försvåras beroende på agenternas position, vil-
ket även kan avgöra vilka praktiker som överhuvudtaget är möjliga. De struk-
turella krafterna fungerar dock inte som några enkla ”push and pull”-faktorer 
eftersom enskilda agenter har egna krafter som reflexivitet, intentionalitet och 
handlingskraft,35 som tillhör ett annat stratum och som inte kan reduceras till 
strukturer. Detta innebär att strukturer bara kan villkora, aldrig determinera, 
mänskliga praktiker. Trots människans möjligheter att via reflexiva övervä-
ganden fatta beslut rör det sig inte om voluntarism eftersom strukturerna fort-
farande begränsar de situationer som agenter kan möta. Till exempel är bara 
vissa saker möjliga att göra eller tänka vid en viss tidpunkt, beroende på ob-
jektiva omständigheter. 

Strukturer och agenter har därmed också olika sätt att verka. Strukturella 
kapaciteter som tilldelandet av positioner, roller och institutioner har kausala 
krafter men det är endast människor som är effektiva orsaker, det vill säga 
sociala strukturers krafter kan bara verka genom agenterna. Även domine-
rande idéer om specifika rasifierade ”grupper” i det kulturella systemet måste 

                               
35 Med reflexivitet menar Archer människors förmåga att uppfatta sin existentiella kontinuitet 
över tid och möjligheten att hålla subjektiva överläggningar om den yttre verkligheten via en 
inre konversation. Intentionalitet innebär en förmåga att definiera och planera en handlingsori-
entering och handlingskraft syftar på människors förmåga att agera och genomföra olika projekt 
(vilket förutsätter en praktisk och kroppslig kapacitet, Wennerström, 2003, s. 84). 
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därmed medieras via mänskliga aktörer och deras effekter är därmed beroende 
av hur aktörerna tolkar, påverkas av och använder dem (Archer, 1995, s. 153). 

Att tillskriva strukturerna en objektiv existens, även om deras krafter fort-
farande måste medieras av aktörer för att få effekter, skiljer Archers teori från 
exempelvis Giddens struktureringsteori. Att som Giddens endast tillskriva 
strukturer en virtuell existens innan de instansieras av agenterna innebär att de 
inte är verkliga eller möjliga att undersöka förutom tillsammans med agen-
terna (om inte via ett artificiellt uppbrytande av dem då de enligt strukture-
ringsteorin i verkligheten utgör två sidor av samma mynt). Enligt Archer 
omöjliggör det att kunna studera samspelet mellan aktörer och strukturer.36  
För att det ska vara möjligt att studera samspelet och utröna hur respektive 
krafter samverkar vid olika tidpunkter förutsätts ett analytiskt särskiljande av 
strukturers respektive agenters krafter samt deras sätt att verka över olika 
tidsintervall. Även om utfallet i form av mänskliga handlingar och strukturell 
elaborering eller mänskliga praktiker alltid beror på samspelet mellan de båda 
innebär det inte att styrkeförhållandena alltid ser likadana ut, utan de måste 
studeras i varje enskilt fall (Archer, 1995, s. 64). Att kunna separera struktu-
rers respektive aktörers betydelse vid specifika tillfällen är avgörande för att 
kunna förstå praktiker i relation till både strukturernas villkorande av de hand-
lingssituationer som praktikerna sker i och de studerade individernas egna ka-
paciteter.  

Vidare är två premisser nödvändiga för det tidsmässiga isärhållandet av 
strukturer och aktörskap: att strukturer alltid föregår handlingar som kan trans-
formera dem och att strukturell reproduktion eller förändring alltid följer på 
handlingen (Archer, 1995, s. 90). Praktiker sker därmed alltid i handlingssitu-
ationer som föregås av strukturellt villkorande som är resultatet av tidigare 
strukturella elaboreringar (jfr Archer, 1995, s. 72f, 148). Det synliggör hur de 
negativt särskiljande praktikerna förekommer i sammanhang som redan är 
strukturerade och de måste analyseras i relation till de strukturer som föregår 
dem. Det är en avgörande utgångspunkt för hela avhandlingens upplägg.  

Det analytiska särskiljandet mellan strukturers och aktörers olika krafter 
och den tidsmässiga analytiska skillnaden mellan deras verkningar utgör alltså 
grunden för den morfogenetiska ansatsen som analytiskt redskap i denna stu-
die. Ansatsen omfattar ytterligare distinktioner och begrepp som är centrala 
för avhandlingens teoretiska ramverk. Archer skiljer på sociala och kulturella 
strukturer. Först sociala strukturer som kortfattat utgörs av sociala struktur av 
internt och nödvändigt relaterade objekt eller delar, vare relationer reglerar 

                               
36 En stor skillnad mellan Archers och Giddens syn på struktur är att Archer menar att strukturer 
just har en verklig objektiv existens (det finns enligt henne inget virtuellt med dem och de är 
inte bara minnesspår hos agenter) med krafter som i många fall påverkar människor oberoende 
av hur människor tolkar dem eller överhuvudtaget noterar dem. Strukturer i form av regler och 
resurser (vilket är de två aspekterna av sociala strukturer som Giddens i huvudsak tar upp) 
förutsätter med andra ord inte människors instansiering för att existera (och föregår enligt Ar-
cher människors handlande), även om människor fortfarande är deras effektiva orsaker.  



 47

tillgången till materiella resurser. Det innebär ett relationellt perspektiv på 
strukturer, där exempelvis arbetssäljare blir arbetssäljare genom sin relation 
till arbetsköpare.37 Vidare gör Archer en distinktion mellan positioner och rol-
ler. Sociala strukturer innehåller en uppsättning positioner, där människor till-
hörande olika kollektiv (som klasser eller kön) har varierande tillgång till olika 
former av resurser (som bostäder, pengar, arbete och utbildning). På rollnivån 
är varje roll internt relaterad till andra roller (hyresvärd/hyresgäst, chef/under-
ordnad) och till materiella villkor (bostäder, arbetsmaterial). Varje generation 
börjar sina liv i ett stratifierat samhälle bestående av de som har och de som 
inte har, vilket medför olika egenintressen av att förändra eller bevara sin po-
sition för olika individer och kollektiv. För roller utgörs den centrala distinkt-
ionen den mellan rollen, som har emergenta krafter i form av tidigare definit-
ioner av plikter, sanktioner och intressen, och rollinnehavaren som personifi-
erar rollen genom de personliga krafter som hon har (Archer, 1995, s. 176).  

Att skilja mellan rollens villkorande och individens egna kapaciteter an-
vänder jag i första hand att analysera betydelsen av intervjupersonernas yrkes-
roller och för praktiker mot kollegor på den egna arbetsplatsen. Resonemanget 
är i linje med vad sociologen Göran Ahrne kallar för organisatoriska kentau-
rer (Ahrne, 1993, s. 62ff). Det vill säga att människor utför handlingar för en 
organisation där det är svårt att särskilja i vilken utsträckning det är organisat-
ionen eller individen som handlar. Centralt för särskiljandet mellan rollen och 
rollinnehavaren är också den tidsmässiga skillnaden mellan struktur och aktör 
där roller tidsmässigt föregår att någon intar dem.  

[I]t can be demonstrated by the pre-existence of roles, their greater durability 
over time, a capacity to endure despite considerable changes in the personal 
features of their successive holders, and the relatively autonomous powers of 
constraint and enablement which are lodged in the role, not the occupant, and 
can be lost (or shed) with loss of occupancy” (Archer, 1995, s. 276). 

Inte heller här kan handlande ses som deterministiskt, utan de som innehar 
rollerna personifierar dem med egna krafter, vilka även kan omforma rollen 
(Archer, 1995, s. 71, 274ff). 

För att återgå till de kulturella strukturerna skiljer de sig från de diskuterade 
sociala strukturerna. Medan sociala strukturers emergenta krafter är ett resul-
tat av interna relationer innefattande materiella, fysiska eller mänskliga resur-
ser utmärks kulturella strukturer av det som finns i idéernas värld. Deras emer-
genta krafter beror på kapaciteten att förstås. Genom dem har exempelvis idéer 
egna emergenta kapaciteter som inte kan reduceras till de som använder dem. 
Det innebär enligt Archer en objektiv existens oberoende av om någon tror på 

                               
37 För att närmare precisera specifika sociala strukturers krafter förutsätts möjligheten att via 
analytiska tankeoperationer (retroduktion) skilja substantiella relationer från formella relationer 
och de internt nödvändiga från de externa för att få fram det som inte kan tas bort utan att 
objektet självt förändras (Archer, 1995, s. 173). 
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idéerna eller överhuvudtaget känner till dem (Archer, 1995, s. 179ff). Att idéer 
kan ha en objektiv existens oberoende av att de används av aktörer, som en 
del av vad Karl Popper kallar för värld tre, har kritiserats av bland andra Elder-
Vass och det diskuteras närmare senare. 

Relationen mellan kulturens element (tillhörande det kulturella systemet, 
CS) och kulturella agenter (sociokulturell interaktion, S-C) skiljer sig åt. Re-
lationen mellan de kulturella elementen är logisk (det vill säga att exempelvis 
olika idéer eller vetenskapliga teorier kan vara konsistenta eller inkonsistenta 
med varandra) medan relationen mellan kulturella agenter är kausal (t.ex. att 
en person är influerad av en viss idé som påverkar hennes handlande, se Ar-
cher, 1995, s. 179). Den analytiska skillnaden mellan det kulturella systemet 
och sociokulturell interaktion är betydelsefull för att kunna analysera hur in-
divider påverkas av, förhåller sig till och använder exempelvis olika rasistiska 
idéer om personer med ”utländsk bakgrund” eller specifika rasifierade ”grup-
per”. Archer skriver att: 

The CS/S-C distinction therefore maps on to that between culture without a 
knowing subject and culture with a knowing subject. Clearly, the cultural Sys-
tem and Socio-Cultural life do not exist or operate independently of each other; 
they overlap, interwine and are mutually influential. This is precisely the point, 
for what is being defended is not philosophical dualism but the utility of ana-
lytical dualism, which allows their interplay to be explored. (Archer, 1995, 
s. 180) 

Distinktionen är central för studien och kommer relateras till Elder-Vass 
normcirkelbegrepp. 

Samtidigt som de sociala och de kulturella strukturernas kausala mekan-
ismer påverkar varandra har de också en relativ autonomi i förhållande till 
varandra (Archer, 1995, s. 212f). Tillsammans har de båda strukturerna och 
deras kausala mekanismer ett inflytande på aktörer och sociala interaktioner. 
Vilka emergenta krafter som är de mest avgörande utgör en empirisk fråga 
som måste besvaras från fall till fall, men Archer poängterar att alla ideer upp-
står under villkorande materiella förhållanden och olika materiella intresse-
grupperingar uppstår och verkar i ett kulturellt system (Archer, 1995, s. 307). 
Centralt för studien är till exempel att tillgången till olika diskurser och idéer 
(om exempelvis ”mångkulturalism”, ”etnicitet", invandring, nationalitet och 
kultur) kan villkoras av klasspositionen, och att rasistiska diskurser och idéer 
kan ha betydelse för mobiliseringen av organiserade praktiker (jfr Archer, 
2000, s. 259). 

Den analytiska dualismen och mer specifikt Archers morfogenetiska ansats 
avhandlas här förhållandevis utförligt. Anledningen är att den är central för 
hela avhandlingens teoretiska ramverk. Utöver att ansatsen tillhandahåller 
flera centrala begrepp som sociala strukturer, kulturella strukturer, posit-
ioner, egenintressen, reflexivitet och roller, har den en avgörande roll för hur 
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kategorier som klass, ”ras” och ”etnicitet”, vilka diskuteras längre fram i ka-
pitlet, sociologiskt ska förstås och begreppsligöras. De för studien avgörande 
begreppen praktiker och handlingssituationer som presenteras senare i ka-
pitlet är också baserade på ansatsen.  

Reflexivitet och habitus: att sammanföra Archer med Bourdieu 
Medan Archer har utvecklat den morfogenetiska ansatsen genom att allt mer 
betona reflexivitetens betydelse och analysera olika former av reflexivitet (se 
t.ex. Archer, 2012; 2007), har Elder-Vass försökt sammanföra Archers reflexi-
vitet med Bourdieus habitusbegrepp. Elder-Vass menar att Archer i sin strävan 
att befästa människors relativa autonomi från strukturer visserligen tillskriver 
strukturerna kausala krafter som utövar påverkan på människors handlande, 
men missar hur påverkan kanaliseras via människors dispositioner (Elder-
Vass, 2010). Praktiker kan därmed innefatta både medvetet beslutsfattande 
och omedvetet beteende, där det ofta kan finnas ett tidsglapp mellan reflekt-
ionen och det faktiska utförandet av handlingar38. Det innebär att det skulle 
vara möjligt att förklara olika praktiker via både medvetna och omedvetna 
krafter, där de ka ha olika stor betydelse för olika praktiker. 

Den kritik som Archer framför mot Giddens, som avfärdar emergens, för 
hans sammansmältning av struktur och aktör är också relevant i relation till 
Bourdieus beskrivning av habitus. Bourdieu skriver exempelvis i en känd for-
mulering att: ”[H]abitus is spontaneity without consciousness or will” (Bour-
dieu, 1990, s. 56). Elder-Vass sammanförande av Archers reflexivitetsbegrepp 
med Bourdieus habitusbegrepp inom en emergentisk ontologi innebär vissa 
modifieringar av deras respektive perspektiv, och att Bourdieus habitus-
begrepp modifieras på en ontologisk nivå (Elder-Vass, 2010, s. 122). Det stör-
sta problemet med Bourdieus habitusbegrepp i relation till en emergentisk on-
tologi rör främst ”the internalization of externality” som vid en bokstavlig läs-
ning av Bourdieu i relation till andra beskrivningar av habitus innebär att 
strukturen blir en faktisk del av människor. Habitus blir då inte bara en upp-
sättning dispositioner med kausala effekter via våra erfarenheter av strukturer, 
utan riskerar att sudda ut distinktionen mellan externa och interna krafter. Det 
innebär att till exempel olika värderingar och dispositioner inte längre är kraf-
ter som tillhör människan, distinkt avskilda från de sociala strukturerna. En 
mer metaforisk läsning av Bourdieus habitusbegrepp innebär att internalizat-
ion i stället betyder att vår syn på världen och vårt sätt att handla i den är 
påverkat av våra erfarenheter av sociala strukturer och att dessa därigenom har 
kausala effekter på våra beteenden. En sådan läsning skulle då innebära att 

                               
38 Elder-Vass illustrerar detta med en tennisspelare i samband med returnerandet av en serve. 
Tiden mellan servarens tillslag och returnerarens är för kort för att returneraren av serven över-
huvudtaget skall hinna kunna reflektera innan hon träffar bollen, varför hon då agerar på ”in-
stinkt” via förkroppsligade dispositioner. Det förhindrar inte att hon den senaste veckan via 
reflexiva överväganden tränat på en viss retur eller reflekterat över en viss taktik före matchen 
eller precis innan serven slås (jfr Elder–Vass, 2010, s. 94). 
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Bourdieu är förenlig med en ontologi som bygger på accepterandet av emer-
gens i världen (Elder-Vass, 2010, s. 105f). 

Elder-Vass huvudpoäng är att habitus och reflexivitet kan förklara olika 
aspekter av en mänsklig handling. Exempelvis kan en människa besvara en 
svår fråga och vara medveten om hur hon vill svara samtidigt som valet av 
dialekt kan ske omedvetet via habitus (för en mer detaljerad beskrivning av de 
olika processerna i en mänsklig handling och hur dessa är relaterade till habi-
tus respektive reflexivitet, se Elder-Vass, 2010, s. 108ff). Diskussioner om i 
vilken grad en handling kan anses vara reflexiv lämnas öppet i ansatsen, men 
jag anser att Elder-Vass omarbetning av Archer möjliggör ett mer strukturellt 
perspektiv, jämfört med Archers egna senare verk som främst inneburit en 
utveckling av reflexivitet, och att sociala praktiker också i vissa situationer 
kan analyseras som rutinartade, oreflekterade handlingar. Detta leder fram till 
fyra möjliga antaganden som kan vara av betydelse. (1) Att en och samma 
person kan vara betydligt mer reflexiv i en viss fråga än vad hon är i en annan 
fråga. (2) Att människor i samma position kan uppvisa olika grad av reflexi-
vitet och olika sorters reflexivitet, vilket i viss mån går emot Bourdieu men 
ligger i linje med Archers empiriskt grundade beskrivningar av olika former 
av reflexivitet (Archer, 2012). (3) Att det är sannolikt att människor med olika 
bakgrund uppvisar olika balans mellan reflexivt och omedvetet beslutsfat-
tande. (4) Att medlemmar i olika samhällen i olika tider generellt skulle upp-
visa olika grader av reflexivitet, vilket är ett påstående som både Archer och 
Bourdieu skulle kunna hålla med om (Bourdieu, 1990, s. 73f; Archer, 2012, 
s. 1ff). Ett accepterande av dessa antaganden innebär i så fall att reflexivitetens 
betydelse för sociala praktiker kan variera mellan olika individer och mellan 
olika sammanhang och handlingssituationer (jfr Elder-Vass, 2010, s. 110). Det 
är enligt resonemanget även möjligt att olika (klass)positioner påverkar relat-
ionen mellan reflexivitet och habitus genom att människor befinner sig i olika 
sammanhang och situationer, men det är en felaktig förenkling att bara förut-
sätta att det skulle följa en enkel klasshierarki med högre grad av reflexivitet 
i toppen (se t.ex. Archer, 2007; Tyler, 2004; Ekerwald, 1983). 

Faktiska och föreställda normcirklar 
Det finns flera olika former av strukturer, varav normativa sociala institutioner 
är en central sådan. Elder-Vass menar att dessa är ett resultat av interaktionen 
mellan individer som tillhör en specifik form av grupper, vilka han definierar 
som normcirklar (Elder-Vass, 2010, s. 115). Om man utgår från en grupp där 
en enskild norm tenderar att leda till en specifik praktik – exempelvis att en 
rasistisk norm om att inte umgås med människor födda i ett visst land resulte-
rar i att människor som påverkas av normen aldrig umgås med någon född i 
det landet – utgörs en del av mekanismen som leder till denna praktik av att 
de som delar den normativa övertygelsen legitimerar praktiken. Det innebär 
inte nödvändigtvis att samtliga medlemmar är moraliska anhängare av nor-
men, men att de i någon utsträckning är medvetna om förväntningar på dem 
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att följa den och att deras handlande kan leda till positiva respektive negativa 
sanktioner. Den kausala kraft som normcirkeln besitter är med andra ord dess 
förmåga att utöva inflytande på sina medlemmar, både i meningen att legiti-
mera uppfattningar och praktiker och utöva påtryckningar för vissa ställnings-
taganden, vilket tenderar att leda till konformistiska handlingar i relation till 
normen (Elder-Vass, 2010, s. 122f). 

Det centrala för Elder-Vass argumentation är att normcirkeln har krafter 
som är mer omfattande än individernas aggregerade krafter. Medvetenheten 
om att även de andra i gruppen i någon mån förbundit sig till normen ger nor-
men styrkan i att normcirkeln omfatta en kollektiv intention, vilket tenderar 
att leda till att medlemmarna i större utsträckning stödjer normen än vad som 
annars hade varit fallet. Detta kan ske genom att de som följer normen belönas 
medan de som inte gör det bestraffas. Det centrala är att normcirkelns med-
lemmar vet att det finns ett systematiskt tryck. Gällande normcirkelns krafter 
menar Elder-Vass att även om enskilda individer hade samma normativa över-
tygelse på var sitt håll hade de inte i samma utsträckning handlat på samma 
sätt. 

[T]hey would not necessarily act in the same ways regarding it if they were not 
part of a circle that shares a commitment to endorse and observe the norm. 
These relations, then, when combined with these sorts of parts, provides a gen-
erative mechanism that gives the norm circle an emergent property or causal 
power: the tendency to increase conformity by its members to the norm. The 
property is the institution and the causal power is the capability that the group 
has to affect the behavior of individuals. The causal power is implemented 
through the members of the group, although it is a power of the group, and 
when its members act in support of the norm, it is the group (as well as the 
member concerned) that acts. (Elder-Vass, 2010, s. 124) 

Detta ska inte läsas som att individernas egna övertygelser saknar kausal ef-
fekt, utan tvärtom är det ett utmärkande drag för en emergentisk ontologi, och 
i enlighet med den analytiska dualismen och Archer, att entiteter på olika ni-
våer kan ha kausala krafter samtidigt. Individers egna värderingar är i sig kau-
sala och utgör även en central del av de mekanismer som är kopplade till grup-
pens kausala effekter (Elder-Vass, 2010, s. 124ff). 

Då en normcirkel inte kan likställas med samhället i stort förutsätts att den 
har gränser och en central distinktion är den mellan föreställda och faktiska 
normcirklar. Föreställda normcirklar påminner om Benedict Andersons be-
skrivning av nationen som en föreställd gemenskap och bygger på individens 
egna föreställningar om normcirkelns gränser (Anderson, 1993). Den före-
ställda normcirkeln förutsätter inte heller någon faktisk interaktion inom grup-
pen. Elder-Vass poängterar dock att den föreställda gemenskapen inte bara är 
föreställningar om normer, utan vad som är föreställt är gränserna för vilka 
som delar uppfattningen (Elder-Vass, 2010, s. 128). Den faktiska normcirkeln 
förutsätter etablerandet av en faktisk grupp av människor som anammar den 
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aktuella normen. Medan storleken på den föreställda normcirkelns omfång 
kan skifta mellan de olika medlemmarna är den faktiska normcirkelns gränser 
samma för samtliga medlemmar. De två formerna av normcirklar ska inte ses 
som konkurrerande utan som kompletterande, där den föreställda normcir-
kelns kausala kraft är att påverka människor till konformitet genom att de ac-
cepterar den aktuella normen (vilken snarare verkar instrumentellt än att den 
internaliseras), medan den faktiska normcirkeln har kausala effekter genom 
att den påverkar när individen ”utsätts” för normens godkännande eller till-
lämpning. En viktig utgångspunkt är att människor kan ha fel om sin norma-
tiva omgivning, vilket föranleder att det finns en ontologisk skillnad mellan 
den föreställda normcirkeln och den faktiska normcirkeln, vars omfång inte 
påverkas av vad människor tror om den (Elder-Vass, 2010, s. 127ff).39 Det 
sistnämnda är en viktig analytisk distinktion som ofta saknas vid diskussioner 
om vad som utgör ”etniska grupper”. Ett intervjumaterial tillåter sällan möj-
ligheten att göra någon definitiv skillnad mellan föreställda och faktiska norm-
cirklar, men det som går att analysera är huruvida intervjupersonerna talar om 
vad de ser som allmänt utbredda normativa uppfattningar (”svenskar” är si 
eller så) eller som normativa uppfattningar som de delar och diskuterar med 
faktiska personer i sin närhet (kollegor, vänner, organisationer). 

Normcirklar och det kulturella systemet 
Den finns en tydlig teoretisk skillnad mellan vilken ontologisk status som Ar-
cher respektive Elder-Vass tillskriver kulturella strukturer (exempelvis idéer, 
teorier och normativa förväntningar), vilket de gemensamt diskuterar i artikeln 
Cultural System or Norm Circles? An exchange (2012). Skiljelinjen är att Ar-
cher tillskriver den samlade kunskapen en objektiv existens oberoende av 
människors kännedom om den (Archer, 1995, s. 179ff). Elder-Vass accepterar 
att kulturella strukturer verkar genom ett samspel mellan en aktör och något 
externt i stunden, men att det externa bortanför aktören inte, som Archer gör, 
kan beskrivas som objektiv kunskap. I stället handlar dess krafter om normativ 
press som utövas av normcirklar som anammat exempelvis en viss idé (Elder-
Vass, 2010; 2012; Elder-Vass & Archer, 2012). 

Debatten i sin helhet ligger utanför ramen för denna avhandling, men jag 
anser att det sätt på vilket jag använder Archers begrepp kulturella strukturer 
och kulturella system parallellt med Elder-Vass begrepp normcirklar inte in-
nebär några avgörande ontologiska inkonsekvenser för analysen. Elder-Vass 
menar att massmediala diskurser, vilket här används i Foucaults enklaste me-
ning som reglerande av gränserna för vad som kan sägas och skrivas, får sina 

                               
39 Det är naturligtvis möjligt att det råder fullständig överensstämmelse mellan den föreställda 
gemenskapen och den faktiska, även om det inte är vanligt (Elder-Vass, 2010, s. 128f). Vid 
tillämpandet av begreppet genom intervjustudier är det dock svårt att konkret kunna avgöra i 
vilken utsträckning det handlar om faktiska normcirklar. Fångandet av faktiska normcirklars 
gränser och omfång hade förutsatt att dessa studerades närmare. Det som går att analysera är 
hur intervjupersonerna beskriver att de påverkats av sin omgivning.     
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kapaciteter av att påverka människor genom normcirklar som utövar socialt 
tryck på dess medlemmar. I det empiriska materialet finns exempel på när 
intervjupersoner refererar till normativa uppfattningar från massmedia som de 
inte själva läst eller sett. I stället refererar de till vänner eller kollegor som de 
hört det från, och som de delar uppfattningen med (Elder-Vass, 2012, kap. 8). 
Utan att tillskriva exempelvis idéer en objektiv existens helt oberoende av 
människors kännedom i Archers mening, finns fortfarande exempel när inter-
vjupersoner i stället refererar direkt till ett tv-program eller en tidningsartikel 
som avgörande för hur de bildat uppfattning. Det innebär här att tillskriva ex-
empelvis idéer förmedlade i ett tv-program en objektiv existens som sedan kan 
tolkas och användas på olika sätt av aktörer relativt oberoende av normcirklar. 
Det vill säga att intervjupersonernas uppfattningar analytiskt går att särskilja 
från själva det kulturella objektet. Friheten i relation till objektet visar sig 
också i att de med Stuart Halls terminologi växlar mellan att dela och repro-
ducera uppfattningen som var avsedd från sändaren av objektet, omförhandla 
budskapet i relation till sina egna uppfattningar och erfarenheter eller helt av-
färda och motsäga (oppositional reading) budskapet (Hall, 1993). Särhållandet 
mellan det kulturella objektet med egen existens och aktörernas egna tolk-
ningar innebär också att perspektivet är förenligt med Bob Carters definition 
av ”rasidéer” som diskuteras senare i kapitlet. 

Den analytiska dualismen mellan struktur och aktör som presenterats i det 
här avsnittet och som genomsyrar både Archers och Elder-Vass teoretiska ar-
bete har en reglerande roll för de övriga begrepp som diskuteras i kapitlet. Det 
gäller såvål synen på den ontologiska grunden för sociologiska kategorier som 
klass, ”ras” och ”etnicitet och dess inbördes relationer, som definitionen av 
handlingssituationer och praktiker. I det följande avsnittet diskuteras studiens 
klassteoretiska grund, vilket innefattar centrala utgångspunkter för studiens 
klasskomparativa ansats och tillhandahåller centrala analytiska klassbegrepp. 
Centralt för användandet av klass är att klasstrukturer, i enlighet med Archers 
och Elder-Vass syn på sociala strukturer, har en objektiv existens oberoende 
av människors medvetande om dem och att klasspositionen kan möjliggöra 
och försvåra olika praktiker relativt oberoende av människors egna uppfatt-
ningar och definition av sin klasstillhörighet. 

3.2 Teoretiska perspektiv på klasskategorisering  
Klass och skillnader mellan personer med olika klasspositioner finns i studi-
ens centrum. I det här delkapitlet diskuteras klass som sociologisk kategori 
och hur det används i avhandlingen. Avsikten är fyrfaldig: 1) att argumentera 
för att klassposition som sociologiskt begrepp i enlighet ned studiens övergri-
pande sociala ontologi inte förutsätter människors klassmedvetande eller 
klassidentifikation för att ha betydelse, 2) att definiera olika klasspositioner 
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och hur jag ser på relationen mellan klassposition, klasstillhörighet och klass-
medvetande, 3) att argumentera för att marxistiska och weberianska perspek-
tiv kan komplettera varandra och slutligen 4) att presentera de klassteoretiska 
perspektiv som ligger till grund för avhandlingens klassbaserade urval av in-
tervjupersoner. 

Klassbegreppet anses av många sociologer ha fått en för undanskymd roll 
som sociologisk kategori och ha blivit ett av de mest omdiskuterade och ifrå-
gasatta begreppen inom samhällsvetenskaperna (Bengtsson m.fl., 2013, 
s. 691f). En förklaring är att större fokus riktats mot andra kategorier vid stu-
dier om ojämlikhet. Rasifieringen och genusifieringen är en möjlig anledning 
till att strukturella klassanalyser i viss utsträckning ersatts av studier om iden-
titetsformationer kopplade till kön och ”ras” (Mulinari & Neergaard, 2004, 
s. 28). Samtidigt har påståendet om klassbegreppets undanskymda roll förlorat 
viss giltighet i relation till den relativt omfattande mängd studier som under 
2000-talet framkommit och som på olika sätt studerat betydelsen av klass för 
ojämlikhet (Brooks & Svallfors, 2010, s. 199). Den vanligaste invändningen 
mot klass som central sociologisk kategori är att klass inte längre har en av-
görande betydelse för människors liv, särskilt i de välfärdskapitalistiska sta-
terna i väst. Utöver välfärdsstatens påverkan på materiella villkor och livs-
chanser anses livstilsval, värderingar och attityder i större utsträckning vara 
frikopplade från klass och snarare vara ett resultat av människors fria val. En 
ökad individuell autonomi och försvagade sociala institutioner lyfts fram som 
argument för detta. Jan Pakulski och Malcom Waters (1996) tillhör de som 
drivit argumentet om ”klassernas död” längst.40 Pukalski menar att klass hade 
stor förklaringskraft i det tidigare industrisamhället, men att ”det postmoderna 
tillståndet” innebär en komplex och klasslös ojämlikhet (Pakulski, 2005, 
kap. 6). Även Ulrich Beck beskriver en förändring från industrisamhällets 
livsformer till ett senmodernt tillstånd som inte längre omfattar stabila struk-
turer där människor i specifika positioner har liknande erfarenheter och intres-
sen. I stället har människors val enligt honom en större betydelse i det senmo-
derna tillståndet (se t.ex. Beck & Willms, 2004). Becks argument är kortfattat 
att en ökad individualisering avvecklar relationen mellan klassposition och 
klasskultur. Grunden för Becks definition av klass är sociala gemenskaper och 
gemensamma världsbilder, och det är avsaknaden av detta som ligger till 
grund för den ”kapitalism utan klasser” som Beck menar existerar idag.  

Att utförligt avhandla diskussionen om klassbegreppet finns det inte ut-
rymme för här, men det finns övertygande forskning som visar att det existerar 
stora materiella ojämlikheter och skillnader i livsmöjligheter som beror på de 

                               
40 Det finns även en riktning mot att betona en annan grund för social stratifiering. Social stra-
tifiering ses då fortfarande som betydande, men dess orsak kopplas samman med en ojämn 
fördelning av kulturella resurser snarare än ekonomiska resurser (Kalmijn & Kraaykamp, 2007, 
s. 548). Catrin Lundström konstaterar att det i Sverige skett en förskjutning där klass baserat på 
yrkesposition allt oftare ersatts av perspektiv som fokuserat på andra former av resurser än de 
ekonomiska, ofta inspirerade av Bourdieus kapitalbegrepp (Lundström, 2007, s. 41f). 
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traditionella klassdimensionerna arbete och plats inom produktionsförhållan-
dena. Även om betydelsen av klassposition skulle ha minskat i vissa avseen-
den visar forskning att det finns stora skillnader mellan olika klasser i Sverige 
när det kommer till så skilda områden som exempelvis hälsa och livslängd, 
boende, utbildningsbanor, konsumtionsvanor, informationsinhämtning och 
kulturintresse (se t.ex. Oskarson, Bengtsson & Berglund, 2010). I en europeisk 
kontext har Matthijs Kalmijn och Gerbert Kraaykamp (2007) visat att det även 
saknas belägg för att betydelsen av klass för människors attityder skulle 
minska i mer utvecklade länder, även om betydelsen av utbildning ökat. Sta-
tistik och olika studiers resultat kan kastas fram och tillbaka när det kommer 
till frågan om betydelsen av klass, men vad ”konflikten” om klass framförallt 
visar är nödvändigheten av att utifrån den specifika studien tydligt definiera 
klass.41 Rosemary Crompton menar att ”debatten” om klass är en pseudodebatt 
”där de inblandade använder sig av motstridiga definitioner av klass, även om 
de använder samma ord” (Crompton, 2012, s. 49). Hon synliggör detta genom 
att jämföra Becks och Jonathan Goldthorpes syn på klass. Vad Beck syftar på 
med en kapitalism utan klasser är en kapitalism utan klasser ”för sig själva”, 
det vill säga klasser som är medvetna om att de utgör klasser, medan Goldthor-
pes definition av klass inte förutsätter klassmedvetande eller klassidentifikat-
ion (Crompton, 2012, s. 43f). 

Hur klass definieras och kommer att användas i den här studien är det som 
de följande avsnitten handlar om. Först argumenteras för vikten av att till-
skriva klass en objektiv dimension oberoende av människors (klass)med-
vetande och begrepp som klassposition, klassmedvetande och klasstillhörig-
het definieras. I de därpå följande avsnitten diskuteras sammanförandet av 
Karl Marx och Max Webers klassteorier i samma ansats och Eric Olin Wrights 
och John H Goldthorpes respektive klasscheman avsedda för empiriska stu-
dier. Centrala begrepp i avsnittet är klassposition, klassmedvetande, klass-
identifikation, exploatering, privilegierad tillägnelseposition, auktoritet och 
status. 

Klassposition, klasstillhörighet och klassmedvetande 
Hur klass definieras är avgörande för vad klass antas kunna förklara. Ett ac-
cepterande av att Becks syn på klass som förutsättande sociala gemenskaper 
eller klassmedvetande osynliggör klass som en social struktur i form av en 
ojämn fördelning av ägande och kontroll över produktionsmedel och produk-
tionsresurser (Bengtsson, 2008, s. 50).42 Från en svensk kontext menar Svall-
fors att det under de senaste decennierna skett en paradoxal utveckling som 

                               
41 Jag anser att de empiriska beläggen för att klass fortfarande har stor förklaringskraft är star-
kare än för de som hävdar motsatsen, och att det i Becks argumentation, som Will Atkinson 
påpekar, finns en anmärkningsvärd avsaknad av empiriska belägg (Atkinson, 2007a).  
42 Becks beskrivning av den dåtida arbetarklassen försedd med en homogen klasskultur kan 
ifrågasättas då arbetarklassen alltid varit splittrad p.g.a. privata och sektoriella intressen (Atkin-
son, 2007b, s. 358). 
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innefattar både en rekommodifiering av klass där människor blir allt mer be-
roende av marknaden för sin välfärd (ökad makt för globala kapital- och fi-
nansmarknader, otryggare anställningar, nedskärningar i den offentliga välfär-
den, inkomstojämlikheter och starkare samband mellan plats på arbetsmark-
naden och tillgång till exempelvis bostad och socialförsäkringar) och en de-
artikulering av klass där klassinnehållet i politiken tonats ner (Svallfors, 2004, 
s. 10ff). Att inte även beakta en ”objektiv” dimension av klass, ”klass i sig”, 
skulle, som Andrew Sayer (2005b) konstaterar paradoxalt nog innebära att vi 
som sociologer, efter de senaste decennierna av nyliberal dominans automa-
tiskt ”tvingades” dela uppfattningen att betydelsen av klass är på väg att för-
svinna. Detta för att färre personer identifierar sig med eller anser klass ha 
betydelse, samtidigt som forskning vittnar om ökande materiella ojämlikheter. 
Balibar går så långt som att det i relation till den politiska utvecklingen endast 
kan ses som ett bedrägeri att bortse från betydelsen av klass: 

[E]n massiv utarmning, arbetslöshet, en allt snabbare avindustrialisering av 
den kapitalistiska produktionens gamla ’bastioner’, det vill säga en kapitalför-
störelse som sammanfaller med en våldsam ökning av finans- och penningspe-
kulation. Medan det samtidigt drivs en statlig politik som man inte behöver 
bära marxistiskt färgade glasögon för att betrakta som en `klasspolitik vars 
högt ställda krav inte längre gäller allmänintresse utan företagens hälsa, det 
ekonomiska kriget, ’humankapitalets’ lönsamhet, människors rörlighet och så 
vidare´ Står vi inte här inför en klasskamp? (Balibar, 2002, s. 206) 

I Sverige syns ett tydligt trendbrott från mitten av 1980-talet. Från redord låg 
ojämlikhet var Sverige det land bland jämförbara OECD-länder där ojämlik-
heten ökade som mest mellan 1985–2010 (OECD, 2015). Från tidigare ökad 
jämlikhet, utbyggnad av välfärdssystem och utvidgade sociala rättigheter har 
det gått till ökade inkomstklyftor, ökad kapitalansamling hos ett fåtal, större 
skillnader i skolresultat och större individuella skillnader när det kommer till 
möjligheten att få ta del av välfärds- och socialförsäkringssystem (Therborn, 
2018, s. 16; Allein, Kallifatides, Sjöberg & Skyrman 2018; Svallfors, 2004, 
s. 10ff; Ahrne, Roman & Franzen, 1996, s. 68).43  

Jag argumenterar inte för att ett minskat klassmedvetande eller minskad 
artikulering av klass på den politiska arenan saknar betydelse för klassforme-
rande eller klassbaserat handlande, men att sociologiska begrepp förutsätter 
människors medvetande om dessa är som Mattias Bengtsson konstaterar ett 
ovanligt krav (Bengtsson, 2010, s. 20f). Att exempelvis definiera klassrelat-
ioner som endast de relationer som av aktörer upplevs som sådana skulle också 
kraftigt beskära klassbegreppets förklaringsvärde. En central utgångspunkt för 
avhandlingen är att klassrelationer, med Carters ord, kan vara: ”antecedent to 
individual consciousness and will continue to generate social phenomena such 

                               
43 För en diskussion om förändringar av det svenska klassamhället se även (Ahrne, Ekerwald 
& Leiulfsrud, 2018) 
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as class conflict and inequality irrespective of whether individuals acknow-
ledge their existence or not” (Carter, 2000, s. 57). 

Crompton delar in den befintliga klassforskningen i tre huvudinriktningar: 
klass som strukturell ojämlikhet kopplat till makt och ekonomiska resurser, 
klass i relation till prestige, status, kultur och livsstilar, och klasser i form av 
faktiska eller möjliga samhälleliga aktörer (Crompton, 2014, s. 31ff). Dessa 
tre olika inriktningar kan delvis fångas upp med olika grundläggande begrep-
pen klassposition, social klass och klassmedvetande. Klassposition, vilket den 
här studien är baserad på, syftar på människors yrke, anställningsrelationer 
och position inom produktionsförhållandena. Social klass syftar främst på 
klass i form av sociala relationer och gemensamma livsstilar och världsbilder 
(det vill säga att klass avser något mer än bara delade ekonomiska villkor), där 
Bourdieu ofta används som teoretisk utgångspunkt. Med klassmedvetande, 
vilket ofta innefattar underbegrepp som klassidentifikation och klassintresse, 
menas ett konfliktmedvetande kopplat till klassers olika intressen och att vissa 
former av attityder och värderingar har en specifik klasskaraktär (Bengtsson, 
2010).  

Dessa olika sätt att se på klass ska inte ses som ömsesidigt uteslutande. Jag 
menar att de delvis kan användas som kompletterande analytiska begrepp, sär-
skilt klassposition och klassmedvetande. För marxistiska klassperspektiv är 
både klassposition (bestämt utifrån människors position inom produktionsför-
hållandena) och klassmedvetande centrala begrepp som ligger till grund för 
Marx distinktion mellan ”klass i sig” och ”klass för sig”. Samtliga tre dimens-
ioner av klass har också visat sig vara betydelsefulla för människors sociala 
praktiker i relation till vilka de ser som invandrare (Lamont, 2000; Virdee, 
2000; Miles, 1993). Social klass omfattar dock aspekter som enligt Webers 
distinktion mellan klass och status, vilken är central för studien, snarare tillhör 
det senare. I stället används klasstillhörighet i studien som något vidare än 
bara klasspositionen, till exempel bostadsort, ekonomiska tillgångar och öv-
riga familjens klasspositioner. Klasstillhörighet kan därmed sägas fungera 
som ett begrepp mellan klassposition och social klass och vara förenligt med 
distinktionen mellan klass och status.  

Klassposition är ett av avhandlingen mest centrala begrepp och ligger till 
grund för urvalet av vilka som studeras. En avgörande skiljelinje mellan olika 
forskare är vad själva klassbegreppet ska innefatta och vad klass snarare för-
väntas kunna förklara. Detta blir särskilt viktigt vid klasskategorisering och 
klassbaserade urval. Att exempelvis ta med klassidentifikation som ett krite-
rium vid klasskategorisering innebär en betydande skillnad jämfört med att i 
enlighet med Europeisk Socio-Ekonomisk Klassifikation (hädanefter ESEK)  
bara utgå från människors klassposition. 44 Framförallt identifierar sig en be-
tydande andel av de som enligt ESEK kategoriseras som arbetarklass i Sverige 

                               
44 ESEK är ett försök att använda ett gemensamt klassificeringssystem i Europa för att bland 
annat möjliggöra jämförelser. Det är i grunden baserat på Goldthorpes klasschema där de två 
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som medelklass (Bengtsson & Berglund, 2010, s. 36). Vad som bör ingå i 
själva definitionen av klass hänger givetvis samman med vad som studeras, 
men varken klassmedvetande eller klassidentifikation ses i studien som nöd-
vändiga dimensioner för att klass ska vara en sociologiskt relevant kategori. 
En central utgångspunkt för studien är därmed att människors klassposition 
fortfarande har betydelse oberoende av klassmedvetande eller klassidentifi-
kation, även om både klassmedvetande och klassidentifikation används som 
analytiska begrepp i studien. Vid sidan av klassposition, klasstillhörighet och 
klassmedvetande kommer också klassbakgrund och klassdisidentifikation an-
vändas för att fånga olika dimensioner av klassbegreppet. Klassbakgrund av-
ser i första hand de klassvillkor som personer växt upp under och disidentifi-
kation med en viss klass innebär att vilja lämna en klass eller i att överhuvud-
taget inte vilja associeras med den (Skeggs, 2000, s. 319ff; Sohl, 2014, s. 108). 

I de följande avsnitten diskuteras de olika klassteorier vars kombinerande 
ligger till grund för studiens klassperspektiv och dess klasskomparativa ansats 
närmare. Första frågan gäller hur det är möjligt att kombinera marxistiska och 
weberianska klassperspektiv. 

Att kombinera marxistiska och weberianska klassperspektiv 
Olika klassperspektiv betonar olika aspekter av klass. Deras användbarhet och 
förklaringskraft måste därför också bedömas i enlighet med vilka frågor de 
avser besvara. Det finns uppenbara skiljelinjer och motsägelser mellan olika 
klassperspektiv, om vilka det är viktigt att vara medveten, men det innebär 
inte att olika klassperspektiv behöver ses som en form av nollsummespel. För-
utsatt en ontologisk och teoretisk medvetenhet kring centrala skiljelinjer mel-
lan olika klassperspektiv (där vissa klassteoretiska perspektiv är oförenliga) är 
en mer pragmatisk hållning möjlig, där valet av klassteoretiska utgångspunk-
ter relateras till forskningsfrågan och valet av metod och där olika klassteore-
tiska perspektiv kan ses som delvis kompletterande. Detta ska inte tolkas som 
att klass kan vara vad som helst. Tvärtom är det avgörande med en tydlig de-
finition av vad som avses med klass i en specifik studie om det ska kunna 
användas som ett relevant sociologiskt begrepp. Klass riskerar annars att bli 
vad Dalton Conley benämner som ”slaskbegrepp” (för honom dock inte något 
negativt), det vill säga en form av samlingsnamn för samhällets totala materi-
ella ojämlikhet (se t.ex. Lareau & Conley, 2008). 

Marxistiska klassperspektiv kritiseras ofta för att alltför ensidigt fokusera 
på produktionsprocessen, vilket innebär svårigheter att definiera skillnaden 
mellan arbetarklasspositioner och tjänstemannaklasspositioner (eller medel-
klasspositioner). Weberianska perspektiv anses genom sitt intresse för fler di-
mensioner (exempelvis processer av utestängning som reglerar tillgången till 
vissa yrken och professioner) ofta fördelaktiga i det avseendet, samtidigt som 

                               
viktigaste faktorerna är människors generella position på arbetsmarknaden och deras anställ-
ningsrelationer. 
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weberianska perspektiv har svårt att begreppsliggöra kapitalistklassen 
(Bengtsson, Gustavsson & Hörnqvist, 2012a). Erik Olin Wright (2012) menar 
att det är möjligt att sammanföra klassmekanismer som identifierats i den 
marxistiska traditionen med klassmekanismer som identifieras i den we-
berianska traditionen. Han beskriver det själv som att ersätta paradigmernas 
kamp med en pragmatisk realism.  

De flesta klassteorier tar avstamp i Marx eller Webers arbeten. Som redan 
antytts i texten ovan anser jag att de i viss utsträckning kan komplettera 
varandra genom att identifiera olika centrala mekanismer, men att det också 
finns teoretiska skillnader som måste beaktas. Inom samtida sociologisk klass-
teori intar Eric Olin Wright och Goldthorpe dominerande positioner, speciellt 
med avseende på klasskategorisering som grund för empiriska studier. Wright 
och Goldthorpe bygger i stor utsträckning sina arbeten på Marx och Weber, 
vars arbeten de anpassat och vidareutvecklat särskilt för att vara tillämpbara 
vid empiriska studier.  

Marx och Weber: klassifikatoriska skillnader och likheter 
Varken Marx eller Weber slutförde sina arbeten om klass och stratifiering. 
Detta har också bidragit till att det tolkats på olika sätt och utvecklats i olika 
riktningar. Det kan tyckas än mer anmärkningsvärt att Marx aldrig utvecklade 
en mer fullständig klassmodell i samlad form, då klasskampen befinner sig i 
centrum för hans teoribygge och beskrivs som historiens drivkraft (Marx & 
Engels, 1998, s. 19). Det kan i det avseendet sägas vara talande att diskuss-
ionen om kategoriseringen av klass och vad som utgör en klass i slutet av 
Kapitalets tredje band slutar med Engels fotnot: ”Här slutar manuskriptet” 
(Marx, 1978, s. 785). Weber vänder sig mot Marx beskrivning av kampen 
mellan klasserna som historiens “motor” och som det mest utmärkande för det 
kapitalistiska systemet. Kapitalismen kopplas hos Weber främst samman med 
en allmän rationaliseringsprocess och dess uppkomst ses snarare som en oav-
siktlig konsekvens av mänskliga handlingar relaterade till en puritansk etik 
(den protestantiska etiken, Weber, 1970, s. 302ff). Det finns också en metate-
oretisk svårighet vid tolkningen av Webers klassteori.  Samtidigt som Webers 
sociologi bygger på en metodologisk individualism, vilket skiljer honom från 
Marx som försöker identifiera sociala abstrakta krafter i form av klasser, följs 
den inte alltid i hans faktiska arbeten (Crompton, 1993, s. 29; Castro, 1992, 
s. 117). Freddy Castro menar att det går att dela in Weberuttolkarna i två läger. 
Dels de som ser Webers syn på klass som en vad Castro definierar som konti-
nuism (klasser som subjektiva klassifikationer), dels de som ser hans syn på 
klass som en diskontinuism (klasser som strukturella kategorier) i relation till 
hans övergripande sociologiska teori (Castro, 1992, s. 119ff). Användandet av 
Weber i avhandlingen kommer att ligga närmare de som hävdar det sist-
nämnda, där klasspositionen tillskrivs kapaciteten att ha objektiv påverkan på 
människors livschanser oberoende av hennes medvetande om dem. Utan att ta 
någon klar ställning i diskussionen om rimligheten i Weberuttolkningarna som 
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sådana,45 anser jag åtminstone att det sistnämnda perspektivet inte går att av-
färda.  

Själva grunden för Marx och Webers klasskategoriseringar skiljer sig åt. 
För Marx utgör produktionsförhållandena grunden medan det centrala för We-
ber är människors olika möjligheter i relation till marknaden.46 Utmärkande 
för det kapitalistiska produktionssättet är enligt Marx att det delar upp sam-
hället i två stora klasser. Marx klassindelning kan hårdraget reduceras till två 
kriterier. För det första ägande/icke ägande av produktionsmedlen och för det 
andra att det råder ett exploateringsförhållande mellan kapitalister och arbe-
tare. Ett ömsesidigt beroende finns mellan klasserna, då kapitalisterna behöver 
arbetarna som arbetskraft för att kunna dra nytta av produktionsmedlen och 
arbetarna måste sälja sin arbetsförmåga för att kunna försörja sig. Kapitalis-
ternas exploatering av arbetarna bygger på deras kontroll över produktions-
medlen och finns inbäddad i själva produktionsprocessen. Under kapitalismen 
förvandlas arbetskraften till vilken vara som helst, men den besitter den unika 
förmågan att skapa nytt mervärde (Marx, 1969). Arbetaren kan få en rättvis 
lön utifrån ett marknadsvärde, och därmed inte luras i någon laglig mening, 
men fortfarande exploateras hon (Crompton, 2012, s. 24). 

Weber kategoriserar också klasser genom i huvudsak två olika kriterier: 
ägande/icke ägande och utbildning eller färdigheter/arbetsskickligheter. 
Ägandet ska här inte likställas med Marx syn på ägande, utan utgör för Weber 
egendom att omsätta på marknaden. Det finns hos Weber inte heller någon 
given nivåskillnad mellan kriterierna ägande och utbildnings- och färdighets-
kriteriet. 

Weber (1983) definierar utifrån kriterier om ägande och färdigheter tre 
olika kategorier av klasser: 

a) En ̀ ägarklass är en klass´, vars klassituation primärt är bestämd av skillnader 
i ägande. b) `Yrkesklass´ är en klass, vars klassituation primärt är bestämd av 
chanserna till avyttring av varor och tjänster på en marknad. c) `Social klass´ 
är totaliteten av de klassituationer, mellan vilka mobilitet, individuellt eller för 
generationen, lätt kan ske och är typisk. (s. 210)  

Ägarklasser och yrkesklasser ska läsas i plural då de omfattar flera olika klas-
ser. Dessa är uppdelade som positivt och negativt privilegierade ägarklasser 
respektive positivt och negativt privilegierade yrkesklasser. Webers tredje 
klasskategori utgörs av sociala klasser. Kategorin skiljer sig delvis från de 

                               
45 Ett sådant ställningstagande hade förutsatt en mer omfattande analys av hur Weber använder 
klass som begrepp i sina faktiska studier. I stället skall detta ses som ett pragmatiskt ställnings-
tagande för att göra Webers syn på klass så fruktbar som möjligt för avhandlingen. 
46 Marx vände sig mot att utgå från marknaden då dess inre fragmentisering skulle riskera att 
göra klassanalyser meningslösa på grund av en alltför stor mängd klassformationer. Castro me-
nar även att Marx mål var att ”avslöja” kapitalismens ”innersta hemlighet”, vilket riskerade att 
döljas bakom de kapitalistiska marknadsförhållandena (Castro, 1992, s. 105). 
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övriga två kategorierna genom att den utgörs av ”totaliteten av de klassituat-
ioner, mellan vilka mobilitet, individuellt eller för generation lätt kan ske och 
är typisk” (Weber, 1983, s. 210).  

Weber skiljer vidare på klass och status (parti kommer inte att beaktas i den 
här studien). Medan klass definieras av ekonomisk makt och människors möj-
ligheter att få sin vilja igenom trots motstånd på marknaden, definieras status-
grupper utifrån socialt tillskriven negativ eller positiv prestige eller ära, vilket 
kan erövras genom exempelvis livsstil, yrkesstatus eller härkomst (Weber, 
1970, s. 187; 1983, s. 212f). Den sociala ordningen kopplad till status och den 
ekonomiska ordningen kopplad till klass är inte identiska, men de har båda 
kapaciteten att påverka varandra (Weber, 1970, s. 182).47 Exempelvis utgör 
inte pengar i sig statuskvalifikationer men kan medföra status, och bristen på 
förmögenhet behöver inte vara statusdiskvalificerande men kan vara det. En 
officers, en ämbetsmans och en students klassituation kan vara olika, beroende 
på olika förmögenhet, utan att deras status blir olika, eftersom deras livsstilar 
är lika på de avgörande punkterna på grund av deras uppfostran och utbildning 
(Weber,1983, s. 212f). Det centrala för avhandlingen är inte att slutgiltigt tolka 
Webers uppfattningar om styrkeförhållandet mellan klasser och statusgrupper, 
utan att utgå från att det är analytiskt och empiriskt möjligt att skilja dem åt. 
Samhällsstrukturen och den sociala stratifieringen är för Weber flerdimens-
ionell och tillhandahåller både klass och status som viktiga begrepp. 

Trots de klassifikatoriska skillnaderna mellan Marx och Weber delar jag 
Nancy Frasers uppfattning att weberianska klass- och statusbegrepp är möjliga 
att placera inom en övergripande ram som utgörs av Marx syn på det kapital-
istiska produktionssättet (Fraser, 2002, s. 203, fotnot 2). I relation till teorier 
om relationen mellan klass och rasism är Marx kriterier jämförelsevis mer an-
vändbara för att identifiera skillnader mellan kapitalister och tjänstemän me-
dan Webers kriterier jämförelsevis är mer användbara för att synliggöra skill-
nader mellan tjänstemannapositioner och arbetarklasspositioner. En avgö-
rande skillnad mellan dem är också synen på exploatering. För avhandlingen 
är Marx betonande av exploateringsförhållandet centralt då det förklarar hur 
rasistiska praktiker kan ha olika logiker för kapitalister respektive arbetare i 
bredare marxistisk mening. 

De diskuterade kriterierna medför att det finns grupper som blir svåra att 
placera in i respektive klassmodell. Om man utgår ifrån att de grundläggande 
klasskriterierna för Marx utgörs av människors plats inom produktionsförhål-
landena, samt det rådande exploateringsförhållandet, är det tveksamt om flera 
av de resulterande grupperingarna kan betraktas som klasser. Snarare ska de 

                               
47 Relationen mellan klass respektive statusgruppers inflytande och betydelse är inte entydig i 
olika passager hos Weber. Jag väljer att tolka det som att både klass och statusgrupper kan vara 
det som har störst betydelse i olika historiska sammanhang, men att klass i form av ekonomi 
oftare har betydelse för statusgrupper än tvärtom. 
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primärt förstås som sociala, ej klassbaserade grupper som existerar i samhälls-
strukturen (åtminstone innan de tas upp i någon av de två huvudklasserna, 
Castro, 1992, s. 100). Vid den i Kapitalet avslutande diskussionen om katego-
riseringen av klasser avfärdar Marx inkomstkälla som ett ensamt kriterium för 
klass (Marx 1978, s. 784f) Castro använder även detta som ett argument för 
att det hos Marx inte finns någon grund för att kulturella eller intellektuella 
resurser skulle kunna utgöra ett centralt klasskriterium, och därmed finns det 
inte heller någon grund för en självständig medelklass med exempelvis läkare, 
akademiska forskare eller advokater.48 De får antingen placeras i en allomfat-
tande arbetarklass eller hamnar utanför klassmodellen.49 Detta innebär inte att 
Marx bortsåg från att det i hans samtid fanns andra grupper vid sidan av hans 
två huvudklasser, utan den samhälleliga strukturen är hos Marx mer omfat-
tande än klasstrukturen (Castro, 2002, s. 101). En sådan läsning av Marx öpp-
nar upp för analyser där klass kan samverka med andra maktdimensioner i sin 
egen rätt då samhällsstrukturen inte är reducerbar till klasstrukturen. Men det 
innebär att det är nödvändigt att använda kriterier från andra teoretiker för att 
kunna skilja på arbetarklasspositioner och tjänstemannapositioner eller me-
delklasspositioner, vilket för den här studien är avgörande. 

Hos Weber finns mellanliggande klasser i form av medelägarklasser och 
medelyrkesklasser, vilka omfattar en spridd skara av olika yrkesgrupper (We-
ber, 1983, s. 211). Då marknadskapaciteter kan ses som betydande för klass-
kategoriseringen öppnar Weber upp för att det kan finnas betydande skillnader 
även inom samma yrkeskategori. Webers kriterier för olika yrkesklasser är 
dock en hjälp för den klassindelning mellan arbetarklasspositioner och mer 
privilegierade klasspositioner som den här studien utgår från. För att förstå 
skillnader inom en stor arbetarklass används weberianska klasskriterier inom 
en marxistisk klassteoretisk ram som fortfarande betonar ägande och exploa-
teringsförhållandet mellan kapitalister och arbetare (vilket i stor utsträckning 
är det som utgör kärnan Wrights klassmodell, se Wright, 1997). 

En central skillnad mellan Marx och Weber är synen på klasser som objek-
tiva kategorier hos Marx respektive möjliga klasser hos Weber, och att Weber 
inte accepterar Marx definition av objektiva klassintressen. Weber position-
erar sig också i skrift tydligt mot en mer marxistisk tolkning av relationen 
mellan klass och klassintressen. 

Above all, this fact must not lead to that kind of pseudo-scientific operation 
with the concepts of ‘class’ and ‘class interests’ so frequently found these days, 

                               
48 Diskussionen kring Marx syn på en eventuell medelklass eller eventuella mellanliggande 
skikt är omfattande. Till skillnad från den tolkning av Marx som presenteras här finns de som i 
stället menar att han var en tidig förespråkare av indelningen i mellanliggande skikt eller en ny 
medelklass, vilket bl.a. bygger på en motsatt tolkning av Kapitalets avslutande sidor (se t.ex. 
Lefebvre, 2005, s. 157ff). 
49 En ytterligare aspekt som talar mot olika former av mellanskikt som egna klasser är att skill-
naden mellan klasser hos Marx sällan är kvantitativa (exempelvis baserade på olika nivåer av 
inkomst) utan kännetecknas av kvalitativa attribut (Castro, 1992, s. 101f, 110f). 
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and which has found its most classic expression in the statement of a talented 
author, that the individual may be in error concerning his interests but that the 
‘class’ is infallible about its interests. (Weber, 1970, s. 184f)  

Klassdifferentiering baserat på ägande leder enligt Weber inte nödvändigtvis 
till klasskamp och revolution, utan klasser med till synes motstridiga intressen 
kan förhålla sig till varandra utan konflikter (Weber, 1983, s. 211f). I enlighet 
med avhandlingens sociala ontologi och Archers morfogenetiska ansats är det 
centralt att det finns objektiva egenintressen kopplade till människors sociala 
position, vilket innebär att handlingar som strider mot dem kan innebära ob-
jektiva bestraffningar, men egenintressen ska dock tolkas bredare än de spe-
cifika klassintressen som Marx tillskriver arbetarklass respektive kapitalister.  

I de två följande avsnitten diskuteras Wrights respektive Goldthorpes vida-
reutvecklingar av klasskategoriseringar så att de lämpar sig för empiriska stu-
dier. Utöver att deras respektive klasscheman är centrala för mitt urval av in-
tervjupersoner tillhandahåller de också centrala analytiska begrepp.  

Motstridiga klasslokaliseringar och privilegierade tillägnelsepositioner 
(Wright) 
Även om Wright förespråkar en pragmatiskt realistisk ansats som kan fånga 
mekanismer som identifieras av olika klassteoretiska bidrag definierar han sig 
i själv, och definieras i regel av andra, som neomarxist och han utgångspunkt 
är traditionellt marxistisk med två huvudklasser i form av kapitalister och ar-
betare mellan vilka det råder ett exploateringsförhållande grundat i kampen 
om mervärde. Just exploateringsförhållandet beskriver han som den avgö-
rande skillnaden mot weberianska perspektiv (Wright, 2002, 1997, s. 29ff). 
Det synliggör inte bara klassernas relationella karaktär utan innebär även en-
ligt Wright en kraftfullare antagonism mellan klasserna än den som ryms inom 
det weberianska perspektivet (Wright, 2005, s. 25). 

Det som gör Wright särskilt värdefull för den här studien är hans försök att 
urskilja olika lokaliseringar inom gruppen av de som säljer sin arbetskraft, 
särskilt de som säljer sin arbetskraft på arbetsmarknaden och inte äger några 
produktionsmedel, men som ändå inte verkar tillhöra arbetarklassen (Wright 
1997, s. 19). De som säljer sin arbetskraft delas in i olika lokaliseringar inom 
arbetarklassen beroende på relationen till auktoritet inom produktionen (kon-
troll över sitt eget och andras arbete) och besittandet av expertkunskaper (ut-
bildning och specifika yrkesfärdigheter). De som innehar hög grad av aukto-
ritet och är i besittande av expertkunskaper utan att vara en del av den ägande 
klassen befinner sig i motstridiga klasslokaliseringar. Olika typer av chefer är 
ett exempel, vilka främst genom sin höga grad av auktoritet är av särskild be-
tydelse för kapitalister (Wright, 2005, s. 16).  Chefer tenderar att belönas i en 
sådan utsträckning att de utan att äga produktionsmedel har vissa gemen-
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samma klassintressen med kapitalisterna. Wright definierar detta som privile-
gierade tillägnelsepositioner, där den som innehar den får ta del av det mer-
värde som produceras.  

Utifrån relationen till ägandet av produktionsmedel, relationen till auktori-
tet och relationen till expertkunskaper konstruerar Wright ett grundläggande 
klasschema som omfattar sex olika klasslokaliseringar respektive ett avance-
rat klasschema med tolv olika lokaliseringar.50 Dessa ska dock läsas som olika 
klasslokaliseringar inom befintliga klassrelationer, inte att de olika cellerna är 
klasser i sig (Wright, 1997b, s. 20). Att via sitt arbete befinna sig i en lokali-
sering inom klasstrukturen innebär att ens materiella intressen är formade av 
ens relation till exploateringsprocessen. De olika lokaliseringarna i Wrights 
klasschema används inte specifikt i denna studie. Det exakta antalet olika lo-
kaliseringar är därför inte av betydelse, utan det centrala är de kriterier han 
använder för att differentiera de som säljer sin arbetskraft i olika klassmässigt 
privilegierade positioner. 51 

Att placera färdigheter/utbildning som klasskriterier vid sidan av ägandet 
av produktionsmedel innebär tydliga klassifikatoriska likheter med Weber. En 
möjlig kritik av Wrights klasskriterier vid sidan av ägande är att han inte be-
aktar att det kan finnas kvalitativa skillnader gällande expertkunskaper. Den 
kvalitativa skillnad som Marx definierade olika klasser genom hamnar hos 
Wright närmare kvantitativa skillnader mellan olika klasslokaliseringar (hur 
lång utbildning och hur många människor som kontrolleras etc., se Castro, 
1992, s. 160f.) Samtidigt ger det en möjlighet att genom kvantitativa kriterter 
vid operationaliseringen av urvalet differentiera arbetarklassen i olika lokali-
seringar, vilket är avgörande för studiens design. 

Klasser och statusgrupper (Goldthorpe) 
Medan Wright främst är influerad av Marx, även om hans klassteori också har 
tydliga likheter med Weber, är Goldthorpe främst influerad av Weber. Det 
gäller både influenser från metodologisk, dock inte ontologisk, individualism 
och Goldthorpes klasskategoriseringar bestående av människors möjligheter i 
relation till marknaden (Goldthorpe, 1996, s. 485; Crompton, 1993, s. 33ff). 
De weberianska influenserna visar sig även genom distinktionen mellan klass 
och status och synen på relationen mellan klasserna (Chan & Goldthorpe, 
2007, Goldthorpe & Marshall, 1992, s. 383). 

                               
50 För en bild över Wrights klasscheman se bilaga A. 
51 Wrights klasschema har kritiserats både för att hans avancerade klasschema omfattar för 
många klasser och att konstruerandet av just tolv klasser i det avancerade klasschemat är god-
tyckligt och inte teoretiskt förankrat och att det lika gärna kunde ha utgjorts av 16 olika klasser 
eller något annat antal (Higgs m.fl,, 2004, s. 99). Wright försvarar det med att det inte handlar 
om olika klasser, utan lokaliseringar inom klasserna, och att antalet olika lokaliseringar som 
behöver urskiljas är en fråga som får bestämmas i relation till konkreta empiriska studier 
(Wright, 2005, s. 19).  
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Klasser i Goldthorpes schema kännetecknas av att de som tillhör samma 
klass har likartade marknads- och arbetssituationer. Marknadssituationen be-
stäms via inkomst, anställningsrelation och anställningstrygghet medan ar-
betssituationen baseras på i vilken grad människor har makt över sina egna 
eller andras arbetsuppgifter. Olika klasser kännetecknas av olika typer av re-
lationer mellan arbetsgivare och anställd. Tjänstemannarelation beror på spe-
cialiserade arbetsuppgifter som innebär att det blir svårare för arbetsköparen 
att övervaka och kontrollera utförandet av arbetsuppgifterna (Goldthorpe, 
2000, s. 213ff). De som har specialiserade kunskaper blir också mindre utbyt-
bara för arbetsgivaren. Arbetskontraktet kännetecknas i stället av en kortsikti-
gare relation mellan arbetsgivare och anställd, där den anställde befinner sig i 
en tydligare underordnad position och arbetsuppgifterna är tydligt fördefinie-
rade (Bengtsson, 2008, s. 58).52   

Det av Goldthorpes klasscheman som jag använder i avhandlingen består 
av 7 klasser,53 varav 5 är av konkret betydelse för studien.54 Klass I består av 
högutbildade på hög nivå (egenföretagare såväl som anställda), högre admi-
nistratörer och tjänstemän samt chefer och ägare för stora företag. Deras po-
sition innebär vanligtvis ett visst maktutövande, samtidigt som de i sina egna 
uppgifter är fria från kontroll från andra. Klass II består av människor med 
liknande positioner som i klass I, men på en lägre nivå: högutbildade på lägre 
nivå, lägre administratörer och tjänstemän och chefer för mindre företag. De 
intervjupersoner som har vad som i studien kategoriseras som mer privilegie-
rade klasspositioner hör i huvudsak hemma i klass I och II. 

I Klass III, VI och VII finns intervjupersonerna i studien som har arbetar-
klasspositioner (för en motivering av exkluderandet av klass IV och V se ka-
pitel 4.2 Konstruerandet av två klassmässigt skilda grupper). Klass III består 
av icke-manuella arbetare som utför rutinuppgifter (huvudsakligen kontors-
uppgifter) inom administration och handel samt servicepersonal. Dessa arbe-
tare har betydligt lägre löner än individerna i klass I och II, men deras anställ-
ning är relativt säker. I de lägen där dessa individer har möjlighet att utöva 
kontroll sker detta genom förutbestämda regelverk och på samma sätt utsätts 

                               
52 Goldthorpe nämner även att klasserna utmärks genom ”relativa fördelar” i form av olika 
ekonomiska, kulturella och sociala resurser. Av dessa resurser framstår liknande grad av utbild-
ning som den viktigaste (Goldthorpe, 2000, s. 168).  
53 För en bild över Goldthorpes klasschema se bilaga B. 
54 Goldthorpes klasschema är frekvent använt vid empiriska studier om klass. Han menar också 
att hans klassteori inte ska primärt ses som en teori utan som ett metod- eller undersöknings-
redskap. Det har enligt Crompton inneburit en strävan efter tydliga definitioner och avgräns-
ningar av olika klasser med målet att göra dem användbara för konkreta empiriska studier 
(Crompton, 1993, s. 66). Det sjuklassiga schema jag här refererar till består av en sammanslut-
ning av 36 olika kategorier (vilka dock aldrig använts i en och samma studie, se Breen, 2005, 
s. 44). Vissa av dessa sju klasser har ibland delats in i underkategorier, medan andra har slagits 
samman (Goldthorpe, 1987, s. 40, 305).  
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de också själva för byråkratisk kontroll.55 I klass VI finns de yrkesutbildade 
industriarbetarna medan klass VII omfattar de låg- eller outbildade industriar-
betarna samt jordbruksarbetare. Gemensamt för individerna i klass VI och VII 
är att de utför ett renodlat lönearbete samt i avseende på auktoritet innehar en 
underordnad position.  

Goldthorpe menar inte att det finns en absolut fast hierarkisk rangordning 
mellan klasserna – vilken klass en person hamnar i beror också på studieob-
jektet självt (en person i en högre numrerad klass kan ha högre lön än en per-
son i en lägre numrerad mer privilegierad klass etc., Goldthorpe, 1987, s. 291). 
Han är dock tydlig med att vissa klasspositioner fortfarande är mer gynn-
samma än andra och att det därför går att tala om mer och mindre privilegie-
rade klasser (Goldthorpe, 2000, s. 166).  

Goldthorpe använder i likhet med Weber statusgrupper, och tillsammans 
med Tak Wing Chan kritiserar han Bourdieu för dennes sammanslagning av 
klass och status. 

[I]n addressing issues of cultural and social stratification, it is, in our view, 
analytically preferable to follow Weber and to see class and status as qualita-
tively different forms of social stratification, the connection between which is 
empirically variable, rather than to follow Bourdieu and to treat the status order 
as being the `symbolic´ dimension of the class structure more or less by fiat. 
(Chan & Goldthorpe, 2007, s. 4). 

Genom att i empiriska studier skilja på klass och status visar de bland annat 
hur det från ett weberianskt perspektiv går att precisera orsakerna bakom olika 
fenomen genom att visa att klass och status har olika stor betydelse för olika 
empiriska fenomen. Betonandet av status som ett centralt begrepp är inte att 
argumentera för en minskad betydelse av klass, utan avser peka ut behovet av 
flera olika makrosociologiska begrepp vid sidan av klass för att förstå den 
samhällsstruktur som leder till olika former av social differentiering. För att 
sammanfatta anser jag att ett tydligare avgränsat klassbegrepp – som med ut-
gångspunkt i Marx kopplas till produktionsförhållanden och exploatering och 
i Weber till ekonomiska aspekter och människors möjligheter i relation till 
marknaden – som inte ensamt anses avgörande för människors status och vars 
empiriska relation till fenomen som livsstil, konsumtion och medvetande ses 
som kontingent och nödvändigt att empiriskt undersöka, stärker klassbegrep-
pets position och ökar möjligheten att förstå hur klass samverkar med andra 
faktorer. Både Wright och Goldthorpe är centrala för studiens design då det är 
deras olika kriterier för klass som fungerar som riktlinjer för det urval som 
diskuteras under 4.2 Konstruerandet av två klassmässigt skilda ”grupper”.  

                               
55 När Goldthorpe diskuterar den feministiska kritiken mot klassteorier som exkluderat kvinnor 
som studieobjekt föreslår han en möjlig uppdelning av klass III i en a- och b-del. B-delen om-
fattar då det kvinnodominerade lönearbetet i form av exempelvis affärsbiträden, kassörskor, 
sekreterare och receptionister (Goldthorpe, 1987, s. 280–301).  
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Det här avslutar avsnittet om avhandlingens klassteoretiska perspektiv. I 
det efterföljande avsnittet diskuteras relationen till, och de ontologiska skill-
naderna mellan, sociologiska kategorier baserade på klass, ”etnicitet och 
”ras”. 

3.3”Ras” och ”etnicitet” som sociologiska begrepp 
I den här delen av kapitlet diskuteras hur ”ras” och ”etnicitet” ska förstås som 
sociologiska begrepp och hur de genom att relateras till Archers morfogene-
tiska ansats används i studien. Allra först finns en diskussion om hur ”ras” och 
”etnicitet” skiljer sig från klass som sociologiska begrepp, hur de ska förstås i 
relation till klass samt i vilken utsträckning olika kategorier som klass, ”ras” 
och ”etnicitet” kan förstås separat eller måste analyseras som ständigt samver-
kande med andra kategorier.  

Klass, ”ras” och ”etnicitet” 
Oberoende av teoretiskt perspektiv har en alltmer vedertagen uppfattning om 
att klass inte kan förstås som isolerat fenomen fått fäste. Klass förväntas sam-
verka med andra maktordningar som ”ras”, ”etnicitet”, kön, ålder och sexua-
litet. Frågan är hur denna samverkan ska förstås. I jämförelse med bland andra 
Marx och Webers teorier om stratifiering menar Nira Yuval-Davis att i stället 
intersektionalitet bör ses som det mest fördelaktiga samtida sociologiska per-
spektivet för studerandet av social stratifiering (Yuval-Davis, 2011a, s. 156). 
Men diskussionen om intersektionalitet inbegriper en mångfald av skilda upp-
fattningar om relationen mellan olika kategorier och maktordningar, och om-
fattande kritik har också riktats mot dessa perspektiv – särskilt mot de inter-
sektionella perspektivens ofta vaga ontologiska grund (se t.ex. Carbin & Eden-
heim, 2013; Davis, 2008).56 Oavsett vilken position som intas så ställer dis-
kussionen om intersektionella perspektiv centrala frågor om likheter och 
skillnader mellan olika sociologiska kategorier och hur dessa ska förstås i re-
lation till varandra. Med utgångspunkt i den diskussionen, framför allt i kriti-
ken som riktats mot de intersektionella perspektiven, argumenterar jag för att 
klass, ”ras” och ”etnicitet” – även om de inte existerar helt avskilt från 
varandra – måste användas som olika typer av sociologiska kategorier med 
olika ontologisk grund och egna specifika kapaciteter. 

En avgörande fråga är hur relationen och samverkan mellan olika katego-
rier ska förstås. Förenklat utgår i regel intersektionella perspektiv från en för-
ståelse av ”kön, etnicitet, klass och sexualitet som konstruerade komplexa, 

                               
56 Diskussionerna om av intersektionella perspektiv är för omfattande för att det ska gå att be-
skriva det som ett enhetligt perspektiv, det får istället ses som ett paraplybegrepp för perspektiv 
som på olika sätt fokuserar på själva intersektionen mellan olika kategorier eller maktordningar 
som klass, kön, ”ras”, ”etnicitet” och sexualitet. 
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föränderliga och situationsbundna kategorier som saknar en essentiell inne-
börd”, där fokus riktas mot hur dessa konstrueras och bryter in i varandra i 
olika specifika sammanhang (de los Reyes, 2007, s. 44). Paulina de los Reyes 
och Diana Mulinari definierar intersektionalitet som ett system för att studera 
maktrelationer utan att ”förfalla i en ontologisk rangordning om ojämlikhetens 
primat” (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 11). Även om det inte är relevant 
att försöka fastslå en generell ontologisk rangordning av kategorier är det vä-
sentligt att maktordningar – även om de ständigt påverkar varandra – kan ha 
varierande betydelse i olika sammanhang och situationer. Vad som är bety-
delsefullt i en situation beror på sociohistorisk kontext och vilken fråga som 
ska besvaras. Det är avgörande att diskutera ontologiska skillnader mellan vad 
som innefattas i sociologiska begrepp som klass, ”ras” och ”etnicitet”, och 
skillnader i hur olika ojämlikhetsskapande mekanismer fungerar. 

Flera av de som har framskjutna positioner för utvecklingen av intersekt-
ionella perspektiv menar att de olika maktordningarna delvis innebär olika 
sorters ojämlikheter, även om deras teoretiska grunder för uppdelningen mel-
lan maktordningarna skiljer sig åt (Yuval-Davis, 2006; de los Reyes & Muli-
nari, 2005). Sylvia Walby, Jo Armstrong och Sofia Strid (2012) skriver att ett 
problem i intersektionella studier är att de i för stor utsträckning fokuserar på 
är den teoretiska förståelsen av själva intersektionen mellan olika ojämlika 
sociala relationer, snarare än den ontologiska grunden för de olika ojämlika 
sociala relationerna som sådana. 

The ontology of the inequality needs to be specified as a prior step to address-
ing the nature of the relationship between sets of unequal social relations. How-
ever, it is common in analyses of intersectionality for the ontology of inequal-
ities to be left out of focus, with most of the attention being placed instead on 
the relations between them. The consequence of this focus of attention is that 
the ontology of the inequality is often to shallow and unitary. This means that 
the inequalities are treated in practice as if they were relatively holistic and 
leave out of focus the inequality that is central to this set off social relations. 
(Walby m.fl., 2012, s. 230; se även Yuval-Davis 2011b, s. 160)  

Walby m.fl. menar vidare att synen på kategorier som flytande och ständigt i 
förändring är överdriven. Olika ojämlikheter institutionaliseras ofta efterhand 
och uppvisar drag av stabilitet. Ett alltför ensidigt fokus på själva kategorierna 
eller själva maktordningarna och deras samverkan som sådan, medför också 
en risk att forskaren missar att identifiera de faktiska mekanismerna som är av 
betydelse. Förklaringar av specifika ojämlikheter riskerar därmed att reduce-
ras till att handla om vilka maktordningar som verkar vara av betydelse snarare 
än att handla om de faktiska ojämlikhetsskapande mekanismerna som orsakar 
det studerade fenomenet. 

Intresset för klass har enligt Walby m.fl. minskat inom intersektionalitets-
forskningen, vilket de menar också beror på att det finns en ambivalens för 
hur klass ska förstås (Walby m.fl., 2012, s. 231f; se även Acker 2006, s. 4). 
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När klass väl används begränsas ofta begreppets förklaringsvärde (genom att 
antingen exempelvis reduceras till människors vardagsuppfattningar om klass 
eller en fråga om livsstil). Därmed tenderar klass i dessa studier att ses som 
enbart en social konstruktion i likhet med till exempel ”ras” (se t.ex. Berggren, 
2014, s. 32). En för avhandlingen central utgångspunkt är att klass som soci-
ologiskt begrepp skiljer sig från ”ras” och ”etnicitet” på en ontologisk nivå 
(Carter & Fenton, 2010; Sayer, 2005a; Carter, 2000). 

Ett flertal av de forskare som använder både klass och ”ras” som sociolo-
giska begrepp gör också, åtminstone implicit, en skillnad mellan dem som be-
grepp då ras i de flesta fall skrivs som ”ras” för att synliggöra att det man 
åsyftar inte är faktiska biologiska raser utan föreställningar om ras. Det är där-
emot ovanligt att skriva ”klass”. I detta speglas att även om det i både fråga 
om klass och ”ras” rör sig om teoriberoende begrepp, så avser de flesta med 
användandet av klass, som jag tidigare argumenterat för, skildra något som 
relativt oberoende av människors föreställningar och som existerar i form av 
specifika sociala relationer. Jag kommer senare argumentera för att ”etnicitet” 
ontologiskt bör förstås på ett liknande sätt som ”ras”, det vill säga som idéer, 
föreställningar eller diskurser i det kulturella systemet. 

Det är inte bara en fråga om att klass, ”ras” och ”etnicitet” är olika typer av 
sociologiska begrepp, utan också huruvida de analytiskt och empiriskt går att 
separera från varandra eller om de ska ses som oskiljbara och endast kan för-
stås som konstituerande av varandra. Lena Gunnarsson menar, med utgångs-
punkt i Bhaskars dialektiska kritiska realism, att debatten fastnat i en onödig 
dikotomi mellan de som för lättvindigt hävdar att kategorierna, maktordning-
arna eller de specifika relationerna är möjliga att separera och de som hävdar 
att det är omöjligt. Saker kan vara både sammanvävda och möjliga att separera 
på samma gång. Som en retorisk poäng för att hävda viss separerbarhet tar 
hon avstamp genom att citera Judith Butler från Gender Troubles. 

If one ’is’ a woman, that is surely not all one is…gender intersects with racial, 
class, ethnic, sexual, and regional modalities of discursively constitued identi-
ties. As a result, it becomes impossible to separate out ‘gender’ from political 
and cultural intersections in which it is invariably produced and maintained 
(Butler citerad i Gunnarsson, 2015, s. 117). 

Men om genus skulle vara omöjligt att i någon mån separera från de andra 
relationerna Butler beskriver skulle det inte heller finnas någon anledning att 
överhuvudtaget lista de övriga. För att det ska vara möjligt att inte bara sepa-
rera olika maktordningar på en analytisk nivå (vilket exempelvis Yuval-Davis 
förespråkar) utan också på en nivå av konkreta identiteter och erfarenheter 
(vilket exempelvis Yuval-Davis vänder sig mot, 2006, s. 195)57 förutsätter det 

                               
57 Yuval Davis angriper frågan om möjligheten att separera olika sociologiska kategorier genom 
att skilja på två olika ontologiska nivåer av intersektionella relationer: dels en subjektiv erfa-
renhetsnivå, dels en strukturell djupnivå. Hon delar den antikategoriella uppfattningen att olika 
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identifierandet av att en entitet eller specifik relation har påverkan på världen 
genom egna kausala krafter som inte är reducerbara till en annan entitet eller 
relation. Det vill säga att om klasstrukturen har kausala krafter som inte är 
reducerbara till något annat, även om så dessa krafter aldrig någonsin skulle 
verka ensamt oberoende av andra krafter, går det att tala om en viss separer-
barhet.  

When applied to intersecting categories, this perspective allows for a separa-
tion between gender, race, class etc., despite the fact that these ongoingly co-
constitute one another and are seamlessly unified in concrete subjects and so-
cial processes. They can be seen as relatively autonomous since the character-
istics and impact of one cannot be derived from explained solely in terms of 
properties of the other. (Gunnarsson, 2015, s. 118)58 

Detta är en nödvändig utgångspunkt för analysen av olika handlingssituationer 
och försöken att förstå orsakerna bakom olika negativt särskiljande praktiker. 
I de kommande avsnitten diskuteras användandet av ”ras” och ”etnicitet” i 
relation till avhandlingens övergripande sociala ontologi. 

”Ras” som sociologisk kategori 
Robert Miles gör tydlig skillnad mellan rasidéer och ras som analytiskt socio-
logiskt begrepp.  

”[T]alk about the idea of ’race’ and never to talk about the concept of ‘race’ 
because here I like to think that I am rigorous in believing that there is a clear 
distinction between an idea and a concept” (citat från Miles själv i en in-
tervjuartikel av Ashe & McGeever, 2011, s. 15).  

Rasidéer kan ha stor betydelse på flera olika samhälleliga nivåer. De effekter 
som ofta tillskrivs ”ras” som förutsätter dock i rasifiering eller rasism, vilket 
båda, i enlighet med Miles, är centrala begrepp i avhandlingen. 

                               
kategorier inte kan separeras på en nivå av enskilda subjekt och deras erfarenheter, men att det 
däremot är möjligt att separera dem på en strukturell nivå baserat på dess olika ontologiska 
grund (Yuval -Davis, 2006, s. 195).  
58 Gunnarsson förespråkar ingen total separation, men baserat på Bhaskars dialektiska kritiska 
realism argumenterar hon att olika kategorier bådde kan vara med och konstituera varandra och 
ändå ha en viss autonomi. Hon vänder sig mot både de som argumenterar för total separerbarhet 
och de som menar att de är omöjligt att separera olika kategorrier. I ställer argumenterar hon 
för att saker kan vara både och samtidigt. Exempelvis kan ontologi och epistemologi ses som 
separata och samtidigt vara nära sammanlänkade med varandra och det går att beskriva mänsk-
liga subjekt som egna specifika entiteter med en verklig existens även utanför de relationer som 
är med och konstituerar subjektet. Detta för att det mänskliga subjektet som en konsekvens av 
emergens har egna kapaciteter som inte är reducerbara till de relationer som det ingår i (Gun-
narsson, 2015). Det centrala för den här avhanlingen är dock just hävdandet av viss separerbar-
het mellan olika kategorier.  
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Carter är den som tydligast diskuterat ”ras” i relation till en kritiskt realist-
isk social ontologi och Archers morfogenetiska ansats. I likhet med Miles ar-
gumenterar han för att ”ras” inte bör användas som ett sociologiskt begrepp 
tillsammans med exempelvis klassrelationer, byråkrati eller institutioner. Ras 
som begrepp motsvarar inte några biologiska skillnader och fenotypiska drag 
saknar betydelse för personliga kapaciteter, varför även sociologiska beskriv-
ningar som tar ras som ett givet begrepp med förklaringsvärde utan att ifråga-
sätta det inte heller ger adekvata beskrivningar av verkligheten (Carter, 2000, 
s. 14, 159). De flesta som idag använder ”ras” som ett samhällsvetenskapligt 
begrepp gör det inte för att det skulle finnas några biologiska raser, utan för 
att det finns mänskliga föreställningar om raser (ofta kopplade till hudfärg el-
ler utseende) som får verkliga konsekvenser för människors liv, för mellan-
mänskliga relationer och för samhällets organisering. Carter positionerar i en-
lighet med det föreställningar och idéer om ras och etnicitet i Archers morfo-
genetiska ansats som en typ av idéer i det kulturella systemet och argumenterar 
för hur rasidéer kan ha betydelse på både aktörs- och strukturnivå. 

”Etnicitet” och ”etniska grupper” 
Att det ofta ses som självklart att ”ras” inte speglar några faktiska raser är inte 
lika självklart när det kommer till hur ”etnicitet” eller ”etniska grupper” an-
vänds. Ett första problem med att se etnicitet som någonting verkligt är att det 
överhuvudtaget är oklart vad det är som utgör etnicitet och vad det anses kunna 
förklara. Hannah Bradbys genomgång av kvantitativa studier i hälsa och sjuk-
vård visar att etnicitet (eller ”ras” i de fall det används) endast definieras tyd-
ligt i ett fåtal av studierna. Frågan är också om det är forskaren eller de stude-
rade som ska definiera etnicitet och om de studerade i de fall de själva får 
definiera sin etniska grupptillhörighet avser samma sak som forskaren utgår 
ifrån (eller om de studerade överhuvudtaget fäster någon betydelse vid det) 
(Bradby, 2003, s. 6ff). Carter och Steve Fenton (2009) kritiserar sociologin 
för att ha blivit över-etnifierande. De argumenterar för att etnicitet ofta får 
fungera som förklaring när de egentliga mekanismerna är något annat.  

Etnicitet eller etniska grupper definieras ofta genom en omfattande mängd 
faktorer, som exempelvis ursprung, nationalitet, historia, klädsel, och religion. 
Det saknas i många fall en analys över hur de olika uttrycken för etnicitet är 
relaterade till varandra. För att ta ett till synes banalt exempel kan klädsel vara 
ett uttryck för både klassidentitet och etnisk identitet, medan det i exempelvis 
Bourdieus klassteori är tydligt att klädstilar är en effekt av klassposition via 
kapitaltillgångar och klasshabitus, där olika klassade habitus också använts för 
att kunna förklara olika utbildningsprestationer i relation till klass. Ingen tror 
att det är själva kläderna som förklarar skillnader i utbildningsprestationer 
kopplat till ”etnicitet”, men de distinktioner som är möjliga i liknande mät-
ningar med klass i form av ett särskiljande mellan till exempel klassposition, 
klassidentitet och klassmedvetande saknas i regel när det kommer till etnicitet. 
Det innebär inte att det råder konsensus kring klassbegreppet, men de flesta 
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är, som Carter konstaterar, åtminstone överens om att det finns något att mäta 
(Carter, 2000, s. 116). 

Etnicitet som en variabel som förväntas kunna förklara ett specifikt feno-
men baseras i de flesta fall på att människor tillhörande en specifik grupp för-
väntas absorbera olika kulturella attribut som kan förklara handlingar och be-
teenden (Carter & Fenton, 2010, s. 7). Det finns därmed en risk att hamna i 
kulturessentialistiska förklaringar, där minoriteters underordning inom olika 
samhällsområden tenderar att förklaras utifrån deras egna tillkortakommanden 
(Neergaard, 2006a, s. 10; se även Molina, 2001, s. 49f). ”Etniska” hierarkier 
på den svenska bostads- och arbetsmarknaden måste analyseras i relation till 
rasism och diskriminering (Neergaard, 2018, s. 23ff; Ahmed & Ekberg, 
2009;). Egentligen förutsätter inte förklaringen användandet av etnicitet som 
sociologisk kategori – det är diskurser, föreställningar och idéer om etnicitet 
som får effekter via människors praktiker. De etniska hierarkierna beror med 
andra ord på etnifierande (eller rasifierande) praktiker, inte etnicitet i sig. 

Carter och Fenton konstaterar att vid användandet av etniska grupper inom 
forskning är gruppdelen ofta en lika problematisk del av begreppet som den 
etniska delen. I relation till kopplingen mellan, eller likställandet av, kultur 
och etnicitet tenderar förklaringar eller definitioner av etniska gruppers bety-
delse att hamna nära vad Archer kallar ”myth of cultural integration” (Carter 
& Fenton, 2010), det vill säga tron att det skulle finnas en direkt överensstäm-
melse mellan en viss kultur och en specifik grupp. I vilken utsträckning kul-
turella drag delas i en grupp är dock främst en empirisk fråga. Etniska grupper 
används ofta som något faktiskt existerande utan empiriska belägg för att de 
uppfyller de krav som ofta anförs för att det ska vara möjligt att tala om grup-
per i sociologisk mening. Det innebär att vi som sociologer riskerar att redu-
cera vår definition av grupper till exempelvis nationalistiska och kulturalist-
iska gruppuppfattningar (Carter & Fenton, 2010, s. 15). Jag använder i studien 
distinktionen mellan faktiska och centrala normcirklar, där uppfattningar om 
”etniskt” grundade normer kan ha effekter på en normcirkels medlemmar, vil-
ket innebär att diskussioner om olika ”etniciteters” gränser ofta blir överflö-
diga. 

Det finns rimliga empiriska kriterier för huruvida det faktiskt handlar om 
grupper: finns någon form av regelbunden interaktion mellan gruppens med-
lemmar, delar de någon form av liknande materiella livsvillkor, om grupp-
namnet utgör någon form av varaktig källa för identitet, övertygelser och vär-
deringar eller politiska ledare och organisationer (Carter & Fenton, 2010, 
s. 3f). Skillnaden mellan ”etnicitet” och klass, som klass definieras i den här 
studien, är att plats inom produktionsförhållandena och ekonomiska möjlig-
heter på marknaden utgör själva grunden för definitionen av klass, medan 
identifikation, identitet, sociala kontakter och politisk organisering snarare har 
att göra med huruvida det skapas ett relativt varaktigt kollektivt klassmed-
vetande. Carter och Fenton beskriver också skillnaden mellan klasser och et-
niska grupper i liknande termer:  
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“[C]ommunity-ness” and social and political consciousness are secondary 
characteristics of social classes, although connected to common material cir-
cumstances in important ways; the structural relations which sociologists have 
conventionally chosen to describe as social classes, exist independently of 
these secondary characteristics. This makes classes quite different from ethnic 
groups which precisely do not exist independently of the presence of the “com-
munity” and “identity” characteristics. (Carter & Fenton, 2010, s. 4) 

Både ”ras” och ”etnicitet” tenderar att definieras utifrån populära vardagsupp-
fattningar, vilket gällande ”etnicitet” innebär uppfattningar om exempelvis ge-
mensamhet om kläder, religion, ursprung med tillhörande kultur, normer och 
fenotypiska drag. ”Etniska” kategorier återfinns och är betydande i kulturella 
system och aktörer använder sig av dem som praktiska kategorier. Carter och 
Fenton menar att en ansats som fokuserar på olika historiska och sociala form-
ationer baserade på etnifierade solidariteter förutsätter en distinktion mellan 
effekterna av etniskt tänkande, dess kapacitet som en samhällelig praktisk 
kraft med betydelse för människors vardagsliv och termen etnicitet i sig självt. 

[R]ecognize ethnicity as a way of making up people, we can examine the social 
effects of this way of making up people, yet not lose sight of the fact that eth-
nicity is simply a way of making up people. Concepts of ethnicity are not ana-
lytical categories but historically specific social descriptions. (Carter & Fen-
ton, 2010, s. 9f)  

Nästa steg är nu att placera föreställningar och idéer om ras i Archers morfo-
genetiska ansats. 

”Ras” och ”etnicitet” i Archers morfogenetiska ansats 
Argumentationen för att ras och etnicitet är problematiska som kategorier och 
som sociologiska begrepp innebär inte att idéer och föreställningar om ras och 
etnicitet inte är betydelsefulla. Carter och Fenton argumenterar för att ”ras” 
och ”etnicitet” måste sättas in i en mer generell teori för struktur och mänskligt 
handlande i form av Archers morfogenetiska ansats (Carter & Fenton, 2010, 
s. 8; Carter, 2000). Carter definierar i relation till Archers morfogenetiska an-
sats rasidéer genom tre huvudpunkter. 

1) Race ideas are elements in the cultural system and like such elements they 
originate from sociocultural interaction and are generated therefore by social 
actors. 2) Over time, race ideas escape the clutches, as it were, of their origi-
nators and acquire autonomy of the cultural system, after which time we can 
examine how they act back upon subsequent generations 3) Since people go 
on making culture we can investigate how new items enter the cultural system 
and older ones get displaced, for example, the displacement of race ideas by 
notions of culture difference as a basis for dividing human populations. (Carter, 
2000, s. 86f)  
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Rasidéer utgörs kortfattat av de idéer, eller föreställningar, som är baserade på 
ras. Som idéer utgör de element i vad Archer definierar som det kulturella 
systemet och de har kapaciteten att förstås av människor (Archer, 1989, 
s. xvi). Rasidéer kan tas upp och användas av aktörer eller grupper (vilket är 
en förutsättning för att idéerna ska kunna få några effekter). I sin beskrivning 
av hur individer eller personer kan använda sig av rasidéer menar jag dock att 
Carter i för stor utsträckning ser det som något som främst får betydelse via 
reflexiva val, medan han delvis bortser från hur rasidéer kan vara med och 
strukturellt villkora möjliga handlingar och möjliga tankesätt. Han avfärdar 
också alltför enkelt att idéer om vithet, i likhet med andra rasidéer, kan ha 
avgörande betydelse på flera olika samhällsnivåer (Carter, 2000). Föreställ-
ningar om exempelvis ”svenskhet”, ”invandrare” eller ”vithet” kan få bety-
delse på flera olika nivåer i samhället.  

I linje med Archers analytiska dualism kan inte idéer reduceras till dem 
som använder idéerna utan de har en egen objektiv existens (t.ex. genom att 
existera i tidningsartiklar eller böcker). Även om endast ett fåtal hade läst 
Mein Kampf och den i stället hade gömts undan i något magasin hade den 
fortfarande haft egenskapen och kapaciteten att förstås (även om rasidéer av 
det slaget endast tenderar att framstå som rimliga inom vissa diskurser, Carter, 
2000, s. 83f). Att särskilja idéerna om ras och se dem som objektiva element 
bidrar på det sättet till att det blir enklare att analysera dem i sig själva, deras 
relationer till andra element i det kulturella systemet och deras historia som 
innefattar hur de eventuellt har förändrats. En viktig aspekt av Archers analy-
tiska dualism är därmed separationen mellan det kulturella systemet och den 
sociokulturella domänen, vilket innebär att det är möjligt att analytiskt sär-
skilja idéer om ras som element i det kulturella systemet från hur människor 
tillämpar idéerna i olika sammanhang och situationer. En analytisk skillnad 
som enligt Carter är omöjlig ”if sayings and meanings are held to be mutually 
constitutive” (Carter, 2000, s. 85). Den argumentation som förts om rasidéer 
gäller också idéer om etnicitet och etniska grupper (Carter & Fenton, 2010, 
s. 3).  

Carter använder Derek Layders distinktion mellan fyra olika samhälleliga 
nivåer, vilka bygger på en analytisk dualism, för att visa hur idéer om ras och 
etnicitet kan ha betydelse på olika nivåer i samhället. Layders fyra identifie-
rade domäner utgörs av 1) den psykobiografiska (the psycho-biographical) 
som berör individers erfarenheter och personliga biografi, 2) situationerad in-
teraktion (situated activity) som berör interaktion ansikte mot ansikte, 3) in-
stitutionell (social settings) som berör olika institutionella kontexter som till 
exempel arbetsplatser och 4) kontextuella resurser (contextual resources) som 
berör distributionen av materiella och kulturella resurser i samhället i stort 
(Layder, 1997, s. 47ff, 87ff). Carter och Fenton argumenterar för att ideér om 
ras och etnicitet kan ha betydelse på samtliga dessa nivåer (Carter & Fenton, 
2010, s. 10f; Carter, 2000, s. 140ff). Det innebär inte att människor upplever 
dessa som fyra separata domäner i sina vardagliga liv då dessa är ömsesidigt 
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integrerade i varandra, men Layders poäng är att det utifrån ett sociologiskt 
perspektiv är möjligt att se hur inflytandet och relevansen av olika element av 
den sociala verkligheten, i det här fallet ideér om ras och etnicitet, empiriskt 
varierar beroende på deras position i relation till de sociala domänerna (Layder 
1997). 

De fyra nivåerna är inte bara betydelsefulla för att förstå hur ”ras” eller 
”etnicitet” kan ha betydelse på olika nivåer, utan de utgör också ett sätt att 
kunna analysera hur olika mekanismer som är centrala för negativt särskil-
jande praktiker verkar på olika nivåer. I nästa avsnitt diskuteras andra för av-
handlingen centrala analytiska begrepp, vilka i flera fall är relaterade till dis-
kussionen om, och definitionen av, ”ras” och ”etnicitet” i relation till Archers 
analytiska dualism. 

3.4 Centrala begrepp  
I detta avsnitt diskuteras som sagt ytterligare centrala begrepp för analysen. 
Först görs en analytisk distinktion mellan identitetskänsliga och identitetsne-
utrala mekanismer. Distinktionen innebär att att olika typer orsaker till nega-
tivt särskiljande praktiker tydligare kan identifieras och särskiljas. I det därpå 
följande avsnittet definieras teoretiska begrepp som rasifiering och rasism, vil-
ket även inkluderar rasifiering av geografiska platser där många har ”utländsk 
bakgrund”, samt hur det ej teoretiskt grundade ”utländsk bakgrund” används 
i studien. Centrala teoretiska begrepp som diskuteras är bland annat identitets-
neutrala och identitetskänsliga mekanismer, rasifiering och rasism, ”utländsk 
bakgrund”, men också empiriska termer som ”utländsk bakgrund”, ”svensk” 
och ”invandrare”. 

Identitetskänsliga och identitetsneutrala mekanismer 
Att exempelvis undvika eller exkludera någon man anser har utländsk bak-
grund är inte samma sak som att undvika henne för att hon har ”utländsk bak-
grund”, det vill säga orsakerna bakom undvikande eller exkluderande av nå-
gon kan skilja sig åt. Bradby konstaterar att det på en teoretisk nivå går att 
skilja på diskriminering som beror på uppfattningar om etnicitet, kön, funkt-
ionalitet eller klass, men att det är betydligt svårare i praktiken. Hon beskriver 
dock försöket till särskiljande som en viktig övning för att inte devalvera be-
tydelsen av rasism (Bradby, 1995, s. 410). Sayers distinktion mellan identi-
tetskänsliga (identity-sensitive mechanisms) och identitetsneutrala mekan-
ismer (identity-indifferent mechanisms eller identity-neutral mechanisms) är 
i studien centralt i det avseendet (Sayer, 2005a). 

Tillsammans med en distinktion mellan vad Sayer definierar som nödvän-
dig respektive kontingent relation till kapitalismen, är distinktionen identitets-
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känsliga mekanismer och identitetsneutrala mekanismer enligt honom cen-
trala för att förstå olika former av ojämlikhetskapande mekanismer i ett kapi-
talistiskt system (Sayer, 2005a, s. 85ff). 

Föreställningar om ras och etnicitet utgör båda identitetskänsliga mekan-
ismer, det vill säga att ojämlikhetsskapandet beror på olika former av miss-
kännande, stigmatisering och exkludering kopplade till människors tillskrivna 
eller självdefinierade identiteter. Även klass är kopplat till identitetskänsliga 
mekanismer i form av exempelvis erkännande, moralisk värdering, stigmati-
sering och identitet (Sayer, 2005a; Skeggs, 2000). Samtidigt är klass ofta även 
kopplat till processer som skapar ojämlikhet oberoende av människors värde-
ringar, föreställningar och identifikation. Det innebär att klass inte förutsätter 
identitetsbaserade misskännanden. 

Low income people are not disadvantaged primarily because others fail to 
value their identity and misrecognize and undervalue their cultural goods, or 
indeed because they are stigmatized, though all these things make their situa-
tion worse; rather they are disadvantaged primarily because they lack the 
means to live in ways which they, as well as others, value. Certainly, some 
may be consigned to the working class because of-- racism or other identity-
sensitive forms of behavior, but these are not necessary conditions of being 
working class (Sayer, 2005b, s. 947f). 

Människors klassposition är i första hand kopplat till identitetsneutrala mek-
anismer som plats inom produktionsförhållandena och marknadschanser. Att 
Sayer placerar ”ras” som enbart kopplat till identitetskänsliga mekanismer för 
skapandet av ojämlikheter kan problematiseras. Människor kan diskrimineras 
(eller privilegieras) på grund av exempelvis sin hudfärg utan att själva varken 
reflektera över det eller vara medvetna om det.  Diskriminerande praktiker kan 
vara institutionaliserade och upprätthållas genom praxis som inte förutsätter 
något särskilt reflekterande subjekt för att de ska genomföras. Även om Sayer 
möjligtvis alltför lättvindigt upprätthåller en distinktion mellan identitetskäns-
liga och identitetsneutrala mekanismer, delar jag hans uppfattning om att 
ojämlikhetsskapande beroende på ”ras” och ”etnicitet” förutsätter någon ak-
törs medvetna eller omedvetna identitetsanknutna kategorisering. Det vill säga 
att ”ras” alltid är en symbolisk kategori som måste tillskrivs någon för att få 
effekter (se t.ex. Desmond & Emirbayer, 2009, s. 336; Matsson, 2009, s. 173; 
Roediger, 2007, kap. 1). Kapitalismen som ekonomiskt system bygger på vis-
sa nödvändiga relationer och mekanismer och Sayer betonar att dessa i flera 
fall är identitetsneutrala. Kapitalism förutsätter exempelvis att ett fåtal äger 
produktionsmedlen medan majoriteten är beroende av att sälja sin arbetskraft, 
men det är inte nödvändigt att dessa positioner innehas av människor med en 
specifik ”etnisk” eller ”rasmässig” identitet för att kapitalismen som ekono-
miskt system ska existera: 
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Just because economic relations are always socially embedded - which in our 
society inevitably means in ways that are gendered, raced etc. – it does not 
follow that identity-neutral dimensions are not also present, any more than the 
fact that birds can fly means that gravity is suspended. While the concrete 
forms of capitalism are contingently influenced by and responsive to misrec-
ognition or discrimination according to identity, capitalism as an economic 
system is not dependent on these – there is no reason why it could not exist 
without them, and capitalism both produces and depends on inequalities in the 
distribution of economic capital regardless of these identity- sensitive pro-
cesses. (Sayer, 2005a, s. 87)  

Ekonomisk ojämlikhet är därmed påverkade av icke-ekonomiska identitets-
känsliga mekanismer, som innebär att stora grupper av människor har sämre 
möjligheter att inneha privilegierade positioner beroende på till exempel ras-
ism och sexism. Identitetsneutrala mekanismer och identitetskänsliga mekan-
ismer interagerar ständigt. Det innebär också att identitetsneutrala mekan-
ismer kan ha olika effekter för olika grupper beroende på identitetskänsliga 
mekanismer.  

För att exemplifiera kan konkurrenssituationen på arbetsmarknaden verka 
på ett sådant sätt att det för kapitalister är gynnsamt att stärka identitetskäns-
liga mekanismer eller att det är gynnsamt att bortse från dem. Kapitalisters 
intressen är primärt att anställa den som utför det bästa arbetet i förhållande 
till en viss ekonomisk ersättning oavsett personens ”etniska” identitet, men 
det behöver inte innebära att kapitalister är ointresserade av den ”etniska” 
identiteten (Crompton, 2014, s. 259f). Omfattande forskning visar att före-
ställningar om ras och etnicitet har betydelse vid exempelvis anställningsför-
faranden och att det förekommer ”etnisk” diskriminering på arbetsmarknaden 
(Neergaard, 2018, s. 23ff); Ahmed, 2015; de los Reyes & Molina, 2012, 
s. 303ff).  

En arbetsgivare som väljer att inte anställa den mest kompetenta personen 
i en situation när kostnaderna är likartade, beroende på rasistiska idéer eller 
”etniska” fördomar, riskerar att ekonomiskt förlora på det. Vissa företags ex-
istens är mer eller mindre beroende av att anställa en viss stigmatiserad grupp. 
Sayer använder som exempel ett klädföretag i östra London som bara anställer 
kvinnor med ursprung från Bangladesh (Sayer, 2005a, s. 89). Men även om 
det är nödvändigt för det företagets överlevnad att utnyttja billig arbetskraft är 
det inte väsentligt att det behöver vara just denna specifika grupp, då förmod-
ligen varje grupp som skulle vara tillgänglig och villig att göra arbetet för 
samma lön skulle fungera ur företagets perspektiv. Arbetsgivaren behöver 
överhuvudtaget inte vara intresserad av sina anställdas bangladeshiska ur-
sprung eller ha en åsikt om bangladeshisk kultur. Det finns här en skillnad 
mellan vad Mike Cole och Alpesh Maisuria beskriver som en kapitalistisk im-
perialistisk logik respektive rent rasistisk logik (Cole & Maisuria, 2007, Cole 
2000a). Sayer betonar också den kapitalistiska logiken bakom exploiteringen 
av ekonomiskt svagare “grupper”.  
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[T]he competitive pressures encourage the exploitation of such groups literally 
for all they are worth, and only for what they are worth in money terms – not 
necessarily for any particular interest – hostile or favorable – in their culture. 
(Sayer, 2005a, s. 89).59  

Mitt resonemang avser att synliggöra svårigheterna i att identifiera orsakerna 
till specifika praktiker som riktas mot personer med ”utländsk bakgrund” och 
att presentera en analytisk distinktion mellan identitetsneutrala mekanismer 
och identitetskänsliga mekanismer som används i analysen av studien. Jag har 
tidigare argumenterat för att både ”ras” och ”etnicitet” är problematiska som 
sociologiska kategorier. De ojämlika villkor som kännetecknar exempelvis ar-
betsmarknaden är snarare kännetecknande för vad Cole beskriver som en rasi-
fierad kapitalism, där rasifiering och rasism är centrala begrepp för att fånga 
hierarkierna mellan olika rasifierade ”grupper” (Cole 2009a; 2009b) 

Rasifiering och rasism 
I jämförelse med de problem som finns med ”ras” och ”etnicitet” som analy-
tiska sociologiska begrepp har rasifiering och rasism flera förtjänster. De se-
nare begreppen är nödvändiga för att förstå hur rasidéer kan få ett betydelse-
fullt inflytande. Jag ser i huvudsak tre fördelar med användandet av rasifie-
ring. 1) Rasifieringsbegreppet synliggör ras som social konstruktion och något 
som görs, med fokus på de processer som leder till att ras tillskrivs betydelse 
inom specifika politiska och ekonomiska maktrelationer (Miles, 1993).60 
2) Det minskar risken för ett ensidigt fokuserande på dikotomin vit/svart som 
ofta dominerar vid analyser med ”ras” som utgångspunkt Miles använder själv 
som exempel hur irländare rasifierats i England. och sedan också under nya 
maktvillkor delvis ”av-rasifierats” (Miles intervjuad i Ashe & McGeever, 
2011, s. 16f). Exemplet kan även tillämpas på ”vita” migranter i Sverige. Ras-
dikotomin ”svart” och ”vit” är också otillräcklig för att förstå islamofobins 
utbredning. 3) Miles har genom sin marxistiska ansats kopplat rasifiering till 
det kapitalistiska systemet och kapitalisters intressen av rasifierad billigare re-
servarbetskraft. Det knyter an till avhandlingens klassteoretiska ram och öpp-
nar upp för en förståelse av främst olika maktrelationer kopplade till arbets-
marknaden.  

Miles definierar en rasifieringsprocess på följande vis:  

                               
59 Det går naturligtvis att argumentera för att möjligheten för arbetsgivaren att få tag i billig 
arbetskraft i sig förutsätter en rasistisk (eller sexistisk logik) för att den billigare arbetskraften 
skall finnas tillgänglig, då det som Immanuel Wallerstein konstaterar är det som gör det möjligt 
att betala delar av arbetskraften en lägre ersättning än vad som är rimligt i relation till meriter” 
(Wallerstein 2002, s. 55). Men den enskilda arbetsgivaren kan fortfarande vara ointresserad av 
arbetskraftens ”etnicitet” vid anställningstillfället. 
60 Kontexten som rasifiering sker i måste därför beaktas. Se till exempel Nikolay Zakharov 
(2013) för en analys av rasifieringsprocesser i den postkommunistiska ryska kontexten. 



 79

[I]n certain historical conjunctures and under specific material conditions, hu-
man beings attribute certain biological characteristics with meaning in order to 
differentiate, to exclude and to dominate: reproducing the idea of race, they 
create a racialized Other and simultaneously they racialise themselves (Miles, 
1993, s. 44). 

Rasifieringsbegreppet är därmed relationellt, där de som rasifierar samtidigt 
också konstruerar och befäster sig själva. Detta sker från en överordnad posi-
tion, vilket innebär att det ofta osynliggörs (Neergaard, 2006a, s. 28). Miles & 
Brown beskriver rasifieringsprocesser som att de består av två huvudelement. 
Det första elementet består av tillskrivande av gruppers skilda egenskaper som 
direkt eller inderekt konstituerar både den egna ”gruppen” och ”de andra”. Det 
andra elementet består av att etablera kategoriernas hierarkiska förhållanden 
av privilegier och underordning (Miles & Brown, 2003, s. 99ff). Miles rasi-
fieringsbegrepp rör sig på två delvis olika analytiska nivåer. En strukturell 
nivå som förenklat handlar om rasifieringens orsaker och funktion inom kap-
italismen, och en social interaktionsnivå där rasifieriengen sker (Mulinari, 
2006). Som Carter konstaterar innebär det att rasifieringsbegreppets anspråk 
är omfattande. Baserat på Archers analytiska dualism kritiserar Carter Miles 
för otydlighet gällande agentskapet som den förmedlande länken mellan de 
två olika nivåerna och problematiserar den tidsmässiga relation som finns till 
”rasidéer”. 

It is required to carry a claim about ideas – the emergence of the idea of race 
and its subsequent reproduction and application as a signifying process, or in 
our terms its development as an item within the cultural system – over to the 
domain of structural conditions and processes. What seems to be missing is the 
mediating dimension of agency: it is not racialization as a signifying practise 
itself that structures social relations but those who employ this practice (Carter, 
2000, s. 89).  

Det innebär att även om senare aktörer kommer att uppfatta kategoriserings-
processen som strukturellt given måste den förstås i relation till tidigare soci-
okulturell interaktion, och så länge rasifiering är något som görs måste det 
vara en produkt av aktörskap då aktörer är de enda som kan kategorisera i 
enlighet med det kulturella systemet etablerade idéer. Samtidigt skyms det te-
oretiska problemet att definiera rasifiering av det rent praktiska problemet att 
kunna fånga de studerades egen del i rasifieringsprocesser genom intervjuer. 
I vissa fall kan intervjupersoner beskriva konkreta situationer av relevans och 
interaktion i den sociokulturella domänen, men oftare föregår de faktiska rasi-
fieringsprocesserna sättet att tala om rasifierade ”grupper”. Intervjuperso-
nerna använder snarare kategorier som uppkommit ur tidigare sociokulturell 
interaktion och beskriver hur de förhåller sig till etablerade rasifierade hierar-
kier som finns på en strukturell nivå.  
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När rasifiering används som analytiskt begrepp är det, i likhet med rasism-
begreppet (exempelvis differentialistisk rasism, ny rasism, kulturrasism eller 
xenorasism), vanligt att Miles ursprungliga definition av rasifiering, vilken 
gäller föreställningar om biologiska skillnader, utvidgats till att även omfatta 
olika former av ”etnifiering” eller ”kulturalisering” (se t.ex. Mulinari & 
Nergaard, 2004, s. 19f, 35). Anledningen till det har bland annat varit att de 
kulturella kategoriseringarna ofta kännetecknas av liknande metaforer och lik-
nande essentialistisk människosyn som homogeniserar den ”andre”, samt att 
det även kan vara svårt att särskilja det biologiska från det kulturella då exem-
pelvis föreställningar om kulturella skillnader ofta projiceras på olika fenoty-
piska drag. Det vill säga att uppfattningar om fasta kulturella skillnader kan få 
snarlika konsekvenser som rasifieringsprocesser grundat i föreställningar om 
biologiska skillnader (Balibar, 2002, s. 38f). Utifrån Sivandians begrepp om 
xenorasism och xenorasifiering argumenterar Cole för nödvändigheten av en 
sådan utvidgning för att kunna fånga rasism och rasifieringsprocesser av 
”vita” flyktingar, asylsökande och arbetskraftsinvandrare som kommer till 
europeiska länder. Sivandian beskriver xenorasism som:  

… a racism that is not just directed at those with darker skins, from the former 
colonial territories, but at the newer categories of the displaced, the dispos-
sessed and the uprooted…It is a racism, that is, that cannot be colour-coded, 
directed as it is at poor whites as well, and therefore passed of as xenophobia, 
a ‘natural’ fear of strangers. But in the way it denigrates and reifies people 
before segregating and/or expelling them, it is a xenophopbia that bears all 
marks of the racism. It is racism in substance, but ‘xeno’ in form. It is a racism 
that is meted out to impoverished strangers even if they are white. It is xeno-
racism (Sivandian citerad i Cole, 2009b, s. 253) 

Detta gäller i högsta grad även islamofobin som både kan innehålla biologiska 
och kulturella föreställningar. I en svensk kontext har rasifieringsbegreppet 
ofta använts för att analysera konstruerandet av kategorierna ”svenskar” och 
”invandrare” och deras inbördes hierarkiska relation. Invandrare har varit den 
dominerande termen i såväl svenskt myndighetstönkande som i massmediala 
representationer (Azar, 2005, s. 81), och Trondman har visat på hur domine-
rande termen är i svenskt vardagstänkande (Trondman, 2006, s. 435). Den hi-
erarkiska ordningen mellan kategorierna är forskningsmässigt välbelagd inom 
en mängd olika samhällsområden och Trondman menar att själva termen in-
vandrare som representation för ”grupper” är så tätt sammankopplad med fö-
reställningar kring social problematik att det nästan är omöjligt att använda 
begreppet på något annat sätt (Trondman, 2006, s. 433). Många gånger förut-
sätter särskiljandet mellan ”svenskar” och ”invandrare” rasifiering, men sam-
tidigt menar jag att det finns en fara i att alltför lättvindigt alltid se användan-
det av kategorierna ”svenskar” och ”invandrare”, eller ”utländsk bakgrund” 
som ett uttryck för rasifiering. ”Invandrare” användes exempelvis länge som 
en administrativ term för att sen bytas ut till ”utländsk bakgrund”, och det kan 
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därmed användas som en vardaglig term enbart syftande på att någon är född 
i ett annat land än Sverige.  

”Utländsk bakgrund” och ”invandrare” 
Avhandlingen handlar om betydelsen av klassposition för negativt särskil-
jande praktiker mot personer som har ”utländsk bakgrund”. Utländsk bak-
grund är i sig en offentlig statistisk kategori för de som själva är utrikes födda 
eller har två föräldrar som båda är utrikes födda. ”Utländsk bakgrund” an-
vänds emellertid inte i enlighet med den definitionen här. ”Utländsk bak-
grund” ska inte heller läsas som ett teoretiskt definierat begrepp, utan en sam-
lingsterm för samtliga intervjupersoners olika benämningar på personer som 
befinner sig i eller vill komma till Sverige men som av intervjupersonerna inte 
ses som enbart ”svenskar” eller ”svenskar” överhuvudtaget. Det innebär att 
”utländsk bakgrund” är helt och hållet avhängigt intervjupersonernas egna 
uppfattningar. Uppfattningar och föreställningar om ”utländsk bakgrund”, 
”invandrare” eller ”svenskar” har i det avseendet samma ontologiska status 
som ”etnicitet” och ”ras”.  

Utgångspunkten för studien är därmed att vem eller vilka som anses ha ut-
ländsk bakgrund varierar mellan intervjupersonerna. Vardagligt användande 
av ”utländsk bakgrund” eller ”invandrare” förutsätter varierande gränsdrag-
ningar för att ”uppdelningen” ska kunna fortsätta att existera (Azar, 2006). En 
och samma person kan vid ett tillfälle ses som ”svensk” för att vid ett annat 
tillfälle ses som ”invandrare” eller som att ha ”utländsk bakgrund” – både be-
roende på vem som kategoriserar och i vilka situationer det sker (Lundström, 
2007, kap. 4). Katarina Mattsson benämner det som överlappande identiteter 
bland ”invandrare” där också ”grupper” kan skifta mellan att anses vara 
”svenska” respektive ”invandrare” (Mattsson, 2005, s. 151f). Hon menar vi-
dare att flera olika faktorer är avgörande för vem som passerar som svensk, 
vilket inte stannar vid att vara svensk medborgare eller att vara född i Sverige. 
Andra faktorer som har betydelse är exempelvis språkförmåga, kulturella fö-
reställningar och utseende (särskilt kopplat till ”vithet” och föreställningar om 
svenskhet, Mattsson, 2015; se även kapitel 5 i avhandlingen för utförligare 
diskussion).  

I följande avsnitt flyttar fokus till teorier om själva orsakerna till rasistiska 
och negativt särskiljande praktiker. Flera av dessa teorier beaktar också bety-
delsen av klass för praktikernas orsaker.  

3.5 Teoretiska förklaringar av rasistiska praktiker  
I teorikapitlets fyra första avsnitt har i tur och ordning avhandlingens sociala 
ontologi, den klassteoretiska grunden för studiens klasskomparativa ansats, 
ontologiska skillnader och relationen mellan klass, ”ras” och ”etnicitet” och 
för studien centrala begrepp diskuterats. I det här avsnittet presenteras olika 
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teorier om orsakerna till rasism, vilka pekar mot olika centrala mekanismer. I 
tur och ordning diskuteras marxistiska teorier om skillnader i uppfattade klass-
intressen på arbetsmarknaden, weberianska teorier om auktoritet och auto-
nomi i yrkesrollen, begreppen ”white flight” och ”white avoidance” som svar 
på att bo i bostadsområden eller arbeta på arbetsplatser där många har ”ut-
ländsk bakgrund” och slutligen Charles Tillys begrepp anpassnings- och ef-
terlikningsmekanismer.  

Marxistiska teorier: exploatering och exkludering på arbetsmarknaden 
Flera olika teorier om orsakerna till rasifiering och rasism i relation till klass 
kan beskrivas som marxistiskt influerade och tar sin utgångspunkt i produkt-
ionsförhållandena och olika intressen på arbetsmarknaden (Bonacich, 1972, 
2008; Castles & Kosack, 1973; Miles, 1993). Som nämnts i avhandlingens 
inledning menar exempelvis Stephen Castles att rädslan att förlora sitt arbete 
är orsaken till att personer i arbetarklassen är mer negativa till invandring än 
personer med mer privilegierade klasspositioner, även om denna rädsla ofta 
döljs av att det rationaliseras med skäl som att ”invandrare” är exempelvis lata 
och kriminella eller att de för med sig sjukdomar (Castles & Kosack, 1973, 
s. 451ff; Castles & Miller, 2003, s. 184).  

En av de som utvecklat marxistiskt influerade modeller av rasism kopplade 
till relationer inom produktionsförhållandena och på arbetsmarknaden är Edna 
Bonacich (1972) med sin teori om en delad arbetsmarknad. Två grundanta-
ganden för teorin är kapitalets behov av billig okvalificerad arbetskraft och de 
stora ekonomiska ojämlikheter som finns mellan olika makroregioner inom 
det globala kapitalistiska systemet. Detta kan leda till att intressekonflikten 
mellan arbete och kapital kan få en särskild dynamik där arbetarklassen splitt-
ras i olika ”etniskt” distinkta grupper med skilda resurser till sitt förfogande. 
Splittringen resulterar i en billigare och en dyrare del, där den billigare arbets-
kraften inte gör, eller förhindras att göra, anspråk på samma lönenivåer (Bo-
nacich, 1972).  

Den kluvna arbetsmarknaden får enligt henne därmed förenklat tre parter 
med i vissa avseenden skilda egenintressen och där några olika scenarion 
främst är tänkbara. Det kan leda till en radikalism där den billigare respektive 
den dyrare delen av arbetskraften enas i sin kamp gentemot arbetsköparna via 
till exempel stärkta kollektivavtal. Det kan också leda till vad som benämns 
som en förskjutning där en form av intressegemenskap uppstår mellan den 
billigare arbetskraften och kapitalet vars konsekvens är att den dyrare arbets-
kraften trängs undan från olika områden på arbetsmarknaden till förmån för 
den billigare, medan en motstrategi för den dyrare arbetskraften är uteslutning 
av den billigare via olika regler och lagar. Avgörande i relation till avhand-
lingens klasskomparativa ansats mellan de med arbetarklasspositioner och de 
med mer privilegierade klasspositioner – där majoriteten av dem med privile-
gierade klasspositioner också säljer sin arbetskraft – är att den lågutbildade 
inhemska arbetskraften är mest utsatt för konkurrensen. Arbetsköparna har 
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svårarae att i samma utsträckning kunna ersätta inhemsk högutbildad inhemsk 
personal (Bonacich, 1972). Personer som i enlighet med Wrights klasschema 
har högre klasslokaliseringar inom de klasser som säljer sin arbetskraft genom 
expertkunskaper är därmed enligt teorin generellt mindre utsatta för denna 
konkurrens.  

Bonacich har själv tagit in rasifieringsbegreppet i sina analyser och utveck-
lat begreppet i relation till sin ursprungliga modell för att förklara hur det 
transnationella kapitalet i högre utsträckning exploaterar svarta än vita arbe-
tare. Hon gör en central distinktion mellan vad hon definierar som primär re-
spektive sekundär rasifiering. Med primär rasifiering åsyftas att (”vita”) kapi-
talister och arbetsköpare rasifierar svarta arbetare för att kunna exploatera dem 
i större utsträckning än vad som är möjligt med ”vita” arbetare. Sekundär rasi-
fiering åsyftar i stället rasifieringsprocesser där ”vita” arbetare rasifierar svarta 
arbetare i syfte att stänga dem ute eller försvåra deras medverkan på arbets-
marknaden, även om båda grupperna egentligen hade tjänat på att organisera 
sig gemensamt mot kapitalisterna (Bonacich m.fl., 2008, s. 342ff). Både pri-
mär och sekundär rasifiering används som centrala begrepp i avhandlingens 
analys.61 

Weberianska teorier: auktoritet och autonomi  
Det finns flera weberianskt influerade teorier som skulle kunna vara relevanta 
för att förstå klass och negativt särskiljande praktiker. Både betydelsen av sta-
tus och utestängningsmekanismer kopplade till olika professioner kommer att 
användas för att analysera negativt särskiljande praktiker. Här kommer dock 
fokus vara på olika arbetssituationer. Flera studier har fokuserat på arbetsvill-
kor för att förklara hur auktoritära attityder utvecklas, där den mekanism som 
anses förklara varför arbetarklassen hyser mer auktoritära attityder är låg grad 
av självbestämmande och utförande av förutbestämda arbetsuppgifter (se t.ex. 
Bengtsson m.fl., 2013; Svallfors, 2004, s. 166ff; se även 2.2 Den främlingsfi-
entliga arbetarklassen och den toleranta medelklassen). Kortfattat är antagan-
det att om arbetsuppgifterna enbart handlar om att utföra andras detaljstyrda 
order utvecklas mer rigida och auktoritära tankesätt (eller med Svallfors ter-
minologi konformism), medan arbetsuppgifter som innehåller en högre grad 
av självbestämmande och komplext arbete gynnar utvecklandet av en högre 
grad av moralisk och intellektuell flexibilitet (se t.ex. Svallfors, 2004, 
s. 167ff). Jag kommer att beskriva detta i termer av olika grader av auktoritet 
och autonomi i relation till intervjupersonernas yrkesroller (där roll används i 
enlighet med Archers morfogenetiska ansats). Teorin fokuserar därmed på 
själva arbetets utförande och inte bara på i vilken utsträckning någon har andra 
                               
61 Bonacich tar som utgångspunkt hur ”svarta” arbetare eller ”etniska” minoriteter ofta förväg-
rats samma formella rättigheter som övriga befolkningen. Giltigheten för det i relation till den 
svenska arbetsmarknaden kan diskuteras (Lange & Westin, 1981), men hennes teorier om en 
delad arbetsmarknad har tidigare använts för att studera svenska förhållanden (Lange & Westin, 
1981). 
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personer över respektive under sig i organisationshierarkier. Teorin är i sig 
själv inte specifikt weberiansk, men har ofta använts i relation till weberianska 
klassteorier som Goldthorpes. Olika grader av auktoritet och autonomi är en 
del av skillnaderna mellan tjänstemannarelationer och arbetskontrakt. Den 
skillnaden är också betydelsefull för konstruktionen av de två klassmässigt 
skilda urvalsgrupperna som den här studien är baserad på. 

”White flight” och ”white avoidance” i en svensk kontext. 
”White flight” och ”white avoidance” används här för att förklara olika typer 
av undvikande praktiker. Begreppen kommer från en nordamerikansk forsk-
ningskontext där de använts för att förklara bostadssegregation sedan andra 
hälften av 1900-talet. ”White flight” syftar då på att ”vita” amerikaner väljer 
att flytta från bostadsområden om för många av de boende är ”svarta afroame-
rikaner”. Resonemanget bygger på att det finns en gräns (tipping point) och 
om antalet ”svarta” boende överskrider den så kommer ”vita” som har möj-
ligheten att flytta därifrån (Goring 1978). En gräns som dock visat sig mer 
eller mindre omöjlig att närmare fastställa (Bråmå, 2006, s. 1128). ”White 
avoidance” syftar i stället på ”vitas” ovilja att flytta till områden där många 
”svarta” bor. Begreppen har också börjat användas i en svensk kontext och 
syftar då på ”vita svenskars” ovilja att bo i områden eller stadsdelar där en stor 
andel av de boende har ”utländsk bakgrund” (Bråmå 2006; Lilja, 2015). Ge-
nom begreppen riktas fokus mot ”svenskars” roll i att skapa segregation på 
bostadsmarknaden och att skapa ”svenskglesa områden” (Andersson, 2007, 
s.123). Som nämndes i kapitel 2 har det framförallt varit möjligt att visa på 
betydelsen av ”white avoidance”, där ”svenskar” undviker att flytta till områ-
den där många har ”utländsk bakgrund” (Bråmå, 2006). Vad som är själva 
mekanismen bakom ”white flight” och ”white avoidance” är inte uppenbart. 
Själva mekanismen antas i grunden vara en vilja att bo med människor som är 
utseendemässigt och kulturellt lika en själv, även om det inte är helt tydligt 
varifrån behovet skulle komma. 

Att välja att flytta från, eller att undvika att flytta till, ett område för att 
många boende där har ”utländsk bakgrund” kan ha flera olika orsaker. ”White 
flight” och ”white avoidance” används som analytiska begrepp när själva or-
saken till att intervjupersoner väljer bort ett område där många har ”utländsk 
bakgrund” beror på en strävan efter att bo med andra som uppfattas som kul-
turellt och/eller utseendemässigt lika en själv. Begreppen kommer inte bara 
att användas i relation till bostadsområden, utan också som möjliga förkla-
ringar i relation till olika organisationer. Det vill säga när personer väljer att 
lämna (”white flight”) eller att inte söka sig till (”white avoidance”) arbets-
platser, skolor eller idrottsföreningar av samma anledning. Begreppen är ut-
vecklade för att förklara bostadssegregation, men samma mekanism – att vilja 
vara med människor som uppfattas som kulturellt lika – skulle kunna ha lik-
nande effekter i andra sammanhang. 
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Anpassningsmekanismer (Tilly) 
Tilly beskriver fyra centrala mekanismer för att förklara kategoriell ojämlik-
het, vilka även är fruktbara att använda för att förklara negativt särskiljanade 
praktiker. Exploatering fångas i stort av de marxistiska teorierna och möjlig-
hetsansamling av de weberianska teorierna, men efterlikning och anpass-
ningsmekanismer fångar aspekter som saknas i de övriga teorierna. Efterlik-
ning handlar om att kopiera eller låna organisationsmodeller som redan om-
fattar kategoriell ojämlikhet från en plats till en annan. Genom att kopiera hela 
organisationsstrukturer, inklusive ojämlika kategoriella relationer, så överförs 
enligt Tilly också de ackumulerade effekterna av tidigare anpassningar. De 
kategoriella ojämlikheterna framstår som bekanta eller rent av naturliga (Tilly, 
2000, s. 107f). För studien står efterlikning i relation till rasifierade hierarkier 
i centrum. En rasifierad hierarki och arbetsdelning som överförs från en ar-
betsplats till en annan har större möjligheter att accepteras utan att väcka upp-
märksamhet eller förundran.   

Anpassning ska enligt Tilly förstås som en kompletterande mekanism som 
kan förklara upprätthållandet av ojämlikhet snarare än skapandet av den. Mek-
anismen har två huvudkomponenter: skapandet av procedurer som dels under-
lättar daglig interaktion, dels utvecklar goda relationer runt rådande ojämlik-
heter. Anpassning kan på så sätt reproduceras och stärkas (Tilly, 2000, 
s. 108ff). Anpassningsmekanismen förklara enligt Tilly varför kategorier 
inom organisationen sammankopplas med kategorier utanför organisationen. 
Skälen till detta varierar enligt Tilly från det omedvetna införlivandet av yttre 
externa kategorier till att medvetet utnyttja kategoriella ojämlikheter på olika 
sätt (Tilly, 2000, s. 117f). Genom mekanismerna fångar Tilly hur i grunden 
identitetsneutrala mekanismer också kan leda till negativt särskiljande prakti-
ker då de samverkar med identitetskänsliga mekanismer. 

De olika teoretiska ingångarna som diskuterats i avsnittet tillhandahåller ett 
antal för studien centrala begrepp som pekar mot olika mekanismer som kan 
ha betydelse för negativt särskiljande praktiker. Samtliga är viktiga för ana-
lysen och flera av dem har också varit centrala för att teoretiskt konstruera de 
olika typerna av praktiker som diskuteras i nästa avsnitt. 

3.6 Handlingssituationer och negativt särskiljande 
praktiker 
Studiens kärna är studerandet av rasistiska och andra negativt särskiljande 
praktiker mot personer som anses ha ”utländsk bakgrund”. Här knyts de tidi-
gare delarna i kapitlet samman i en precisering av handlingssituationer och 
olika negativt särskiljande praktiker. Inledningsvis definieras handlingssituat-
ioner och praktiker i enlighet med Archers morfogenetiska ansats och Elder-
Vass vidareutvecklingar av hennes teori som diskuteras i kapitlets första del. 
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I det efterföljande avsnittet presenteras mina både empiriskt och teoretiskt 
framtagna typer av negativt särskiljande praktiker, vilka kan förstås som en 
form av idealtyper för att kategorisera och analysera det empiriska materialet. 
Centrala begrepp i det här avsnittet är bland annat: handlingssituationer, ne-
gativt särskiljande praktiker, rasistiska praktiker, undvikande praktiker, ex-
kluderande praktiker, korrigerande praktiker, exploaterande praktiker och in-
kluderande underordning. 

Handlingssituationer och praktiker 
Både praktiker och handlingssituationer används i enlighet med avhandling-
ens övergripande sociala ontologi som introducerades i teorikapitlets inle-
dande del. I enlighet med Archer och Elder-Vass ska sociala praktiker här för-
stås som villkorade av sociala och kulturella strukturer som tidsmässigt före-
går praktiken. Praktiken kan vidare vara utspridda både tidsmässigt och rums-
ligt och leda till relativt långvariga effekter.  Det innebär att en praktik är något 
som kan omfatta flera sammansatta handlingar över tid (som att fatta ett be-
slut, planera och sen genomföra en flytt till ett visst område), men även en 
handling som sker mer direkt vid en uppkommen situation (Elder-Vass, 2010, 
s. 94ff). Praktiker används i avhandlingen i bred mening för en mängd olika 
typer av handlingar och beslut och kan vara allt från det ofta tidsmässigt ut-
dragna beslutet att byta bostad till att instinktivt lämna en viss plats för att 
någon annan kommer.  
Strukturers villkorande definierar de handlingssituationer som praktikerna 
sker i. Det är dels sociala strukturer (exempelvis fördelandet av klassposit-
ioner med olika resurser och möjligheter på bostads- och arbetsmarknaden) 
och yrkesroller (med normativa förväntningar och regler som innebär olika 
arbetsuppgifter och auktoritet över arbetssituationen), dels kulturella struk-
turer (exempelvis idéer, vetenskapliga teorier och utbredda diskurser om per-
soner med ”utländsk bakgrund” eller specifika rasifierade ”grupper”) som vill-
korar vilka tankar, perspektiv och praktiker som är möjliga. Genom att 1) se 
praktiker som bestående av flera handlingsmoment och att acceptera Elder-
Vass utgångspunkt om att strukturella villkor kan påverka våra dispositioner 
och praktiker med varierande grad av reflexivitet, 2) fokusera på handlingssi-
tuationen med hjälp av intervjuer om människors perspektiv, handlingar, vär-
deringar och planer (vad Archer kallar deras ”ultimate concerns”, Archer, 
2000, s. 230) samt deras egna beskrivningar och tolkningar av sin livssituation 
och 3) analysera intervjuerna i relation till kunskaper om intervjupersonernas 
objektiva livsvillkor (arbete, inkomst, bostad, utbildning), menar jag att det är 
möjligt att få en förståelse för det strukturella villkorandet av handlingssituat-
ionen, människors tolkningar av dessa villkor och därmed slutligen orsakerna 
till praktikerna. 
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Typer av negativt särskiljande praktiker 
För att kunna diskutera negativt särskiljande praktikers eventuella variationer 
i relation till klass och olika sammanhang och kunna ge mer generella förkla-
ringar till olika sorters praktiker har jag konstruerat ett antal olika typer av 
praktiker. Dessa kan liknas vid olika idealtyper, vilket även innebär att vissa 
konkreta praktiker ibland kan kategoriseras som flera praktiktyper. Prakti-
kerna är initialt baserade på tidigare forskning och studiens teoretiska ram-
verk, men de har också anpassats beroende på det empiriska materialet i vad 
som kan beskrivas som en abduktiv process mellan teori och empiri. Vissa 
praktiktyper har också tillkommit under analysens gång, då de tidigare teore-
tiskt grundade praktikerna inte räckt till för att täcka in vad som uppfattats 
som viktiga empiriska fynd. Det innebär både att definitionen av praktiker 
vidgats och att empirisk grundade typer av praktiker konstruerats under det 
empiriska analysarbetet. 

Rasifierande praktiker: För att överhuvudtaget kunna tala om praktiker 
gentemot personer med ”utländsk bakgrund” förutsätter det att personerna 
som praktikerna riktas mot anses ha utländsk bakgrund – att någon form av 
särskiljande görs och att det aktuella särskiljandet tillskrivs betydelse. Särskil-
jandet förutsätter dock inte alltid rasifierande praktiker. Rasifieringsprocesser 
är svåra att fånga med hjälp av de intervjuer som studien bygger på och ofta 
föregår rasifieringen själva handlingssituationerna som villkorar praktikerna i 
fråga mot personer med ”utländsk bakgrund”. För att definiera en praktik som 
rasifierande förutsätts att aktörerna har en uppfattning om kulturell eller bio-
logisk annorlundahet och inte bara att någons födelseplats eller medborgar-
skap lyfts fram.   

Exploaterande praktiker: Exploaterande praktiker är en del av marxistiskt 
influerade förklaringar för hur kapitalister eller arbetsköpare kan exploatera 
rasifierade delar av arbetarklassen i större utsträckning än de kan exploatera 
den inhemska arbetarklassen (se t.ex. Bonacich m.fl., 2008) De som befinner 
sig i privilegierade tillägnelsepositioner kan här ha ett gemensamt intresse 
med kapitalister och exploaterande praktiker kan generellt kopplas samman 
med eliter eller privilegierade grupper (Wright, 1997, s. 21ff; Mulinari & Ne-
ergaard, 2012, s. 16f).  

Exkluderande praktiker: Om exploaterande praktiker främst förknippas 
med privilegierade klasspositioner förknippas exkluderande praktiker främst 
med arbetarklassen (jfr Mulinari & Neergaard, 2012, s. 16f). Castles & Ko-
sack beskriver de exkluderande praktikerna som en möjlig strategi för den in-
hemska arbetskraften att stänga ute arbetskraft med ”utländsk bakgrund” och 
Bonacich beskriver arbetarklassens liering med kapitalet i en strävan efter att 
stänga ute ”utländsk” arbetskraft i termer av förskjutning.” (Castles & Kosack, 
1973; Bonacich, 1972). Weberianska teorier om utestängning visar dock på 
möjliga exkluderande praktiker även bland de med mer privilegierade klass-
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positioner, exempelvis genom utestängningsmekanismer kopplade till pro-
fessionen. Men exkluderande praktiker kan oberoende av klassposition också 
handla om att skydda rättigheter eller materiella och symboliska tillgångar i 
bredare mening. Exkluderande praktiker syftar inte här bara på praktiker 
kopplade till arbetsmarknaden, utan på alla praktiker som i olika situationer 
syftar till att stänga ute eller få bort personer för att de har ”utländsk bak-
grund”.  

Undvikande praktiker: Undvikande praktiker kan både vara att undvika en-
skilda individer eller grupper med ”utländsk bakgrund”, och platser, före-
ningar eller arbetsplatser där många har ”utländsk bakgrund”. För enskilda 
individer eller grupper kan det dels handla om att undvika att hamna i situa-
tioner med personer som har ”utländsk bakgrund”, dels att lämna situationer 
där det finns personer med ”utländsk bakgrund”. Samma uppdelning går att 
göra gällande platser, föreningar och arbetsplatser. ”white flight” och ”white 
avoidance” är båda exempel på undvikande praktiker. 

Segregerande praktiker: Både exkluderande och undvikande praktiker kan 
ha segregerande effekter, men det behöver inte nödvändigtvis vara det över-
gripande målet med de praktikerna.  Segregerande praktiker definieras här 
som praktiker som har särhållande av grupper av personer som anses vara 
”svenskar” respektive anses ha ”utländsk bakgrund” som avsikt.  

Inkluderande underordnande praktiker: Mulinari & Anders Neergaard har 
beskrivit den svenska fackföreningens strategier i relation till föreningen 
Fackligt Aktiva Invandrare (FAI) som en form av inkluderande underordning. 
Det vill säga att de inkluderas men inte på sina egna villkor och de får inget 
gehör för fackliga frågor som är kopplade till den specifika positionen som 
rasifierad arbetskraft (Mulinari & Neergarrd, 2004). Här används inklude-
rande underordning dels i den bemärkelsen, det vill säga inkluderande prakti-
ker som krav på underordning eller acceptans av specifika normer, intressen 
eller regler men inte på lika villkor, dels i bemärkelsen att personer med ut-
ländsk bakgrund inkluderas i specifika situationer och sammanhang därför att 
deras tillskrivna kulturella olikhet anses vara en fördel, utan att det innebär att 
de generellt inkluderas på lika villkor i andra situationer (se exempelvis Mu-
linari 2006).  

Samtliga de ovan beskrivna negativt särskiljande praktikerna är inspirerade 
av eller baserade på framförallt de teorier om rasism som presenteras i kapitlet, 
men även tidigare empirisk forskning har haft viss betydelse för att ta fram 
dem. Definitionerna av praktikerna har abduktivt anpassats i samband med 
analysen av det empiriska materialet. Följande praktiker fanns initialt inte med 
i analysen utan har konstruerats i samband med analysen av den empiri som 
pekar mot negativt särskiljande praktiker vilka inte bäst kan beskrivas inom 
ramen för de övriga typerna. Praktikerna nedan kan därför ses som främst em-
piriskt framtagna. 

Korrigerande praktiker: Praktiker som avser att förändra beteenden hos 
personer med ”utländsk bakgrund”. Det kan dels vara praktiker som syftar till 
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att få personer med ”utländsk bakgrund” till att ”anpassa sig” efter vad inter-
vjupersonerna anser vara svensk kultur, svenska normer eller svenska regler, 
dels handla om praktiker som syftar till att förändra ett beteende som anses 
generellt ofördelaktigt och som kopplas till att någon har ”utländska bak-
grund”. 

Strategiskt kontaktsökande praktiker: Praktiker som avser att ta kontakt 
med personer för att deras ”utländska bakgrund” erbjuder den kontakttagande 
något speciellt, utan att det leder till någon form av relation utöver den speci-
fika situationen. I det avseendet har praktiken likheter med inkluderad under-
ordning. 

Försiktighetspraktiker: Praktiker som innebär extra säkerhetsåtgärder för 
att handlingssituationen innefattar möten med personer eller platser som asso-
cieras med ”utländsk bakgrund”. Det vill säga att intervjupersonerna inte an-
vänder undvikande praktiker, men på olika sätt anpassar sig. Man åker till 
Förorten, men man gör det inte ensam eller man hämtar en person som befin-
ner sig där med bil, även om vederbörande i vanliga fall åker kollektivt. 

Då det empiriska materialet är baserat på individuella intervjuer är det van-
ligt att intervjupersonerna beskriver egna individuella praktiker, men praktiker 
beslutas och genomförs också i samarbete med andra. Det kan röra sig om en 
familj som bestämmer sig för att flytta, ett kompisgäng som inte vill umgås 
med personer med ”utländsk bakgrund” eller om beslut som rör en hel orga-
nisation, som till exempel att anställa fler ”svenskar”. Därför görs en distinkt-
ion mellan individuella praktiker, kollektiva praktiker och organisationsprak-
tiker. Det kan vara komplicerat att avgöra intervjupersonens roll i de två sist-
nämnda, men i enlighet med Archers morfogenetiska ansats analyseras de ut-
ifrån både de roller de befinner sig i och egna kapaciteter. Det komplicerade i 
att avgöra den enskildes betydelse i till exempel en rekryteringsprocess är ett 
exempel på en sådan situation (jfr Neergaard, 2006a, s. 25; 2006b, s. 253). För 
avhandlingen innebär det att dessa praktiker enbart analyseras som delaktighet 
i kollektiva och/eller organisationspraktiker. 

I kapitlet har jag presenterat de mest centrala teoretiska utgångspunkterna 
för studien. Flera av dessa har också betydelse för studiens design och genom-
förande. Det diskuteras närmare i det nästa kapitlet, som fokuserar på studiens 
uppläggning, metodmässiga överväganden, urval av intervjupersoner samt in-
samling och analys av det empiriska materialet. 
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4 Metod och material 

Avhandlingens syfte är att studera betydelsen av människors klassposition för 
rasistiska och negativt särskiljande praktiker gentemot personer med ”ut-
ländsk bakgrund”. Archer menar att hur vi konceptualiserar verkligheten är en 
avgörande faktor för all forskning. Särskilt lyfter hon fram betydelsen av den 
trefaldiga länken mellan ontologi, praktisk samhällsteori och metodologi (Ar-
cher, 1995, s. 2f, 7, 18ff; se även Skeggs, 2000, s. 35). Avhandlingens sociala 
ontologi och dess reglerande roll för teoretiska resonemang avhandlades i fö-
regående kapitel. Avsikten med det här kapitlet är att vidare synliggöra hur 
den trefaldiga länken ser ut i denna studie. Genom att ingående diskutera 
forskningsdesign och reflektioner över valet av intervjuer och observationer, 
urval samt genomförandet av fältarbete och analys, är förhoppningen att vägen 
till studiens resultat ska bli mer transparent och möjlig att bedöma. Såväl 
marxistiskt som feministiskt inriktade forskare har synliggjort hur vetenskap-
lig kunskapsproduktion är kopplad till produktion/reproduktion av olika do-
minansrelationer. Vikten av att diskutera metodologin är därmed även bety-
delsefull för att demaskera de privilegieförhållanden som är kopplade till kun-
skapsproduktionen (se t.ex. Skeggs, 2000, s. 33ff).  

Kapitlet består av fem olika avsnitt som tillsammans innehåller dels argu-
mentation för val av metoder, forskningsdesign, urval och kunskapsanspråk, 
dels beskrivningar av genomförda intervjuer och observationer, analyser av 
materialet och etiska överväganden. 

4.1 Att studera hur klass har betydelse 
De forskningsfrågor som vägleder denna studie handlar om hur skillnader 
kopplade till klassposition får betydelse för vilka negativt särskiljande prakti-
ker, i vilka för klass utmärkande sammanhang och situationer praktikerna fö-
rekommer, samt orsakerna till dessa praktiker. Studien bygger i första hand på 
tjugo individuella intervjuer: tio intervjuer med personer som bor i ett arbetar-
klassområde med arbeten som placerar dem i arbetarklasspositioner och tio 
intervjuer med personer som bor i ett mer privilegierat område och har arbeten 
som placerar dem i mer privilegierade klasspositioner. Vid sidan av intervju-
erna har observationer genomförts i områdena. Dessutom har olika former av 
statistik och information om bostadsområdena och de boende samlats in, vil-
ket har haft betydelse för urval, intervjuer, observationer och analys. Konkret 
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har människors praktiker analyserats genom relationen mellan aktörer och de-
ras egna intentioner, erfarenheter, och upplevelser å ena sidan och sociala och 
kulturella strukturers villkorande å andra sidan. Målsättningen har varit att få 
omfattande kunskap om två i avseende på klassposition olika ”grupper” för att 
möjliggöra att studera hur olika praktiker varierar och att identifiera orsakerna 
till de olika praktikerna. En mer detaljerad kunskap om specifikt utvalda grup-
per kan som Svallfors menar ge bättre möjlighet att förklara olika till klass 
kopplade samband (Svallfors, 2004, s. 42f). 

Studien har ett förklarande anspråk. Den tidigare avsaknaden av kunskaper 
om orsakerna bakom den här sortens praktiker hänger i viss bemärkelse sam-
man med frågans komplexitet, men kan också bero på begränsningar i de me-
todologiska angreppssätt som varit dominerande. I den svenska kontexten är 
det främst kvantitativt inriktad forskning om attityder som ligger bakom slut-
satser om klass och rasism (den nämnda forskningen har diskuterats mer ut-
förligt under 2.2 Den främlingsfientliga arbetarklassen och den toleranta me-
delklassen). Resultaten visar på relevanta samband mellan klass och attityder 
till personer med ”utländsk bakgrund”. Som alla studier har de dock sina be-
gränsningar. En sådan begränsning är just möjligheten att identifiera de mek-
anismer som orsakar sambanden (Danermark, m.fl., 2003, s. 94f; Hedström & 
Swedberg, 1996; Sayer, 1984). Danermark m.fl. menar att den form av sam-
band som kan identifieras med extensiva ansatser (vilket kan liknas vid kvan-
titativa metoder) i sig självt inte visar på vilka mekanismer som verkar, även 
om de extensiva ansatserna utgör ett viktigt hjälpmedel i sökandet efter dem 
(Danermark, m.fl., 2003, 274f). Vid frågeställningar som har förklarande an-
språk, menar samma forskare, bör forskningsansatsen även omfatta intensiva 
ansatser (olika former av kvalitativa metoder) för att kunna identifiera gene-
rativa mekanismer och under vilka omständigheter de verkar. 

Kvalitativt inriktade studier med intervjuer som grundläggande metod om-
fattar ofta ett intresse för människors subjektiva meningsskapande (Kvale & 
Brinkmann, 2013, s. 132f), så även denna studie Samtidigt har sådana studier 
kritiserats för att inte i tillräckligt hög utsträckning beakta de strukturella vill-
kor meningsskapandet sker under. Porter (2002) argumenterar i relation till 
studier av rasism för att etnografins användbarhet i vissa fall begränsats ge-
nom att de strukturella villkorens betydelse inte beaktats i tillräckligt stor ut-
sträckning.62 Han anser därför att forskningsansatser behöver: 

[B]e grounded in an ontological, epistemological and methodological model 
that can provide a deeper understanding than subjectivism is capable of; one 
which is able to link the subjective understandings of individuals with the 

                               
62 Han menar att en anledning till detta är att sådana etnografiska studier i alltför stor utsträck-
ning dominerats av fenomenologiska perspektiv med fokus på det subjektiva meningsskapan-
det, med en skepsis gentemot betydelsen av bakomliggande sociala strukturer (Porter, 2002). 
Även om Porter i första hand specifikt diskuterar etnografi är flera av resonemangen samtidigt 
relevanta för kvalitativa metoder mer generellt. 
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structural positions within which those individuals are located. (Porter, 2002, 
s. 57)  

I likhet med Porter är den kritiska realismens sociala ontologi, med en analy-
tisk dualism mellan struktur och aktör, en viktig utgångspunkt för studien. Be-
tydelsen av de strukturella villkoren och möjligheten att fånga dem även via 
kvalitativa ansatser som fokuserar på klass har också visat sig i flera tidigare 
studier om klass respektive rasism (se t.ex. Wennerström, 2003; Skeggs, 2000; 
Porter, 1985; Willis, 1983).63 För denna studie har det varit centralt att förstå 
det subjektiva meningsskapandet i relation till för klass utmärkande vardags-
sammanhang, vilket innefattar att förstå hur meningsskapande och motiv för 
praktiker också är strukturellt villkorade. 

Forskarens betydelse för kunskapsproduktionen hamnar ofta i centrum vid 
metodologiska och kunskapsteoretiska diskussioner. Michel Wieviorka menar 
att det vid studier av rasism är särskilt viktigt att studera relationen mellan 
forskarens och studiens subjekt (Wieviorka, 2004, s. 53). Sean Elias och Joe 
R. Feagin argumenterar för att ”vita” forskare konsekvent underskattat eller 
bortsett från rasismens betydelse och konsekvenser, samtidigt som den etable-
rade (”vita”) vetenskapen därigenom reproducerat och osynliggjort ”vitas” 
privilegier. Även om de själva, varande ”vita” forskare, lyfter fram den egna 
reflektionen om rådande rasistiska strukturer som viktig, kan de enligt dem 
själva ändå aldrig undgå sina privilegier och de konsekvenser dessa får för 
deras sätt att se på vetenskapliga försök att studera rasism. Själva reflexivite-
ten kopplas till ”ras” och att vara ”vit” i ett samhälle kännetecknat av institut-
ionell rasism (Elias & Feagin, 2016, s. 10, kap. 4). Liknande kritik men riktad 
mot själva metodanvändandet, hos i första hand ”vita” forskare, finns också 
vid studier som på olika sätt mäter betydelsen av ”ras” eller rasism (Marks, 
2008). Denna studies avsikt är inte att mäta rasism, studera dess konsekvenser 
eller att analysera upplevelsen hos personer som utsätts för rasism, utan att 
fokusera på att få kunskaper om rasistiska och andra negativt särskiljande 
praktiker. Det innebär fortfarande att jag som forskare i definierandet av stu-
diens objekt, valet av teorier, utformandet av studiens design och i analysar-
betet gör avgörande val, men betydelsen av forskarens sociala position för 
dessa val blir upp till läsaren att bedöma. Att som forskare själv via någon 

                               
63 Ulla- Britt Wennerström använder sig av Archers analytiska dualism i sin intervjustudie om 
kvinnliga klassresenärer och identifierar viktiga strukturella villkor som möjliggjort dessa. Be-
verley Skeggs har senare beskrivit den metod som hon använde i Att bli respektabel (2000) som 
en etnografi byggd på en specifik historiematerialistisk förståelse. Centralt är den traditionella 
marxistiska uppfattningen att människor skapar historia men inte på sina egna villkor (Skeggs, 
2012, s. 67). Förståelsen för det motstånd gentemot skolan som Paul Willis’ grabbar uppvisar i 
hans studie Fostran till lönearbete skulle vara ytterst begränsad om Willis inte analyserat detta 
beteende i förhållande till dels den omgivande arbetarklasskulturen, dels de djupare kapitalist-
iska klasstrukturerna och skolsystemet med dess funktion inom det kapitalistiska systemet. Wil-
lis är själv också tydlig med detta och betonar vid ett flertal tillfällen behovet av att tränga in 
under det han kallar den etnografiska ytan (Willis, 1983, s. 210f, 293). 
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form av introspektion resonera mer utförligt om den egna sociala positionens 
betydelse för dessa val och studiens analys kan synliggöra centrala makta-
spekter och bidra till att studiens premisser blir mer transparenta, men stannar 
alltför ofta vid rena spekulationer eller floskler. Det finns dock för den här 
studien konkreta aspekter att diskutera, som betydelsen av att i mötet med in-
tervjupersonerna uppfattas som ”vit svensk”, vilket jag återkommer till senare 
i kapitlet.   

Jag menar att även om forskarens institutionella position, hennes eller hans 
akademiska miljö och övriga sociala positioner – som att som ”vit” man i aka-
demin studera frågor om klass och rasism – har betydelse för studien, finns 
ingen given överensstämmelse mellan det och den kunskap som produceras 
(Porter 2002; Skeggs, 2000). Porter riktar från ett kritisk realistiskt håll kritik 
mot postmodernistiska perspektivs alltför ensidiga ifrågasättande av forska-
rens position och kunskapens generaliserbara giltighet, där mer ”extrema” va-
rianter helt reducerat den producerade kunskapen till att vara ett resultat av 
forskarens ”uppfinningar” snarare än mer eller mindre korrekta beskrivningar 
av sociala fenomen (Porter, 2002, s. 56ff). Enligt den kritiska realismen har 
vetenskapen både en transitiv och en intransitiv dimension, det vill säga att 
den vetenskapliga kunskapsproduktionen alltid är beroende av språk, begrepp, 
sinnen, teorier och så vidare (vetenskapens transitiva dimension), men det 
finns också en verklighet bortom våra beskrivningar som dessa beskrivningar 
handlar om (vetenskapens intransitiva dimension, Bhaskar, 2008, s. 22ff; Da-
nermark m.fl., 2003, s. 49ff). Att reducera vad som är till vad vi kan veta, 
vilket är vanligt i radikalt socialkonstruktivistiska perspektiv (Elder-Vass, 
2012), är ett uttryck för vad Bhaskar kallar det epistemiska felslutet (Bhaskar 
1991:13ff). Den ontologiska klyftan mellan den transitiva och den intransitiva 
dimensionen innebär att kunskap alltid är felbar, men accepterandet av veten-
skapens intransitiva dimension innebär att vårt språk, våra diskurser och våra 
teorier (och i förlängningen den vetenskapliga kunskapen) handlar om en i 
relation till oss relativt oberoende verklighet (Bhaskar, 2008, s. 21ff; Collier, 
1994, s. 50ff). Vetenskaplig kunskap är därför mer eller mindre felbar (Seldén, 
2005, s. 75; Danermark m.fl., 2003, s. 41ff;), och bör granskas och bedömas 
därefter.  

4.2 Konstruerandet av två klassmässigt skilda ”grupper” 
Det finns flera forskningsmässigt relevanta tillvägagångssätt för att realisera 
urvalet av intervjupersoner och åstadkomma studiens klasskomparativa an-
sats. I denna studie har kriterierna för konstruktionen av de i avseende på 
klassposition skilda “grupperna” och det praktiska genomförandet av urvalet, 
utöver de klassteorier som diskuteras, även bestämts genom att beakta tidigare 
forskning, teorier om relationen mellan klass och rasism och praktiska 
aspekter.  
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Urvalet har genomförts i två steg. Först valdes två socioekonomiskt skilda 
bostadsområden, Blåklockan och Gullvivan, där ett stort antal av de boende i 
respektive område har arbetarklasspositioner respektive mer privilegierade 
klasspositioner i enlighet med kombinationen av neomarxistiska och neo-
weberianska klasskriterier. I ett andra steg operationaliserades kriterierna för 
arbetarklasspositioner och mer privilegierade klasspositioner för ett urval av 
specifika intervjupersoner. Genom detta tvåstegsurval säkrades att intervju-
personerna från bostadsområdet där majoriteten hade arbetarklasspositioner 
också själva hade det, och vice versa att intervjupersonerna från bostadsområ-
det där majoriteten av de boende hade mer privilegierade klasspositioner 
också själva hade det. Både valet av bostadsområden och intervjupersoner 
kommer nu att diskuteras närmare. 

För att möjliggöra observationer krävs någon form av geografisk och 
platsmässig avgränsning. De klassteoretiska perspektiv som ligger till grund 
för urvalet, liksom majoriteten av de marxistiskt eller weberianskt influerade 
teoretiska perspektiv som fokuserat på relationen mellan klass och rasism, tar 
sin utgångspunkt i människors arbetsförhållanden och deras position på ar-
betsmarknaden eller inom produktionsförhållandena. Jag har dock emellertid 
i stället valt två klassmässigt olika bostadsområden som utgångspunkt. Att 
välja två specifika arbetsplatser hade, sett till dominerande teoribildning om 
klass och rasism, inneburit en risk att snarare rikta studiens fokus mot skillna-
den mellan just två specifika arbetsplatser, eller två specifika yrkesbranscher, 
än klass i en vidare mening. Det finns exempelvis stora skillnader, som inte 
alltid följer traditionella klassgränser, i hur olika sektorer på arbetsmarknaden 
“utsätts” för konkurrens från “utländsk” arbetskraft. Personer med likartad 
klassposition kan ha skilda strukturella förutsättningar för att eventuellt upp-
leva invandring eller arbetsmigration som ett hot mot den egna positionen på 
arbetsmarknaden (Kriesi m.fl., 2006). Min ambition har därför varit att få in-
tervjupersoner med en spridning av olika yrken. 

Hur och var människor bor utgör inte i sig ett kriterium för att bestämma 
deras klassposition, men klasspositionen har ofta betydelse för var och under 
vilka omständigheter någon bor (Andersson, 2007, s. 116; 2001, s. 141). De 
två valda bostadsområdena är båda urbana och ligger på pendlingsavstånd från 
Stockholm. Studien är därmed en jämförelse mellan en urban arbetarklass och 
urban ”grupp” av personer med mer privilegierade klasspositioner. En jämfö-
relse mellan stad och landsbygd hade riskerat att flytta fokus från andra viktiga 
dimensioner av klasspositionens betydelse. De valda områdena skiljer sig åt 
när det kommer till de boendes inkomster, utbildningsnivå och vilka typer av 
arbeten som de i huvudsak livnär sig på. Även upplåtelseformerna skiljer sig 
åt, där det valda arbetarklassområdet består av hyreslägenheter, medan det so-
cioekonomiskt mer privilegierade området består av villor och bostadsrätter. 
Den socioekonomiska bostadssegregation som är utmärkande för Sveriges 
städer innebär att det är förhållandevis enkelt att klassmässigt välja två kon-
trasterande områden (jfr Lilja, 2015, s. 50ff). Dessa skillnader till trots har 
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avsikten inte varit att välja så kontrasterande områden som möjligt. Inget av 
områdena har någon omfattande social problematik i form av arbetslöshet, bi-
dragsberoende eller omtalade problem med missbruk eller kriminalitet. En 
hög andel av de boende i arbetsför ålder har arbeten. Genom valet av ett rela-
tivt välmående arbetarklassområde undviks en jämförelse mellan personer 
som bor i socioekonomiskt privilegierade områden respektive personer som 
bor i områden med stora sociala problem, vilket skulle innebära att flera vik-
tiga klasskomparativa aspekter hade riskerat att hamna i bakgrunden. 

Arbetarklassområdet Blåklockan 
Arbetarklassområdet Blåklockan är ett för studien delvis konstruerat område. 
Gränserna för området har jag dragit baserat på likheter i typen av bostäder, 
ekonomiska förhållanden och det kommunala bostadsbolagets områdesindel-
ningar. De gränserna är dock inte självklara för alla som bor där, det vill säga 
alla intervjupersoner har inte samma uppfattning om vilka gatuadresser som 
inryms i Blåklockan. Sammantaget utgörs det utvalda området för studien av 
fyra olika gatuadresser och knappt 500 lägenheter.64 Dessa utgörs främst av 
två- och trerumslägenheter, men det finns även enrums-, fyrarums- och fem-
rumslägenheter. Fyra av de fem gatorna består av trevåningshus som byggts 
från 1950-talet fram till och med 1970-talet och lägenheterna har sedan reno-
verats efter år 2000. Lägenheterna är både invändigt och utvändigt välskötta, 
och i området som helhet finns föga av synlig förstörelse. Områdets centrum, 
där det finns ett torg med bland annat restaurang/pub, mataffär, frisör, vård-
central och servicehem, är däremot nedgånget och slitet. Utöver det finns ett 
par mindre butiker och pizzerior belägna i ett par av hyreshusens botten- och 
källarplan. I de omkringliggande områdena finns i huvudsak andra mer ny-
byggda hyreslägenheter och villor. Kommunens centrum ligger inom några 
minuters promenadavstånd och utgör en knytpunkt för kollektivtrafiken. Här 
finns också bland annat ett bibliotek, två gymnasieskolor, en idrottshall och 
en välbesökt pub. 

Befolkningsmässigt har cirka 20 procent utländsk bakgrund (enligt den of-
fentliga kategoriseringen om att antingen vara född utomlands eller ha två för-
äldrar som är det). De flesta av dessa kommer från Sveriges stora invandrings-
länder som Finland, f.d. Jugoslavien, Polen, Turkiet och Irak. Socioekono-
miskt kan Blåklockan, som sagts ovan, beskrivas som ett relativt välmående 
arbetarklassområde. Medelinkomsten ligger i paritet med resten av Sverige 
och arbetslöshetsnivåerna och behovet av försörjningsstöd ligger lite under 
det nationella genomsnittet.65 Det, tillsammans med att urvalet begränsades till 

                               
64 Enligt det kommunala bostadsbolagets indelning utgörs egentligen området av sex olika ga-
tuadresser, men två stycken valdes bort. I det ena fallet berodde det på att gatuadressen endast 
utgjordes av seniorboenden och i det andra fallet berodde det på att inkomstnivåerna generellt 
var betydligt högre än för de övriga gatorna. 
65 I den statistiken ingår den gatuadress som senare valdes bort då hyresnivåerna och inkomst-
nivåerna där var betydligt högre. 
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intervjupersoner som har arbeten, innebär att de som studeras tillhör ett för-
hållandevis välmående skikt inom den urbana arbetarklassen. 

Det privilegierade Gullvivan  
Gullvivan är i likhet med Blåklockan ett konstruerat område för den här stu-
dien, och intervjupersonerna kan sägas komma från två delvis olika delar av 
området. Majoriteten av intervjupersonerna från Gullvivan bor i villor belägna 
efter samma väg, vilken löper längs en sjökant. Området utvidgades en bit in 
i studien till att även omfatta direkt anslutande bostadsrätter i sökandet efter 
intervjupersoner. I Gullvivan finns en båtklubb och en större idrottsanlägg-
ning, men inte särskilt mycket kommers. Till olika slags handel finns möjlig-
heter i kommunens centrum som ligger omkring 20 minuters promenad bort.  

Gullvivan skulle gissningsvis beskrivas som vackert beläget där de flesta 
har sjöutsikt och till bostäderna finns omgivande natur. Att bo här kräver bo-
stadsköp för flera miljoner, vilket både beror på läge och på att de flesta bo-
endena är förhållandevis stora. På cirka tjugo minuters promenadavstånd finns 
alltså kommunens centrum, som utöver tågstation och kommunens nav för 
kollektivtrafik innefattar mataffärer, köpcentrum och flera restauranger. Kom-
munen som helhet är förhållandevis rik, och Gullvivan kan beskrivas som nå-
got av en gräddhylla. Den fina omgivningen, närheten till Stockholm och bo-
städerna som sådana gör det till ett attraktivt område att bo i. De flesta som 
bor i Gullvivan har höga inkomster, och en betydande andel har inkomster 
som placerar dem bland de tio procenten med högst inkomster från förvärvs-
arbete.66 De befinner sig ofta i klassmässigt privilegierade tjänstemannaposi-
tioner eller är ekonomiskt framgångsrika egenföretagare.  

Gullvivan kan beskrivas som ett socioekonomiskt privilegierat område. 
Medelinkomsten är hög och även om det finns personer i arbetsför ålder som 
inte arbetar eller studerar har en försvinnande liten del av de boende någon 
form av försörjningsstöd. Mindre än 10 procent har någon form av utländsk 
bakgrund. Eftersom de som har utländsk bakgrund i Gullvivan är så pass få 
och har bakgrund i flera olika länder går det inte att tala om dominerande ur-
sprungsländer. I relation till Blåklockan är det oproportionerligt många som 
har bakgrund i västerländska länder som till exempel Tyskland, Danmark och 
Irland, men också Uruguay, Chile och Iran. 

Urvalets klassteoretiska grund 
Det första steget i tvåstegsurvalet var att välja två bostadsområden. Men att 
välja intervjupersoner från två socioekonomiskt olika bostadsområden garan-
terar inte att intervjupersonernas klasspositioner skiljer sig åt. För att säker-
hetsställa kontakt med personer med rätt klasspositioner har individuella kri-

                               
66 Gränsen för att tillhöra de tio procenten med högst löneinkomst ligger runt cirka 49 000 kro-
nor i månaden (cirka 53 000 för män och 45 000 för kvinnor, SCB, 2018).    
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terier för arbete, inkomst och utbildning använts vid det andra steget. En skil-
jelinje bland forskare som studerar klass är vad själva definitionen av klass 
ska innefatta och vad klass antas kunna förklara. Jag har tidigare argumenterat 
för en smalare definition av klassposition som inte beaktar exempelvis livsstil, 
kulturpreferenser, konsumtion eller klassmedvetande i urvalet (jfr Svallfors, 
2010, 2004). För denna smalare definition är även Webers och senare Gold-
thorpes distinktion mellan klass och status betydelsefull. Operationaliseringen 
av klasskriterier till konkreta urvalskriterier har också berott på praktiska över-
väganden – som vilken information som på förhand är möjlig att få fram om 
potentiella intervjupersoner.  

Studien är inte baserad på en jämförelse mellan kapitalister och arbetare 
och det finns ingen ambition att genom urvalet kunna jämföra två specifika 
klasser. Målet med urvalet är i stället att konstruera två ”grupper” – en med 
arbetarklasspositioner respektive en med mer privilegierade klasspositioner – 
vars klasspositioner skiljer sig åt i relation till både Wrights och Goldthorpes 
klasscheman, samtidigt som det inom respektive ”grupp” finns viss klassmäs-
sig homogenitet. De fem kriterier som använts vid urvalet är (1) yrke, 
(2) huruvida de är arbetsledare för andra, (3) inkomst, (4) att de har haft arbete 
under de senaste 18 månaderna och (5) utbildning.67  

Kriterierna för (1) intervjupersonernas arbete och (2) huruvida de leder ar-
bete eller ej är viktiga för både marxistiska och weberianska klassanalyser. De 
klassifikatoriska likheterna mellan Wright och Goldthorpe innebär att de ut-
valda intervjupersonerna har arbeten som enligt Wrights klasschema placerar 
dem i lägre klasslokaliseringar inom arbetarklassen och som enligt Goldthor-
pes schema hamnar i klass III, VI och VII. I urvalsgruppen med högre klass-
positioner ingår människor som själva äger företag, det vill säga vad Marx och 
Wright skulle definiera som kapitalister (även småborgare enligt Wrights klas-
schema), men även människor som enligt Wrights klassmodell innehar högre 
lokaliseringar bland de som säljer sin arbetskraft (vilket ofta definieras som 
medelklassen) och högre tjänstemän i serviceklassen enligt Goldthorpes klas-
schema (klass I och II). 

Loïc Wacquant har beskrivit kategoriseringen av medelklassen som en av 
de mest svårlösta sociologiska frågorna och (inte minst) den marxistiska klas-
sanalysens stora skamfläck. Han påpekar att de ”flesta teorier om medelklas-
sen lider av begäret att på pappret lösa det som inte är löst i verkligheten” 
(Wacquant, 2012, s. 100). I stället efterlyser han en förståelse för hur medel-
klass(er) har formats och ständigt omformas genom symboliska och politiska 
strider. Ett klassbaserat urval nödvändiggör just en strävan efter att i någon 
mening lösa problemet på pappret – för den här studien att kunna identifiera 

                               
67 Valet av kriterier liknar också de kriterier som Lamont använt för sina studier om amerikan-
ska och franska medelklassmän respektive amerikanska och franska arbetarklassmän (Lamont, 
1994; 2000). 
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mer privilegierade klasspositioner även bland de som inte äger produktions-
medel eller har särskilt hög auktoritet. Det är som sagt inte oproblematiskt att 
definiera mellanliggande klasser med de klassteoretiska perspektiv som an-
vänds, särskilt marxistiska, bland annat på grund av perspektivens oförmåga 
att fånga medelklassens heterogena karaktär (Wacquant, 2012).68 Att endast 
välja kapitalister hade inneburit ett alltför litet urval, och att ett stort antal 
människor i intressanta klasspositioner hamnade utanför. Genom att välja per-
soner med yrken som enligt Goldthorpes schema kategoriseras som klass I och 
II valdes även sådana som i stor utsträckning är placerade i de högre klasslo-
kaliseringarna hos Wright (kännetecknade av motstridiga klasslokaliseringar 
och privilegierade tillägnelsepositioner).69 För att anknyta till Wacquant, som 
annars är kritisk mot både det marxistiska och det weberianska perspektivens 
tillkortakommanden när det kommer till försöken att definiera medelklassen, 
”förefaller denna syntes mellan ’produktionscentrerade’ och ’marknadscen-
trerade’ vara mycket mer övertygande än betraktelsesätten var för sig” 
(Wacquant, 2012, s. 99). 

Inkomst från arbete (3) är inget självklart klasskriterium i Wrights modell, 
men är i regel en av effekterna av platsen inom produktionsförhållandena. 
Detsamma går att säga om inkomster som en effekt av arbetsförhållanden och 
anställningsvillkor i relation till weberianska perspektiv, och inkomsten har 
stor betydelse för människors olika marknadschanser. Det finns ingen given 
inkomstgräns att sätta för att särskilja de två grupperna av intervjupersoner 
klassmässigt åt, men målsättningen har varit att välja inkomstnivåer för arbe-
tarklassen som är vanliga för arbetarklassyrken och inkomster som är högre 
än så för gruppen med privilegierade klasspositioner. De utvalda intervjuper-
sonerna från arbetarklassen befinner sig i inkomstspannet 200 000–360 000 
kr per år utan större kapitaltillgångar, medan de med mer privilegierade klass-
positioner som valdes ut hade en inkomst på över 480 000 kr per år. 

Att människor ska ha haft samma arbete åtminstone de senaste 18 måna-
derna (4), har inte använts för att särskilja utifrån klass, utan gäller för samtliga 

                               
68 För att få en bättre förståelse av framförallt relationen mellan medelklasser och arbetarklass 
kan det visa sig viktigt att även beakta symboliska och emotionella dimensioner kopplade till 
klass. Klassforskare som fokuserat på frågor kring exempelvis skam, normalitet, respektabilitet 
och självkänsla har visat på betydelsen av medelklassens överordnade position (se t.ex. Sayer, 
2005a; Skeggs, 2000), vilket också kan vara av relevans för min studie. På frågan om hur många 
medlemmar medelklassen har skriver Skeggs att hon brukar svara: ”Jag vet inte och jag bryr 
mig inte, men jag vet och kan visa att den fortfarande förföljer arbetarklassen” (2012, s. 77). 
Jag menar dock att dessa dimensioner inte bör ingå i den definition av klass som ligger till grund 
för mitt urval, utöver att utbildning finns med som urvalskriterium (vilket ofta ses som en viktig 
resurs vid olika symboliska strider). Betydelsen av frågor kring normalitet, skam och respekta-
bilitet i relation till klass är en empirisk fråga. 
69 Bengtsson m.fl. (2013) argumenterar för att medelklassen skall ses som ett uttryck för klass-
identitet snarare än för klassposition. I stället argumenterar de i relation till klassposition att 
göra skillnad på arbetarklassyrken och tjänstemannayrken. Konkret innebär dock det en lik-
nande uppdelning som ligger till grund för den här studiens urval då distinktionen är av bety-
delse för Goldthorpes klasskategorisering. 



 99

intervjupersoner. Kriteriet fyller två funktioner. För det första visar forskning 
att arbetslöshet har betydelse för negativa förhållningssätt till invandring och 
att radikala högerpopulistiska partier ofta har ett oproportionerligt stort stöd 
bland arbetslösa. Det går att argumentera för att det är utmärkande för en ar-
betarklasstillvaro att ha erfarenhet av eller riskera att bli arbetslös i större ut-
sträckning än i en mer privilegierad klasstillvaro (Chan & Goldthorpe, 2007, 
s. 13), men att vara arbetslös innebär ofta en särskilt utsatt position inom ar-
betarklassen jämfört med de som har arbeten. Det är för människor utanför 
arbetsmarknaden som exempelvis fattigdom har ökat mest i Sverige (Bengts-
son, Gustavsson & Hörnqvist, 2012b, s. 139). Att intervjua personer som pre-
cis kommit från arbetslöshet hade därför riskerat att ”skymma” delar av klass-
jämförelsen. För det andra har personer som har haft liknande arbete under en 
längre period en stabilare klassposition. Problemet med motstridiga klasslo-
kaliseringar som en konsekvens av temporärt arbete kvarstår trots mitt ur-
valskriterium på 18 månader med samma arbete (Wright, 1997, s. 16ff), men 
det minskar problemet.70 

Urvalskriteriet utbildning (5) har i flera avseenden nära koppling till klass. 
Utbildning är för Goldthorpe en betydelsefull resurs som påverkar möjligheter 
på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och möjligheter till mer privilegie-
rade klasspositioner. Enligt Wrights klassperspektiv är utbildning en typ av 
färdigheter som kan leda till mer privilegierade tillägnelsepositioner. Samti-
digt är utbildning i sig självt, i form av exempelvis bildning, snarare utmär-
kande för statusgrupper än för klasser. Det är även möjligt att inneha höga 
klasspositioner utan högre utbildning. Däremot innebär en universitetsexamen 
för personer som via sitt yrke tillhör arbetarklassen till skillnad från de utan 
examen en möjlighet till uppåtgående klassmobilitet och rörlighet på arbets-
marknaden. En högre utbildning än vad arbetet kräver innebär ofta att klass-
positionen är mer temporär (Wright, 1997, s. 16ff). Ingen av intervjuperso-
nerna med arbetarklassposition har någon högskoleexamen, medan utbildning 
inte använts som kriterium för intervjupersonerna med mer privilegierade 
klasspositioner. 

Urval av intervjupersoner 
De fem olika kriterierna har sedan omsatts i praktiken för att garantera skill-
nader i klasspositioner mellan de två konstruerade grupperna av intervjuper-
soner. Den första uppgiften var att ta fram de aktuella adresserna för respek-
tive område och vilka som bodde där. Via Skatteverket togs de boendes slut-

                               
70 Lamont har som kriterium att de personer hon intervjuar skall ha haft heltidsarbete i fem år. 
Detta är dock inte möjligt i mitt fall utan att exkludera ett alldeles för stort antal möjliga perso-
nern att intervjua. Att kräva heltidsarbete innebär också att det blir svårare att kunna få tag i 
kvinnor att intervjua då de oftare arbetar deltid (vilket inte Lamont behöver beakta då hon end-
ast studerade män, se Lamont, 2000). Ingen av de intervjuade arbetar dock under 75 procent av 
en heltidstjänst.  
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besked för den senaste deklarationen fram, vilket ger årsinkomst från för-
värvsarbete och eventuell skatt betald på kapitaltillgångar (exempelvis skatt 
på fritidshus). Detta gav dels en bild över de generella inkomstnivåerna i om-
rådena, dels en möjlighet att välja ut specifika personer till intervjuerna. För 
att få en överblick över eventuella inkomstskillnader mellan de olika adres-
serna i områdena har även taxeringskalendern använts,71 vilket resulterade i 
att en av de tänkta gatuadresserna i Blåklockan uteslöts på grund av genom-
gående högre inkomster (och det visade sig också att hyresnivåerna var betyd-
ligt högre på den gatuadressen).  

Deltagarna befinner sig inom åldersspannet 28–65 år, där det enda ur-
valskriteriet för ålder var att de skulle vara myndiga i arbetsför ålder och ha 
haft samma arbete i 18 månader. Via personnumren har deras arbetsgivare 
tagits fram från Försäkringskassan. Då Försäkringskassan bara kan uppge ar-
betsgivare saknades mer exakta uppgifter om personernas arbete och arbets-
uppgifter (att kontakta arbetsgivaren för information var inte aktuellt av etiska 
skäl). I de flesta fall är därför urvalet endast baserat på antaganden utifrån 
information om arbetsgivare och inkomst. Detta har dock inte inneburit något 
problem för studien då de personer som valts ut visade sig ha arbeten som 
stämmer väl med antagandena vid urvalet.72 Den klassmässigt minst privile-
gierade bland intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner är 
Cecilia som arbetar som gymnasielärare. Hennes inkomst som förstelärare 
fick mig att initialt tro att hon hade en högre tjänst på den skola där hon arbe-
tade. Egenföretagare och företagare med endast ett fåtal anställda är klass-
mässigt svårplacerade och de med en årsinkomst under 480 000 kr per år har 
valts bort medan de med en årsinkomst över 480 000 kr har kategoriserats 
bland möjliga intervjupersoner med privilegierade klasspositioner. Genom 
Försäkringskassan och med hjälp av taxeringskalendrar från flera år har krite-
riet om minst 18 månaders arbete uppfyllts. 

Som redan nämnts är den genomförda uppdelningen inte en marxistisk så-
dan mellan kapitalister och arbetare. I huvudsak kan den beskrivas som en 
jämförelse mellan arbetarklass med förhållandevis trygg ekonomi och de som 
har privilegierade positioner i tjänstemannaklasser. De konkreta urvalskriteri-
erna är tillämpningar av Wrights och Goldthorpes klasscheman, men det finns 
                               
71 Taxeringskalendern ger dock inget personnummer, varför det var nödvändigt att gå via Skat-
teverket för att få fram mer information om tänkbara intervjupersoner. 
72 Initialt fanns en ambition att också ha en spridning mellan personer anställda inom offentlig 
respektive privat sektor. Den övergavs dock för att underlätta att få tag i intervjupersoner. Spe-
ciellt var det svårt att få tag i offentligt anställda från Gullvivan. Människor anställda inom 
privat sektor hamnar oftare i den auktoritära gruppen på den auktoritära-libertarianska skalan 
jämfört med människor inom offentlig sektor (vilket inte endast kan förklaras med att det är fler 
kvinnor än män som arbetar inom offentlig sektor). Klasstrukturen kan även sägas vara tydli-
gare i den privata sektorn när det kommer till den ägande klassen och skillnaderna är ofta större 
mellan klasserna jämfört med inom den offentliga sektorn. Men även inom den offentliga sek-
torn finns tydliga gränser mellan positioner kopplat till makt och expertkunskaper (Bengtsson, 
2008; Ahrne m.fl., 1996). Jag menar därför att människor inom offentliga sektorn respektive 
privata sektorn kan befinna sig i likartade klasspositioner. 
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samtidigt stora klass- och statusskillnader inom de båda urvalsgrupperna. 
Flera skillnader, exempelvis inkomst, kan vara större mellan intervjupersoner 
inom samma urvalsgrupp än mellan personer i de olika urvalsgrupperna. 
”Gruppen” med intervjupersoner i privilegierade klasspositioner är heterogen 
och överskrider den för marxistiska klassteorier centrala gränsdragningen 
mellan kapitalister och arbetare. Avsikten med urvalet har inte varit att kon-
struera två specifika klasser, men att möjliggöra en jämförelse mellan två 
”grupper” som i relation till kriterierna ovan skiljer sig åt. De klass- och sta-
tusmässiga skillnader inom respektive urvalsgrupp som har betydelse för ne-
gativt särskiljande praktiker kommer också att beaktas i analysen. 

Människors sociala position påverkas inte bara av klass utan även av ex-
empelvis ålder, kön, ”ras” och ”etnicitet”. Detta påverkar förutsättningarna att 
hamna i olika klasspositioner, möjligheter till mobilitet och livschanserna ge-
nerellt. Urvalet består av totalt elva kvinnor och nio män och har en spridning 
över olika åldrar i båda områdena. Att använda ”etnicitet” eller ”ras” som ka-
tegorier för urvalet anser jag vara problematiskt, särskilt när urvalet inte bas-
eras på intervjupersonernas egna identifikationer. Inget utöver att intervjuper-
sonerna är svenska medborgare har beaktats vid urvalet (se även Molina, 
2011). Valet av bostadsområde har dock betydelse för vilka som kan komma 
att finnas med i urvalet av intervjupersoner. Definitionen av utländsk bak-
grund enligt statlig statistik är, som jag redan nämnt, att vara född utomlands 
eller att båda föräldrarna är födda utomlands. Av de totalt tjugo intervjuperso-
nerna har fyra av de intervjuade föräldrar som är födda utomlands och två av 
de fyra intervjupersonerna är födda i ett annat land än Sverige. 

Intervjupersonerna kontaktades via brev. Om de inte själva avanmälde sitt 
intresse för att delta i studien kontaktades de inom en vecka via telefon för att 
tillfrågas om de ville delta. I de fall då intresse uttrycktes för att medverka 
planerades ett möte in för intervjun. Samtliga intervjupersoner förutom An-
ders från Blåklockan och Katharina från Gullvivan är utvalda på det sättet. 
Anders träffade jag i samband med en observation i Blåklockan, och han an-
mälde själv sitt intresse att delta, medan jag kom i kontakt med Katharina ge-
nom en annan person som först tillfrågats om studien. Båda uppfyller väl de 
klasskriterier som använts vid urvalet.73  

Skevhet i urvalet? 
En relevant fråga vid en studie av det här slaget är om personer som väljer 
eller väljer bort att intervjuas skiljer sig i något avseende som är relevant för 
frågeställningen Är det eventuellt så att de med en mer positiv inställning till 
personer med ”utländsk bakgrund” är mer intresserade av att ställa upp än de 
som är mer negativt inställda, eller tvärtom? Ett inte osannolikt scenario är att 
personer som har en tydlig uppfattning i frågan, vilket kan gälla både för de 

                               
73 För en kort sammanställning av intervjupersoner se bilaga E. 
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mest positivt och för de mest negativt inställda, skulle kunna vara mer intres-
serade av att delta. Att få med extrema fall i urvalet behöver inte vara någon 
nackdel i sig (även om denna ambition inte funnits), utan kan tvärtom under-
lätta identifierandet av mekanismer (Danermark m.fl., 2003, s. 203f). Det som 
däremot skulle kunna vara problematiskt för jämförelsen av de två klassmäss-
igt skilda urvalsgrupperna vore om skillnader kopplade till människors klass-
position hade betydelse för vilka som är villiga att ställa upp. Det vill säga om 
exempelvis de mest negativt inställda i arbetarklassområdet Blåklockan varit 
intresserade av att ställa upp, medan det motsatta gällt i det mer privilegierade 
Gullvivan. Samtidigt anser jag inte att det problemet ska överdrivas då mitt 
syfte inte är att jämföra och uttala mig om vilken klass som skulle vara mest 
positivt respektive mest negativt inställd till personer de anser har utländsk 
bakgrund, utan att bättre förstå relationen mellan klassposition och förekoms-
ten av negativt särskiljande praktiker och praktikernas orsaker. Genom att jag 
själv kontaktade utvalda intervjupersoner via brev och telefon anser jag också 
att den sannolikheten är mindre än om information om studien spridits till ett 
större antal och de som eventuellt skulle vara intresserade av att delta själva 
hade varit tvungna att kontakta mig. Min bedömning av intervjupersonerna i 
båda urvalsgrupperna är att de uppvisar en spridning när det kommer till olika 
typer av negativt särskiljande praktiker. 

Procentuellt sett var fler personer med arbetarklasspositioner positiva till 
att låta sig intervjuas jämfört med de som hade mer privilegierade klassposit-
ioner. Ungefär en av fem som kontaktades i den första kategorin valde att 
delta, medan siffran var närmare en av åtta i den senare. Jag har ingen entydig 
förklaring till att så många av de som tillfrågades sa nej till att delta i studien. 
De skäl som återkom var tidsbrist eller att de tillfrågade inte var intresserade. 
Sällan angavs mer precisa skäl än så. Några av de tillfrågade fick jag överhu-
vudtaget inte kontakt med då de inte svarade på brevet eller i telefon vid upp-
ringning. Skillnaden i bortfall mellan de som bodde i Blåklockan respektive 
Gullvivan kan delvis bero på olika tillvägagångssätt. Jag kontaktade färre per-
soner per gång i Blåklockan och la ner mer tid på att få med varje enskild 
tillfrågad. Efter det relativt utdragna arbetet med att få tag i intervjupersoner i 
Blåklockan valde jag i Gullvivan att omedelbart kontakta ett större antal per-
soner via brev.  

4.3 Den empiriska studien 
Att kombinera flera kvalitativa metoder lyfts fram som ett fördelaktigt sätt att 
genomföra studier (se t.ex. Bryman, 2006), och det har även beskrivits som en 
framkomlig väg för forskning om etnicitet och främlingsfientlighet (Hjerm, 
2007b, s. 244f). Denna studie är baserad på intervjuer och observationer. Som 
framgår av beskrivningen i detta avsnitt baseras analysen i huvudsak på inter-
vjumaterialet, medan observationerna har en mer begränsad roll än vad som 
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är brukligt i exempelvis etnografiska studier (jfr Skeggs, 2000, s. 40). Fram-
förallt har inte de specifika intervjupersonerna observerats, utan fokus för ob-
servationerna har varit på respektive bostadsområde som sådant. Vid sidan av 
intervjuer och observationer har även olika former av statistik och annan in-
formation använts, inte enbart som grund för urvalet, utan även för att få en 
bättre bild av intervjupersonerna och den sociala kontexten kopplad till boen-
det. Statistik om exempelvis inkomstnivåer, upplåtelseformer, hyresnivåer, 
bostadspriser och arbetslöshet har bidragit med information om villkorande 
strukturer i relation till bostadsområdet. Information om inkomst och arbete 
har likaså haft betydelse för utformandet och genomförandet av intervjuerna.  

Avhandlingens syfte är alltså att bidra med kunskap om betydelsen av olika 
klasspositioner, inte enbart ett specifikt klassmässigt sammanhang, vilket varit 
avgörande för relationen mellan intervjuer och observationer. En kritik som 
kan riktats mot intervjustudier är att det ofta kan finnas en diskrepans mellan 
människors uttalanden och faktiska agerande. Att inte observera de faktiska 
intervjupersonerna utanför intervjusituationen innebär att det inte går att ana-
lysera diskrepanser mellan ord och handling i materialet (jfr Skeggs, 2000), 
utan man förlitar sig på den information om praktikerna som intervjuperso-
nerna förmedlar. Risken för diskrepans mellan intervjupersonernas berättelser 
och deras vardagliga praktiker har beskrivits som mer överhängande om äm-
net i fråga berör vad som kan ses som känsliga beteenden (Castles & Kosack, 
1973, s. 346). Forskning har tydligt synliggjort att även personer som kan be-
skrivas som generellt negativt inställda till personer med ”utländsk bakgrund” 
eller specifika rasifierade ”grupper” strävar efter att inte framstå som fördoms-
fulla. De som argumenterar för fördelarna med observationer betonar ofta just 
skillnaden mellan vad folk säger och vad de faktiskt gör, inte minst när det 
gäller handlingar som kan anses moraliskt tvivelaktiga. Det är en diskrepans 
som är av särskild betydelse för en studie som fokuserar på människors sociala 
praktiker och en diskrepans som till viss del kan överskridas genom att i stället 
just studera människors praktiska handlande (se t.ex. Aspers, 2007, s. 109). 
För att kunna genomföra relevanta observationer krävs dock sammanhang att 
observera som är utmärkande för det som ska studeras. Konkreta situationer 
med social interaktion mellan människor måste identifieras och tidsmässigt 
omfattande observationer genomföras.74 

Att begränsa urvalet av intervjupersoner och observationer av vardagliga 
praktiker till två olika bostadsområden ger möjlighet att fördjupa analysen av 
materialet. Observationerna var däremot begränsade till de två bostadsområ-
dena samtidigt som intervjupersonernas boende bara var ett av flera samman-
hang som var av betydelse för studiens syfte. Materialet från observationerna 
ger en möjlighet att få en uppfattning om den till boendet kopplade miljö som 

                               
74 Vid öppna observationer är det utan tidsmässigt omfattande observationer svårt att uppnå det 
förtroendet som innebär att de som observeras, med Goffmans terminologi, ”tappar masken” 
(Fundberg, 2003, s. 41). 
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de intervjuade lever i, och på så sätt få en bättre inblick i ett av de sammanhang 
som är av betydelse för studien. Att känna till affären eller restaurangen på 
hörnet, att läsa lapparna på anslagstavlan, att veta var vissa specifika platser 
som den intervjuade föredrar eller undviker ligger och hur olika skolor som 
finns i den geografiska närheten ser ut underlättar själva intervjusituationen 
(jfr Hägerström 2004, s. 33). Inte minst ger det bättre möjligheter att diskutera 
konkreta frågor kopplade till intervjupersonernas vardag snarare än de ab-
strakta frågor som i regel används i kvantitativa attitydundersökningar. Att 
skapa gemensamma referensramar med intervjupersonerna innebar också för-
delar vid samtal om andra sammanhang som var viktiga för studien. Värt att 
uppmärksamma är därför att observationerna inte använts som ett sätt att 
”testa” sanningshalten i det material som samlats in under intervjuerna, utan 
för att förbättra själva intervjuerna och för att kunna fördjupa förståelsen av 
vissa delar av dem.  

Studiens design och fördelningen mellan observationernas och intervjuer-
nas roll innebär alltså att förlita sig på intervjupersonernas egna utsagor om 
rasistiska och negativt särskiljande praktiker. Den empiri som erhålls via in-
tervjuer ses i regel som information om hur människor uppfattar saker snarare 
än hur de är (jfr Salmonsson, 2014). Vidare har också maktrelationen mellan 
intervjuare och intervjuperson, kulturella normer som omger intervjusituat-
ionen och språkets otillräcklighet att skildra en verklighet bortom sig självt 
blivit vanliga aspekter att diskutera i relation till kvalitativa intervjuer. Inter-
vjusituationen blir då en situation där meningsskapandet sker gemensamt mel-
lan intervjuare och intervjuperson i intervjusituationen. I de mer radikala kun-
skapskritiska perspektiven på intervjuer reduceras med sociologen Roland Pa-
ulsens kritiska ord ”world to word” (Paulsen, 2013; se även Alvesson, 2003) 
– en variant av vad Bhaskar benämner som det epistemiska felslutet; att redu-
cera vad som är till vad vi kan veta. Jag vänder mig inte mot att olika faktorer 
påverkar intervjusituationen och betydelsen av samspelet mellan intervjuare 
och intervjuad, men empirin som framkommer genom intervjun kan inte re-
duceras till enbart intervjusituationen. Intervjupersonen har redan innan inter-
vjusituationen en relevant historia av erfarenheter, faktiska händelser och tan-
kar, och de negativt särskiljande praktiker som dessa har haft betydelse för är 
möjliga att få viss faktisk information om genom intervjuer, även om intervju-
aren på olika sätt styr och begränsar vilken kunskap som kan komma fram i 
en intervjusituation (Collier, 1994).75 

Observationerna  
Observationerna har som tidigare beskrivits främst använts för att bekanta mig 
med Blåklockan och Gullvivan och på så sätt även underlätta intervjuerna. 

                               
75 Minnet är enligt Archer (2000) en utmärkande reellt existerande mänsklig kapacitet och fram-
förallt är det kopplat till minnen av faktiska verkliga händelser och villkor.   



 105

Sammantaget har jag tillbringat över hundra timmar i Blåklockan och Gullvi-
van. Observationerna har pågått under hela det empiriska arbetet med studien 
och genomförts med en varierande deltagande- och aktivitetsgrad. De första 
observationerna genomfördes redan i samband med valet av områdena och hur 
dessa skulle avgränsas, och observationerna fortsatte även efter den sista in-
tervjun. Flest observationer genomfördes tidsmässigt före och under perioden 
för de första intervjuerna i respektive område. Som en konsekvens av att det 
för studien funnits fler specifika situationer att observera i Blåklockan, till ex-
empel fler platser där människor samlas och som därför lämpar sig för obser-
vationer, har nästan två tredjedelar av observationstiden tillbringats där.  

Observationerna har i första hand utgjorts av promenader i områdena, vis-
telse på gemensamma utomhusområden, luncher och middagar på omkring-
liggande restauranger samt inköp i lokala och närliggande mataffärer. I Blå-
klockans närhet finns också ett bibliotek som har använts som arbetsplats. Re-
sor med både tåg och buss har också genomförts. Det viktigaste från observa-
tionerna är en kännedom om olika platser och hur de ser ut, vilka som bor och 
rör sig i områdena och dessas närmaste omgivningar, vilka platser människor 
befinner sig på vid olika tidpunkter på dygnet. Även områdets relation till 
andra närliggande områden har observerats. Jag har under observationerna 
försökt bete mig som en vanlig privatperson (läst och arbetat på biblioteket, 
ätit på restauranger och tittat på fotboll och tagit en öl på en bar), om än givet-
vis med en större vakenhet inför människor runt omkring mig än vad som 
annars är fallet. Jag har sällan försökt att aktivt ta någon särskild kontakt med 
människor, utan de flesta samtal har inletts av att någon annan tilltalat mig. I 
regel har de samtalen handlat om att någon undrat vad jag arbetar med eller 
varför jag befinner mig där, och jag har berättat kort om avhandlingsarbetet. 
Detta har skett vid några tillfällen på en bar, i samband med att jag ätit lunch, 
när jag befunnit mig utomhus på platser där många vistats samtidigt och när 
en äldre herre irriterat undrade varför jag vandrade omkring i Blåklockan. 
Samtalen har inte bara handlat om själva avhandlingsämnet utan också om 
Blåklockan och Gullvivan och hur människor trivs där, om maten som ätits, 
om fotboll eller om vad sociologi är. Endast vid ett fåtal tillfällen har längre 
samtal som varit av direkt relevans för avhandlingens syfte förts. Dessa samtal 
har använts som en del av det empiriska materialet tillsammans med övriga 
anteckningar från observationerna, även om de inte spelades in.  

Aktivitets- och deltagandegrad vid observationerna har varierat, från att jag 
skrivit och läst i områden eller promenerat runt i dem, till observationer av 
speciella händelser och samtal med människor. Var i områdena och dess om-
nejd som observationerna genomfördes och vad som observerades fick växa 
fram under studiens gång. Det innebar en öppenhet för vad som framstår som 
intressant och för händelser som visade sig vara relevanta under tiden för stu-
dien (jfr Norman, 2004). Två återkommande händelser i Blåklockan, vilka 
togs upp av intervjupersoner, har särskilt observerats. Den ena utgjordes av 
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konflikter runt en större gräsmatta och vilka som hade rätt att använda gräs-
mattan vid fint väder, och den andra av ett inte uppskattat ”ungdomsgäng” 
som vistades på Blåklockans torg. Dessa observationstillfällen skiljer sig från 
de övriga då jag både aktivt samtalat med personer som använde gräsmattan 
och att jag använt observationerna direkt i analysen. 

I samband med, och i anslutning till, observationerna har dagboksliknande 
anteckningar förts. Det innebär en sammanfattning av observationerna, rele-
vanta detaljer om områdena, aspekter som kan vara relevanta att ta upp under 
intervjuerna och allmänna reflektioner om områdena i relation till studiens 
syfte. Vid vissa tillfällen har det funnits situationer som föranlett mer konkreta 
observationer av olika skeenden, vilket resulterat i mer detaljerade anteck-
ningar. Dessa har gjorts under själva observationstillfället, när det var möjligt 
och lämpligt, eller i nära anslutning till observationstillfället. Detsamma gäller 
för de tillfällen samtal med relevans för studien har förts, det vill säga sam-
manfattningar av samtalen har skrivits ned så kort tid därefter som möjligt.  

Intervjuerna 
Sammanlagt har intervjuer genomförts med tjugo olika personer, jämt förde-
lade mellan de klassmässigt olika grupperna av intervjupersoner. Med en av 
intervjupersonerna har två intervjuer genomförts på förfrågan från intervju-
personen själv (Anders i Blåklockan).76 Intervjuernas längd har skiftat från 
den kortaste på 55 minuter till den längsta på drygt tre timmar. Samtliga inter-
vjuer har spelats in i som ljudfiler, förutom den första intervjun med Anders. 
Intervjupersonerna har själva fått välja plats för intervjuerna, vilket inneburit 
att intervjuerna genomförts på olika ställen. Platsen kan ha betydelse för in-
tervjuns genomförande och de relationer som utmärker den (Elwood & Mar-
tin, 2000, s. 648f), men den överordnade prioriteringen var att underlätta för 
personerna att praktiskt delta i studien och att de själva skulle få välja en plats 
som de kände sig trygga med. De flesta intervjuerna har genomförts i inter-
vjupersonernas hem, men intervjuer har även genomförts på offentliga platser 
som ett kafé eller en pub i anslutning till bostadsområden eller på intervjuper-
sonernas arbetsplatser. 

Intervjuer beskrivs ofta med graden av strukturering. De genomförda inter-
vjuerna kan i det avseendet sägas ligga närmast vad som ofta benämns som 
tematiskt öppna intervjuer. Intervjuguiden baserades initialt på fem teman. 
Olika teman har varit mer eller mindre framträdande i de olika intervjuerna 
och i studien som helhet. För en närmare beskrivning av dessa teman samt 
exempel på frågor som ställdes under respektive tema, se bilaga C. Jag hade 

                               
76 Vid första intervjutillfället ville Anders inte att intervjun skulle spelas in (då det för honom 
kändes friare), varför endast anteckningar togs vid det tillfället. Intervjun fick också avbrytas i 
förtid då han skulle iväg. Anders återkom senare och frågade om jag ville intervjua honom en 
gång till med bandspelare och mer tid till vårt förfogande. 
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på förhand förberett ett större antal frågor som är möjliga att ställa under re-
spektive tema (fler frågor än vad som är möjliga att ställa under en enskild 
intervju). Fler frågor tillkom sedan beroende på vad som kommit upp under 
studiens gång, medan andra har fallit bort. Målsättningen har aldrig varit att 
följa en intervjustruktur i strikt mening. Detta är inte heller önskvärt under 
kvalitativa intervjuer där det är viktigt att kunna ta hänsyn till den intervjuades 
erfarenheter och berättelser (Holstein & Gubrium, 1995, s. 36f, 77). Snarare 
har jag haft ett frågebatteri med möjliga frågor att ställa. 

Majoriteten av intervjuerna med personer i arbetarklasspositioner genom-
fördes innan den första intervjun gjordes med en intervjuperson med mer pri-
vilegierad klassposition. Det kan i någon mån ha påverkat inriktningen på stu-
dien genom att frågor som visat sig viktiga för intervjupersonerna med arbe-
tarklasspositioner har tagits upp med intervjupersonerna med mer privilegie-
rade klasspositioner, vilket kanske inte hade varit fallet om ordningen varit 
den omvända. Utformningen av frågor om Förorten är ett sådant exempel. 
Som framgår av analysen i kapitel 8 Boende har arbetarklassen en mer konkret 
relation till Förorten, medan den är en mer avlägsen symbol för flera av inter-
vjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner. 

Arbete och boende var avgörande för utformningen av själva studien, men 
även sociala relationer, utbildningsval och fritidsaktiviteter har varit återkom-
mande sammanhang som behandlats under intervjuerna. Ambitionen har varit 
att närma sig intervjupersonernas sociala praktiker i relation till personer som 
de anser har utländsk bakgrund, genom att ställa frågor om specifika samman-
hang som utmärker människors vardagsliv, men även genom korta samtal om 
deras livshistoria och framtidsplaner. Jag menar att denna typ av bakgrunds-
information ger en bättre öppenhet för att förstå vilka intervjupersonerna anser 
har utländsk bakgrund, och vilken betydelse deras sociala praktiker gentemot 
dessa personer har (jfr Lamont, 2000, s. 58). Det har därför varit av betydelse 
för analyserna huruvida intervjupersonerna själva tagit upp olika rasifierade 
”grupper” i relation till beskrivningar av sin egen vardag eller om det har kom-
mit upp först efter att jag som intervjuare ställt mer direkta frågor (jfr Hedenus, 
2011, s. 30). Intervjupersonerna var samtliga vid intervjutillfället, genom 
brevförfrågan (se bilaga D), medvetna om temat för intervjuerna, och att det 
skulle handla om hur de upplever att människor från andra länder kommer till 
Sverige, samt hur det påverkar intervjupersonernas vardagsliv. 

Hägerström konstaterar att både nationella och internationella händelser 
under studiens gång kan ha inverkan på studiens genomförande och resultat.77 
Alla intervjuer utom en genomfördes under en dryg tvåårsperiod från och med 
våren 2013 till och med våren 2015. Den sista intervjun genomfördes under 
2016. Under den tiden skedde inga större händelser med specifika kopplingar 

                               
77 Under tiden för Hägerströms studie mördades Fadime Sahindal. Det blev ett frekvent före-
kommande samtalsämne och påverkade även identitetsskapanden bland de komvuxelever hon 
studerade. 
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till de aktuella bostadsområdena, men vissa nationella händelser kom upp un-
der intervjuerna. De två mest betydelsefulla var vad som kom att kallas ”upp-
loppen”, eller kravallerna, i Stockholmsområdet Husby under maj 2013, där 
många av de inblandade ungdomarna beskrevs ha utländsk bakgrund (för en 
beskrivning och analys av händelserna, se de los Reyes & Hörnqvist, 2017; 
Schierup m.fl. 2017), och riksdagsvalet i Sverige i september 2014 där Sveri-
gedemokraterna fick 13 procent av rösterna.78 Händelser under studiens gång 
har i flera fall tagits upp av intervjupersonerna själva, men jag har också vid 
enstaka tillfällen använt dem som utgångspunkt för olika frågor.79 
     För att kunna analysera negativt särskiljande praktiker med i första hand 
intervjuer är det avgörande att de som intervjuas även vågar uttrycka uppfatt-
ningar och berätta om praktiker som de vet kan anses vara kontroversiella, 
rasistiska eller moraliskt förkastliga av andra (här i relation till mig som inter-
vjuare). Här är det av betydelse att intervjupersonerna, med största sannolik-
het, betraktade mig som “etnisk” eller ”vit” svensk. Charles Gallagher menar 
att det i en intervjusituation där båda är ”vita”80 är möjligt att intervjupersonen 
känner sig tryggare med att dela med sig av vissa erfarenheter och vara öppen 
med eventuella rasistiska uppfattningar. Att det kan finnas en uppfattning från 
intervjupersonens sida att intervjuare och intervjuad därmed delar vissa ut-
gångspunkter (Gallagher, 2000, s. 72). Jag upplevde det inte som att intervju-
personerna förväntade sig att jag skulle dela deras uppfattningar eller sympa-
tisera med negativt särskiljande praktiker som de beskrev, men de var inte 
oroliga att jag personligen skulle känna mig träffad eller ta åt mig av den kritik 
de riktade mot personer med ”utländsk bakgrund”.81 Millington har i relation 
till intervjuer om uppfattningar om asylsökande i England beskrivit det som 
en för forskaren motsägelsefull position – en ”nästan en av oss” – som av 
intervjupersonerna kan uppfattas som både potentiellt uppmuntrande och dö-
mande av eventuella rasistiska utsagor (Millington, 2010, s. 375f). De perso-
ner som uttryckte de mest rasistiska åsikterna eller de mest medvetet negativa 

                               
78 Då majoriteten av intervjuerna med personer från Blåklockan genomfördes före intervjuerna 
med personer från Gullvivan kunde de påverkas av delvis olika händelser. I relation till den 
form av komparativ ansats som min studie bygger på ser jag dock inte det som något större 
problem för de jämförande analyser som genomförts. 
79 Det har sedan hösten 2015 skett en förskjutning i samtalet om invandring och personer med 
“utländsk bakgrund”. Frågor om invandring och integration har fått allt större utrymme, och då 
särskilt de problem de invandring anses medföra för samhället. Det har även innefattat en på-
tagligt hårdare reglering av invandring, vilket också medfört en minskad sådan. Det är viktigt 
att ha i åtanke att alla intervjuer utom en genomfördes före hösten 2015. 
80 Samtliga intervjupersonerna i mitt material identifierade sig inte som ”vita svenskar”, men 
Gallaghers resonemang är giltigt för de flesta av intervjusituationerna. Milan var den enda som 
under intervjusituationen talade tydligt om sig själv som invandrare och att inte betraktas som 
svensk av andra.    
81 De hade förmodligen också betydelse för att smälta in förhållandevis obemärkt i Gullvivan, 
som är ett segregerat område med få som har utomeuropeisk bakgrund. Att säga något säkert 
om ifall det hade haft någon betydelse för en forskare med annat utseende eller annan bakgrund 
är dock omöjligt. 
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åsikterna framstod aldrig som tveksamma till att uttrycka detta under intervju-
erna. De mer trevande svaren kom från andra intervjupersoner, men inte för 
att de skulle vara rädda för att såra mig med sina åsikter. Som andra forskare 
vid liknande intervjustudier visat kan det finnas en rädsla för intervjuperso-
nerna att framstå som fördomsfulla eller korkade genom att avvika från libe-
rala värderingar om jämlikhet och fördomsfrihet (Millington, 2010; Wetherell 
& Potter, 1992; Billig m.fl., 1988, kap. 7). Detta visade sig på två sätt under 
intervjuerna. Dels genom att vissa intervjupersoner var särskilt noggranna 
med att motivera vissa åsikter och praktiker som de trodde att jag eller andra 
skulle kunna ha invändningar mot, dels genom en oro för att använda ”fel” 
terminologi som skulle kunna peka mot okunskap eller i värsta fall att de om 
misstag uttryckte sig rasistiskt. Medan det förra förekom bland intervjuperso-
ner med olika klasspositioner var det senare vanligare bland intervjupersoner 
med privilegierade klasspositioner. 

Det går aldrig att garantera att en intervjuperson inte medvetet, eller omed-
vetet, undanhåller saker, eller i värsta fall inte ens vill tala sanning, men det 
handlar om att skapa en så förtroendeingivande miljö som möjligt för att und-
vika det. En erfarenhet från intervjuerna är att det ibland finns en svår balans-
gång mellan att få intervjupersonen att ”våga” yttra åsikter som de vet kan 
uppfattas som kontroversiella eller rasistiska, utan att för den sakens skull på-
verka den intervjuade i en riktning som den själv egentligen inte står för. Som 
Paulsen konstaterar riskerar man generellt som forskare vid en strävan efter 
en helt neutral hållning i relation till intervjupersonens svar att uppfattas som 
en representant för vad som i mitt fall skulle kunna kallas samhällets ansett 
“korrekta” åsikter (Paulsen, 2013, s. 63). Min strategi som intervjuare har varit 
att försöka förhålla mig på ett likartat sätt oberoende av vilka åsikter som ut-
tryckts av intervjupersonerna. Strategin för att få intervjupersonerna att säga 
vad de känner och hur de handlar har varit att försöka visa intresse och ställa 
relevanta följdfrågor utan att ifrågasätta intervjupersonen (även vid direkt ras-
istiska svar).82 

4.4 Analys av materialet 
Det är svårt att med precision redogöra för hur ett kvalitativt material har ana-
lyserats i detalj, men att diskutera det är ett sätt att göra studiens resultat något 
mer transparent. Analysen av det empiriska materialet har inte varit en rak 
process, utan snarare ett pendlande fram och tillbaka mellan teori och empiri. 
Avhandlingens övergripande sociala ontologi har haft en reglerande roll för 
teori- och begreppsanvändning. Vilka teorier som används är inte bara en 
fråga om olika perspektiv, utan olika teorier har olika relevans för att förklara 
studiens objekt (Skeggs, 2000, s. 43f; Sayer, 1984). Samtidigt förutsätter det 
                               
82 Det innebär inte att det inte kan finnas en gräns där den strategin är omöjligt att upprätthålla. 
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också att teorier som används för analys inte fungerar som ett antal färdiga 
argument utan att teorianvändningen är känslig för det empiriska materialet 
och anpassas, omformuleras och överges beroende på empirin (Harvey, 2009, 
s. 78f). Det gäller även att empirin, med Willis och Trondmans terminologi, 
måste tillåtas att överraska teorins ofta ansedda skolastiska överlägsenhet 
(Willis & Trondman, 2001, s. 5ff). Olika empiriska fynd har påverkat ana-
lysens inriktning och även framkallat förändringar, om än mindre sådana, av 
studiens inriktning i samband med analysarbetet. Teorier har både övergivits 
och tillkommit under analysarbetet.  

Att analysera kvalitativa intervjuer innebär också att beakta samspelet mel-
lan intervjuare och intervjuad i intervjusituationen (Sayer, 2000, s. 17). Det 
sätter fingret på att analyserandet av kvalitativt material är en iterativ process 
där det är avgörande att både lyssna på och läsa intervjuerna flera gånger med 
nya omtagningar. Särskilt då empirin samlats in under en förhållandevis lång 
tid, har det inneburit att materialet har analyserats parallellt med att nya inter-
vjuer och observationer genomförts.83 Både det abduktiva pendlandet mellan 
teori och empiri och förskjutningar i studiens inriktning har märkts tydligt i 
olika försök att ordna det empiriska materialet. Olika kodningsscheman har 
använts beroende på vad som framstått som mest intressant i olika skeenden. 
Nya kodningsscheman har inneburit att hela materialet kodats på nytt. Det 
tredje och slutgiltiga kodningsschemat består av tre nivåer med olika under-
kategorier.84 Den första nivån består av olika teman som berörs i intervjuerna, 
exempelvis kollegor med ”utländsk bakgrund”, val av bostadsområde och fri-
tidsaktiviteter. Det är ett sätt att ordna det empiriska materialet utifrån olika 
sammanhang och börja ringa in olika situationer som utmärker samman-
hangen. Nivån kan beskrivas som en induktiv empirisk tematisering av ko-
derna. Nästa nivå handlar om kategoriseringen av olika typer av praktiker. 
Kategorierna kan beskrivas som en kombination av empiriska och teoretiska 
koder, vars framtagande också har varit en viktig del av själva analysproces-
sen. Flera av koderna, exempelvis exploaterande och exkluderande praktiker, 
står för praktiker som använts som begrepp från början i avhandlingen och de 
har varit baserade på marxistiska och weberianska teorier, medan andra koder 
slagits samman till eller legat till grund för nyformulerade praktiker. Vissa av 
praktikerna – som korrigerande praktiker och försiktighetspraktiker – är helt 
och hållet induktivt skapade (se 3.6 Handlingssituationer och negativt särskil-
jande praktiker för utförligare diskussion om konstruerandet av de olika prak-
tikerna). Ett helt avgörande steg för analysen var just övergången till att foku-
sera på typer av praktiker i stället för beskrivningar av en mängd specifika 

                               
83 Den viktigaste empirinsamlingen i form av intervjuer genomfördes mellan 2013–2016 (där 
samtliga intervjuer utan en var genomförd 2015). 
84 För en översikt över kodschemat se bilaga F. Vissa av dessa koder delades sen in i ytterligare 
underkoder och andra har slutligen inte använts i analysen (inte för att de inte var relevanta, 
men för att det inte fanns utrymme att behandla dem också), men var viktiga för att organisera 
materialet.  
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handlingar och interaktioner. En tredje typ av koder utgörs av olika orsaker 
till praktikerna. De innefattar intervjupersonernas egna förklaringar och be-
skrivningar av sina motiv, teoretiska begrepp och kontextuella orsaker. I det 
avseendet handlar det både om koder som ligger närmare första ordningens 
konstruktioner och koder närmare andra ordningens konstruktioner (jfr As-
pers, 2007, s. 160). Exempel på det förstnämnda är ”språksvårigheter” och det 
sistnämnda ”grad av auktoritet”. Ursprungliga induktiva koder som initialt le-
gat närmare intervjupersonernas egna svar har också vid sammanslagningar 
och omformuleringar av koder under analysens gång ofta ersatts av mer teo-
retiskt grundade sådana.  

Alla meningar eller specifika svar under intervjuerna som fått en viss kod 
har kopierats och samlats på samma ställe. De tre olika nivåerna av koder har 
inneburit att samma mening eller avsnitt i vissa fall fått tre koder. Dessa har 
under analysen korsats på olika sätt för olika typer av analyser. Exempelvis 
var det viktigt att identifiera vilka typer av praktiker som förekommer i olika 
sammanhang, att förstå orsakerna bakom en viss praktik i ett specifikt sam-
manhang och om det finns återkommande orsaker som verkar betydelsefulla 
för exempelvis undvikande praktiker i olika sammanhang och hur dessa på-
verkas av personers klasspositioner.85 

Samma koder som användes för intervjuerna har också använts för vissa 
delar av observationsanteckningarna, men alla observationsanteckningar har 
inte kodats på samma sätt. Den enkla anledningen till det är att observation-
erna har haft olika fokus och syfte. Initialt användes observationerna för att 
bekanta mig med Blåklockan och Gullvivan och tillsammans med olika for-
mer av statistik få en tydligare uppfattning om områdena inför intervjuerna. 
Fenomen som visade sig intressanta direkt under intervjuerna eller framkom 
som intressanta under analysen har också sedan observerats genom besök på 
olika platser. Det finns även observationer som inte innefattat samtal med per-
soner eller några skeenden som innefattar människor, utan snarare handlat om 
hur en plats ser ut, hur husen på en gata ser ut eller var olika busshållplatser 
är placerade. I dessa fall har anteckningar sammanförts till text och placerats 
i ett särskilt dokument som jag kallat bostadsområdenas karaktäristik. Doku-
mentet har använts kontinuerligt både för analys och vidare empiriskt arbete. 
Observationerna har varit av särskild betydelse för de analyser som presente-
ras i kapitel 8 Boende. Även om inga återgivningar av observationsanteck-
ningar återges direkt i texten, till skillnad från citat från de transkriberade in-
tervjuerna, framgår det tydligt i de fall specifika analyser är baserade på ob-
servationerna. 

                               
85 För en sammanställning över hur de olika intervjupersonerna använts under analysen se bi-
laga G Data display.  
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4.5 Etiska överväganden 
Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten i Uppsala. Vid tidpunkten 
för etikprövningen framhävdes i huvudsak rekommendationer för fyra olika 
krav på samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskra-
vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Samtliga dessa har följts. Deltagarna i studien har fått både skriftlig och munt-
lig information om projektet. I både den skriftliga och muntliga informationen 
har det tydligt framgått att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta 
sitt deltagande när de vill. Samtliga tillfrågade är myndiga. De har i avhand-
lingen fått fingerade namn och uppgifterna om dem presenteras på ett sådant 
sätt att de inte ska kunna identifieras – namn på familjemedlemmar har änd-
rats, namn på för intervjupersonerna viktiga geografiska områden har bytts ut 
mot liknande områden eller markerats med X och specifika händelser har vid 
ett par tillfällen utelämnats.  

De två största riskerna för att intervjupersonerna skulle kunna känna obe-
hag i samband med studien är båda kopplade till intervjun. Dels i form av att 
vissa frågor eventuellt berört ämnen känsliga för deltagaren, dels att det kun-
nat uppstå ett glapp mellan deltagarens egen självuppfattning och presentat-
ionen av deltagaren i den färdiga avhandlingen (Nyström, 2012). Det är på 
förhand svårt att avgöra om någon specifik fråga kan uppfattas som särskilt 
känslig för deltagare och det finns en stor variation mellan personer när det 
kommer till vad som skulle kunna upplevas som ett känsligt ämne i studien. 
Den del av intervjun som rör intervjupersonens livshistoria och som på för-
hand var mest oförutsägbar fanns med för att de intervjuade skulle få stort 
utrymme att kunna ta upp saker de själva tyckte var viktiga (men som också 
skulle kunna vara känsliga). Jag anser att det viktigaste var att inte pressa den 
intervjuade på mer information eller hänga kvar vid frågor som framstod som 
besvärande. Dessa tillfällen var dock ytterst få. Min uppfattning är att inter-
vjupersonerna inte upplevde att gränserna för vad de ville prata om över-
skreds, eller vad som av intervjupersonen uppfattades som för privat utmana-
des.  

Att det kan finnas en skillnad mellan deltagarnas egen självuppfattning och 
hur de presenteras kan vara känsligt vid den här typen av studier, där vissa 
ställningstaganden eller åsikter kan anses bryta mot samhälleliga normer eller 
inte anses vara politiskt acceptabla. Ett exempel på detta är att det kan upple-
vas som obehagligt för intervjupersonen om självbilden inte överensstämmer 
med min analys av hennes eller hans relation till personer med ”utländsk bak-
grund”. Ambitionen har varit att skildra deltagarna på ett rättvist och respekt-
fullt sätt, där komplexiteten i deras egna uppfattningar görs rättvisa genom att 
specifika delar av intervjun inte rycks ur sitt sammanhang. Detta gäller inte 
bara för frågor om rasistiska praktiker utan även för de inom samhällsveten-
skaperna centrala kategorierna såsom klass. Även om människors egen upp-
fattning om sin klasstillhörighet är viktig har det för upplägget av studien och 
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analysen varit centralt att jag själv teoretiskt definierat människors klasstill-
hörighet, oberoende av om intervjupersonerna själva skulle uppfatta den 
klasskategoriseringen som felaktig eller mindre fördelaktig. Beverley Skeggs 
argumenterar för att just motståndet mot att definieras som arbetarklass bland 
de brittiska arbetarklasskvinnorna hon studerade var en viktig anledning för 
henne att hålla fast vid sin klassdefinition av dem. Det visade enligt henne på 
hur klass genomsyrade hela deras tillvaro (Skeggs, 2012, s. 67). Även i min 
studie handlar det om att behandla och beskriva deltagarna respektfullt och 
motivera varför det är forskningsmässigt motiverat för studien att använda de 
aktuella kategorierna. När det gäller kategoriseringar av deltagarna baserade 
på föreställningar om nationalitet, etnicitet och ras har inga kategoriseringar 
gjorts som motstrider intervjupersonernas egna uppfattningar. Intervjuperso-
nerna har inte fått ta del av de färdiga analyserna. Samtliga tolkningar, ana-
lyser och presentationer av resultatet är jag ensamt ansvarig för. Deltagarna 
har däremot erbjudits att få den färdiga avhandlingen skickade till sig. 

Samtliga observationer utöver intervjutillfällena har skett på offentliga 
platser som inte har krävt någon form av tillstånd för att besöka. Endast en 
person från observationerna nämns med ett specifikt (fingerat) namn i avhand-
lingen. Han har meddelats och accepterat att jag kommer att använda honom 
på det sättet i avhandlingen. I övriga fall där personer nämns i samband med 
observationer är dessa så ytligt beskriva eller beskrivna som kollektiv att de 
inte kan identifieras och då jag inte heller pratat med dessa har de inte delgivits 
någon särskild information. 

4.6 Sammanfattning av studiens design 
Genom ett noggrant klassteoretiskt definierat urval har två till klasspositionen 
olika ”grupper” konstruerats. Den ena gruppen består av personer med arbe-
tarklasspositioner som bor i hyreslägenheter i arbetarklassområdet Blåklockan 
och den andra av gruppen av personer som befinner sig i mer privilegierade 
klasspositioner som bor i villor och bostadsrätter i det socioekonomiskt för-
delaktiga Gullvivan. Urvalet är konstruerat för att i första hand genom de tjugo 
intervjuerna, men även genom observationer i respektive bostadsområde, stu-
dera klasspositionens betydelse för negativt särskiljande praktiker mot perso-
ner med ”utländsk bakgrund”. Det är alltså ett tvåstegsurval där i första steget 
bostadsområden valts ut och i andra steget individer valts ut i dessa bostads-
områden.  

Metodkapitlet avslutar vad som kan beskrivas som avhandlingens första 
del. Del två består av fyra empiriska kapitel och ett avslutande slutkapitel. I 
det första empiriska kapitlet diskuteras uppfattningar bland intervjupersonerna 
om vilka som anses ha utländsk bakgrund, vilka uppfattningar om personer 
med ”utländsk bakgrund” som har betydelse för specifika praktiker samt upp-
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fattningar om specifika rasifierade ”grupper”. I kapitlet diskuteras också bi-
dragande mekanismer till praktikerna i form av de källor som är av störst be-
tydelse för uppfattningarna. Kapitlet fungerar som en bakgrund och brygga till 
de följande empiriska kapitlen som fokuserar konkret på rasistiska och nega-
tivt särskiljande praktiker i tre olika sammanhang – i tur och ordning arbets-
platsen, arbetsmarknaden och det egna boendet och Förorten.  
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5 De med ”utländsk bakgrund”  

Detta kapitel, som är det första av fyra empiriska kapitel, fokuserar på upp-
fattningar som har betydelse för rasistiska och negativt särskiljande praktiker. 
Det utgör därför en viktig brygga till de kommande kapitlen i vilka dessa prak-
tiker behandlas i olika för klass centrala sammanhang. Vilka intervjuperso-
nerna kategoriserar som att ha utländsk bakgrund och uppfattningarna om 
olika rasifierade ”grupper” med ”utländsk bakgrund” varierar mellan olika in-
tervjupersoner, men det finns också återkommande gemensamma uppfatt-
ningar som är av särskild betydelse för att förstå de praktiker som riktas mot 
såväl individer som geografiska områden där många boende har ”utländsk 
bakgrund”.  

Handlingssituationerna innefattar inte bara sociala strukturer som möjlig-
gör eller hindrar olika praktiker utan också kulturella strukturer som villkorar 
vilka föreställningar om personer med ”utländsk bakgrund” som finns och vad 
som är möjligt att tänka och tycka. Utbredda föreställningar om personer med 
”utländsk bakgrund” eller specifika rasifierade ”grupper” i det kulturella sy-
stemet kan fungera som viktiga mekanismer för negativt särskiljande praktiker 
genom att påverka människors uppfattningar. Exakt hur människor bildar sig 
sina uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund” ligger utanför av-
handlingens huvudsakliga fokus. Dock är det möjligt att via de källor till upp-
fattningarna som intervjupersonerna själva tar upp identifiera bidragande 
mekanismer till de praktiker som diskuteras i de efterföljande kapitlen – här 
diskuteras särskilt betydelsen av massmediala och politiska diskurser, före-
ställda och, vad som framstår som, faktiska normcirklar, samt egna erfaren-
heter av möten med personer som har ”utländsk bakgrund”.  

I kapitlets avslutande avsnitt diskuteras olika typer av antirasistiska argu-
ment som förekommer i de olika konstruerade grupperna. De olika antirasist-
iska argumenten har betydelse för vilka typer av rasistiska och negativt sär-
skiljande praktiker som försvåras respektive legitimeras och underlättas. Sam-
mantaget är syftet med kapitlet att teckna en bild över centrala uppfattningar 
som har betydelse för de praktiker som diskuteras i de kommande tre kapitlen.  
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5.1 Uppfattningar om personer med ”utländsk 
bakgrund” 
Det centrala i det här avsnittet är vilka personer intervjupersonerna anser har 
utländsk bakgrund. En rad olika benämningar för dessa ”grupper” används. 
Intervjupersonerna kan också ifrågasätta dessa benämningar. Hur dessa ifrå-
gasättanden ser ut utgör ett eget stycke. Att intervjupersonerna inte har samma 
uppfattningar för alla som anses ha utländsk bakgrund, utan ofta gör skillnad 
på olika rasifierade ”grupper” utgör också en diskussion i avsnittet. I det här 
avsnittet diskuteras även hur Förorten utgör specifika geografiska platser som 
särskilt associeras med personer som har ”utländsk bakgrund”.  

I de efterföljande kapitlen kommer de för studien konstruerade grupperna 
av intervjupersoner med olika klasspositioner först att diskuteras separat för 
att sedan i kapitlens avslutande del jämföras. När det handlar om vilka som 
anses ha utländsk bakgrund och vilka de återkommande föreställningarna om 
personer med ”utländsk bakgrund” är, finns det betydande likheter mellan de 
två klassmässigt skilda grupperna. Därför diskuteras de gemensamt. 

Vem har ”utländsk bakgrund”? 
”Utländsk bakgrund” används inte som ett teoretiskt definierat begrepp, utan 
är en empirisk fråga om vad intervjupersonerna lägger i det och vilka personer 
som tillskrivs det. Det innebär att vem som anses ha utländsk bakgrund vari-
erar mellan intervjupersoner och för samma intervjuperson kan det också va-
riera mellan olika sammanhang och situationer. När intervjupersonerna svarar 
på vilka som enligt dem har utländsk bakgrund nämner de oftast att personen 
är född utomlands och har kommit till Sverige eller att föräldrar eller släk-
tingar är födda utomlands och har kommit till Sverige. 

Alexandra (affärsbiträde i blomsterhandel, Blåklockan): Det är väl, ja det är 
först dom som inte är födda i Sverige. Och sen är det också dom som, som dom 
flesta tänker är det också nog såna som jag, såna som när inte ens båda föräldrar 
är från Sverige som är dom som folk tycker är att ha utländsk bakgrund. 

Ellinor (personalrekryterare, Gullvivan): Då tänker jag på dom som är födda 
utomlands, i alla fall i första hand. Men det kan nog också gälla dom som har 
föräldrar som är födda utomlands. 

Alexandra, vars pappa är från Grekland, resonerar om vad hon tror andra anser 
vara utländsk bakgrund och om de skulle anse att hon har utländsk bakgrund. 
Både Alexandras och Ellinors definitioner är snarlika den officiella definit-
ionen av utländsk bakgrund. När intervjupersonerna diskuterar vem som har 
utländsk bakgrund på ett teoretiskt plan är Alexandras och Ellinors typ av re-
sonemang återkommande. På ett teoretiskt plan är skillnaderna små mellan 
vilka som anses ha utländsk bakgrund, men i konkreta situationer som har 
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betydelse för olika praktiker är variationerna större. Vid beskrivningar av kon-
kreta situationer tillskrivs personer ha utländsk bakgrund utan att intervjuper-
sonerna känner till något om deras bakgrund. Utseende (både hudfärg och be-
håring), klädsel, språkanvändning eller en viss stil kan vara tillräckligt för att 
någon ska anses ha utländsk bakgrund. Alexandra möter ofta en grupp ungdo-
mar som hon anser har utländsk bakgrund på en buss som stannar i närheten 
av Blåklockan. Genom sin stil och sättet att prata tror Alexandra att de med-
vetet markerar att de inte ”är helt svenskar”. 

Alexandra (affärsbiträde i blomsterhandel, Blåklockan): Det är inte bara hur 
dom ser ut i ansiktet, dom har som en viss stil. Kläderna, mössor, hur dom 
pratar. Jag tror att dom vill visa för, att dom inte är helt svenskar. 

Cecilia beskriver på ett liknande sätt sina elevers vänner som personer med 
”utländsk bakgrund”.  

Cecilia (gymnasielärare, Gullvivan): Man ser på deras kompisar som dom träf-
far och då har dom, nästan alla har också utländsk bakgrund. Nästan inga ser 
ut som svenskfödda svenskar. Det vi har sett nu också, det är att det också är 
ett par med religiös klädsel. Dom har såna här vita rockar, eller tyger och så 
skägget som syns tydligt. 

Det är också återkommande att, som Cecilia, tolka andra än protestantiskt 
kristna religiösa uttryck, särskilt om de associeras med islam, som ett tecken 
för utländsk bakgrund. Här beskriver varken Alexandra eller Cecilia några 
praktiker mot individer med ”utländsk bakgrund”, men flera av de negativt 
särskiljande praktiker som analyseras i de resterande kapitlen är motiverade 
av liknande antaganden om personers bakgrund.   

Även om någon är svensk medborgare född i Sverige av föräldrar som 
också är födda i Sverige kan intervjupersonerna även på ett teoretiskt plan 
fortfarande kategorisera vederbörande som någon som har utländsk bakgrund. 
Det finns exempel på när intervjupersonerna anser att personer särskilt urskil-
jer sig mot vad som anses vara svenskt och därför inte heller ses som svenska. 

Anders (brevbärare, Blåklockan): Det finns framförallt dom som aldrig vill bli 
svenskar. Dom mesta somalierna som bara vill fortsätta leva som i Afrika och 
bo med andra somalier kommer att säga samma sak till sina barn. Dom kom-
mer som jag ser det aldrig vilja bli svenskar. 

Anders utmärker sig genom en genomgående xenorasistisk uppfattning om 
förhållandevis homogena grupperingar av ”svenska” personer och personer 
med ”utländsk bakgrund”, där det som avviker mot det han anser är svenskt 
genomgående nedvärderas och anses problematiskt. Liknande resonemang, 
om än inte lika tydliga och explicita, återkommer dock hos fler än Anders. I 
vilken utsträckning personer anses ha en kulturell bakgrund som påminner om 
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”svensk” kultur, och hur villiga de är att anpassa sig till det ”svenska” sam-
hället, har betydelse för hur intervjupersonerna kategoriserar – vilka som ses 
som ”svenskar” respektive ha ”utländsk bakgrund”. 

Sammanfattningsvis varierar vem som anses ha utländsk bakgrund och 
vilka som kategoriseras som svenskar mellan olika intervjupersoner och olika 
situationer och sammanhang. Att ha ”utländsk bakgrund” blir inte bara en 
fråga om medborgarskap, födelseland eller var ens föräldrar är födda, även om 
det tillsammans med hur länge man levt i Sverige också tas upp som avgö-
rande av intervjupersonerna. Som bland andra Mattsson (2005) visat finns en 
tydlig koppling mellan uppfattningar om svenskhet och ett visst utseende. In-
tervjupersonerna talar dock sällan mer explicit om vad som kännetecknar olika 
utseenden, men både hudfärg och behåring nämns. Vanliga ”etniska” markö-
rer – som språk, klädsel och kulturella symboler – används också för att till-
skriva någon utländsk bakgrund, samt mer diffusa beskrivningar av specifik 
stil (som sätt att vara och bete sig) och attityd. Intervjupersonerna gör också 
skillnad mellan olika rasifierade ”grupper” som tillskrivs ha ”utländsk bak-
grund”. Det diskuteras närmare i nästa stycke.   

”Muslimer”, ”somalier” och de ”icke-anpassningsbara” 
Intervjupersonernas praktiker gentemot personer de anser har utländsk bak-
grund handlar ofta inte bara om att personerna i fråga har ”utländsk bak-
grund”, utan om vilken utländsk bakgrund de anses ha. Under intervjuerna 
nämns en mängd olika ”grupper” som rasifieras och skiljs från ”svenskar”: 
somalier, algerier, araber, från mellanöstern, syrier, syrianer, irakier, iranier, 
ivorianer, kurder, palestinier, indier, kineser, turkar, juggar, serber, kroater, 
östeuropéer, ryssar, ukrainare, polacker, medelhavsmän, greker, muslimer, 
katoliker och judar är samtliga benämningar som återkommer vid fler än ett 
tillfälle i intervjumaterialet.86 De två rasifierade ”grupper” som vid flest till-
fällen diskuteras i negativa termer är ”muslimer” och ”somalier”, vilka också 
kan överlappa varandra vid beskrivningar av ”muslimska somalier”. Det hand-
lar både om generella uppfattningar om ”gruppen” och om enskilda individer 
som anses vara muslimer eller somalier. Dessa uppfattningar får också bety-
delse för praktiker i de relativt fåtaliga situationer intervjupersonerna faktiskt 
möter ”muslimer” eller ”somalier”. 

Den mest framträdande kritiken som riktas mot ”muslimer” riktas mot 
islam som en kvinnoförtryckande religion. De ”muslimska” männen beskrivs 
återkommande som förtryckare medan de ”muslimska” kvinnorna varierande 
beskrivs som förtryckta offer för islam eller som aktiva utövare av en föråldrad 
kvinnosyn. 

                               
86 I vissa fall handlar det dock om att samma intervjuperson använder benämningen vid fler än 
ett tillfälle.  
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Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan): Ibland så brukar jag prata 
lite om det med två andra väninnor som också har flickor. Det som sägs om 
att, att man hör att det kan finnas en annan kvinnosyn än den vanliga här, att 
det ju finns ett annat sätt att tänka kring kvinnor. Ja men klädseln, att de måste 
vara klädda på ett visst sätt, kanske inte alla, men vissa som måste ha slöja eller 
ja och några burka eller som inte får bada på stranden och ja. Jo men det händer 
att vi pratar om sånt, att ingen av oss kanske skulle vara så överförtjusta så om 
dom, våra flickor, träffar en muslimsk man kanske. Att det känns nog tryggare 
liksom, med en svensk pojkvän eller man förmodligen. Men man vet ju inte 
det, det vet man ju aldrig och vi har väl våra fördomar också. Men ja, det kan 
vara sånt som vi pratar om. 

Håkan (chefsposition på teleföretag, Gullvivan): Jag tycker man ska kunna 
prata med alla, och jag tycker verkligen att vi ska ha religionsfrihet och allt. 
Det är inte heller min sak att bestämma vad andra gör. Så jag är helt för den 
friheten, men om någon klär på sig kläder så att jag inte ens kan se något om 
vem hon är. Då är det också ett ställningstagande för en religionsinriktning när 
det kommer till kvinnor. Och om dom själva inte har något intresse att ha någon 
kontakt med andra. Då blir det också, att jag tycker inte att jag. Varför ska jag 
då ta försöka ta kontakt med dom?   

Både Kerstin och Håkan relaterar visserligen diskussionen om förtryckande 
”muslimska” män respektive kvinnor som anammar en viss typ av religiös 
klädsel till sina vardagsliv, men det handlar inte om konkreta upplevelser utan 
hypotetiska resonemang. Oftast ser resonemangen om islam och ”muslimers” 
kvinnosyn ut på ett liknande sätt, där kvinnosynen jämförs med vad som upp-
fattas som en mer progressiv och modern svensk syn på jämställdhet och där 
”muslimer” kritiseras för att inte anpassa sig efter svenska förhållanden. Även 
om Kerstin inte uttrycker sig exakt så, är det hon säger om att hon skulle upp-
leva det tryggare om hennes döttrar har ”svenska pojkvänner” ett uttryck för 
den kritiken. 

En annan återkommande negativ uppfattning är att muslimer sammankopp-
las med terrorism och krig.87 Anders är den som uttrycker kopplingen tydligast 
och vänder sig mot de som inte anser den berättigad.   

Anders (brevbärare, Blåklockan): Folk säger ofta sånt som: ”det är ju inte alla 
muslimer som är terrorister”. Och det är det ju inte som jag tror, men kommer 
det många från såna länder det är massa krig och dom tar med sig det, och sen 
om man har en religion där man kommer hyllas och bli en hjälte om själv-
mordsspränger människor. Då även om kanske inte alla tycker det så räcker 
det nu några har det i sig så kan det ju blir hur jävla illa som helst. 

                               
87Den sista intervjun genomfördes 2016, och de 19 övriga intervjuerna före hösten 2015, varför 
terrordådet i Stockholm 2017 eller senare terrordåd inte haft betydelse för intervjupersonernas 
uppfattningar vid intervjutillfället.  
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”Muslimer” är inte en ”grupp” som intervjupersonerna frekvent möter i olika 
situationer. När intervjupersonerna refererar till specifika rasifierade ”grup-
per” eller specifika personer som anses tillhöra dessa grupper handlar det ofta 
om personer de har mött, har egen information om eller som konkurrerar med 
dem om viktiga resurser. Detta gäller särskilt för intervjupersonerna med ar-
betarklasspositioner. Att Anders och fler med honom ändå uttrycker sig om 
muslimer i så negativa termer pekar mot att det finns en utbredd islamofobi i 
det kulturella systemet, som dels tar sig uttryck i föreställningar om islams 
kvinnosyn, dels kopplar ihop ”muslimer” med terrorism. Att föreställningarna 
är utbredda visar sig också genom att de intervjupersoner som omförhandlar 
eller bestrider uppfattningarna som överdrivna eller som fördomsfulla och fel-
aktiga är väl medvetna om och förhåller sig till dem. Monika arbetar på en 
förskola där det både finns barn och personal som identifierar sig som musli-
mer. Hon menar att den dominerande föreställningen bland svenskar om kvin-
nor som bär slöja är att det är en form av kvinnoförtryck och att kvinnorna är 
tvungna att bära plagget, medan seder som är kännetecknande för ”svenska” 
kvinnor inte bemöts på samma sätt. 

Monika (arbetar på förskola, Blåklockan): När andra ser någon som har slöja 
så kommer det nästan också direkt antaganden om att dom är tvingade, att dom 
bara lyder sina män och så vidare. Och så kan det kanske vara, men det behöver 
inte vara så. Det kan vara något dom valt i enlighet med sin sed och så betyder 
inte det något mer än att vi har våra seder och kläder.  

Monika återkommer under intervjun till att islamofobin är utbredd i samhället, 
och att muslimer av den anledningen ofta har svårt att bli accepterade i Sve-
rige. 

 ”Somalier” är en annan ”grupp” som det bland intervjupersonerna ofta ut-
trycks negativa uppfattningar om. Dessa uttrycks inte lika ofta som om mus-
limer och det är vanligare att de är relaterade till intervjupersonernas egna 
vardagssituationer och upplevelser. ”Somalier” beskrivs framförallt som lata 
och ointresserade av att anpassa sig och bidra till samhället i stort. Milan me-
nar att svenskar visserligen ofta felaktig beskyller invandrare för att vara lata 
och främst intresserade av att få bidrag, men han anser att det är giltigt för 
somalier. 

Milan (frisör, Blåklockan): Men när svenskar ofta säger att invandrare är lata 
så stämmer faktiskt inte det alltid. Eller ofta faktiskt inte. Men det kan finnas 
dom som tycker att det är bra att bara få bidragen och inte vill göra något alls. 
Inget arbete, inget. Hos min kompis, där han bor, sitter alltid några somaliska 
gubbar ute och gör ingenting. Sitter där hela dagarna ibland och dom vill inte 
göra någonting. Dom kan till och med säga rakt ut till min kompis att det bara 
är att leva på bidrag, att han också borde göra det typ. Det är mycket såna som 
dom, många som är somalier, som gör att svenskarnas syn på invandrare kan 
bli dålig. 
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Att personer som kommit till Sverige ofta bor i socioekonomiska lågstatus-
områden där många har ”utländsk bakgrund” och att de ofta har svaga posi-
tioner på arbetsmarknaden förstärker intervjupersonernas uppfattningar och 
bidrar till ”somaliers” i deras ögon låga status. Det visar sig både i att områ-
dens eller arbetsplatsers anseende anses påverkas särskilt negativt av att ”so-
malier” bor eller arbetar där och att de beskrivs som en för samhället proble-
matisk grupp. ”Somaliers” positioner på arbetsmarknaden används också som 
ett argument för att de är lata och ointresserade av att bidra till samhället. 

Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan): Oftast tror jag inte det 
handlar om att människor inte vill bo någonstans bara för att det bor si eller så 
många invandrare där. Men det är mer om det flyttar in en viss typ av invand-
rare som människor inte vill bo där. 
Mikael (intervjuare): Är det några särskilda typer av invandrare du menar? 
Kerstin: Det handlar ju såklart också om vilka personerna är. Men om man 
säger att det bor exempelvis många somalier i ett område då blir det sett som 
ett dåligt område.  

Robert (psykolog, Gullvivan): Försörjningsstödet är egentligen verkligen inte 
för högt, snarare knappt så att dom flesta knappt kan leva på det, men kan hålla 
människor på en hyfsad nivå under en kortare period. Som jag också tycker det 
ska fungera. Med frågan är fortfarande vad man ska göra med grupper som 
hellre bara tar pengarna och inte har något intresse av att göra något annat. När 
du får stora grupper av exempelvis människor från Somalia där en så hög andel 
inte arbetar och många av dom överhuvudtaget har nästan ingen eller ofta yt-
terst begränsad kontakt med det ordinarie samhället. Jag tror att där måste 
skapas incitament för att på något sätt börja ändra på det. 

Det är med andra ord ingen tillfällighet att Kerstin tar upp just ”somalier” för 
att förklara vad som ses som ett dåligt område eller att Robert tar upp männi-
skor från Somalia vid en diskussion om grupper som inte vill arbeta och vara 
en del av samhället. De incitament han förespråkar handlar om att ställa större 
krav på gruppen för att motverka det ointresse för arbete och samhälle som 
han menar ”gruppen” uppvisar. Flera andra rasifierade ”grupper” nämns spe-
cifikt av intervjupersonerna, särskilt i relation till konkreta situationer och 
egna erfarenheter, men ingen av dem beskrivs lika ofta negativt som ”musli-
mer” och ”somalier”. Uppfattningar om ”muslimer” och ”somalier” används 
av intervjupersonerna som argument för vad som anses kunna vara generella 
problem med invandring och brist på integration av personer med ”utländsk 
bakgrund”, och får därigenom också betydelse för uppfattningar om personer 
de anser har utländsk bakgrund i stort.  

Intervjupersonernas uppfattningar om ”muslimer” och ”somalier” visar att 
intervjupersonerna inte kategoriserar alla personer som de anser har ”utländsk 
bakgrund” på samma sätt, utan att de också gör skillnad på vad de ser som 
olika ”grupper”. Intervjupersonerna gör under intervjuerna skillnad mellan 
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flera olika ”grupper” med ”utländsk bakgrund” som har betydelse för prakti-
ker riktade mot dessa ”grupper” och personer med ”utländsk bakgrund” gene-
rellt. Trots att det finns individuella skillnader mellan intervjupersonernas 
uppfattningar visar de, tillsammans med hur de beskriver andras uppfattningar 
om olika ”grupper” med ”utländsk bakgrund”, att det finns återkommande 
mönster i hur olika ”grupper” med ”utländsk bakgrund” värderas. 

Om man bortser ifrån att det finns vissa faktorer kopplade till specifika, 
självupplevda situationer (t.ex. upplevd konkurrenssituation med en specifik 
”grupp”) framträder andra gemensamma faktorer för hierarkiseringen av både 
individer och ”grupper” med ”utländsk bakgrund”. Hierarkiseringen knyter an 
till sociala och kulturella strukturer, där både de sociala positionerna (klass-
position, klassbakgrund, arbete, inkomst, boende etc.) som personer eller 
”grupper” med ”utländsk bakgrund” har och uppfattningar om ”gruppen” som 
är etablerade i det kulturella systemet har betydelse. Medan det i den klass-
mässigt privilegierade gruppen ofta ses som en fördel att ha kollegor med ”ut-
ländsk bakgrund” på höga positioner på arbetsplatsen, eller elever med ”ut-
ländsk bakgrund” på barnens skola, gäller ofta det motsatta för de som har 
arbetarklassyrken eller har sina barn i skolor i socioekonomiskt svaga områ-
den. Detta är en återkommande analys i de resterande empiriska kapitlen. 
Samtidigt spelar det också roll vilken ”utländsk bakgrund” kollegorna eller 
eleverna har. Det finns exempelvis betydligt fler negativa uppfattningar om 
”muslimer” i jämförelse med ”tyskar”. Återkommande är att huruvida indivi-
der eller ”grupper” uppfattas som kulturellt lika eller beredda att anpassa sig 
är viktigt för hur de värderas. 

Göran (delägare i företag för sjukhusutrustning, Gullvivan): Jag tror att det 
finns en ganska stor variation mellan olika invandrargrupper. Det finns dom 
som smälter mer in. Där föräldrarna vill att barnen ska lära sig svenska och att 
dom har svenska vänner. Barnen alltså. Och kanske föräldrarna med. 

De sociala strukturerna och de kulturella strukturerna måste både kunna för-
stås separat, och hur de samverkar och förstärker varandra. De ”grupper” som 
det finns flest etablerade negativa uppfattningar om har också ofta svaga po-
sitioner på arbets- och bostadsmarknaden. 

Ifrågasättandet av olika kategorier 
Varken kategorier som ”svenskar” och ”invandrare” eller vilka som har ”ut-
ländsk bakgrund” är givna eller tydligt definierade (om man bortser från den 
formella definitionen av utländsk bakgrund). Kategorierna omfattar symbo-
liska innebörder och föreställningar som går bortanför alla försök att exakt 
definiera dem. Innebörden varierar mellan personer och situationer. Även om 
intervjupersonerna återkommande använder framförallt kategorierna ”svens-
kar” och ”invandrare” görs det inte oreflekterat. Flera tar också upp problem 
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och svårigheter vid användandet av kategorierna, dels genom att påpeka svå-
righeterna med och godtyckligheten i att konkret använda dem när det gäller 
vilka som passar in i de olika kategorierna, dels genom att kritisera och ifrå-
gasätta begreppen som sådana.  

Anna (arkitekt, Gullvivan): Ja men vi har också några, i alla fall. Som invand-
rare eller vad man ska säga. Eller Orlando är ju född i Sverige, fast hans för-
äldrar är från Chile och jag tror, ja han ser sig nog lite som chilenare. Men sen 
har vi ju Alejandro som är från Spanien. Han har ju precis nästan kommit till 
Sverige. 

Emma (telefonintervjuare, Blåklockan): Alltså egentligen ska man ju vara väl-
digt försiktig med att överhuvudtaget använda invandrare. Det har jag i alla fall 
fått lära mig, att det blir som ett sätt att säga att människor inte är riktiga svens-
kar. Och sen säger man andra generations och tredje generations. Man fastnar 
i att det blir en skillnad mellan svenskar och invandrare hela tiden.  

Robert (psykolog, Gullvivan): Ja vem har egentligen utländsk bakgrund? Det 
kan man ju göra enkelt för sig och säga att dom som är inflyttade till Sverige 
från utomlands, men om man ser till vilka folk tycker har utländsk bakgrund 
så kan nog frågan i stället vara ytterst komplex.  

Resonemangen visar ytterligare på svårigheten med begrepp som ”utländsk 
bakgrund” och ”invandrare” och hur de hela tiden är kontextbundna till olika 
personer och situationer. Även vid de tillfällen intervjupersonerna själva an-
vänder begreppen kan de vara medvetna om att det inte handlar om exakta 
definitioner. Emellertid visar intervjuerna att intervjupersonerna i sin vardag 
gör skillnad mellan de som kategoriseras som svenskar och de som de ser som 
personer med utländsk bakgrund och att det också i vissa sammanhang och 
situationer får betydelse för negativt särskiljande praktiker som riktas mot de 
sistnämnda. 

Invandrarproblemperspektiv och socioekonomiskt problemperspektiv 
på Förorten 
Intervjupersonernas uppfattningar om exempelvis olika geografiska platser el-
ler geografiska områden, arbetsplatser, skolor, restauranger och affärer påver-
kas av i vilken utsträckning dessa befolkas av personer de anser har utländsk 
bakgrund. I vissa fall handlar det om antalet personer med ”utländsk bak-
grund”, medan det i andra fall handlar om att själva platsen, organisationen 
eller restaurangen associeras med att vara utländsk. Både intervjupersonernas 
bedömning av platsens sociala status och deras vilja att vistas där tenderar att 
påverkas negativt när platsen kopplas till personer med ”utländsk bakgrund”. 
Av särskild betydelse är Förorter, det vill säga geografiska områden med låg 
socioekonomisk status och stor andel boende med ”utländsk bakgrund”, som 
dels genom att fungera som symbol och exempel för olika problem blir en 
viktig del av en större diskussion om invandring, segregation och bristande 
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integration, dels är geografiska platser som intervjupersonerna, särskilt de 
med arbetarklasspositioner, återkommande förhåller sig till i olika vardagssi-
tuationer. Vid mer generella diskussioner om Förorten och invandring disku-
teras även områden eller platser som intervjupersonerna inte har någon egen 
erfarenhet av. 

Förorten, som inkluderar vad intervjupersonerna omväxlande benämner 
som ”invandrarförorter”, ”problemområden”, ”utanförskapsområden” eller 
bara Förorten, beskrivs av intervjupersonerna i termer av stor andel personer 
med ”utländsk bakgrund”, dåliga socioekonomiska villkor och sociala pro-
blem. Oberoende av klassposition går det att identifiera två dominerande per-
spektiv på Förorten. Jag har valt att benämna dessa som det ”socioekonomiska 
problemperspektivet” respektive ”invandrarproblemperspektivet”. Skillnaden 
mellan perspektiven utgörs av vad som anses vara orsaken till ”faran”. Det 
socioekonomiska problemperspektivet kännetecknas av att områdets problem 
och människors eventuellt ofördelaktiga handlingar och beteenden främst för-
klaras med rådande socioekonomiska villkor i form av arbetslöshet, fattigdom, 
bidragsberoende och dåliga bostäder. Invandrarproblemperspektivet känne-
tecknas av att motsvarande fenomen främst förklaras med att en stor del av de 
boende har ”utländsk bakgrund”, annan kulturell bakgrund samt med före-
ställningar om etnicitet. ”Etnisk” bostadssegregation ses enligt det sistnämnda 
perspektivet som ett problem i sig och ligger nära den ”farosyn” på segregat-
ionen som togs upp under Rasifierade hierarkier: bostads- och arbetsmark-
naden, det vill säga att det hotfulla med dessa platser är avvikelsen och att den 
avvikelsen ses som ett samhällsproblem (Franzén, 2001, s. 34ff). Båda per-
spektiven återkommer frekvent under intervjuerna.  

Monika (arbetar på förskola, Blåklockan): Det finns så många problem där 
bara. Ungar som driver omkring bara, inget att, eller de gör ingen nytta för dem 
bara. Så mycket att fastna i. Det måste börja med föräldrarna som jag ser det, 
dom måste kunna få jobb, pengar då också. Det måste till för att det ska fun-
gera. 

Anders (brevbärare, Blåklockan): Människor kan inte vara hur olika som helst, 
ett problem när det bildas tydliga grupper som inte kan umgås. Ta X [förort till 
storstad i Sverige,] som ett exempel, det är som att komma till ett annat land. 
Alla behöver inte leva exakt likadant, men inte hur olika som helst. Tycker 
faktiskt synd om en del av de svenskar som bor där. Det handlar inte om att 
människor inte kan ha olika kulturer, men i Sverige måste det vara vissa regler 
som gäller. 

Gunnar (tulltjänsteman, Blåklockan): Det blir för många problem där, som om, 
att många kanske redan har problem från sina egna länder så tas det inte hand 
om. Blir som en samling av problem, jag vet inte allt, men droger, bråk å massa 
problem liksom. Det är ju dåligt med jobb också, att det blir fattigt, som spelar 
roll.  
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Monikas beskrivningar av den Förort där förskolan hon arbetar på är belägen 
och föräldrarnas svåra socioekonomiska situation som en förklaring till deras 
”ungars” problem är kännetecknande för det socioekonomiska problemper-
spektivet, medan Anders beskrivningar av en typisk Förort som ett annat land, 
vars kulturella annorlundahet är ett problem i sig, exemplifierar invandrarpro-
blemperspektivet. De två perspektiven utesluter inte varandra och det finns 
under intervjuerna flera exempel där intervjupersoner i likhet med Gunnar – 
som här kopplar bråk och drogproblem i Förorten både till att personer tar med 
problem från sina ”hemländer” och socioekonomiska faktorer som fattigdom 
och arbetslöshet – använder båda perspektiven parallellt i samma resonemang. 
De två perspektiven används också vid olika tillfällen av samma intervjuper-
son.  

Varken synen på Förorten som en plats som kännetecknas av sociala pro-
blem eller de två olika perspektiven på dessa problems orsaker är specifika för 
intervjupersonerna med arbetarklasspositioner. 

Ellinor (personalrekryterare, Gullvivan): Det handlar om unga människor och 
dom kanske är mer spänningssökande och lite lättare uttråkade, men sen anser 
jag också att det handlar om att dom kan känna sig ganska uppgivna. När för-
äldrarna inte får chansen till arbete, och det kan även gälla dom ganska högut-
bildade. Det är då det även ofta kan gå i arv till barnen. Det kanske saknas 
pengar att göra saker i dom flesta fallen, men det handlar nog mest också om 
att unga kan känna att det är rätt hopplöst. Det är en svår ålder för många oav-
sett, men att sen inte ha pengar som många andra i samma ålder har och i värsta 
fall inte särskilt mycket framtidstro överhuvudtaget.   

Göran (delägare i företag för sjukhusmaterial, Gullvivan); Problemet är att det 
är för många som lever där som inte respekterar dom regler och lagar och annat 
som rör uppförande. Det är såklart inte alla som bor där och många invandrare 
uppför sig självklart precis som svenskar. Men jag tror att området som helhet 
förlorar på att det bor så pass få svenskar där. 

Mikael (intervjuare): Hur tror du att, på vilket sätt det skulle bli bättre om fler 
svenskar bodde där? 
Göran: Det handlar nog inte bara om svenskar utan också vilka invandrare och 
svenskar som bor där. Men nu är det ganska många av dom invandrarna som 
inte är särskilt inne i samhället och inte heller i många fall framstår som särskilt 
måna om det.  

Ellinor diskuterar händelser i Husby under maj 2013 som i media kom att be-
skrivas som kravaller och bland annat kopplas till ungdomar med ”utländsk 
bakgrund” (för diskussion om mediabevakningen av händelserna se t.ex. 
Boréus, 2017), medan Göran diskuterar det till Gullvivan närliggande området 
Violen som, i jämförelse med Gullvivan, har lägre socioekonomisk status och 
en betydligt högre andel boende födda i andra länder än Sverige. Ellinor argu-
menterar mot uppfattningar om att det främst skulle handla om ungdomarnas 
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utländska bakgrund och i stället menar hon, i linje med det socioekonomiska 
problemperspektivet, att ungdomarnas upplopp, utöver deras unga ålder, be-
höver förstås genom faktorer som arbetslösa föräldrar och begränsade ekono-
miska resurser. Göran anser i linje med invandrarproblemperspektivet att an-
delen ”invandrare” är en förklaring till varför Violen är ett område med sociala 
problem i form av skadegörelse, bråk och stölder. Även om Göran inte tydligt 
svarar på varför det är en nackdel att det bor få ”svenskar” där, nämner han 
som en förklaring att många av ”invandrarna” som bor i Violen inte är en del 
av samhället, och inte heller är måna om att vara det. Både det socioekono-
miska problemperspektivet och invandrarproblemperspektivet har betydelse 
för undvikande praktiker där intervjupersoner flyttar ifrån, väljer att inte flytta 
till eller undviker att i olika situationer överhuvudtaget vistas i Förorten, men 
skillnaderna mellan perspektiven pekar mot att motiven till praktikerna kan 
vara relaterade till både identitetsneutrala och identitetskänsliga mekanismer. 
Betydelsen av den begreppsskillnaden som grund för att förstå olika praktiker 
diskuteras vidare i kapitel 8 Boende. 

Att likartade uppfattningar om Förorten oberoende av klassposition åter-
kommer bland intervjupersonerna och bland boende i två så socioekonomiskt 
skilda områden som Blåklockan och Gullvivan, samt att intervjupersonerna 
redogör för att de möter liknande perspektiv bland vänner, kollegor och i 
massmediala och politiska diskurser, talar för att uppfattningarna är väl 
spridda i samhället och etablerade i det kulturella systemet. Intervjupersoner-
nas uppfattningar uppvisar också stora likheter med hur andra forskare visat 
på hur Förorten konstruerats som ett specifikt symboliskt rum kopplat till per-
soner med ”utländsk bakgrund” (se kapitel 2). Utbredda idéer och föreställ-
ningar om Förorten kan både påverka, och aktivt användas som, motiv för 
olika praktiker, och graden av utbredning är en av orsakerna till att intervju-
personerna återkommande har uppfattningar om geografiska områden utan att 
själva ha varit i vad de kategoriserar som Förorten. Andersson konstaterar att 
boende i vad han definierar som ”svenskglesa områden” är ovanligt för den 
”svenska majoritetsbefolkningen”, varför diskussionen om dessa områden 
ofta baseras på rykten och myter snarare än egna erfarenheter. Det förklarar 
varför människor kan ha uppfattningar om områden som till exempel Rosen-
gård, Hammarkullen och Fittja utan att någonsin ha besökt dem (Andersson, 
2007, s. 124; 2001, s. 122). Här finns en skillnad kopplad till klass, där inter-
vjupersonerna med arbetarklasspositioner i större utsträckning utgår från egna 
erfarenheter från att ha bott eller vistats i Förorten. Vilka källor som är viktiga 
för intervjupersonerna när de bildar sig uppfattningar om Förorten eller per-
soner med ”utländsk bakgrund” och hur de varierar i betydelse i relation till 
klass diskuteras i nästa avsnitt.  
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5.2 Uppfattningarnas olika källor  
Hur intervjupersonerna bildat sina uppfattningar om personer de anser har ut-
ländsk bakgrund, vilka som haft betydelse för uppfattningarna och vilket ur-
sprung olika föreställningar har, är en omfattande studie i sig självt och ligger 
delvis utanför den här studien. Samma gäller för en mer ingående analys av 
exempelvis massmedia eller uppfostrans betydelse för människors uppfatt-
ningar och praktiker gentemot personer med ”utländsk bakgrund”. Det är dock 
möjligt att i göra vissa grövre analytiska skillnader mellan olika typer av källor 
som intervjupersonerna själva hänvisar till, vilket både ger en ökad förståelse 
för möjliga bidragande mekanismer till vissa specifika negativt särskiljande 
praktiker och visar på klasskillnader för olika källors betydelse. Först disku-
teras kulturella strukturer i form av vad som kan beskrivas som yttre källor 
som exempelvis massmediala och politiska diskurser, sedan källor i form av 
vänner och bekantas uppfattningar och utsagor (ofta i form av normcirklar) 
och slutligen intervjupersonernas egna erfarenheter. De olika källorna pekar 
mot olika typer av betydelsefulla mekanismer för bildandet av uppfattningar 
om personer som anses ha utländsk bakgrund. Givetvis finns det här överlapp-
ningar, som exempelvis olika former av information som delas och diskuteras 
på sociala medier och som kan placeras i de båda första kategorierna, men det 
innebär inte att uppdelningen saknar relevans.  

Massmedia och politiska diskurser 
Två av de källor som intervjupersonerna hänvisar till för att motivera sina 
uppfattningar och praktiker är massmedia och politiska uttalanden. I både fal-
len handlar det om förmedling av skildringar, uppfattningar och budskap som 
är delar i det kulturella systemet. Teun van Dijk (2005) menar att elitdiskurser, 
som politiska och massmediala diskurser, är avgörande för spridningen av ras-
ism. Rasismen i dessa diskurser är ofta mindre explicit än den som kommer 
från exempelvis extrema högergrupper, men van Dijk menar ändå att en spridd 
artikel eller ett politiskt tal kan ha större betydelse än tusentals samtal på sta-
dens gator. Jag analyserar inte betydelsen av elitdiskurser för spridningen av 
rasistiska uppfattningar generellt, men däremot analyseras betydelsen vid de 
tillfällen då intervjupersoner själva hänvisar till dessa i samband med beskriv-
ningar av personer som de anser har utländsk bakgrund. Förutom elitdiskurser 
tar avsnittet även upp information som förmedlas via kanaler som hamnar ut-
anför van Dijks definition av elitdiskurser – minde etablerade medier, ett 
större spektrum av personer som i breda termer ägnar sig åt opinionsbildning 
(exempelvis olika bloggar och politiska rörelser utanför ”eliterna”) och poli-
tiska nätkampanjer från mindre etablerade avsändare. 

Det finns fler exempel då intervjupersonerna refererar till specifika pro-
gram eller artiklar från etablerade media när de diskuterar invandring i stort, 
specifika personer de anser har ”utländsk bakgrund” eller motiverar negativt 
särskiljande praktiker. I de fall intervjupersonerna är specifika gällande vilket 
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program de har sett eller vilken artikel de läst handlar det om typiska elitdis-
kurser i form av nyhetsprogram från SVT, SR eller TV4, fördjupande nyhets-
program (som exempelvis Uppdrag granskning, Kalla fakta eller Studio ett) 
och artiklar från de stora morgon- och kvällstidningarna. Håkan hänvisar till 
ett vid intervjutillfället några år gammalt avsnitt av SVT:s Uppdrag gransk-
ning när han diskuterar muslimska kvinnor som bär niqab. Det Håkan reage-
rade på i programmet var att de som bar plagget och därför hade svårt att 
komma in på arbetsmarknaden ändå hade rätt till försörjningsstöd. 

Håkan (chefsposition teleföretag, Gullvivan): Det som programmet visade för 
mig var att det finns dom som inte är beredda att anpassa sig alls för att kunna 
arbeta i Sverige. Medan dom flesta, och jag tror verkligen det är dom absolut 
flesta, det är absolut min erfarenhet, dom vill arbeta och göra rätt för sig och 
inget hellre ens vill än att få arbeta, finns det fortfarande dom som bara kommer 
att acceptera att få hämta ut olika typer av bidrag. Där måste man hitta nya 
åtgärder som kan riktas mot just exempelvis dom som, där religiös fanatism, 
en viss gammaldags syn på kvinnor osv. Där sånt används och står i vägen för 
sig själva att arbeta.  

Han preciserar inte vilka åtgärder som bör riktas mot kvinnorna i reportaget, 
eller mot andra som av kulturella eller religiösa skäl inte blir lika tillgängliga 
på arbetsmarknaden, men med utgångspunkt i programmet återkommer han 
till en uppdelning mellan de ”invandrare” som vill arbeta och de som inte vill. 
Håkans sätt att resonera om programmets innehåll visar hur ett program kan 
fungera som en bidragande mekanism till någons uppfattningar om personer 
med ”utländsk bakgrund”. I det här fallet leder det dock inte direkt vidare till 
en specifik identifierbar praktik.  

När Gunnar menar att för många invandrare i ett och samma område leder 
till mer bråk och kriminalitet (ett tydligt uttryck för invandrarproblemperspek-
tivet på Förorten), refererar han till nyhetssändningen han lyssnade på för 
några dagar sen när han var på väg till arbetet. En facklig representant för 
busschaufförer uttalade sig om att busschaufförerna inte längre vågade åka till 
ändhållplatsen i en ”Förort” efter det att de blivit utsatta för stenkastning och 
hot.  

Gunnar (tulltjänsteman, Blåklockan): Jag vet ju vad X är för område, men jag 
vet ändå att jag blir irriterad då. När han från facket som representerade dom, 
att han konstaterar att chaufförerna kan inte köra in där, att dom kan inte ga-
rantera deras säkerhet för att det finns såna invandrargäng som kastar sten på 
bussarna. Det var ju inte heller bara en gång som dom hade gjort det. Och sen 
så att hon som är i reportaget och frågar, hon som är den som gör intervjun, 
tycker att chaufförerna kanske ska kunna köra där ändå. Att hon pratar om att 
det är någon form av diskriminering om dom inte kör där. Jag kan ju säga att 
det, att hon skulle nog inte så gärna köra in där heller när dom hotar henne sen.  
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Från Gunnars beskrivning verkar inte inslaget ha haft ett uttalat budskap i linje 
med hans egna uppfattningar, snarare är han irriterad över de frågor som jour-
nalisten i inslaget ställer, men själva skildringen av problemet i sig fungerar 
som utgångspunkt för hans argumentation. Programmet tolkas i enlighet med 
uppfattningar som Gunnar redan har och förstärker dem. 

Lika ofta som intervjupersonerna hänvisar till ett specifikt program refere-
rar de till media i mer allmänna termer: ”det beror ju på nyheterna…”, ”den 
mediala bilden ger…”, det är tydligt när man kollar runt på nätet…” eller ”lä-
ser man tidningarna så…”. Det är vanligare bland intervjupersonerna med ar-
betarklasspositioner, men förekommer också bland de med mer privilegierade 
klasspositioner. 

Charlotte (försäljare skönhetsprodukter, Blåklockan): Man ser mycket på ny-
heterna om var olika skjutningar händer och man vet var många invandrare 
bor. Och oavsett vad det beror på, och det kanske dom skulle vara bättre på att 
diskutera egentligen då, men man vet att det är mest invandrare och utlänningar 
som är inblandade i dom kriminellas skjutningar.  

Sofia (ekonom bank, Gullvivan): Det som var en lite ögonöppnare för mig var 
att det ändå finns problem med invandrare och brottslighet. Det är verkligen 
inget favoritprogram för mig, men min man kollade ofta på Efterlyst och det 
var märkbart bara man tittade till ibland hur ofta det var personer som antingen 
såg utländska ut eller hade utländska namn. Jag fattar såklart också att det 
kanske inte är det seriösaste programmet, men det går igen hela tiden om man 
följer det.  

Bortsett från att Sofia tar sin utgångspunkt i de skymtar hon sett av tv-pro-
grammet Efterlyst refererar de båda till en mer allmän mediabild. Media fun-
gerar då som en mekanism i form av sammantagen förmedlare, snarare än en 
mer preciserad avsändare.  

Det är inte lika vanligt att intervjupersonerna refererar till politiker, poli-
tiska partier eller politiska opinionsbildare när de motiverar negativa uppfatt-
ningar eller negativt särskiljande praktiker, men politiska uttalanden kan fun-
gera på ett liknande sätt. I flera fall tar intervjupersonerna också del av poli-
tiska utspel genom olika mediekanaler. När de hänvisar till politiska utspel 
verkar det dock oftare fungera som en legitimerande mekanism för att uttrycka 
egna uppfattningar än något som direkt har effekter på deras sätt att uppfatta 
personer med utländsk bakgrund. Eva tycker att politiker ofta får oförtjänt kri-
tik och anklagas för rasism om de tar upp problem med invandring och använ-
der diskussionen om Fredrik Reinfeldts tal om den låga arbetslösheten bland 
”etniska svenskar mitt i livet” som exempel.  

Eva (läkare, Gullvivan): Jag tror att politiker, om man då tar bort stollarna i 
Sverigedemokraterna. Det är inte dom jag menar. Vanliga politiker i dom 
andra, inte extremistpartierna, dom vanliga partierna som inte vill ta upp dom 
olika problem som finns med invandringen.  
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Mikael (intervjuare): Är det någon särskild du tänker på, eller du tänker att det 
är flera? 
Eva: Det tydligaste exemplet nu senast är alla som kritiserar Reinfeldt för att 
han tog upp att arbetslösheten är så nästan inte finns bland etniska svenskar. 
Det är ju inget han hittar på, utan det är så. Invandrare arbetar i mindre ut-
sträckning. Det som borde diskuteras är hur man ska komma tillrätta med dom 
invandrargrupper som inte vill arbeta, för det är såklart inte alla invandrare det 
handlar om. Men dom som inte vill arbeta måste han såklart få prata om utan 
att det direkt massa andra anser att det har med rasism att göra.  

Eva återkommer vid flera tillfällen till att viss kritik av personer med ”utländsk 
bakgrund” inte är möjlig att uttrycka utan att riskera att bli anklagad för ras-
ism. Att hänvisa till den enligt henne felaktiga rasismkritiken mot Fredrik Re-
infeldt blir ett sätt att visa att det också drabbar andra än henne.  

Jag har i avsnittet försökt att visa att intervjupersonerna hänvisar till vad 
van Dijk definierar som elitdiskurser och media i bredare mening när de dis-
kuterar sina uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund”. Det visar 
att media och politiska utspel är en del av det kulturella systemet och kan fun-
gera som mekanism som påverkar och legitimerar intervjupersoners uppfatt-
ningar om personer med ”utländsk bakgrund”. Givetvis kan uppfattningarna i 
sin tur sedan påverka olika praktiker, men det är sällsynt att intervjupersonerna 
hänvisar direkt till media eller politiska utspel när de motiverar konkreta ne-
gativt särskiljande praktiker.   

Den sociala omgivningen och normcirklar 
Föregående avsnitt beskriver hur intervjupersonerna hänvisar till media och 
olika politiska uttalanden när de diskuterar invandring och personer med ”ut-
ländsk bakgrund”. Lika vanligt är att olika typer av mediainformation förmed-
las via andra människor i deras närhet (vänner kollegor, familj, ytligt bekanta 
osv.). Gunnar, som återkommande talar om Förorten från ett ”invandrarpro-
blemperspektiv”, berättar att han och hans kollegor på Tullverket diskuterar 
Förorten baserat på vad han och hans kollegor har läst. 

Gunnar (tulltjänsteman, Blåklockan): Ja men det diskuteras. Man har läst nå-
got, eller så har någon annan läst något, och där man pratar om sånt. Inte att 
det är direkt med vårt arbete, men vi vet ju också en del om det som tas in. Att 
var det kan, hamnar oftast. Då är det oftast där ute i dom områdena.  
Mikael (intervjuare): Om ni diskuterar, ja förorter då, vad. Har ni oftast unge-
fär samma åsikter om dom som platser? 
Gunnar: Det tror jag oftast. Det kanske kan vara olika också. Det vet jag väl 
kanske inte säkert. Jag tror att, det är oftast ändå likartat med åsikter när vi 
pratar. Läser man om det som skrivs är det ju inte heller så att det är särskilt 
positivt.  
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Här framgår det inte tydligt vilken betydelse kollegornas åsikter har för hans 
egna uppfattningar, men han och övriga intervjupersoner refererar återkom-
mande till andras åsikter när de uttrycker negativa uppfattningar om personer 
med ”utländsk bakgrund”. Personer i omgivningen har inte bara betydelse ge-
nom vad de läst eller hört, utan påverkar också intervjupersonernas uppfatt-
ningar genom sina egna uppfattningar. Detta kan, som i Gunnars fall, här ske 
genom vad som framstår som faktiska normcirklar, men också genom före-
ställda normcirklar. 

Alexandra berättar under intervjun hur andra föräldrar fick henne att neka 
sin vid intervjutillfället 16-åriga dotter att gå på en fest i en ”Förort”. Hon såg 
från början inte något problem med att dottern skulle gå på festen då hon litade 
på henne och vännen till dottern som anordnade festen. Men andra föräldrar 
hade enligt Alexandra påverkats av den massmediala rapporteringen om skott-
lossningar i den stadsdel där festen skulle äga rum. Detta skildrades i rikstäck-
ande medier och fick enligt Alexandra först en och sedan flera av de andra 
föräldrarna att ändra uppfattning och inte låta sina barn gå på festen.   

Alexandra (affärsbiträde i blomsterhandel, Blåklockan): Det var mest en 
pappa och sen, att dom ändå är unga tjejer som. Att det borde inte, men det kan 
nog göra att man när man är förälder är man kanske mer försiktig. Jag minns 
inte exakt var, men jag vet att han hade läst om det.  Det fanns ju om det på 
många ställen som jag minns det. Att det hade varit skjutningar där någon eller 
några hade, dom hade skjutit på andra i närheten. De var väl egentligen mest 
gäng som sköt på varandra egentligen, men det gjorde att han inte ville ha att 
hans dotter skulle åka dit i alla fall. Sen pratade han med föräldrar till en av de 
andra tjejerna och så vill inte dom andra heller att dom skulle åka dit. 

Alexandra är övertygad om att det var medieskildringarna av området som 
oroade föräldrarna och inte festen som sådan. Även om hon själv tyckte att det 
var ett överdrivet beslut att inte låta sina döttrar gå på festen – och hon tyckte 
synd om tjejen som skulle ha festen – orkade hon efter ett tag inte fortsätta 
diskutera det med de andra föräldrarna.   

Alexandra (affärsbiträde i blomsterhandel, Blåklockan): Att dom andra, det 
tror jag är att några av dom tänker att det är ett invandrarområde och att det 
också spelar roll. När dom sen läser att det och det har hänt så blir det svårt att 
säga mot efter ett tag. Jag sa också att jag och någon annan förälder hade kun-
nat hämta dom där efteråt och att dom bara hade varit på festen. Men när dom 
andra föräldrarna en efter en tar upp alla hemska saker de läst så blir det också 
jobbigt att säga något annat. Om jag då inte håller med så blir det som att jag 
inte bryr mig. 

Media här får sin påverkan genom normcirklar. Den centrala mekanismen för 
Alexandras beslut i den här situationen framstår som en faktisk normcirkel, 
vars norm om att det aktuella området var en farlig plats för ungdomarna som 
föräldrar inte borde låta dem vistas på framstår som avgörande. Även om 
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Alexandra varken delar de uppfattningar hon menar förmedlas via media eller 
uppfattningen att det skulle vara för farligt att gå festen, har normcirkeln fort-
farande kapaciteten att påverka hennes beslut i konform riktning. Normcirkeln 
blir tydligt en bidragande mekanism till den undvikande praktiken att dottern 
inte får åka till området – som kan ses som Förorten – på fest. 

Personer i omgivningen, oavsett om det handlar om familj, vänner, grannar, 
bekanta eller kollegor, behöver inte nödvändigtvis hänvisa till saker de läst 
eller hört via media för att påverka intervjupersonernas uppfattningar om per-
soner med ”utländsk bakgrund”, utan kan också hänvisa till ryktesspridning 
eller saker de erfarit. Olika personer har olika betydelse för intervjuperso-
nerna, beroende på vem de har stort förtroende för. Det kan vara en nära vän, 
en kollega eller någon annan de har stor tillit till. Hur många som uppfattas ha 
en viss uppfattning om personer med ”utländsk bakgrund” har också bety-
delse. När intervjupersonerna ger uttryck för vad som kan beskrivas som ne-
gativa uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund” och specifika rasi-
fierade ”grupper” eller när de diskuterar sociala problem som de kopplar till 
invandring, tar de ofta upp att det finns andra som delar den uppfattningen. 

Anders (brevbärare, Blåklockan): Kolla med vem som helst [syftar på spelare 
i samma fotbollslag som Anders spelar i]. Det blir mer arg stämning mot in-
vandrarlagen. Det blir en mer hatisk grej av det. 

Eva (läkare, Gullvivan): Egentligen är det ingen skillnad. Man ska alltid se till 
patientens bästa. Det är så enkelt. Det är själva utgångspunkten. Och det måste 
man vara professionell med för alla som tar på sig läkarrocken. Men, samtidigt 
vet man att vissa invandrargrupper är annorlundare och svårare att hantera när 
dom kommer som patienter. Och det kan vara på flera olika sätt. Grupper som 
inte litar på sjukvården, inte förstår vad dom ska göra. Jag har haft flera soma-
liska föräldrar som inte fattar hur dom ska göra, eller ibland nästan struntar i 
att ge sina barn medicinen som vi skriver ut. Och det här är verkligen inte bara 
något som jag säger eller tycker, utan andra läkare som jobbat med samma 
grupper har varit med om precis samma. 

Både Anders och Eva riktar vid flera tillfällen under intervjun kritik mot per-
soner med ”utländsk bakgrund” och olika rasifierade ”grupper”, i flera fall 
grövre än vad de uttrycker här, och de är återkommande tydliga med att berätta 
att andra delar deras uppfattningar. Att hänvisa till omgivningens åsikter visar 
inte bara på hur faktiska och föreställda normcirklar kan påverka intervjuper-
sonernas uppfattningar, utan även på att de kan fungera som bidragande mek-
anismer genom att legitimera de egna negativa uppfattningarna. Det är även 
återkommande att normcirklar fungerar på samma sätt för konkreta praktiker. 
Att framhäva omgivningens åsikter blir ett argument för att det intervjuperso-
nerna säger inte kan reduceras till egna fördomar eller rasistiska uppfattningar 
(jfr Billig m.fl., 1988, kap. 7; Wetherhall & Potter, 1992). Att intervjuas av en 
forskare är en speciell situation där möjligtvis rädslan att framstå som för-
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domsfull eller ointelligent kan vara mer påtaglig än annars, men sättet att mo-
tivera negativa uppfattningar (och negativt särskiljande praktiker) återkommer 
under intervjuerna på ett sådant sätt att det inte finns anledning att tro att det 
inte också har betydelse i andra situationer.  

Egna erfarenheter: motstånd och omförhandlingar 
Egna erfarenheter är tillsammans med media och den sociala omgivningen de 
vanligaste källorna som intervjupersonerna hänvisar till när de under intervju-
erna diskuterar personer med ”utländsk bakgrund”. Det kan handla om såväl 
enstaka möten som återkommande situationer, men betydelsen av egna erfa-
renheter överskrider ofta de specifika situationerna och påverkar även gene-
rella uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund” och specifika rasi-
fierade ”grupper”.  

Sofia (ekonom på bank, Gullvivan): Vi har testat att ta en del som kanske är 
mer nyanlända, men det är svårt. Kunderna förväntar sig vissa saker när det är 
deras pengar det handlar om. Det där har faktiskt aldrig riktigt fungerat. Nu 
kan jag kan bara utgå från mig själv och baserat på det skulle säga att det finns 
en ganska naiv ideologi där det sägs vara bra och beskrivs som ganska enkelt 
att kunna ta in invandrare. Men jag är ganska säker på att det kommer att bli 
svårare än vad dom tänkt sig.   

Baserat på erfarenheter från sin egen arbetsplats intar Sofia en kritisk hållning 
till vad hon kallar en naiv ideologi om fördelarna med att anställa ”nyanlända” 
på arbetsplatser. Att de egna erfarenheterna har betydelse för uppfattningar 
om personer med ”utländsk bakgrund” framstod redan på förhand som själv-
klart, oavsett om det handlar om positiva eller negativa erfarenheter. Det är 
intressant att Sofia och andra intervjupersoner ofta ställer sina egna erfaren-
heter mot vad de upplever som etablerade uppfattningar. Därigenom kan de 
egna erfarenheterna av personer med ”utländsk bakgrund” i förlängningen 
också fungera både som en bidragande och motverkande mekanism – på en 
psykobiografisk nivå – till negativt särskiljande praktiker.  

Erfarenheter kan inte beskrivas som ”rena” upplevelser, utan beror av tolk-
ningar och därmed intervjupersonernas olika tolkningsramar (jfr Skeggs, 
2000, s. 50). Hur intervjupersonerna upplever och tolkar interaktionen med 
personer som har ”utländsk bakgrund” villkoras av kulturella strukturer och 
kan naturligtvis vara påverkat av olika källor, varför det är svårt att separera 
de egna erfarenheterna från exempelvis mediediskurser och normcirklar. Det 
är tydligt i intervjupersonernas sätt att argumentera att de egna erfarenheterna 
fungerar som ett sätt att förhålla sig till andra källor. Särskilt när intervjuper-
sonerna med arbetarklasspositioner – med Halls terminologi – ”gör motstånd” 
mot eller omförhandlar medias skildringar, men de egna erfarenheterna an-
vänds också på samma sätt av personer med mer privilegierade klassposit-
ioner. Monika har i flera år arbetat på en förskola belägen i en Förort. Hon 
anser att det finns sociala problem i området, vilka hon förklarar i enlighet 
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med det socioekonomiska problemperspektivet, men att media alltför ensidigt 
fokuserar på dessa vid skildringar av området. Grunden för hennes kritik är de 
positiva egna erfarenheterna som hon menar att media inte är intresserade av.   

Monika (arbetar på förskola, Blåklockan): Jag tror att det är, att det, det kan 
visserligen vara många saker, men jag tror att journalister har en betydelse här. 
En ganska stor betydelse tror jag. Att det beror också på vad dom väljer att 
skriva om. Det viktiga, för det dom vill är att skapa uppmärksamhet. Och där 
blir det ofta en viss vinkel.   
Mikael (intervjuare): Vad tänker du på när du tänker vinkel? 
Monika: Nej men det är vinkel från ett speciellt håll. Inte hela bilden som visas, 
det är någons vinkel. I söndags var det en ungdom som blev knivskuren på 
skolan i samband där med en fotbollsturnering. Inte jätteallvarligt, men det var 
fruktansvärt såklart, och, det som jag sa det tidigare att det finns flera olika 
problem där, men det blir det enda dom som inte är där annars får höra. Däre-
mot, jag var på en dansuppvisning där för två veckor sedan och jag tyckte det 
var fantastiskt. Ungdomar som kunde göra de mest fantastiska sakerna. Dom 
kunde vara 12–13 år, bara helt ofattbart. Enorma saker. Fantastiskt duktiga 
ungdomar på det dom gjorde. Men dom ungdomarna dom glöms liksom bort, 
för det blir bara bråken som dom, dom som inte är där får höra om. 

De egna erfarenheterna kan också användas som argument mot vad de får höra 
från bekanta eller ryktesvägen. Kerstin menar att många har negativa uppfatt-
ningar om Förorten utan att veta särskilt mycket om den och att de uppfatt-
ningarna inte stämmer överens med hennes egna erfarenheter av att ha haft 
grannar från olika länder.  

Kerstin (arbetar i hemtjänsten, Blåklockan): Du vet folk pratar mycket, men 
jag tror inte att dom, att dom är så säker på att dom vet vad dom pratar om. Jag 
vet inte, men jag kan säga att jag haft både afrikaner och thailändare som gran-
nar och det har inte varit några problem för mig i alla fall. Är man bra mot dom 
och behandlar dom som så, så är dom snälla tillbaka också. Sen kan man ju ha 
otur med någon enskilda, men det kan ju vara vem som helst som är det. 

Både Monika och Kerstin använder de egna erfarenheterna för att ifrågasätta 
vad de uppfattar som för negativa beskrivningar av personer med ”utländsk 
bakgrund”. Men de egna erfarenheterna kan också användas för att kritisera 
positiva uppfattningar för att vara skönmålande och inte tillräckligt kritiska. 
Med utgångspunkt i att ha besökt en vän som bor i en Förort menar Gunnar 
att medierna inte vill berätta hur stora problem personer med ”utländsk bak-
grund” kan innebära.   

Gunnar (tulltjänsteman, Blåklockan): Det snackas ju mycket om att det är skit 
i de områdena och det är inte konstigt. Man visste väl liksom att det kunde vara 
illa från det man hört, men det var fan värre skull jag säga. Hans grannar var, 
jag vet inte riktigt var de var ifrån, men fullständigt galna alltså. Alltid bråk, 
hög musik, och sånt. Man bara väntade på att de skulle attackera en alltså.  
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De egna erfarenheterna kan både fungera som en motvikt mot vad som upp-
fattas som för negativa uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund” 
och Förorten, och som ett argument för att uppfattningar inte stämmer överens 
med verkligheten eller inte är tillräckligt kritiska. Det gemensamma i intervju-
personernas sätt att resonera är att de egna erfarenheterna framstår som en 
viktig källa för att förhålla sig självständigt i relation till etablerade uppfatt-
ningar i det kulturella systemet. Även om erfarenheterna som har betydelse 
för uppfattningarna om personer med ”utländsk bakgrund” samtidigt delvis är 
villkorade av tidigare uppfattningar, visar det att egna erfarenheter och per-
sonliga kapaciteter måste beaktas som viktiga mekanismer för formandet av 
uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund”. Det visar sig både ge-
nom motstånd mot och omförhandlingar av mediala diskurser och en själv-
ständighet i relation till människor i deras omgivning. 

5.3 Olika typer av antirasistiska argument.  
I det här kapitlet diskuteras intervjupersonernas uppfattningar om personer 
med “utländsk bakgrund” som har betydelse för negativt särskiljande prakti-
ker. Intervjupersonernas sätt att tala om personer med ”utländsk bakgrund” 
visar på återkommande uppfattningar relativt oberoende av klassposition. 
Samtidigt är naturligtvis inte samtliga diskurser i ett samhälle direkt eller sub-
tilt rasistiska (van Dijk, 2005. s. 116). Snarare kan samhällsnormen beskrivas 
som antirasistisk (Demker, 2014, s. 179), och intervjupersonerna tar genom-
gående avstånd från rasism och vill undvika att framstå som rasistiska även 
när de framför kritik mot personer med ”utländsk bakgrund”. När intervjuper-
sonerna kritiserar rasism eller diskriminering av personer med ”utländsk bak-
grund” varierar logikerna och argumenten för kritiken beroende på klassposit-
ion. För intervjupersonerna med arbetarklasspositioner utgår kritiken mot ras-
ism ofta från argument som bygger på att det är individerna som personer sna-
rare än deras kulturella bakgrund som är viktig, medan intervjupersonerna 
med mer privilegierade klasspositioner använder sig av argument som rör kul-
turell olikhet, som till exempel att lyfta fram att kulturella skillnader kan vara 
positivt. De olika logikerna har betydelse för vilka negativt särskiljande prak-
tiker som motverkas respektive underlättas.  

”Dra inte alla över en kam” 
Att bortse från kulturella skillnader för att i stället betona individen och lik-
heter mellan olika människor dominerar som antirasistisk logik bland inter-
vjupersonerna med arbetarklasspositioner. Två olika typer av argument åter-
kommer och jag definierar dem som ”dra inte alla över en kam-argumentet” 
och ”se till individen”- argumentet. ”Dra inte alla över en kam”- argumentet 
handlar om att det finns bra och dåliga personer både bland ”svenskar” och 
personer med ”utländsk bakgrund” och ”se till individen”- argumentet om att 
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alla ska behandlas på samma sätt oberoende av kulturell bakgrund. Det finns 
likheter mellan argumenten, men också skillnader som innebär att de i vissa 
situationer får olika betydelse. 

När intervjupersonerna med arbetarklasspositioner diskuterar varför rasism 
eller etnisk diskriminering förekommer är deras vanligaste förklaring att då-
liga erfarenheter av personer med “utländsk bakgrund” generaliseras till ne-
gativa uppfattningar om hela “grupper”. ”Dra inte alla över en kam”- argu-
mentet kan utgöra en kritik mot den typen av generaliseringar. Till och med 
själva uttrycket ”dra inte alla över en kam” återkommer i flera intervjuer och 
är ofta relaterat till återkommande vardagssituationer gällande exempelvis 
möten med olika kollegor. Magnus använder argumentet, om än inte i den 
exakta ordalydelsen, mot hans ”svenska” kollegors syn på ”irakiska” kollegor 
och risken för negativa generaliseringar baserat på enskilda händelser.  

Magnus (bilmontör, Blåklockan): Man måste ju försöka komma bort från det, 
längre bort än att tro att alla irakier är såna eller såna för nåt hänt en gång bara.  
Jag tänker att, eller att inte tänka så, att inte bara för att en irakier gjort något. 
Eller om det, dom som inte gillar svenskar så blir det ju samma sak där. Kan 
folk bara ha ett mer öppnat sinne så märker dom ju att det kan finnas bra per-
soner i den andra gruppen, även där. 

För Magnus är detta ett återkommande politiskt argument för att betona vikten 
av att han och hans kollegor ska se bortanför kulturella skillnader och i stället 
kunna samarbeta baserat på likheter i klassposition. 

För Magnus är ”dra inte alla över en kam”-argumentet en del i en generell 
hållning där han också i relation till sitt fackliga engagemang återkommer till 
att det är viktigare att betona likheter och klassintressen än att ”fastna i kultu-
rella skillnader”. Men även intervjupersoner som ofta riktar kritik, eller in-
stämmer i andras kritik, mot personer med ”utländsk bakgrund” kan samtidigt 
hävda att alla inte ska dras över en kam. I den idrottshall där Lasse arbetar 
finns en grupp idrottsutövande äldre män som återkommande diskuterar per-
soner med ”utländsk bakgrund” och Förorten. Lasse anser att det finns pro-
blem både i ”invandrarområden” och med personer med ”utländsk bakgrund”, 
men han vänder sig mot att de här äldre männen alltför ensidigt diskuterar det 
negativa och att de ”drar alla över en kam”. 

Lasse (vaktmästare, Blåklockan): Jag är som sagt inte så insatt, men jag tror 
att dom överdriver ganska mycket. Jag menar också att jag kan se problem, 
från jobbet och att det finns såna där invandrarområden som verkar nästan lag-
lösa. Jag hade inte velat, att någon som min dotter skulle tvinga henne att klä 
sig på något bestämt sett utifrån nån muslimsk tro. Jag hade blivit livrädd då. 
Men jag tror dom överdriver också. Ja dom bara fokuserar på det negativa och 
drar alla över en kam. Sura gamla gubbar som vill klaga på allt. Fredrik, han 
den andra vaktmästaren, brukar säga att de enda dom kan prata om är saker 
som är fel och deras egna sjukdomar. 
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Lasse beskriver sig själv som oinsatt i diskussionsämnena och opponerar sig 
inte öppet gentemot diskutanterna. Snarare håller han sig undan då han upple-
ver att samtalen blir pinsamma med tanke på andra kunder som kan höra, men 
det är gruppens generaliseringar som är orsaken till hans motstånd.  

Anders uttrycker de mest negativa uppfattningarna om personer med ”ut-
ländsk bakgrund” bland samtliga intervjupersoner, men han tar ändå upp ris-
ken att ”invandrarna” felaktigt dras över en kam.  

Anders (brevbärare, Blåklockan): Jag tror att många är trötta på dom invand-
rarna som inte sköter sig. Sen kan det bli så att alla dras över en kam, vilket 
såklart inte är rätt men jag tror att det lätt kan bli så. Att människor inte gillat 
de invandrare de träffat och tror att alla är så. Jag tror också att folk ser saker 
på tv påverkar. Det finns ju ganska många länder där det är mest krig och skit, 
eller hur kvinnor behandlas. Folk vill inte ha det hit. Men jag tror också att när 
invandrare inte vill umgås med svenskar så blir det starkare. 

Användandet av ”dra inte alla över en kam”-argumentet är ingen engångsfö-
reteelse. Anders inleder liknande resonemang med att det ”finns rötägg i alla 
grupper” och ”det finns ju undantag”. Det förändrar inte Anders generella upp-
fattning om personer med ”utländsk bakgrund” nämnvärt, men det möjliggör 
relationer med specifika personer. Ett exempel på just det är att Anders har 
vad han beskriver som fungerande relationer med vissa kollegor och med 
några lagkamrater i hans fotbollslag (vilket han beskriver som ett kompisgäng 
som spelar fotboll i de lägre divisionerna). Samtidigt som han är vän med två 
av sina egna lagkamrater med ursprung i Sydamerika menar han att ”invand-
rarlag” är de värsta lagen att möta, då deras spelare enligt honom är osportsliga 
och matcherna mot dem kännetecknas av dålig stämning och bråk. Men han 
gör skillnad mellan spelarna i ”invandrarlagen” och sina egna lagkamrater 
med ”utländsk bakgrund”, som han inte har några problem varken att spela 
eller umgås med. 

Anders (brevbärare, Blåklockan): Det finns ju undantag, det är klart att det 
finns det. Vi har ju också två sydamerikaner i vårt lag. Dom är det inget kons-
tigt med. Dom är ju helt schyssta och sköter sig precis som oss andra. Dom är 
ju, dom blir ju lika förbannande ofta när vi möter invandrare i dom andra lagen, 
om dom beter sig som fan.  

De två lagkamraterna beskrivs i positiva termer baserat på att de sköter sig 
precis som övriga ”svenska” lagkamrater. Genom olika varianter av ”dra inte 
alla över en kam-argumentet” kan Anders ha fungerande relationer med per-
soner som han anser har utländsk bakgrund i olika sammanhang och situat-
ioner, utan att det krockar eller förändrar hans genomgående negativa uppfatt-
ningar om personer med ”utländsk bakgrund”. 
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Nära men inte helt överlappande “dra inte alla över en kam”-argumentet är 
vad jag valt att benämna som “se till individen”-argumentet”. Båda argumen-
ten bygger på betonandet av att det är själva personen som ska bedömas sna-
rare än hennes ”etniska” eller kulturella bakgrund. En skillnad är emellertid 
att ”dra inte alla över en kam”-argumentet fortfarande kan bygga på uppfatt-
ningar om att det finns skillnader mellan olika rasifierade ”grupper”, även om 
det inom samtliga grupper finns bättre och sämre representanter, medan ”se 
till individen”-argumentet ofta innefattar att bortse från kulturella skillnader i 
meningen att personer ska bedömas och behandlas lika oberoende av kulturell 
bakgrund.   

För att återvända till Magnus använder han ”se till individen”-argumentet i 
enlighet med hur han använder ”dra inte alla över en kam”-argumentet. Han 
kritiserar sina kollegor för att vara fast i ett tänkande om olika grupper bero-
ende på var människor kommer ifrån, vilket enligt Magnus leder till olika kon-
flikter och försvårar samarbetet mellan arbetare på fabriken. 

Magnus (bilmontör, Blåklockan): Jag tror att det viktigare är att se individen 
bakom. Man måste se till det, att det är viktigast. Att en person kommer från 
ditt eller datt säger inget, inte allt, i sig självt i alla fall. En man ska bedömas 
efter sina handlingar, inte var han kommer ifrån, typ. 

Magnus återkommer till ”se till individen”-argumentet vid fler tillfällen. I 
egenskap av facklig förtroendevald betonar han flera gånger under intervjun 
vikten av samarbete mellan vad han beskriver som de olika grupperna, ”svens-
kar och ”invandrare” eller ”svenskar” och ”irakier” – för att förbättra möjlig-
heterna till samarbete och kamp för bra arbetsvillkor.  

Magnus (bilmontör, Blåklockan): Det blir fel om alla ser till sin grupp, om att 
det viktiga blir att någon i den egna gruppen måste bestämma eller styra mer 
om man säger. Det viktiga ska vara vem personen är, att han är den bästa, inte 
vilken grupp eller var han kommer från. Det är ett sånt problem vi haft och att 
det hade varit bättre att dom inte brydde sig om bakgrunden på dom personer 
som får nya uppgifter eller befordras. Vi pratar om det på mötena ofta, och jag 
gör det även med kollegorna, att vi måste tänka som en grupp, att vi alla vill 
ha bättre arbetsvillkor och att försöka gå samman mer. Det är därför det är 
avgörande att alla ska behandlas lika, om någon tycker att den andra gruppen 
får någon fördel bara för att dom är svenskar eller invandrare så, vi har haft 
såna problem en del. 

”Se till individen”-argumentet kan ha två delvis olika innebörder som varierar 
mellan intervjupersonerna och i relation till olika situationer. Det kan använ-
das antirasistiskt i meningen att föreställningar om olikheter baserat på ”ras”, 
”etnicitet”, nationalitet eller kulturell bakgrund inte borde ha betydelse – att 
varje individ ska bedömas enskilt baserat på de egna handlingarna – men det 
kan också användas för att argumentera mot specifika rättigheter eller för-



 139

måner som intervjupersonerna anser ges till ”etniska” och religiösa minorite-
ter. Jag tolkar i första hand Magnus sätt att resonera som ett uttryck för anti-
rasism baserat på ett klassmedvetande, där vikten av gemensam kamp för 
bättre arbetsvillkor är det viktiga för honom, men argumentet kan möjligtvis 
också tolkas som ett möjliggörande av den form av inkluderande underordning 
som Mulinari & Neergaard (2004) beskrivit i sin studie av organisationen 
Fackligt aktiva invandrare. Inkluderande underordnande praktiker kommer 
att diskuteras närmare i de kommande kapitlen.  

Då ingen av intervjupersonerna ser sig själv som rasist och ingen vill upp-
fattas som det, kan varianter av ”se till individen”-argument också användas 
för att kritisera rättigheter på kulturell eller religiös grund utan att de i lika stor 
utsträckning riskerar att framstå som fördomsfulla eller ointelligenta (jfr At 
Home in Europe, 2014, s. 36) 

Gunnar (tulltjänsteman, Blåklockan): Det funkar inte att ge massa fördelar 
hela tiden bara för någon viss kultur säger ditt eller datt. Nu är det som att: ”hej 
jag är från Somalia och då ska jag få det och det”. Det är som att när min fru 
jobbar med maten för dom skolorna så är de massa extra villkor för vissa. Det 
ska inte vara det köttet eller ska det vara tillagat på något speciellt sätt som nån 
viss kulturreligion eller något annat säger. Det är inte så att de lägger ner 
samma tid på allas måltider och då blir det fel. Om det ska vara rättvist då så 
ska alla få bra mat på samma sätt. Det ska inte vara vilken kultur man har som 
avgör hur bra den är. 

En återkommande utgångspunkt för argumentationen ovan och liknande reso-
nemang, det vill säga att ingen särbehandling borde få förekomma av kultu-
rella anledningar och att alla i stället borde behandlas lika, är att ”svensk” 
kultur (eller ”svenska” normer), implicit eller explicit, ska utgöra grunden för 
likabehandlandet. Det gäller bland annat upplevelser av orättvisor vid fördel-
ningen av pengar från samhälleliga institutioner (där personer med ”utländsk 
bakgrund” anses få specifika förmåner), prioritering av idrottsklubbar från 
Förorten och särbehandling på arbetsplatser (där personer med ”utländsk bak-
grund” på olika sätt anses vara prioriterade). 

En återkommande röd tråd för de olika argumenten som intervjupersonerna 
med arbetarklasspositioner för fram är att de betonar likhet mellan människor.  
I grunden bygger det på en tanke om likhet mellan olika människor oberoende 
av kulturell bakgrund. I det finns också en tanke om att människor ska be-
handlas lika, vilket även kan vändas mot personer med ”utländsk bakgrund”. 
Betonandet av likhet skiljer intervjupersonerna med arbetarklasspositioner 
från intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner, vars antiras-
istiska logik nästa avsnitt handlar om. 

Tolerans och kulturberikande 
Intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner tar oftast uppfattningar 
om kulturella skillnader mellan svenska och olika rasifierade ”grupper” som 
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utgångspunkt när de kritiserar rasism och negativt särskiljande praktiker mot 
personer med ”utländsk bakgrund”. Argumenten mot rasism eller diskrimine-
ring bygger antingen på vikten av att acceptera och tolerera olika kulturella 
och religiösa uttryck, vilket jag här benämner som ”toleransargumentet”, eller 
att det är berikande med olika kulturella influenser, vilket här benämns som 
”kulturberikningsargumentet”. 

Ellinor (personalrekryterare, Gullvivan): Att inte alla bara kan lära sig att ac-
ceptera att vi är olika. Ja men du fattar, jag blir alldeles, så frustrerad bara. Jag 
måste säga det, jag tycker det är så jäkla korkat. Om alla bara skulle kunna 
acceptera det i stället. Bara det hade gjort mig lite gladare [skratt].  

Robert (psykolog, Gullvivan): Jag tror inte att människor faktiskt förstår vad 
religionsfriheten egentligen handlar om i sekulärt samhälle. Faktiskt ska den 
religiösa friheten bestå lika mycket i att ha rätten att inte tro som att tro. Att jag 
måste acceptera andras tro inom rimliga gränser, då spelar det inte så mycket 
roll om jag gillar eller ogillar det eller om det är islam eller kristendom eller 
vad det är och jag tycker om det. Det måste man vara beredd att tolerera som 
en del av samhället, men samtidigt ska man också ha rätten att inte pådyvlas 
andras religion. Det är min rätt.      

Anna (arkitekt, Gullvivan): Det blir ju bara komiskt när Sverigedemokrater ska 
prata om svensk kultur. Öh, vi har typ kåldolmar och blodpudding och skog 
[föreställd röst]. Sen finns det ju ingen som bara skulle kunna hålla sig till det. 
Gud vad Sverige hade varit så oerhört tråkigt om det inte hade kommit in massa 
olika influenser från massa olika länder.   

Både ”toleransargumentet” och ”kulturberikningsargumentet”, baserade på 
uppfattade kulturella olikheter, används som argument mot negativt särskil-
jande praktiker riktade mot personer med ”utländsk bakgrund. Framförallt har 
de betydelse för att motverka exkluderande och undvikande praktiker.  

När intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner diskuterar ras-
ism talar de främst i termer av fördomsfullhet som konsekvens av brist på 
utbildning, kunskap och rädsla för det främmande. Det är också något de 
främst associerar med personer som saknar högre utbildning och personer som 
de placerar i arbetarklassen eller underklassen.  

Robert (psykolog, Gullvivan): Det är väl ganska belagt att det är arbetarklassen 
som oftast hyser mest främlingsfientlighet? Eller? 
Mikael (intervjuare): Ja om man ser på attitydundersökningar är det ofta van-
ligast att det är mest negativa attityder där.  
Robert: Ja, det är väl det som man kan gå på. Det som går att mäta.  

Eva (läkare, Gullvivan): Man har dom patienterna som det, man försöker för-
klara för dom vad det är som det är. Vad som kan vara problemet, men det går 
inte in. De vill inte ta till sig det. Oavsett vilka argument eller fakta, och att 
man behandlat massa likadana patienter innan. Det hjälper liksom inte. Dom 
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har en uppfattning, och den kan vara hur galen som helst. Men den går inte 
övertyga dom ändå. Och det är inte bara gamla personer som man kan kanske 
skulle kunna tänka sig. Det kan vara yngre också. Och ofta dom som är svårast 
att ändra är dels vissa invandrargrupper, men också människor från områden 
där det inte finns så mycket utbildningsgrad. Jag tror att det där också kan 
fastna felaktiga synsätt om invandrare. Dom hör att invandrare är såna eller 
såna och sen hjälper inte riktig fakta för dom, om dom har kvar sin uppfattning. 

Rasism och negativa förhållningssätt till personer med utländsk bakgrund för-
klaras på så sätt genomgående som en brist hos personerna som hyser åsik-
terna, vilket vidare är brister som främst anses förekomma bland personer i 
samhällsklasser eller kategorier av personer som de själva inte tillhör. Som 
motsats ingår ”toleransargumentet” och ”kulturberikningsargumentet” för 
flera intervjupersoner i deras självbild och som något som främst känneteck-
nar människor med samma klass- och statusmässiga position. Intervjuperso-
nerna med mer privilegierade klasspositioner beskriver ofta sig själva, implicit 
eller explicit, som kunnigare om (även uttryckt i termer av utbildning) och 
intresserade av andra kulturer, samt betonar vikten av förståelse, acceptans 
och tolerans för kulturella olikheter. 

Argumentens betydelse för olika praktiker är avhängigt olika sammanhang 
och situationer. Det märks särskilt vid återkommande vardagssituationer som 
intervjupersonerna själva inte specifikt sökt sig till, som när de möter en 
granne i det egna bostadsområdet eller en kollega på arbetet. Samma intervju-
personer som ofta använder olika varianter av ”toleransargumentet” visar i 
andra situationer hur det finns begränsningar. Åsikter och praktiker anses inte 
tolererbara om de uppfattas befinna sig för långt från vad de anser är förenligt 
med ”svenska” normer eller ”svensk” kultur. 

Sofia (ekonom på bank, Gullvivan): Arbetet är den mesta, den platsen man 
verkligen måste anpassa sig. Det tycker jag egentligen är ganska självklart.  Då 
finns det regler som alla måste följa. Där finns det, men ja där finns det både 
regler och sen länge etablerade, som svenska normer som finns kvar. Sen är 
dom kanske hemma och då är det en annan sak. 

Sofia gör en distinktion mellan offentligt och privat som återkommer i olika 
varianter bland intervjupersonerna, där ”dom”, syftandes på personer med ”ut-
ländsk bakgrund”, har rätt att utöva ”sin” kultur och religion i privata sam-
manhang medan det i offentliga sammanhang finns situationer där de måste 
anpassa sig efter ”svenska normer”. Sofia för ovan en generell diskussion, 
men argument om att personer med ”utländsk bakgrund” ska anpassa sig efter 
”svenska” normer används som argument för att motivera konkreta negativt 
särskiljande praktiker. Då kan även till synes mindre betydelsefulla avvikelser 
leda till korrigerande praktiker av personer med ”utländsk bakgrund”. I kapitel 
8 diskuteras exempelvis hur korrigerande praktiker riktas mot grannar med 
”utländsk bakgrund” för beteenden som anses bryta mot ”svenska” normer. 
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Toleransargumentets användande och effekter villkoras inte bara av typ av 
sammanhang och typ av situation, utan även vilken ”utländsk bakgrund” per-
sonerna ifråga anses ha och vilka kulturella eller religiösa uttryck det handlar 
om. 

”Kulturberikningsargumentet” har inte bara betydelse genom att det an-
vänds mot exkluderande, undvikande och korrigerande praktiker, utan även 
för kontaktsökande praktiker där intervjupersonerna specifikt söker kontakt 
med personer som har ”utländsk bakgrund”. De flesta av de kontaktsökande 
praktikerna ligger utanför avhandlingens fokus på negativt särskiljande prak-
tiker, men bland de kontaktsökande praktikerna som motiveras i linje med 
”kulturberikningsargumentet” finns också exploaterande och strategiskt kon-
taktsökande praktiker. Personers ”utländska bakgrund” kan exempelvis bidra 
med språkkunskaper, vidga barns perspektiv eller bidra med specifika kultu-
rella inslag till en middag eller fest. Vad som också diskuteras i de kommande 
empiriska kapitlen är att det finns exempel på hur intervjupersonerna med pri-
vilegierade klasspositioner i linje med kulturberikningsargumentet menar att 
personer med en viss ”utländsk bakgrund” passar för vissa specifika arbeten 
eller arbetsuppgifter och varför det i vissa fall även kan vara rimligt att de 
arbetar med en lägre ersättning än ”svenskar”. Samtliga dessa aspekter kom-
mer att diskuteras närmare i de kommande kapitlen. I nästa avsnitt kommer 
skillnaderna mellan de olika antirasistiska logikerna diskuteras.  

Multikulturalismen en ideologi för den utbildade medelklassen? 
De ovan diskuterade skillnaderna i vad som kan beskrivas som olika antiras-
istiska logiker följer inte någon exakt gräns mellan de två studerade grupperna. 
Monika och Emma med arbetarklasspositioner lyfter båda fram kollegor med 
olika kulturell bakgrund som en fördel på sina respektive arbetsplatser, men 
betonandet av likhet och att se till individen i stället för den kulturella bak-
grunden förekommer betydligt oftare bland intervjupersonerna med arbetar-
klasspositioner. Skillnaden mellan de antirasistiska logikerna som diskuterats 
är också i linje med forskning från andra länder, där den ”vita” arbetarklassen 
snarare betonar likheter och universella principer om människan som en och 
samma ”ras” (se t.ex. Lamont, 2000, s. 70f). Detta har bland annat förklarats 
med hur klasspositionen reglerar tillgången till olika antirasistiska diskurser 
och utbildningens betydelse för liberaliserande värderingar nära besläktade 
med multikulturalistiska argument (se t.ex. Hjerm, 2001; Lamont, 2000). Men 
det som också syns i materialet är att flera av intervjupersonerna med privile-
gierade klasspositioner klass- och utbildningsmässigt identifierar sig med att 
tillhöra de som är intresserade av andra kulturer. När Anna ska svara på frågan 
om hon tror att negativa uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund” 
är vanligare i vissa grupper placerar hon sig genom sitt arbete och sin utbild-
ning bland de som är mer positiva, och samtidig pekar hon ut ”underklassen” 
som mer negativt inställd. 
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Anna (arkitekt, Gullvivan): Men har inte det mycket med att göra vilka man 
träffar. Jag tänker att om man är i underklassen tror jag man lever mer isolerat. 
Jag tror inte man träffar så många som kommer från andra länder. För mig tror 
jag att det spelar stor roll att man träffar olika människor i jobbet. […] Men jag 
tror också att om man är mer öppen, att man tycker det är spännande. Där tror 
jag också att utbildning kan spela roll. Ja men om man vill utbilda sig är man 
nog också mer öppen som person. Intresserad av andra. Kanske inte alla ut-
bildningar, men med många tror jag att det är så.  

Annas resonemang är ett av de tydligaste exemplen i materialet, men det är 
konsekvent återkommande bland intervjupersonerna med mer privilegierade 
klasspositioner att de anser att rasism och negativa uppfattningar främst före-
kommer bland personer med lägre klasspositioner och mindre utbildning än 
de själva. Chris Haylett har i en brittisk kontext visat hur vad hon beskriver 
som dominerande multikulturalistiska diskurser88 vid en nyliberal politisk do-
minans ofta kopplas samman med diskurser om modernisering, där framförallt 
de fattigare delarna av den ”vita” arbetarklassen utpekas som dess omoderna 
motståndare. Då den inte heller innefattar några krav på ekonomisk omfördel-
ning menar hon att det är logiskt att de multikulturalistiska diskurserna i högre 
grad praktiseras av personer med medelklassklasspositioner än personer med 
arbetarklasspositioner (Haylett, 2001, s. 365). 

Hayletts resonemang bör såklart överföras med viss försiktighet på svenska 
förhållanden. Utmärkande i intervjumaterialet är dock att flera av intervjuper-
sonerna med mer privilegierade klasspositioner i egenskap av just sin klass-
position och sin utbildning ser sig själva som tillhörande en gentemot andra 
kulturer mer öppen och tolerant del i samhället. När Anders som befinner sig 
i en arbetarklassposition argumenterar för att ”invandrare” måste anpassa sig 
mer efter hur det är i Sverige placerar han de som i stället förespråkar ”mång-
kulturen” på Södermalm i Stockholm.  

Anders (brevbärare, Blåklockan): Självklara saker egentligen. Ta bara som 
inte får gå i skolan för att föräldrar förbjuder dom av någon anledning. Kvinnor 
har vissa rättigheter i Sverige. Ingen förälder har rätten att förbjuda dem att 
träffa svenskar eller någon som har en annan religion. Okej, mycket av det jag 
menar är förbjudet, men det måstae tas tag i hårdare. Det handlar om hur man 
vill leva, men åtminstone att samma regler och lagar gäller för alla. Det borde 
vara självklart för i stort sett alla, ja kanske förutom dom som bor på Söder.  

Mikael (intervjuare): Menar du att människor som bor på Söder har en annan 
inställning? 

Anders: Det finns dom som tycker att vi kan ta emot hur många invandrare 
som helst. Som bara tycker att allt är bra. Det spelar ingen roll hur många eller 

                               
88 Haylett menar kortfattat att den dominerande multikulturalistiska diskurser kännetecknas av 
erkännande av och tolerans av andra ”etniska” och religiösa grupper inom ett mångkulturellt 
pluralistisk samhälle (Haylett, 2001).  
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vad dom gör, mångkulturen före all. Alla på söder är givetvis inte sådana, men 
det känns som att det finns många där.89  

Anders placering av de som förespråkar ”mångkulturen före allt” på Söder-
malm är både en klassmässig och politisk placering. Södermalm är i huvudsak 
en del av Stockholm där personer med privilegierade klasspositioner bor, men 
för Anders är det också en plats där många som har vänsterliberala politiska 
uppfattningar bor. Intervjupersonerna med arbetarklasspositioner är visserli-
gen medvetna om att negativa uppfattningar om personer med ”utländsk bak-
grund” oftare associeras med personer med mindre privilegierade arbeten och 
lägre utbildning, men de vänder sig oftast mot att dessa uppfattningar skulle 
finnas i en särskild grupp. Kerstin berättar exempelvis om en tidigare väninnas 
rika pappa och hans fru för att visa på att rasism förekommer i alla samhälls-
skikt. 

Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan): Jag tror at det kan finnas 
varstans. Jag menar jag kommer ihåg en väninna som jag hade innan kanske 
var lite mer än tio år sen. Som jag då, eller jag jobbade med henne då. Jag 
följde med och skulle träffa hennes morfar och hans nya kvinna. Och dom 
skulle vara finare och sånt. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror att han 
var högt uppsatt i något ganska stort företag. Jag minns inte riktigt exakt. Men 
han hade tjänat mycket pengar, och dom hade ett fint hus och allt sånt. Samti-
digt var hans nya fru helt jätterasistisk. Jag kommer ihåg att hon saker så att 
jag blev helt. Att det bara var knäppt. Först pratade hon om muslimer och att 
deras tro inte passade här, men hon sa också något om att negrer inte heller 
passar här. Eller åtminstone att de flesta negrerna inte gjorde det. Nått sånt, 
sådär grovt liksom rakt ut, har jag nog nästan inte hört annars vad jag kan 
komma på. Så därför tror jag att det finns lite varstans faktiskt.  

Som avgörande för vad någon tycker om personer med ”utländsk bakgrund” 
nämns inte utbildningsgrad, utan i första hand egna erfarenheter.  

De olika antirasistiska logikernas betydelse för att underlätta respektive 
motverka olika negativt särskiljande praktiker diskuteras återkommande i de 
kommande kapitlen. Resonemang i det här avsnittet ska läsas som möjliga 
delförklaringar till varför det finns klassmässigt skilda antirasistiska logiker. 
Som jag kommer att argumentera för i de följande kapitlen handlar det också 
om vilka antirasistiska logiker som framstår som användbara i olika konkreta 
klassmässigt villkorade handlingssituationer.  

5.4 Avslutande sammanfattning 
Det här kapitlet behandlar olika aspekter av intervjupersonernas uppfattningar 
om personer de anser har utländsk bakgrund. Särskilt de uppfattningar som 
har betydelse för de negativt särskiljande praktiker som diskuteras i de tre 
                               
89 Citatet är taget från den första intervjun med Anders som genomfördes utan att spelas in. 
Citatet är därför baserat på renskrivna intervjuanteckningar.  
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kommande empiriska kapitlen. Utländsk bakgrund är inget teoretiskt definie-
rat begrepp, utan är helt och hållet avhängigt vilka intervjupersonerna anser 
har utländsk bakgrund. Vem som har ”utländsk bakgrund” varierar mellan 
olika intervjupersoner och kan också variera mellan olika sammanhang och 
situationer. När intervjupersonerna besvarar frågor om vem de anser har ut-
ländsk bakgrund hänvisar de flesta till födelseland eller föräldrars födelseland, 
men vid konkreta situationer med betydelse för negativt särskiljande praktiker 
är variationerna för vem som anses ha utländsk bakgrund större. Exempelvis 
kan utseende, klädsel, språkanvändning eller en viss stil vara tillräckligt för 
att någon ska rasifieras och anses ha utländsk bakgrund.  

Uppfattningarna om personer med ”utländsk bakgrund” varierar vidare i 
relation till olika rasifierade grupper. Under intervjuerna nämndes ett stort an-
tal olika ”grupper” – som exempelvis irakier, östeuropéer, kurder och juggar, 
vilka intervjupersonerna har olika uppfattningar om. Framförallt uttrycks ne-
gativa uppfattningar om ”grupper” som beskrivs som kulturellt olika ”svens-
kar”, och som anses vara ovilliga att anpassa sig till det ”svenska” samhället 
Uppfattningar i det kulturella systemet samverkar också med sociala struk-
turer där de negativa uppfattningarna ofta handlar om ”grupper” som har 
svaga positioner på arbets- och bostadsmarknaden. De mest negativa och oft-
ast återkommande uppfattningarna handlar om ”muslimer” och ”somalier”, 
där ”muslimer” framförallt associeras med kvinnoförtryck och ”somalier” be-
skrivs som lata och ointresserade att bidra till samhället. Uppfattningarna om 
”muslimer” och ”somalier” återkommer oberoende av klassposition. De nega-
tivt särskiljande praktikerna riktas också mot socioekonomisk svaga områden 
där många boende har ”utländsk bakgrund” – områden som i avhandlingen 
kategoriseras som Förorten. Två huvudsakliga perspektiv på Förorten identi-
fieras – det ”socioekonomiska problemperspektivet” respektive ”invandrar-
problemperspektivet”. Det ”socioekonomiska problemperspektivet” innebär 
att olika problem som intervjupersonerna anser finns i Förorten förklaras med 
att där råder svåra socioekonomiska villkor, medan ”invandrarproblemper-
spektivet” kännetecknas av att motsvarande problem förklaras med att många 
som bor där har ”utländsk bakgrund”. De två olika perspektiven pekar mot 
delvis olika mekanismer när det kommer till att förklara negativt särskiljande 
praktiker.  

Intervjupersonerna anger olika typer av källor för sina uppfattningar om 
personer med ”utländsk bakgrund”. I kapitlet gör jag skillnad på yttre källor 
som massmediala och politiska diskurser, vänner och bekantas förmedling av 
uppfattningar som ofta utövar påverkan i form av normcirklar och egna erfa-
renheter av personer med ”utländsk bakgrund”. Samtidigt som dessa kan över-
lappa varandra pekar de olika källorna mot delvis olika mekanismer. Intervju-
personerna hänvisar både direkt till media och politiska uttalanden när de mo-
tiverar negativa uppfattningar, där det förstnämnda är vanligare, men framför-
allt mediala diskurser påverkar också intervjupersonerna genom att de tas upp 
av vad som framstår som faktiska normcirklar i intervjupersonernas närhet. 
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De egna erfarenheterna av möten med personer med ”utländsk bakgrund” är 
också en betydelsefull källa för intervjupersonernas uppfattningar. Utöver att 
de i sig själva kan ha betydelse använder intervjupersonerna också de egna 
erfarenheterna för att förhandla eller göra motstånd mot andras uppfattningar. 
Det kan både handla om att de inte delar negativa uppfattningar om personer 
med ”utländsk bakgrund” (eller Förorten) och att de egna erfarenheterna leder 
till att negativa uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund” eller För-
orten förstärks. Medan de vanligast återkommande negativa uppfattningarna 
inte skiljer sig särskilt mycket åt beroende på intervjupersonernas klassposit-
ion finns det klasskillnader när det kommer till vilka källor som framstår som 
mest betydelsefulla. Den tydligaste skillnaden är framförallt att de egna erfa-
renheterna har större betydelse för intervjupersonerna med arbetarklassposit-
ioner än för intervjupersonerna som har mer privilegierade klasspositioner. 

Klasskillnader märks också i de olika antirasistiska perspektiv som är do-
minerande i respektive grupp av intervjupersoner. De med arbetarklassposit-
ioner betonar genomgående likhet mellan människor och att det viktiga är att 
se till individen snarare än den kulturella bakgrunden, medan de med mer pri-
vilegierade klasspositioner i stället betonar kulturella skillnader som något po-
sitivt eller åtminstone något som ska tolereras. Sammantaget har fyra olika 
återkommande argument definierats: dels ”dra inte alla över en kam” och ”se 
till individen”- argumentet bland intervjupersonerna med arbetarklassposit-
ioner, dels ”toleransargumentet” och ”kulturberikningsargumentet” bland in-
tervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner. De olika antirasist-
iska argumenten har betydelse både som motverkande av vissa negativt sär-
skiljande praktiker och möjliggörande av andra negativt särskiljande prakti-
ker.  

Sammantaget fungerar kapitlet som en brygga till de tre kommande ka-
pitlen där negativt särskiljande praktiker diskuteras konkret i tre för klass ut-
märkande sammanhang – i tur och ordning arbetsplatsen, arbetsmarknaden 
och boendet. 
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6. Arbetsplatsen och kollegorna 

Arbetet lyfts ofta fram som det mest centrala sammanhanget för samhällelig 
integration mellan ”svenskar” och personer med ”utländsk bakgrund”. Arbetet 
är också det sammanhang där intervjupersonerna i störst utsträckning nästan 
dagligen interagerar med personer de anser har utländsk bakgrund. Kapitlets 
fokus är följaktligen negativt särskiljande praktiker som förekommer på ar-
betsplatsen och gentemot kollegor som med”utländsk bakgrund” 

Samtliga intervjupersoner, oberoende av klassposition, har erfarenheter av 
att ha eller att ha haft kollegor med ”utländsk bakgrund”.90 Intervjupersonerna 
kan beskriva att kollegor har utländsk bakgrund baserat på flera olika anled-
ningar, men de beskriver också att det är viktigt om kollegor uppfattas som 
svenska av kunder eller brukare.91 Att ha kollegor som uppfattas ha utländsk 
bakgrund av exempelvis kunder upplevs ofta påverka intervjupersonernas ar-
betssituation. Monika arbetar på en förskola i en Förort där flera av hennes 
kollegor har ”utländsk bakgrund”. Det är enligt henne föräldrarna och inte de 
som arbetar på förskolan som i första hand tillskriver personalens bakgrund-
betydelse.  

Monika (arbetar på förskola, Blåklockan): Vi som jobbar där går ju inte runt 
hela tiden och tänker på att vi kommer från där eller där. Men sen kan det vara 
en annan sak med föräldrarna och vad dom tänker. Och det är det ju inte för 
barnen heller, även om dom, ja att dom kan fråga. Men däremot från föräld-
rarna märker man ibland att det är viktigt. Men jag tycker att det faktiskt var 
ännu mer sånt förut, inte lika mycket längre. Då kunde vi ha problem med att 
det fanns föräldrar som måste veta vem av oss som jobbade sent, och då kunde 
det vara att dom inte vill ha kvar sina barn lika länge på dagen om det var fel 
person av oss som jobbade. Ja, men om Fatima som är från Irak arbetade sent 
eller kanske öppnade fanns det ibland ett par föräldrar som inte ville ha sina 
barn där om dom inte visste att någon annan av oss andra också var där. 

Flertalet praktiker skiljer sig inte från de praktiker som riktas mot ”svenska” 
kollegor. Även i handlingssituationer där de tillskriver kollegorna ”utländsk 
                               
90Vilka de överhuvudtaget ser som kollegor, arbetskamrater eller jobbkompisar varierar. Vissa 
refererar enbart till de som har samma yrke eller de som de har någon konkret yrkesmässig 
kontakt med, medan andra refererar till samtliga som är anställda på samma arbetsplats eller 
inom samma företag. Jag har inte gjort någon egen distinktion utan kapitlets analyser är base-
rade på vilka som intervjupersonerna själva tar upp. 
91 Brukare används här som en samlingsterm oavsett om det handlar om brukare, patienter eller 
elever. 
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bakgrund” kan praktikerna ofta beskrivas som inkluderande, samarbetande, 
hjälpande och integrerande. Men intervjupersonerna beskriver också explicit 
eller implicit, en variation av rasistiska och negativt särskiljande praktiker som 
riktas gentemot kollegor med ”utländsk bakgrund”. Praktikerna varierar inte 
bara mellan olika intervjupersoner, utan också mot olika kollegor med ”ut-
ländsk bakgrund”.  

Alexandra (affärsbiträde i blomsterhandel, Blåklockan): Det har vi ju haft, 
några som är invandrare också. Nu på somrarna brukar vi ha en del extra per-
sonal och då brukar det vara några då så, som med utländsk bakgrund. Och 
dom brukar vara bra, ibland. Så som, att dom är väl oftast bra. Vissa är väldigt 
bra. Vi har en hos oss nu som är från Polen från början och jag hoppas hon blir 
kvar. Hon är jättebra tycker jag, och sen har det väl varit blandat, ibland med 
sämre också. Jag menar, så som det är med all annan personal också bara. 

Eva (läkare, Gullvivan): Sen att det finns dom, såklart som att dom kan vara 
olika bra på att möta olika patienter. Och det är ju också nått som varierar för 
mellan samtliga läkare. Det är nog inget speciellt för var man kommer från. 

Samtidigt som intervjupersonerna, som Alexandra och Eva, tar upp skillnader 
mellan vad de anser om olika kollegor med ”utländsk bakgrund” och hur de 
påverkar arbetssituationen, ger de också uttryck för generella uppfattningar 
om kollegor med utländsk bakgrund i stort. Intervjupersonerna har också olika 
strukturella villkor kopplade till sina yrkesroller och arbetsförhållanden. 
Dessa framstår som betydelsefulla för de handlingssituationer där de negativt 
särskiljande praktikerna förekommer.  

Kapitlet består av tre delar som på olika sätt diskuterar betydelsen av inter-
vjupersonernas klassposition för deras praktiker i relation till kollegor de anser 
har utländsk bakgrund. Först diskuteras vad som definierats som relationella 
respektive ensidiga förklaringar till nackdelar med att ha kollegor med ”ut-
ländsk bakgrund”, samt vilka negativt särskiljande praktiker som riktas mot 
kollegorna. I den därpå följande delen diskuteras i stället situationer där det 
kan upplevas som en fördel med kollegor som har ”utländsk bakgrund”. Det 
situationsbundna med fördelarna leder dock fortfarande till andra typer av ne-
gativt särskiljande praktiker. I kapitlets tredje och sista del diskuteras dels hur 
de olika typerna av negativt särskiljande praktiker varierar beroende på klass-
position, dels identifieras och diskuteras mekanismerna graden av auktoritet 
och anpassningsmekanismer tillsammans med andra villkor som centrala or-
saker till de negativt särskiljande praktikerna. Centrala teoretiska utgångs-
punkter för det är Archers definition av (yrkes)roller som en kombination av 
strukturella villkor och rollinnehavarens egna kapaciteter och hennes definit-
ion av sociokulturell interaktion, weberianska perspektiv på arbetssituation, 
anställningskontrakt och varierande grader av auktoritet.  
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6.1 Nackdelar med ”utländsk bakgrund” 
Relationella förklaringar och ensidiga förklaringar  
Den vanligaste anledningen till exkluderande, undvikande, segregerande eller 
korrigerande praktiker gentemot kollegor med ”utländsk bakgrund” är, obero-
ende av klassposition, att intervjupersonerna upplever att deras arbetssituation 
eller arbetsplats påverkas negativt av dessa kollegor. När intervjupersonerna 
upplever att kollegor med ”utländsk bakgrund” har en negativ inverkan på 
arbetssituationen eller arbetsplatsen ges två olika typer av förklaringar. An-
tingen förklaras den negativa inverkan på arbetssituationen med vad jag defi-
nierar som relationella förklaringar (det vill säga att problemen uppstår i re-
lationen mellan olika kollegor eller i relation till kunder och brukare) eller med 
ensidiga förklaringar där kollegorna med ”utländsk bakgrund” i sig själva an-
ses utgöra hela orsaken till nackdelarna (vilket oftast tillskrivs vara en konse-
kvens av deras avvikande kultur, bristande kompetens eller brist på vilja på att 
utföra sina arbetsuppgifter). Båda förklaringstyperna kan vara nära samman-
länkade och användas av samma intervjuperson, men jag kommer att visa att 
det finns anledningar till att göra en analytisk skillnad mellan dem. Hänvis-
ningarna till relationella orsaker till försämringar av arbetssituationen kan, till 
skillnad från de ensidiga förklaringarna, inte alltid förklaras av intervjuperso-
nernas generellt negativa uppfattningar om kollegor med ”utländsk bakgrund” 
(även om det kan ha betydelse). I stället kan flera olika aktörer tillskrivas 
”skulden” för de olika problem som kan uppstå på arbetsplatsen, exempelvis 
brukare, kunder eller intervjupersonerna själva. Det räcker i vissa fall med hur 
brukare eller kunder kategoriserar kollegor för att det ska få betydelse för in-
tervjupersonernas arbetssituation. De relationella förklaringarna kan därige-
nom också användas som argument för varför personer med ”utländsk bak-
grund” är mindre lämpliga för vissa arbeten utan att intervjupersonerna själva 
behöver uttrycka negativa uppfattningar om personerna i fråga och riskera att 
framstå som fördomsfulla. Hur intervjupersonernas skuldfördelning ser ut 
mellan kollegor med ”utländsk bakgrund” och brukare eller kunder när pro-
blem uppstår varierar mellan olika intervjupersoner och olika situationer.  

De ensidiga förklaringarna innebär att problem som intervjupersonerna 
upplever uteslutande förklaras genom en direkt kritik av kollegor med ”ut-
ländsk bakgrund”. Det innebär att enskilda kollegor eller ”grupper” av kolle-
gor tillskrivs karaktärsdrag som anses göra dem mindre lämpliga för att utföra 
sina arbetsuppgifter. Karaktärsdragen är ofta mer generella och sträcker sig 
bortom specifika arbetssituationer. Några exempel är att vissa kollegor eller 
”grupper” av kollegor inte går att lita på, är lata, ointresserade av arbetet eller 
bara håller sig till den egna ”etniska gruppen”. 

Den analytiska skillnaden mellan relationella förklaringar och ensidiga för-
klaringar grundar sig i de ovan beskrivna skillnaderna av hur olika nackdelar 
på arbetsplatsen förklaras. Men skillnaden är också betydelsefull i relation till 
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olika typer av praktiker. De relationellt motiverade praktikerna är oftast rik-
tade mot potentiella kollegor (det vill säga eventuellt blivande kollegor som 
framgent kan komma att anställas) och inte mot intervjupersonernas faktiska 
kollegor, medan de praktiker som motiveras av ensidiga förklaringar i större 
utsträckning även riktar sig mot faktiska kollegor. Först diskuteras negativt 
särskiljande praktiker kopplade till relationella förklaringar bland intervjuper-
sonerna med arbetarklasspositioner, följt av relationella förklaringar till prak-
tiker bland intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner. Efter 
det diskuteras i samma ordning de negativt särskiljande praktiker som inter-
vjupersonerna ger relationella förklaringar till. 

Svårigheter med ”svenska” kunder och brukare 
Samtliga intervjupersoner med arbetarklasspositioner har kollegor på sina nu-
varande arbetsplatser som de anser har utländsk bakgrund. I det föregående 
kapitlet diskuteras hur intervjupersonerna med arbetarklasspositioner åter-
kommande använder vad som definierats som ”dra inte alla över en kam”-
argumentet och ”se till individen”-argumentet (se 5.3 Olika typer av antiras-
istiska argument för mer utförlig diskussion). Båda argumenten förekommer 
när de talar om sina kollegor: 

Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan): Det handlar ju främst om 
att den som ska arbeta ska vara bra. Då kan jag ju strunta i var dom kommer 
från. Bara att det fungerar, att dom gör det som dom ska göra. Det är det som 
är det viktiga. 

Det hindrar dock inte att de samtidigt uttrycker mer generella uppfattningar 
om kollegor med ”utländsk bakgrund” och de beskriver också praktiker som 
riktas just mot kollegor med ”utländsk bakgrund”. Avgörande för hur inter-
vjupersonerna uppfattar sina olika kollegor är huruvida de anses ha fullgoda 
kunskaper i det svenska språket eller inte. En återkommande nackdel för den 
egna arbetssituationen som kommer upp under intervjuerna är att det uppstår 
kommunikationsproblem mellan kollegor och brukare eller kunder. I vissa si-
tuationer kan det också handla om kommunikationsproblem mellan olika kol-
legor. När det gäller kommunikation mellan kollegor – som beskrivs som ett 
relationellt problem – upplevs det endast i undantagsfall ha någon egentlig 
påverkan på intervjupersonernas arbetssituation. Vidare kan kommunika-
tionen mellan kollegor med ”utländsk bakgrund” och brukare eller kunder 
också försvåras av upplevda kulturella skillnader. Det kan leda till missför-
stånd eller en ovilja från brukare eller kunder att försöka att kommunicera med 
vissa kollegor. 

Av intervjupersonerna med arbetarklasspositioner har samtliga förutom 
Magnus och Gunnar för närvarande arbeten där kontakten med brukare eller 
kunder ingår i arbetsuppgifterna. För Anders, som är brevbärare, och Emma, 
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som sköter sina kundkontakter som telefonintervjuare, är kollegors kommu-
nikation med kunder dock endast av begränsad betydelse för dem. Hur omfat-
tande de upplevda problemen är och vilka praktiker som förekommer varierar 
mellan de övriga intervjupersonerna som har arbeten där kommunikation med 
kunder eller brukare utgör en viktig del av arbetet. Inte bara vilka problem 
som kan uppstå i relationen mellan kollegor och kunder och brukare verkar 
viktigt – lika avgörande är hur frekvent återkommande situationerna är. En 
stor skillnad framträder mellan de problem som uppstår vid enstaka tillfällen 
och då relativt enkelt kan undanröjas, och de problem som ofta återkommer 
och som därför upplevs stressande och medför extra arbete för intervjuperso-
nerna. Det sistnämnda framstår som avgörande för försök till både undvikande 
och exkluderande praktiker.  

Skillnaden syns tydligt i en jämförelse mellan Alexandra och Kerstin. För 
Alexandra är inte kommunikationssvårigheterna något egentligt problem. Det 
kan i vissa situationer, särskilt med temporär sommarpersonal, uppstå mindre 
kommunikationsproblem, men hon upplever dem inte som mer omfattande än 
att hon enkelt anser sig kunna lösa dem. 

Alexandra (affärsbiträde i blomsterhandel, Blåklockan): På somrarna kan vi 
ibland, när vi måste ta in extra folk, ha lite problem med att få tag i folk som. 
Så då kan det ibland vara lite blandat. Vi har haft någon som kanske inte kan 
allt på svenska så bra, som att då får, ja men man får ibland när det blir lite 
problem hjälpa till lite extra. Dom flesta kunderna är också hjälpsamma och 
hjälper till att lösa det om det blir något problem. Men som ibland kommer det 
någon som, ja men någon surkärring typ [skratt]. Dom kan, då får man rycka 
in. 

Som citatet visar kritiserar hon inte heller i första hand sina kollegor, utan 
problem uppstår först när kunderna uppträder som ”surkärringar”. För Kerstin 
är däremot kommunikationsproblem mellan kollegor med ”utländsk bak-
grund” och brukare i den hemtjänst där hon arbetar något hon upplever som 
ett återkommande problem som försvårar hennes arbetssituation. 

Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan: Men det där blir faktiskt 
ganska, det kan bli såna händelser ganska ofta. Att dom inte kan, förstår 
varandra [vissa av hennes kollegor och vissa av brukarna]. Men då blir det jag 
eller vi andra som får göra om sakerna sen. Det är ju ändå samma som ska bli 
gjort, men dom som bor där säger inte alltid till om allt heller alltid. Dom 
kanske inte tycker det är värt det. Att då säger dom det till någon som dom tror, 
vet, förstår. Och när man, jag menar vi andra får ju inget extra för att göra mer 
på vårt besök. Men samtidigt får man ändå vara den som tar emot klagomålen. 

Kerstin utför det extra arbete som hon upplever åläggs henne, vilket är vad 
hon upplever förväntas av henne i yrkesrollen. Men hon upplever att det gör 
hennes arbete svårare och för att förbättra sin framtida arbetssituation vill hon 
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få till exkluderande organisationspraktiker där ”svenskar” ska prioriteras vid 
nyanställningar. 

Intervjupersonernas beskrivningar av sina arbetsvillkor pekar mot att en 
kombination av olika mekanismer och villkor framstår som betydelsefulla för 
skillnaderna i deras upplevelser av situationer med kommunikationsproblem 
och skillnaderna mellan deras olika praktiker. Det tillsammans med hur de 
motiverar exkluderande och undvikande praktiker pekar mot utmärkande drag 
för de sociokulturella villkor, kopplade till deras arbetsplatser, som definierar 
handlingssituationerna för praktikerna. 1) Deras egna arbetsuppgifter och ar-
betsrelationer innebär att de är beroende av och påverkas av andra kollegors 
arbetsinsats, 2) de upplever stress i relation till att klara av sina arbetsuppgif-
ter, vilket både kan vara kopplat till personliga kapaciteter (Lasse beskriver 
exempelvis att han har dåliga nerver och är särskilt känslig för stress), och att 
det i deras yrkesroll förväntas att de ska kunna lösa problem som uppstår även 
om de själva inte orsakat dem och 3) deras arbetsplatser kännetecknas av en 
hög omsättning av personal och små möjligheter till att utveckla mer långva-
riga relationer kollegor sinsemellan och mellan kollegor och brukare. Den av-
görande mekanismen för huruvida de ovan beskrivna villkoren får negativa 
effekter på deras arbetssituation – som innebär att de upplever att kollegor 
med ”utländsk bakgrund” påverkar deras arbetssituation negativt och i vissa 
fall leder vidare till negativt särskiljande praktiker – är i vilken utsträckning 
deras anställningskontrakt och arbetsrelationer innebär att de har auktoritet på 
sina arbetsplatser. 4) Låg grad av auktoritet i form av små möjligheter att på-
verka vilka de arbetar med har betydelse i sig, men förstärker också effekten 
av de övriga villkoren. Graden av auktoritet villkorar vidare även vilka prak-
tiker som är möjliga för intervjupersonerna. 

Både Kerstins och Lasses arbetsuppgifter påverkas av andra kollegors ar-
bete och de beskriver båda sin arbetssituation som stressig där de har svårt att 
hinna med sina arbetsuppgifter. Lasse beskriver alltså också under intervjun 
att han som en konsekvens av känsliga nerver är särskilt känslig för stress och 
att undvika stress därför är avgörande för att han ska trivas på en arbetsplats. 
Återkommande kommunikationsproblem mellan kollegor med ”utländsk bak-
grund” och brukare respektive kunder, som de förväntas att lösa, upplevs av 
båda som en påtaglig nackdel för deras arbetssituationer. 

Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan): Som att det kan vara, att 
när jag kommer hem till någon så kan det lukta riktigt illa i kylskåpet. Och då 
är det det, för att då har hon inte velat säga till hon som varit där innan mig att 
det är så, för att då är hon rädd att hon som kommer inte ska förstå vad det är 
som måste slängas och rengöras utan att dom kanske också slänger annan mat 
som hon ville ha kvar. Ja, då litar hon inte på att det blir rätt, och då så blir det 
att man får ta tag i det när det blivit värre än tidigare. Såna saker kan det, blir 
det. 
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Lasse (vaktmästare idrottshall, Blåklockan): Jag tänkte på jobbet liksom, att 
det hade varit en fördel om folk kunde svenska bättre. Där hade det varit en 
fördel att folk kunde svenska bättre. Man bör ju kunna prata med kunder, jag 
menar både spelare, föräldrar och telefonen. Du vet det blir missförstånd, dub-
belbokningar och några som knappt svarat på något. Som bara skickar det vi-
dare så får man själv eller någon annan göra det. 

Kerstin nämner både tillfällen där brukarna inte försökt förmedla önskemål 
om att de vill ha någon speciell yta städad eller på ett särskilt sätt och tillfällen 
då brukarna försökt men inte lyckats förmedla sina önskemål. Kommunikat-
ionsproblemen mellan personal och brukare är enligt Kerstin vanligare under 
semestertider och somrar då det är en högre andel tillfällig personal. Hon me-
nar att brukarna i den hemtjänst hon arbetar generellt har en högre tillit till 
personalen efter att de träffat dem flera gånger, något som hon menar särskilt 
gäller för personal som har utländsk bakgrund och inte pratar ”perfekt 
svenska”. Hon menar att detta även kan förstärkas av att brukarna inte litar på 
vissa av de anställda med ”utländsk bakgrund”. Det är dock endast bristande 
språkkunskaper hon kritiserar sina arbetsgivare för att inte åtgärda genom att 
i högre utsträckning anställa svensk personal. Lasses arbetsplats har också en 
hög omsättning av personal, där de flesta av hans kollegor har kortare tidsbe-
gränsade anställningar med speciella lönebidrag från kommunen, och under 
sina nästan 30 år som vaktmästare för samma idrottsförening har Lasse haft 
ett stort antal kollegor med ursprung från andra länder än Sverige (Bolivia, 
Chile, Somalia, Vietnam, Kosovo, Polen och Finland). Bland dessa kollegor 
har det funnits både de som fungerat bra och de som fungerat sämre, men 
svaga kunskaper i svenska språket har enligt honom varit ett återkommande 
problem och något som för Lasse innebär att han får ytterligare uppgifter att 
ta hand om. Problemet blir större av att de enligt honom mest kompetenta 
kollegorna med ”utländsk bakgrund” ofta väljer att byta till andra arbetsplat-
ser, medan de mindre kompetenta blir kvar.  

Den låga graden av auktoritet som Kerstin och Lasse besitter på sina ar-
betsplatser, vilket bland annat innebär att de inte har något inflytande över 
vilka de arbetar med och att de har yrkesroller där de utför tydligt föreskrivna 
arbetsuppgifter, har dubbla effekter för deras praktiker gentemot kollegor med 
”utländsk bakgrund”. Bristen på kontroll över planeringen av sina arbetsupp-
gifter i kombination med vad de upplever som en stressig arbetssituation med-
för att extra arbete som en konsekvens av kommunikationsproblem uppfattas 
som ett större problem. I synnerhet blir det så när de upplever att deras extra 
arbete inte uppmärksammas av deras chefer, utan tas för givet. Kerstin upple-
ver att de gånger hon arbetar efter ett par av sina kollegor med ”utländsk bak-
grund” så blir det extra arbete för henne som hon bara förväntas lösa, och 
Lasse beskriver hur han aldrig får något beröm av sina chefer för det extra 
arbete han upplever att han tvingas göra.  
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Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan): Men ibland så vet man, 
eller nästan oftast vet man att det kan bli såna saker, för att det är vem som 
jobbat innan. Att då vet man att det varit, dom som varit där inte alltid fungerar 
med just den gamla, och då är det alltid något som blivit över, som man måste 
ta hand om. Så även om det nu där jag är, är ganska bra i jämförelse men vi har 
ju fortfarande. Men det är ju fortfarande inte så att man har någon tid extra alls. 

Lasse (vaktmästare, Blåklockan): Men jag har varit där ganska länge och gjort 
det jag gör. Jag menar kunderna är ofta nöjda och säger att, ja ”bra jobbat 
Lasse”, men dom på kontoret säger nästan aldrig det. Då är det bara något nytt 
att göra eller klagar på nått som är gjort. Du vet förut kunde jag sitta ner på 
lunchen, jag gillar att kolla på lunchtravet på tv då. Men det går inte, nu kom-
mer det bara någon direkt och som har med en ny uppgift så fort man sitter ner. 

Den andra effekten av den låga graden av auktoritet är att utrymmet för prak-
tiker riktade mot specifika kollegor är begränsat. Varken Kerstin eller Lasse 
menar att det förekommer något som kan liknas vid exkluderande eller undvi-
kande praktiker gentemot kollegor de anser har utländsk bakgrund vid utfö-
rande av olika arbetsuppgifter. De beskriver hur de sköter sina arbetsuppgifter 
och gör det som förväntas av dem i deras yrkesroller och av deras chefer, även 
i de fall då det innebär extra arbete för dem själva. I relation till de situationer 
i vilka de menar att det finns ett problem med kommunikationen mellan kol-
legor med ”utländsk bakgrund” och brukare eller kunder kan praktikerna där-
för ses som hjälpande. Kerstin och Lasse beskriver hur de täcker upp för kol-
legor som inte anses ha lika goda språkliga kunskaper genom att utföra arbete 
som annars inte blivit utfört. Ingen av dem beskriver dock sina intentioner som 
att i första hand hjälpa sina kollegor för kollegornas skull, eller att de hjäl-
pande praktikerna skulle vara ett sätt att hjälpa kollegor med just ”utländsk 
bakgrund”, utan hjälpen är första hand ett resultat av förväntningar kopplade 
till deras yrkesroller. Kerstin och Lasses låga grad av auktoritet i de aktuella 
handlingssituationerna, när kommunikationsproblem uppstår, innebär att de 
upplever sig vara mer eller mindre tvingade att försöka lösa dessa problem 
och utföra eventuellt extra arbete. 

Som en direkt konsekvens av de upplevda kommunikationsproblemen mel-
lan vissa kollegor och brukare eller kunder vill både Kerstin och Lasse att det 
ska anställas fler svenskar på deras arbetsplatser, eller åtminstone att det borde 
ställas högre krav på kunskaper i det svenska språket vid anställningar av per-
sonal. Varken Kerstin eller Lasse riktar under intervjuerna i första hand direkt 
kritik mot faktiska kollegor som inte behärskat det svenska språket, utan irri-
tationen riktas främst mot deras chefer för att de inte gör mer för att lösa pro-
blemen. I relation till kritiken av sina chefer gör Kerstin en distinktion mellan 
de problem som uppstår till följd av kollegornas bristande språkkunskaper och 
de problem som hon anser beror på brukarnas rädsla för, eller generella mot-
vilja mot, ”invandrare” eller ”utlänningar” (även om det får liknande konse-
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kvenser för hennes egen arbetssituation). Brukarnas motvilja mot hennes kol-
legor med ”utländsk bakgrund” anser hon i första hand vara brukarnas eget 
problem och något de måste lära sig att hantera. Trots att hon tror att det kan 
vara svårt att anställa bra personal till hemtjänsten tycker hon dock att hennes 
arbetsgivare skulle försöka förhindra kommunikationsproblemen genom att 
anställa fler som har svensk bakgrund eller ”åtminstone att dom anställer såna 
som kan svenska bra om dom har en annan etnicitet”. Kerstins faktiska möj-
lighet att påverka vilka som anställs på hennes arbetsplats är mycket begrän-
sad, men hon har diskuterat med andra kollegor som delar hennes uppfatt-
ningar om nackdelar med kollegor som inte pratar ”fullgod” svenska. De har 
också diskuterat hur de ska kunna påverka sina chefer till att anställa fler 
”svenskar” och färre som har ”utländsk bakgrund”, men Kerstin är inte den 
som personligen framfört det till cheferna. Det stannar därmed vid försök till 
att få fram exkluderande organisationspraktiker. Lasse ger uttryck för snarlika 
uppfattningar, men under intervjun diskuterades aldrig ingående hur Lasse 
faktiskt försökte påverka vilka som anställdes på hans arbetsplats.92 

I sitt arbete som säljare av skönhetsprodukter beskriver Charlotte liknande 
”kommunikationsproblem” som Kerstin och Lasse vid situationer som förut-
sätter kommunikation mellan kollegor och kunder. De upplevda kommunika-
tionsproblemen används som motiv för både exkluderande och undvikande 
praktiker mot befintliga och potentiella kollegor som hon anser har utländsk 
bakgrund. Hon och hennes kollegor arbetar genomgående i par och de bedöms 
i stor utsträckning baserat på hur mycket de tillsammans lyckas sälja under 
sina arbetspass. 

Charlotte (försäljare av skönhetsprodukter, Blåklockan): Jag fattar faktiskt 
inte riktigt hur dom kunde få jobben alls. Alltså dom var väl gulliga och så, 
eller på sitt sätt. Fast dom funkade ju inte som där. Alltså det är ganska. Det är 
liksom inte samma sak som att sälja andra saker. Vi måste, att kunderna för-
väntar sig att vi ska kunna prata med dom och uppmuntra dom, ge dom råd och 
service. Som, det hade väl kanske varit annat när dom jobbar på Lidl liksom. 
Men där [på hennes arbetsplats] måste man kunna, ja men att man måste kunna 
prata med kunderna och övertyga dom lite också liksom. 

Charlotte syftar här på två specifika kollegor med ursprung från Iran, som 
båda hade fått sluta vid intervjutillfället, och som enligt henne hade begrän-
sade svenska språkkunskaper. Vid de tillfällen då hon arbetade med någon av 
dem upplevde hon att hon hade sämre möjligheter att sälja lika mycket som 

                               
92 Intervjun med Lasse var studiens första och vi pratade inte om huruvida han diskuterat det 
med kollegor för att försöka påverka vilka som anställdes. Det är ett spår som hade följts upp 
mer utförligt i de efterföljande intervjuerna. Jag kan därför inte utesluta att han i likhet med 
Kerstin genomfört försök att få fram exkluderande organisationspraktiker, men det var inget 
som han själv tog upp. Han beklagade sig även under intervjun över att han inte fann det värt 
att ta upp problem med sina chefer direkt då de ändå inte lyssnade. 
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vid de tillfällen då hon arbetade med andra kollegor. Eftersom de bedöms ge-
mensamt av sina chefer finns det för Charlotte ett tydligt egenintresse i att 
tillsammans med de kollegor hon arbetar med sälja så mycket som möjligt. 
Hon upplever också att för mycket arbete med kollegor som inte pratar ”till-
räckligt bra” svenska i förlängningen försämrar hennes möjligheter att avan-
cera karriärmässigt. 

Charlottes möjligheter att påverka vilka hon arbetar med är begränsade, 
men i de fall det finns möjligheter använder hon sig av undvikande praktiker 
för att slippa behöva arbeta med de kollegor vars språkkunskaper hon anser 
vara undermåliga. 

Charlotte: Alltså, men vi kan inte så, inte så att vi typ kan bestämma det. Man 
får någon man ska jobba med, det är schemat som sköter det.  Det som kan, att 
man kanske inte, om det kommer till att arbeta extra så kanske man inte ville 
det om det var någon av dom som jobbade […]. 
Mikael (intervjuare): Är det ofta som du inte har tatt extra arbete för att det 
varit nån som inte är så bra på svenska eller som du vet att kunderna kanske 
inte skulle gilla för att dom var invandrare? 
Charlotte: Det händer ibland. Speciellt om man redan fått jobba ganska mycket 
eller om det finns flera pass att välja på. Då väljer man såklart gärna dom pas-
sen med dom som man vet man arbetar bättre med. 

Citatet visar samtidigt att låg grad av auktoritet innebär att handlingsutrymmet 
för de undvikande praktikerna är begränsat till situationer där hon ombeds att 
arbeta extra. Då har hon möjlighet att välja om hon överhuvudtaget ska arbeta 
eller inte, medan möjligheten att påverka vem hon ska arbeta med inte finns 
under ordinarie schema Omsättningen av personal är stor i den butik som 
Charlotte arbetar i, där flera har det som ett extra arbete, och det är särskilt de 
hon inte arbetat ofta med tidigare som hon försöker undvika. Med några av de 
kollegor som hon lärt känna bättre har de utvecklat strategier i relation till 
potentiella kunder baserade på uppfattningar om kulturell likhet mellan för-
säljare och kund. 

Charlotte: Med dom jag jobbat bäst har man lärt sig efter ett tag. Då blir man 
bra på vilka kunder man är bäst på och om hur man kan dela upp kunderna. 
Det kan ibland inte ta så lång tid, men ofta blir man bättre på det om man jobbat 
ganska många gånger tillsammans. 

På så sätt kan kollegors specifika ”utländska bakgrund” ses som en fördel i 
vissa situationer med specifika kunder. Det diskuteras närmare i termer av in-
kluderande underordning i kommande avsnitt men det visar hur arbetssituat-
ionen påverkas av möjligheten att etablera mer långvariga relationer med kol-
legor. 

Även om det finns situationer, beroende på vem den potentiella kunden är, 
då Charlotte upplever att det kan vara en fördel att ha kollegor som kunderna 
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anser har utländsk bakgrund, tycker hon generellt att det skulle vara bra för 
henne om fler av hennes kollegor var ”svenskar”. Det är både för deras språk-
kunskaper och för att ”svenska” kunder enligt henne föredrar ”svensk” perso-
nal i allmänhet. Vid sidan av de undvikande praktikerna säger Charlotte även 
att hon försökt påverka chefer till exkluderande organisationspraktiker. Det 
har skett både genom samtal med vad hon ser som svenska kollegor och ge-
nom samtal med sina chefer för att försöka påverka dem att anställa fler 
”svenskar”. 

Charlotte: Ja jag har sagt det, att jag tycker att det vore bra med många svens-
kar som säljer. Det har jag gjort både till han som bestämmer mest om vilka 
som ska jobba där nu, och han som gjorde det innan. Dom lyssnade och jag 
tror att dom förstod hur jag tänkte. Men samtidigt tror jag inte det spelade nå-
gon roll så att det blev någon skillnad. 

Även här innebär den låga graden av auktoritet att Charlottes handlingsut-
rymme kraftigt begränsas. Hon beskriver under intervjun vid ett par tillfällen 
försök till exkluderande organisationspraktiker gällande vilka som ska arbeta 
på hennes arbetsplats, men hon tror inte att hennes uppmaningar haft någon 
större betydelse för utfallet.  

Några av intervjupersonerna har som redan nämnts arbeten där kommuni-
kation med kunder eller brukare inte är en viktig del av arbetsuppgifterna, eller 
där arbetsuppgifterna utförs relativt oberoende av kollegorna. Alexandra, Mi-
lan och Monika har däremot alla arbeten där kommunikationen med brukare 
eller kunder är viktigt och de har kollegor vars kunskaper i det ”svenska språ-
ket” de beskriver som begränsade. Dock upplever de inte kommunikations-
problem mellan kollegor med ”utländsk bakgrund” och brukare eller kunder 
som någon påtaglig nackdel för deras arbetssituation. I relation till situationer 
med kommunikationsproblem beskriver de enbart hjälpande och samarbe-
tande praktiker gentemot kollegor med ”utländsk bakgrund”. Alexandras, Mi-
lans och Monikas arbetsförhållanden och yrkesroller har flera likheter med det 
jag beskrivit som utmärkande för Charlottes, Kerstins och Lasses (påverkan 
från kollegor, stress i relation till arbetsuppgifter, arbetsplatser med relativt 
hög personalomsättning och låg grad av auktoritet). Men det finns individuella 
skillnader mellan dessa intervjupersoner som skiljer det sociokulturella vill-
korandet av dagliga arbetspraktiker åt. Milan måste förlita sig på sina kollegor 
då de hjälps åt med bokningarna via ett gemensamt telefonnummer i den fri-
sersalong där han arbetar. Men han har en högre grad av autonomi när det 
kommer till egna huvudsakliga arbetsuppgifter och är inte beroende av sina 
kollegor när det kommer till de situationer han främst upplever som stres-
sande. Alexandra har genom sina goda kunskaper om olika växter fått som en 
uttalad del av sina arbetsuppgifter att hjälpa mindre erfarna kollegor i mötet 
med kunderna i den blomsteraffär där hon arbetar. 
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Alexandra (affärsbiträde i blomsterhandel, Blåklockan): Nu när jag har varit 
där ett tag också så blir det lite att vi är några som går runt lite mer och ser att 
växterna mår bra och att allt flyter liksom. Och då kan det också vara att hjälpa 
till om det är någon kund med speciell fråga som vill ha något speciellt som 
någon inte riktigt kan besvara. Men då vet dom att jag, oftast i alla fall kan. 

Alexandra har därigenom en högre grad av auktoritet och att hjälpa sina kol-
legor är något som Alexandra personligen uppskattar att göra. Hon känner sig 
också positivt uppmärksammad av sina chefer för det. Monika är den av samt-
liga intervjupersoner som verkar ha det mest utvecklade samarbetet med sina 
kollegor, vilket även gäller med dem om hon anser har utländsk bakgrund. 

Monika (arbetar på förskola, Blåklockan): Fast man kan om man bara vill, kan 
man lära sig sånt faktiskt. Jag tycker nog i alla fall det för oss, att det fungerar 
så. Vi lyssnar på oss, varandra. Så blir det mycket mindre om det väl blir fel 
ibland. Vi har lärt oss så vi litar på varandra. Vi kan nästan alltid lösa det på 
olika sätt. Och jag tror faktiskt att dom föräldrarna, att om, när det kan bli fel 
ibland, att dom som känt till oss ett tag, då brukar det gå bra ändå. 

Samarbetande praktiker framstår som det kännetecknande för Monikas relat-
ion till sina kollegor. En av de viktigaste anledningarna till det välfungerande 
samarbetet är enligt Monika just att de fått utveckla det över tid och därför har 
hittat sätt att arbeta gemensamt i relation till olika styrkor och svagheter. Hen-
nes många år på samma arbetsplats har också gett henne viss auktoritet gäl-
lande vilken personal som ska vara kvar och vilka som ska anställas, även om 
det inte formellt ingår i hennes arbetsuppgifter. 

De diskuterade skillnaderna mellan intervjupersonernas arbetssituationer 
och det sociokulturella villkorandet av olika dagliga handlingssituationer kan 
inte ensamt förklara skillnaderna i upplevelser av hur arbetssituationen påver-
kas av att ha kollegor med bristande språkkunskaper och intervjupersonernas 
praktiker i relation till de kollegorna. Det förutsätter även exempelvis beak-
tandet av personliga kapaciteter som inte är reducerbara till yrkesrollen (Las-
ses svårigheter att hantera stress) och deras mer generella uppfattningar om 
personer med ”utländsk bakgrund” (Monika är den intervjuperson med arbe-
tarklassposition som genomgående är mest positivt inställd till personer med 
”utländsk bakgrund”). Men intervjuerna visar på att objektiva strukturella vill-
kor kopplade till intervjupersonernas arbetsförhållanden och yrkesroller är be-
tydelsefulla. En effekt av den förhållandevis låga graden av auktoritet och vill-
korande förväntningar kopplade till deras olika yrkesroller minskar dock skill-
naderna mellan olika intervjupersoner när det kommer till faktiska negativt 
särskiljande praktiker, jämfört med de förhållandevis stora skillnaderna i hur 
de upplever att kollegor med utländsk bakgrund påverkar deras arbetssitua-
tion. Detta diskuteras mer utförligt i kapitlets avslutande avsnitt.  



 159

Exkluderande organisationspraktiker och strategisk placering av de 
”icke svensktalande” 
Själva utgångspunkterna för hur intervjupersonerna med mer privilegierade 
klasspositioner talar om att ha kollegor med ”utländsk bakgrund” varierar. De 
växlar mellan att utgå från hur det påverkar den egna arbetssituationen, hur 
det påverkar organisationen eller företaget i stort, vilka konsekvenser det har 
för brukare och kunder och vilka arbetsuppgifter som är mer eller mindre läm-
pade för personer med ”utländsk bakgrund”. De varierade utgångspunkterna 
innebär också skiftningar mellan att tala om egna upplevda problem, som an-
ses vara relationellt orsakade, och potentiella relationellt orsakade problem. 

Vid samtal om upplevda eller potentiella nackdelar är bristande språkkun-
skaper bland kollegor med ”utländsk bakgrund” den som dominerar även 
bland intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner. Cecilia och Eva 
är de enda som tar upp att kollegor med ”utländsk bakgrund” har en direkt 
påverkan på utförandet av de egna arbetsuppgifterna. I sina yrken som läkare 
och lärare är kommunikationen med patienter respektive elever avgörande. 
Skillnaden mellan arbeten som förutsätter interaktion med kunder eller bru-
kare och de som inte gör det visar sig tydligt hos Eva vars arbete som läkare 
omfattar båda delarna. I sin forskarroll har hon kollegor vars kommunikation 
med andra än kollegor är begränsad (och som i sådana fall kan föras på andra 
språk än svenska), medan hon i sitt kliniska arbete som läkare upplever att 
bristande språkkunskaper bland läkarkollegor kan vara ett problem i relation 
till patienterna. 

Eva (läkare, Gullvivan): Det är klart att det kan finns vissa skillnader mellan 
att göra saker på olika sätt. Och även när det kommer till faktiska regler som 
måste följas, men det tror jag att dom flesta gör. Och ingen läkare gör ju exakt 
som en annan. Men man får det där förtroendet från sin patient och. Men där 
tror jag att det är svårare om inte språket finns där riktigt. Då kan det förtroen-
det bli mindre. Fast just oss läkare tror jag i och för sig att man faktiskt fortfa-
rande har lite respekt med sig. Det kan nog faktiskt vara värre för sköterskorna 
om dom skulle missa lite i språket. 

För Eva innebär andras eventuella kommunikationsproblem konkret att hon 
måste ”ha lite extra koll under vissa arbetspass”, men det är inget som påver-
kar mötena med de egna patienterna. Den ”extra kollen” omfattar inga kon-
kreta ålägganden eller förväntningar uttryckta från ledningen, utan hjälpande 
praktiker för patienters och kollegors skull vid de tillfällen hon bedömer att 
hon har tid över. Hon beskriver det inte som något som stressar henne och 
samarbeten mellan olika läkare (och sjuksköterskor) är ett vanligt inslag som 
hon också ser stora fördelar med. 

Cecilia upplever att lärare med begränsade kunskaper i det svenska språket 
i första hand påverkar elevernas möjligheter att lära sig, särskilt i de fall då det 
handlar om undervisning i svenska. 
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Cecilia (gymnasielärare, Gullvivan) Men ja, ibland tycker jag att det verkligen 
är nödvändigt med att ha bra svenskakunskaper. Framförallt när det kan handla 
om svensklärare. Där när jag har jobbat på högstadiet tidigare och där om man 
var borta kunde det vara vikarier, som inte kunde vara till någon nytta alls. 
Dom lektionerna var som helt bortkastade för eleverna. 

Här beskriver Cecilia sin tidigare arbetsplats och hur hon upplevde det som en 
nackdel att vissa lektioner inte utnyttjades ordentligt om hon var borta från 
arbetet (vilket hade särskild betydelse då hon vid tidpunkten var småbarnsför-
älder och förhållandevis ofta frånvarande). En konsekvens blev att hon be-
hövde planera in mer innehåll än vad hon tänkt under sina egna lektioner för 
att eleverna skulle kunna uppnå olika utbildningsmål, vilket innebar extra ar-
bete för henne själv och en sämre inlärningssituation för hennes elever. Pro-
blemet uppstod bara vid enskilda tillfällen och inte i det dagliga arbetet, men 
var trots det något som hon upplevde som stressande när det inträffade. Hon 
menar därför att hon nu oftare försöker undvika vissa vikarier. I första hand 
handlar det om att undvika de vikarier som fungerat mindre bra, vilket inte 
bara innebär personer som anses ha utländsk bakgrund. Men på hennes nuva-
rande arbetsplats finns också en överenskommelse om att man i de fall vika-
rierna är okända prioriterar de med svenskklingande namn. Det är en form av 
exkluderande organisationspraktiker som hon själv är delaktig i och vars pre-
misser hon försvarar, även om hon inte själv är primärt ansvarig för att kalla 
in vikarier. 

Cecilia: Nu händer det ganska ofta att vi inte ens tar in någon vikarie, utan vi 
får lösa det på olika sätt. Men om vi måste och i de fall vi vet vilka det är så 
väljer vi såklart dom som vi tycker verkar ha fungerat bra tidigare. Vi har dom 
som vi först vill ta in och använda, men ibland måste vi ta in någon ny snabbt 
där man helt enkelt inte kan veta. Och ibland kan det faktiskt vara så illa att 
den som kan komma kanske inte själv kan svenska så bra. Då har vi bestämt 
att det faktiskt är bättre att ta dom som har svenska namn. Det är inte det att 
jag tror att dom alltid skulle vara bättre, så är det såklart inte. Men man vet lite 
mer, åtminstone mer sannolikt att dom behärskar språket. 

De exkluderande organisationspraktikerna av möjliga vikarier som inte har 
svenskklingande namn innebär direkt diskriminering av personer som inte har 
”svenska namn”. Cecilia motiverar det med att det går många elever som har 
”utländsk bakgrund” på skolan, och som därför enligt henne är beroende av 
bra lärare för att lära sig svenska språket. 

Cecilia: För mig kan det, det är väl inte hela världen för min del. Men det är ju 
för eleverna. Vi har ganska många elever här som, att dom måste verkligen 
förbättra sin svenska. Dom har ett stort behov av det. Och då tycker jag att man 
måste ha lärare som kan klara av det. Då måste det finnas någon gräns, att det 
finns krav som gör att, för att lärarna ska klara av det. Och kan dom sen bara 
det, att dom kan lära ut ordentligt så. 
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Cecilia är den enda av intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner 
som refererar till faktiska upplevelser av kommunikationsproblem mellan kol-
legor och brukare för att motivera exkluderande praktiker. För andra intervju-
personer med privilegierade klasspositioner nämns potentiella kommunika-
tionsproblem som en förklaring till varför deras organisationer93 är segrege-
rade när det kommer till vilka arbetsuppgifter ”svenska” kollegor respektive 
kollegor med ”utländsk bakgrund” tilldelas eller varför det inte finns några 
eller bara ett fåtal personer som har ”utländsk bakgrund” på deras arbetsplats. 
Språkkunskaperna, i det här fallet i det svenska språket, knyts till professionen 
eller arbetsuppgifterna som något nödvändigt och fungerar som utestängning-
smekanismer, vilka också legitimerar exkluderande och segregerande prakti-
ker. 

Ingen av intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner menar att 
kunskaper i svenska språket är nödvändigt för alla arbetsuppgifter eller alla 
yrken, men en explicit eller implicit uppdelning mellan arbetsuppgifter eller 
arbeten som kräver goda kunskaper i det svenska språket och de arbeten och 
arbetsuppgifter där det saknar, eller har mindre, betydelse återkommer bland 
dem.  

Håkan (chefsposition på teleföretag, Gullvivan): För mig handlar det om att 
placera olika kompetenser på rätt plats och inse att alla inte passar överallt. Jag 
har länge velat att vi stärker upp våra säljare utåt. Det är något jag tror är av-
görande. Att vi har bättre kvalitet där, att det är avgörande mot kunderna. Där 
är det viktigt med rätt språkkompetenser och att kunna ta kunderna på ett bra 
sätt, men sen har vi andra uppgifter där vi också har mer utländsk arbetskraft. 
Där det däremot passar bra med deras kompetenser. 

Det ingår i Håkans arbetsuppgifter att vara med vid rekryteringen av personal. 
Därför ingår det i hans yrkesroll att fundera över företagets strategier när det 
kommer till anställning av personal med ”utländsk bakgrund”. En avgörande 
kvalifikation för möten med kunder är enligt honom kunskaper i det svenska 
språket, då kunderna förväntar sig det, men hur viktig språkkunskapen är va-
rierar med hur viktig kunden är. Medan han ser det som en nödvändighet att 
olika säljare på företaget talar bra svenska (och engelska) om de arbetar mot 
större kunder, menar han att språkkunskaperna inte är lika viktiga för säljare 
på lägre nivåer i företaget (jag återkommer till att Håkan gärna anställer unga 
personer med ”utländsk bakgrund” på lägre nivåer). Exakt hur stort inflytande 
Håkan har för företagets rekryteringsprinciper och anställningar är svårt att 
med säkerhet bedöma baserat på intervjun. Det dock tydligt att han i sin yr-
kesroll deltagit i exkluderande och segregerande organisationspraktiker med 
målsättningen att utifrån bland annat språkliga kompetenser rekrytera perso-
ner till olika positioner inom det företag han arbetar på. Han uttrycker sig 

                               
93 Organisationer används här som benämning för olika typer av arbetsorganisationer, oavsett 
om de är privata företag, kommunala organisationer eller statliga myndigheter.   
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också positivt om de riktlinjer för anställning som han förväntas följa i sin 
yrkesroll. 

Martin beskriver och försvarar en liknande uppdelning mellan vissa kun-
der, där kunskaper i det svenska språket är viktigare och andra där det är av 
mindre betydelse. 

Martin (programmerare it-säkerhet, Gullvivan): Man kan ju lätt tro att alla kan 
engelska jämt. Fast det kanske dom kan, men vi märker ju att det finns dom 
kunder som vi arbetar med som vill prata svenska. Så när det är dom viktigaste 
kunderna är det ju en fördel, att man då inte vill ta dom riskerna, ifall kunderna 
skulle bli besvikna. 

Kundernas förväntningar är enligt Martin en anledning till varför personer 
med ”utländsk bakgrund” inte kan ersätta de ”svenska” anställda, även om de 
har avancerade kunskaper inom it-området. I likhet med Håkan pratar Martin 
i första hand om potentiella relationella problem i kommunikationen mellan 
kunder och kollegor med bristande kunskaper i det svenska språket och inte 
om faktiska problem som uppstått och som de själva varit med om. Även om 
Martin, som citatet ovan visar, menar att kunskaper i det svenska språket är 
något som kunder efterfrågar är han inte med och beslutar om vilka som arbe-
tar med vilka kunder. 

Martin: Vi får olika kunder tilldelade till oss. Och jag har, t.ex. så har jag X 
och Y [två företag] som jag ofta arbetar mest med, sen har jag andra också. 
Mikael (intervjuare): Så du bestämmer aldrig vem som får en viss kund, och 
om det krävs bra svenska. Att vilka som det måste var dom som kan bra 
svenska? 
Martin: Nej det är inte jag som bestämmer. De enda gångerna som kan hända 
är om man måste få tag i någon snabbt, om man får flera kunder som behöver 
en snabbt. Och med dom som är mina viktigaste kunder vill jag absolut helst 
ha sådana som man vet kan kommunicera enkelt med kunderna på det sättet 
som dom vill. Och då gör det också ett bättre intryck med bra svensktalande. 

Martin beskriver här exkluderande praktiker där han inte ger arbetsuppgifter 
till kollegor som han anser har otillräckliga språkkunskaper i svenska, vilket 
han motiverar med kundernas önskemål. Hans auktoritet är begränsad till att 
bestämma över vilken kollega som arbetar med en viss kund enbart i de situ-
ationer det rör sig om en kund han själv arbetar med och då han har för många 
arbetsuppgifter för att hinna med dem. De exkluderande praktikerna begränsas 
till just dessa situationer.  

Eventuella bristande kunskaper i det svenska språket är det faktiska eller 
potentiella problem som återkommer flest gånger bland intervjupersonerna 
med privilegierade klasspositioner när frågor som rör att ha kollegor med ”ut-
ländsk bakgrund” diskuteras. Argumentet ses som politiskt legitimt att an-
vända, vilket stöds av både föreställda normcirklar och vad som framstår som 
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faktiska normcirklar i intervjupersonernas närhet (se 6.2 Uppfattningarnas 
olika ursprung). Robert förklarar exempelvis det faktum att han för närva-
rande inte har några psykologkollegor med ”utländsk bakgrund” på sin arbets-
plats med att det är nödvändigt med goda kunskaper i det svenska språket för 
att på ett bra sätt kunna behandla patienter. 

Det var vid intervjutillfället bara Göran och Robert som inte hade några 
kollegor med ”utländsk bakgrund”. De övriga har kollegor på sin arbetsplats 
som de anser har utländsk bakgrund. Få av dem verkar emellertid uppleva 
kollegor med utländsk bakgrund som ett problem och det leder inte till undvi-
kande eller exkluderande praktiker. Anna, Ellinor och Sofia nämner exempel-
vis inte någon gång under intervjuerna problem på sina egna arbetsplatser. En 
anledning till det är att det på flera av de aktuella arbetsplatserna finns både 
en horisontell och en hierarkisk arbetsdelning när det kommer till vilka arbets-
uppgifter som tilldelas kollegor med ”utländsk bakgrund” som inte anses ha 
tillräckligt bra kunskaper i det svenska språket. Ibland finns hela avdelningar 
där det språk som används är engelska. 

Anna (arkitekt, Gullvivan): Vi har ju nästan som en avdelning hos oss skulle 
man kunna säga, där är det mest engelska som gäller. Och där har vi dom flesta 
som är utländska som jobbar hos oss. Och för oss, vi har ju också dom kun-
derna som är kopplade till utlandet. Och dom flesta gångerna, ja men att eng-
elska är det som fungerar. Och som ibland kan det ju också vara bra att det kan 
vara så att någon delar modersmål med dom vi jobbar med. Som ett projekt 
som vi, jag tror att vi har på gång och där vet jag att vi använder en hos oss för 
att läsa på och även kunna ha en del kommunikation som är på kinesiska. 

Alternativt befinner sig de anställda med mer begränsade kunskaper i det 
svenska språket på ”lägre” positioner i arbetsplatshierarkin och de har därför 
enbart begränsad inverkan på intervjupersonernas arbetssituation. Arbetsdel-
ningen överensstämmer på så sätt i de flesta fall med intervjupersonernas egna 
uppfattningar om skillnader mellan arbeten som är lämpliga respektive olämp-
liga att inneha för personer med begränsade språkkunskaper i svenska. 

Skillnaderna gentemot intervjupersonerna med arbetarklasspositioner (som 
oftare upplever att bristande språkkunskaper bland kollegor påverkar dem ne-
gativt, men där låg grad av auktoritet och villkorande yrkesroller begränsar 
exkluderande praktiker) diskuteras närmare i kapitlets avslutande del. Det föl-
jande avsnittet handlar om ensidiga förklaringar till rasistiska och negativt sär-
skiljande praktiker mot kollegor med ”utländsk bakgrund. Först diskuteras in-
tervjupersonerna med arbetarklasspositioner och sedan de med privilegierade 
klasspositioner.  

Segregerande praktiker och exkluderande av inkompetenta kollegor 
De exkluderande och undvikande praktikerna som av intervjupersonerna med 
arbetarklasspositioner motiverades med relationella förklaringar riktades oft-
ast mot potentiella kollegor med ”utländsk bakgrund”, även om undvikande 
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praktiker också riktades mot nuvarande kollegor i form av försök till exklude-
rande organisationspraktiker bland intervjupersonerna med arbetarklassposi-
tioner. Det förekommer dock även segregerande och exkluderande praktiker 
riktade mot faktiska kollegor. I stället för relationella förklaringar, som kom-
munikationsproblem mellan kollegor med bristande kunskaper i svenska språ-
ket och brukare eller kunder, motiveras de oftare med ensidiga förklaringar 
där de anser att kollegor med ”utländsk bakgrund” är sämre på att utföra arbe-
tet på grund av kulturell bakgrund, avvikande ”etnicitet” eller personliga till-
kortakommanden. 

Anders är den som tydligast beskriver individuella segregerande praktiker 
mot kollegor han anser har utländsk bakgrund. Dessa riktades gentemot ”in-
dier” och ”somalier” som han menar utgjorde två tydliga grupperingar på hans 
tidigare arbete på ett färjeföretag. 

 Anders (brevbärare, Blåklockan): Det var väl inte alla kanske, men med 
många var det så. Speciellt dom indierna som var där. 
Mikael (intervjuare): Vad var det med dom som? Var det något särskilt som 
dom gjorde? 
Anders: Dom hängde enbart med varandra. Dom sa verkligen knappt nästan 
inte ens hej till någon annan. Och varje gång det hände något och ja från varje 
rast så kom dom alltid sist in och. Ja men jag tror bara att dom tyckte att det 
här, ja men att dom var som för bra för det jobbet egentligen. Att dom på något 
sätt gjorde det som deras sätt att för dom visa det. 

Anders beskriver sin arbetsplats som segregerad där de han såg som indier 
endast umgicks med varandra och inga andra. Det var en isolering som för-
stärktes av att de enligt Anders tydligt signalerade att de inte tyckte arbetsupp-
gifterna var tillräckligt ”fina” för att de skulle anstränga sig. När jag under 
intervjun frågade Anders om han försökt ta kontakt med de indiska kollegorna 
avfärdade han det med att det inte var hans eller hans ”svenska” kollegors sak 
att försöka ta kontakt med personer som själva tycker att de inte ”behöver bry 
sig om någon annan”. Den mest omfattande kritiken och de kraftfullaste seg-
regerande praktikerna riktade han dock mot ”somalier”. 

Anders: Dom gjorde ingenting bara, det var som, att dom, att dom tyckte inte,  
dom såklart inte skulle behöva göra något arbete alls. Enda gången var väl om 
någon verkligen sa till dom, men då, det var ju ändå bara ett kort tag dom gjorde 
något då. Det är som att dom är programmerade mot att inte arbeta. Men sen 
så verkar det ju se ut så överallt. Somalier verkar vara ett jävligt lat folkslag. 

Somalier utgör för Anders ett ”folkslag” om vilka han återkommande fällde 
negativa och i flera fall direkt rasistiska kommentarer under intervjun, både i 
samband med diskussioner om sitt arbete och i samband med mer generella 
diskussioner om invandring och integration. Anders använder här den åter-
kommande negativa uppfattningen om somalier som lata, vilket diskuterades 
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mer utförligt i kapitel 5. Han beskriver hur han därför var noggrann med att 
låta bli vissa arbetsuppgifter så att han och hans ”svenska” kollegor inte skulle 
behöva göra ”deras” arbete, även om det enligt honom kunde bli så ibland för 
att de ”bara struntar i allt för dom känner för det”. Anders utmärker sig bland 
intervjupersonerna med arbetarklasspositioner då han är den ende som före-
språkar att ”svenska” kollegor strategiskt ska handla på ett visst sätt i relation 
till en annan rasifierad ”grupp” (i det här fallet ”somalier”).  Genom det bryter 
han också mot förväntningar kopplade till sin yrkesroll, vilket ingen annan av 
intervjupersonerna med arbetarklasspositioner tydligt beskriver att de gör. An-
ders beskriver vidare hur det förekommer konflikter mellan de ”svenska” kol-
legorna och de ”somaliska” kollegorna och hur det påverkar utförandet av ar-
betsuppgifterna negativt. 

Anders (brevbärare, Blåklockan): För att om, när dom håller sig till sig, så får 
ju vi göra samma sak. 
Mikael (intervjuare): Vad blir det när ni jobbar, hur visar det sig eller kommer 
till uttryck? 
Anders: Som exempel. när man hjälper någon så ibland när man är klar med 
något så kan man, att man hjälper någon annan. Att då är det vissa man hjälper, 
och att då vet man att det är dom som hjälper dig sen också. Vissa saker är ju 
också sådana saker att man måste vara flera som lyfter och då är det dom man 
gör det med till exempel. För min del så blir det att jag hjälper dom som jag 
vet kan hjälpa mig. 

Anders beskriver under intervjun också flera situationer där undvikande prak-
tiker mot ”indier” och ”somalier” förekommer. Enligt egen utsago pratar han 
överhuvudtaget knappt med någon som han anser tillhör endera gruppen. 

Gunnar är den ende personen som är i närheten av att vara lika genomgå-
ende kritisk som Anders mot kollegor som har utländsk bakgrund. 

Gunnar (tulltjänsteman, Blåklockan): Det är helt klart lite min erfarenhet från, 
att dom absolut värsta vi har haft har ofta varit utlänningar. Dom två absolut 
sämsta jag har arbetat med var två juggar. Då var det verkligen, det där som 
bara ska fungera. Att reglerna följs, att, att man tar ansvar för den information 
som kommer och ger den vidare. Dom, normalt vet man att om det att om jag 
börjar gå mot någon som man vill kolla så skulle den man jobbar med närmast 
alltid befinna sig i närheten lite bakom en. Det vet alla. Det här var ju problemet 
också att ledningen var så måna om att ha fler som dom. Annars nu fick dom 
ju sluta, utan att. Jag vet inte exakt hur det gick till, men dom är inte kvar 
längre. Men dom hade försvunnit tidigare om dom var svenskar. 

Gunnar tar här upp två ”juggar” han arbetat med och inte litat på. Samtidigt 
handlar det inte bara om enstaka personer med viss utländsk bakgrund, utan 
Gunnar menar generellt att de ”utlänningar” han haft som kollegor varit de 
värsta. När han refererar till att ledningen ”vill ha fler som dom” syftar Gunnar 
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på ledningens ambitioner att rekrytera ytterligare personal med ”utländsk bak-
grund” (och fler kvinnor, vilket Gunnar dock tycker är rimligt) för att få en 
jämnare representation bland de anställda. Han är kritisk mot sin arbetsgivare 
för att dessa prioriterar och positivt särbehandlar personal med utländsk bak-
grund, en kritik som han även riktar mot sitt fackförbund för att de i för stor 
utsträckning skyddar kollegor med "utländsk bakgrund”.  I båda fallen innebär 
det en form av särbehandling som strider mot den likabehandling som ingår i 
”se till individen”- argumentet, vilket Gunnar under intervjun använder som 
utgångspunkt för kritik mot vad han beskriver som orättvis positiv särbehand-
ling av personer med utländsk bakgrund. 

I relation till sitt arbete diskuterar Gunnar både kollegor och andra med 
utländsk bakgrund som han möter i utförandet av sina arbetsuppgifter. Han är 
genomgående kritisk mot båda grupperna och hans kritik stöds av vad som 
framstår som faktiska normcirklar av andra ”svenska” kollegor på arbetsplat-
sen. I flera fall har också dessa uppfattningar betydelse för konkreta praktiker 
utanför arbetssammanhanget. Ett exempel är Gunnar undviker vad han kallar 
för ”invandraraffärer” för att dessas ägare enligt honom, med hänvisning till 
erfarenheter från sitt arbete som tulltjänsteman, ofta ägnar sig åt olika former 
av smuggling. Både egna erfarenheter och faktiska normcirklar kopplade till 
arbetet har betydelse för negativt särskiljande praktiker. Men Gunnar beskri-
ver under intervjun inte några praktiker som innebär en särbehandling av kol-
legor eller andra personer med utländsk bakgrund i samband med sin yrkesut-
övning. Yrkesrollens förväntningar, vilka Gunnar tar på stort allvar, och en 
stark pliktkänsla verkar fungera som en förhindrande mekanism i arbetssitu-
ationer. 

Gunnar (tulltjänsteman, Blåklockan): När man arbetar måste man göra det 
man ska oavsett vilka andra som är där. Det kan man inte bry sig om då. Man 
måste fortfarande bara göra det som man ska. Inget annat ska spela någon roll. 
Jag litar mer på vissa, att dom gör det bra. Men jag måste göra det jag ska göra. 

Varken Anders eller Gunnar tar upp några positiva upplevelser av kollegor de 
anser har utländsk bakgrund. Även om de båda har tydligt reglerade yrkesrol-
ler och relativt låg grad av auktoritet (där framförallt Anders befann sig långt 
ner i arbetsplatshierarkin på sin tidigare arbetsplats), är det svårt att se något 
specifikt utmärkande med deras arbetsförhållanden som kan förklara deras ge-
nomgående mer negativa upplevelser av kollegor med ”utländsk bakgrund” i 
jämförelse med övriga intervjupersoner. Gunnar hänvisar visserligen till erfa-
renheter som är relaterade till hans arbetsuppgifter på tullen som en anledning 
till undvikande praktiker i sammanhang utanför arbetet (som att inte handla i 
”invandraraffärer”), men framförallt verkar det handla om Anders och Gun-
nars relationer med sina faktiska kollegor. Att bådas uppfattningar om perso-
ner med ”utländsk bakgrund” återkommer i liknande form även bortanför ar-
betet, Anders riktar exempelvis snarlik kritik mot ”somalier” och Gunnar mot 
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”juggar” även i andra sammanhang, visar också att deras mer generellt nega-
tiva uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund” har betydelse för 
deras upplevelser av, och i Anders fall praktiker gentemot, kollegor med ut-
ländsk bakgrund.  

Det finns andra intervjupersoner med arbetarklasspositioner var upplevel-
ser av kollegor med ”utländsk bakgrund” är mer varierande som ändå kritise-
rar specifika kollegor med utländsk bakgrund för att försämra arbetssituat-
ionen genom dåligt utfört arbete. En kritik som återkommer i tre av intervju-
erna bland de med arbetarklasspositioner, utöver den med Anders, är att vissa 
kollegor med utländsk bakgrund ser ner på arbetet för att de inte anser att det 
är tillräckligt fint eller viktigt för att bry sig om det ordentligt. Lasse, Kerstin 
och Magnus tar samtliga upp det som ett problem under intervjuerna. Lasse 
menar att han haft både goda och dåliga erfarenheter av att ha haft vad han 
definierar som invandrarkollegor. Men något han vänder sig mot är att han 
upplever att flera av dem har struntat i att ta arbetet på allvar för att de tycker 
att “det är ett skitjobb”. Han tar särskilt upp en kollega vars arbetsinsats för-
sämrades över tid. Det tillsammans med andra problem som Lasse förklarar 
med kollegans ”utländska bakgrund” innebar att Lasse såg henne som särskilt 
problematisk. 

Lasse: (vaktmästare, Blåklockan): Ja blandat som jag sa. Vi hade en tant från 
Vietnam som jobbade som fan första veckorna. Du vet, bara låg på knä och 
skurade, rensade rabatter, och allt möjligt. Var perfekt, då, det behövdes verk-
ligen en tjej som jobbade där, eller det fanns ingen annan tjej där då. Köket och 
allt sånt blev renare liksom. Men sen var det, ja det fortsatte inte så. Och sen 
hon, ja det finns massa historier där, hon hade svårt med svenskan så kunder 
förstod inte alltid och det blev missförstånd med banbokningen. Hon gillade 
också att laga massa thailändsk mat som luktade i hela hallen så ja det räckte 
att, bara man kom in visste man att Sussi jobbade. Men det har, det har varit 
blandat. 

Även Kerstin tar upp att hon haft kollegor med ”utländsk bakgrund” som inte 
bryr sig om arbetet. Särskilt en tidigare kollega med ”afrikanskt” ursprung 
som enligt Kerstin inte var beredd att lyssna på brukarna. Kerstin upplevde att 
kvinnan inte var villig att acceptera arbetsuppgifterna för att hon upplevde sig 
som finare baserat på den position hon haft i sitt hemland. Kollegans gnällande 
över arbetsuppgifterna fick Kerstin att prata med henne med avsikten att få 
henne att ändra sitt beteende. 

Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan): Men hon lyssnade över-
huvudtaget knappt på dom som hon gick hem till. Hon tyckte bara att dom var 
gnälliga mest. Och det var massa saker som hon tyckte var äckliga och att dom 
gamla var äckliga och att hon inte tänkte ta order från dom. Fast i det här fallet 
så sa jag faktiskt till henne att hon faktiskt måste skärpa sig med det där. Och 
sen pratade jag också med min områdeschef om henne och att hon måste också 
prata med henne eller försöka ta in någon annan i stället. 
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Kerstin beskriver här initialt korrigerande praktiker för att tala sin kollega till 
rätta, men dessa följs också upp av ett samtal med hennes områdeschef där 
hon uppmanar områdeschefen att byta ut kollegan mot någon annan om det 
inte fungerar att tala henne till rätta. I det här fallet får Kerstin ses som delaktig 
i försök till exkluderande organisationspraktiker, även om själva genomfö-
rande ligger bortom hennes beslutande.  

Vad skillnader i arbetsvillkor betyder för att intervjupersoner ska uppleva 
att den egna arbetssituationen påverkas negativt av kollegor med utländsk bak-
grund har diskuterats i tidigare avsnitt. En viktig skillnad är dock att när kol-
legor med ”utländsk bakgrund” ensidigt anses vara orsaken till problem som 
uppstår, jämfört med att problemen ses som relationella, öppnar det upp för 
praktiker som i större utsträckning riktas direkt gentemot faktiska kollegor. 
Anders segregerande praktiker är ett exempel på en typ av praktik som inte 
förekom i samband med relationella förklaringar. I de fall Kerstin beskrev 
problem som främst relationella, förespråkade hon endast exkluderande orga-
nisationspraktiker vid anställning (där hon önskade fler personal med svenska 
som modersmål) och inte mot sina faktiska kollegor. Hon var inte heller lika 
aktiv i att försöka få dem genomförda genom att prata direkt med sina chefer. 
I fallet ovan som gällen ensidiga förklaringar beskriver hon både korrigerande 
praktiker gentemot faktiska kollegor med ”utländsk bakgrund” och hur hon 
pratade med sin chef för att få henne att göra samma sak eller få till exklude-
rande organisationspraktiker i form av att ta in någon annan i stället för den 
kollega med utländsk bakgrund hon kritiserat. 

Korrigerande av sexistiska och andra ”icke-svenska” beteenden 
Bland intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner finns en 
spridning av ämnen när det kommer till ensidiga förklaringar av upplevelser 
av att ha kollegor med ”utländsk bakgrund” haft en negativ inverkan på den 
egna arbetssituationen eller varit till nackdel för arbetsplatsen i stort. 

Robert (psykolog, Gullvivan): Vi hade en helt omöjlig kvinna, som hon var 
precis som den här från Damernas detektivbyrå som min sambo tittar på ibland. 
Fast hon var nog från Gabon, om jag tror att jag minns korrekt. Hon var helt 
sin egen, och regler som finns här, ja inte ens tider var det viktigaste. Hon 
städade när hon själv tyckte att det passade kändes det som. Och det här är inte 
rätt plats att ha någon som knackar på när man sitter med en patient eller lik-
nande. Fast jag tror att hon tyckte mest att vi var väldigt stela och konvention-
ella i hur vi ville ha det. 

Håkan (chefsposition på teleföretag, Gullvivan): Finns såklart dom gånger när 
det inte fungerat också och en del som inte fått fortsätta. Det kan variera och 
en del har ju inte varit beredda att anpassa sig. Dom har sin stil och det är 
viktigare att vara tuffa och ha sin stil. 
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Robert kopplar här städerskans oförmåga att följa de angivna reglerna till hen-
nes kulturella bakgrund från Gabon och liknar den vid den egensinnighet som 
kännetecknar huvudkaraktären i Damernas detektivbyrå.94 Detta är dock den 
enda kollega som tas upp som problematisk under intervjun med Robert. I 
Håkans yrkesroll ingår att vara med och anställa personal och han är därmed 
direkt delaktig i de organisationspraktiker där det beslutas om vilka som får 
arbete och vilka som avskedas. I citatet talar han om unga med en viss stil och 
kaxighet som gör att de därför inte är lämpliga för dessa arbeten. Det är en stil 
och kaxighet som han menar oftare finns hos ungdomar med ”utländsk bak-
grund” boende i Förorten. De exkluderande organisationspraktikerna är dock 
begränsade till vissa unga personer med ”utländsk bakgrund” som anses 
olämpliga, annars föredrar Håkan att anställa ungdomar med ”utländsk bak-
grund” jämfört med att anställa ”svenska” ungdomar, då de förra anses mindre 
lata och beredda att arbeta hårdare i de lägsta positionerna i företag. Detta 
kommer att diskuteras mer utförligt som en form av exploaterande praktiker i 
kapitel 7 Arbetsmarknaden.  

Utmärkande för intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner 
är att de kollegor med ”utländsk bakgrund” som inte alls ansetts fungera på 
arbetsplatsen ofta befunnit sig i klass- och statusmässigt lägre positioner än de 
själva. Oftast handlar det om kollegor som därför slutat eller tvingats att sluta, 
men där intervjupersonerna själva inte behövt vara delaktiga i att fatta de be-
sluten. Behovet av olika praktiker i relation till dessa kollegor har därför be-
gränsats. I de fall de haft kollegor med utländsk bakgrund som de inte ansett 
som tillräckligt kompetenta verkar det inte påverka deras egen situation nämn-
värt, utan det berättas i likhet med Robert nästan som anekdoter. 

Tre kvinnliga intervjupersoner beskriver dock liknande upplevelser av 
manliga kollegor med ”utländsk bakgrund” som inte befinner sig i positioner 
under dem själva. Det gemensamma är att kollegorna upplevs nedvärdera in-
tervjupersonernas eget eller deras kvinnliga kollegors arbete. Eva menar att 
vissa läkare med ”utländsk bakgrund” inte tror att kvinnor kan utföra vissa 
arbetsuppgifter lika bra som män. 

Eva (läkare, Gullvivan): Ska jag säga en nackdel så är det att en del av dom 
som kommit har mer machostil. Där finns det faktiskt en skillnad. Vi är vana i 
Sverige att man gör samma typ av arbete när det gäller nästan allt. Dom har 
ganska klara uppfattningar om att vad kvinnor kan göra och inte och att de är 
de enda som skulle kunna klara vissa saker. Jag är glad att jag inte är på kirur-
gen i huvudsak. 

                               
94Damernas detektivbyrå är en teveserie baserad på Alexanders Mccall Smiths böcker med 
samma namn. Huvudkaraktären Precious Ramotswe är den första kvinnliga privatdetektiven i 
Botswana. 
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För Eva finns det en tydlig koppling mellan vissa manliga läkare som kommit 
till Sverige och en viss ”machostil” och att de bryter mot vedertagna uppfatt-
ningar i Sverige genom sin skepsis mot kvinnors förmåga att klara vissa ar-
betsuppgifter.  

Katharina arbetar på en mansdominerad arbetsplats där endast ett fåtal av 
hennes kollegor är kvinnor. Hon beskriver det som en ständig kamp för att bli 
lyssnad på. Det gäller i relation till samtliga manliga kollegor, men hon säger 
också att det är svårast i relation till de som kommer från östra Europa. Det 
gäller enligt henne både kollegor och kunder hon arbetar gentemot. 

Katharina (civilingenjör, Gullvivan): Man måste alltid hela tiden kämpa för att 
få någon av dem att lyssna. Men skillnaden är att dom flesta här främst är en 
viss typ. Dom är rätt lika allihopa. Men med dom vet jag också, för dom är 
ganska timida och lite rädda av sig, så att om man bara säger åt dom ordentligt 
så lyssnar dom. Men faktiskt just dom som är från östra Europa, både dom som 
är här och dom jag har kontakt med. Det kan fungera om jag är ensam med 
dom. Då måste dom lyssna. Men om det är en annan man med kommer dom 
bara bry sig om honom. I början försökte jag verkligen att få dom att bara lik-
som, liksom att notera att man är där. Nu orkar jag inte längre. Jag bara går 
iväg, struntar i dom. 

Katharina beskriver hur hon initialt genom korrigerande praktiker försökt att 
ändra på männens beteenden och få dem att lyssna, men att det inte alltid ger 
önskat resultat. Dock orkar hon inte det längre utan går iväg och struntar i 
dem. Det vill säga en övergång från korrigerande till undvikande praktiker. 

Ellinor upplever inte i första hand att hennes eget arbete negligeras, men 
att kvinnor ofta bortses från vid de rekryteringsprocesser hon deltar i och att 
det är särskilt tydligt när vissa män med ”utländsk bakgrund” är med och re-
kryterar. Oftast handlar det om rekryteringsprocesser i Tyskland och England 
och hon arbetar då temporärt med män från dessa länder. 

Ellinor (personalrekryterare, Gullvivan); Skillnaderna är inte gigantiska, men 
jag tror kanske att svenskar är lite bättre på att ha på sig genusglasögonen. Jag 
tror vi har lärt oss. Vi har ganska tydliga riktlinjer och kriterier att följa för att 
undvika diskriminering av flera olika typer. När man arbetar med män från, 
som jag gör, oftast Tyskland eller England kan de ofta vara mer nedlåtande 
mot genusargument. Men så fort dom missar en bra kvinna är jag där med mina 
genusglasögon och försöker att påverka dom så mycket jag kan. Man får hålla 
tillbaka lite på genuspratet ibland. Säger jag det på ett lite annat sätt så brukar 
jag kunna få med mig dom. 

Snarare än att direkt korrigera dem genom att försöka tala dem till rätta försö-
ker Ellinor att förändra deras syn på potentiella kvinnliga kandidater genom 
en kombination av samarbete och korrigerande praktiker. Att Ellinor måste 
tänka igenom en strategi för att försöka få igenom sin vilja visar att praktikerna 
här riktas mot personer som befinner sig i liknande yrkespositioner och att 
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kvinnorna också befinna sig i ett underläge som en effekt av de patriarkala 
strukturer som deras resonemang pekar mot. Katharinas beskrivningar av sina 
till synes misslyckade korrigerande praktiker som hon ger upp för att i stället 
undvika männen visar på liknande villkor. 

Alla de tre kvinnliga intervjupersonerna beskriver under intervjuerna kor-
rigerande praktiker mot manliga kollegor med ”utländsk bakgrund”. Att de 
riktas mot kollegor med utländsk bakgrund är inte heller någon slump, utan 
de gör skillnad manliga ”svenska” kollegor och manliga kollegor med ”ut-
ländsk bakgrund”, där de sistnämnda upplevs ha en mer negativ uppfattning 
om kvinnors yrkeskompetens. I vilken utsträckning de korrigerande prakti-
kerna explicit motiveras med uppfattningar om Sverige som ett mer jämställt 
land som de försöker få männen med ”utländsk bakgrund” att anpassa sig till 
varierar, från Eva, som menar att hon särskilt i relation till ”medelhavsmän” 
då och då måste påpeka att deras attityd inte passar i Sverige, till Katharina 
som beskriver korrigerande praktiker i relation till samtliga av sina manliga 
kollegor (oavsett bakgrund), men där bemötandet från ett par av kollegorna 
från östra Europa bakgrund lett till att hon oftare undviker just dessa. Före-
ställda normcirklar om svensk jämställdhet framstår som en viktig förklaring 
till varför de riktar korrigerande praktiker mot manliga kollegor med utländsk 
bakgrund som befinner sig i likvärdiga positioner. Ingen av dem beskriver att 
de generellt skulle rikta specifika praktiker mot män med ”utländsk bak-
grund”, utan de ser detta som undantag beroende på beteenden från specifika 
män med ”utländsk bakgrund” beroende på bristande jämställdhet. 

Eva (läkare, Gullvivan): Det finns väl ganska många män i allmänhet som har 
svårt att kvinnor är lika bra eller bättre än dom. Det tror jag många svenska 
män har också. Och Hamsa som är från Turkiet från början, han är den som är 
mest noggrann med jämställdhet när det gäller löner och sånt. Han tar alltid 
upp det. Mycket mer än jag. Folk får ju tycka vad dom vill, men om dom tycker 
det är jobbigt med kvinnor får dom lära sig att hålla det för sig själva. Det är 
det jag tycker att ett par av dom medelhavsmännen inte alltid gör. 

Evas resonemang kan här sägas vara illustrativt där hon pekar ut en rasifierad 
”grupp” som problematisk i relation till jämställdhet och som måste ändra sina 
beteende, samtidigt som hon problematiserar sin egen uppfattning genom att 
påpeka att det inte bara handlar om en skillnad mellan ”svenska” män och män 
med ”utländsk bakgrund”.  

I det här delkapitlet har intervjupersonernas olika upplevda problem som 
har betydelse för negativt särskiljande praktiker som riktas mot kollegor med 
”utländsk bakgrund” diskuterats. I kapitlets avslutande del kommer orsakerna 
bakom praktikerna och skillnader mellan intervjupersonerna med arbetar-
klasspositioner respektive mer privilegierade klasspositioner att diskuteras 
närmare. Där emellan kommer nästa asnitt som handlar om positiva upplevel-
ser av kollegor med ”utländsk bakgrund”. Både som ett sätt att synliggöra 
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skillnader mellan olika strukturella villkor som är avgörande för de kontraste-
rande upplevelserna, och därigenom underlättas synliggörandet av betydelse-
fulla mekanismer, Det visar även hur positiva upplevelser kan leda till negativt 
särskiljande praktiker. 

6.2 Situationsbundna fördelar med ”utländsk bakgrund” 
Så här långt har fokus varit på undvikande, exkluderande, segregerande och 
korrigerande praktiker mot kollegor med ”utländsk bakgrund”. Det innebär 
inte att de praktikerna är allenarådande, eller ens dominerande. Vanligast är 
att de själva betonar att upplevelserna varierar i relation till olika kollegor med 
utländsk bakgrund, i likhet med hur de upplever svenska kollegor, och att 
praktikerna som riktas mot dem i regel inte skiljer sin nämnvärt från de som 
riktas mot deras kollegor i allmänhet. Även om studien handlar om rasistiska 
och negativt särskiljande praktiker synliggör kontrasterande upplevelser och 
praktiker skillnader i handlingssituationernas villkorande av praktikerna, vil-
ket i sin tur pekar mot betydelsefulla mekanismer även för exempelvis undvi-
kande och exkluderande praktiker. Detsamma gäller för betydelsefulla mek-
anismer för att förklara skillnader i praktiker beroende på klassposition. De 
upplevda fördelarna är ofta situationsbundna och vissa av de inkluderande 
praktikerna kan också analyseras som olika former av inkluderande underord-
ning. 

Generell inkludering eller situationsbunden inkluderande underordning 
Samtliga intervjupersoner med arbetarklasspositioner, förutom Anders och 
Gunnar, tog under intervjuerna upp positiva upplevelser av kollegor med ”ut-
ländsk bakgrund”. 

Alexandra (affärsbiträde i blomsterhandel, Blåklockan): Den skönaste jag ar-
betar med nu är Mariana, hon är egentligen från Chile, men har nu bott i Sve-
rige sen länge. Hon är som, hon, hon bara kör. Hon säger vad hon tycker, och 
jag men annars ska man väl liksom, så får vi lära oss, att man ska lyssna på 
kunderna. Men hon bara säger vad hon tycker, och faktiskt, för dom flesta 
gångerna så kan kunderna ändra sig till det hon vill [...] Nånting händer alltid 
med henne, så det är alltid roligt att vara i samma del när man jobbar med 
henne. 

Beskrivningar av vissa enskilda kollegor som de tycker om återkommer hos 
fler intervjupersoner. Men det finns också beskrivningar av hur just den ”ut-
ländsk bakgrunden” upplevs som en fördel för den egna arbetssituationen, vil-
ket överskrider kollegornas övriga personliga egenskaper Monika, Emma och 
Charlotte ger alla uttryck för detta och beskriver i relation till det olika former 
av samarbetande och inkluderande praktiker. En viktig skillnad är dock att 
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medan Monikas och Emmas praktiker är generellt inkluderande och samarbe-
tande, så är Charlottes mer situationsbundna och har tydliga inslag av inklu-
derande underordning.  

Gemensamt för Monikas, Emmas och Charlottes arbeten är att de alla tre 
har arbeten där de har kunder eller brukare som också har ”utländsk bak-
grund”. Den förskola Monika arbetar på är belägen i en förort till Stockholm 
där den offentliga statistiken visar att en hög andel av de boende har utländsk 
bakgrund, vilket även återspeglas bland personalen och barnen som går där. 
När hon beskriver sina kollegor börjar hon med att hon tycker att de är kom-
petenta, att hon tycker om dem och att hon har lätt att samarbeta med dem. 
Men hon tar också upp kollegornas varierande ”etnicitet” som en fördel i re-
lation till föräldrarna och barnen på den förskola hon arbetar. 

Monika (arbetar på förskola, Blåklockan): För oss är det på ett sätt en viktig 
resurs med det. Fast då är det på ett sätt också väldigt viktigt för oss att arbeta 
på att, att föräldrarna faktiskt måste respektera oss alla lika mycket bland oss 
lärarna. Att där får dom inte välja, utan att dom kan inte välja vem dom ska 
prata med eller lyssna på. Men det är ju också något som kan vara en fördel att 
ha. Att det kan ge en tillit att personalen har en liknande etnicitet som famil-
jerna. 

Mer konkret tar hon upp fördelar som att kollegor har insikt i andra kulturer 
och att de också kan ha andra modersmål än svenska. Hon hade vid intervju-
tillfället bland annat en kollega som kunde tala en del serbokroatiska och en 
annan som kunde tala persiska. Trots att hon betonar att kulturella likheter 
mellan kollegorna och barnens föräldrar är en fördel beskriver inte Monika 
samarbetande praktiker som kännetecknas av en inkluderande underordning. 
Dels är hon som i citatet ovan tydlig med att kollegors kompetenser inte ska 
reduceras till de situationer där det finns en ”etnisk” likhet mellan kollegor 
med ”utländsk bakgrund” och barnens föräldrar, dels är hon tydlig med att de 
samarbetande praktikerna måste bygga på ett samarbete som sker på lika vill-
kor för att kunna ta tillvara på samtligas erfarenheter och kompetenser. 

Monika (arbetar på förskola, Blåklockan): Att det går att lära av varandra och, 
ja att ta och byta olika erfarenheter. Vissa saker kan man bättre själv och vissa 
saker kan andra bättre. Det är olika fördelar med olika kulturer. Det gäller att 
våga lära sig saker av varandra. Men det måste finnas respekterande då, att 
respektera varandras olikheter. Att vi alla är människor, fast med olika kulturer 
ibland. Vi svenskar är självsäkra, att vi tror att vi alltid vet lite för bäst. 

Hon menar att de som arbetat med varandra länge fått utveckla sätt att samar-
beta på som innebär att de nyttjar de olika anställdas förtjänster på bästa sätt. 
När hon pratar om kollegornas kompetenser omfattar det både beskrivningar 
av förtjänster som är identitetsneutrala utan samband med uppfattningar om 
deras kulturella bakgrund och förtjänster som är identitetskänsliga och kopp-
lade just till deras ”utländsk bakgrund”. 
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Emmas arbetsplats skiljer sig från de övrigas med arbetarklasspositioner då 
hon är den enda som befinner sig på en arbetsplats där det finns en medveten 
strategi att anställa personer med andra modersmål än svenska. Det är en stra-
tegi Emma ser som självklar då arbetsuppgifterna består av telefonintervjuer 
med personer från olika europeiska länder och specifika språkliga kunskaper 
är en nödvändighet för att genomföra dem (Emma genomför själv telefonin-
tervjuer på franska). De flesta av hennes kollegor består av extraarbetande 
studenter som läser vid svenska universitet och har spanska, italienska, tyska 
eller portugisiska som modersmål. De inkluderande och kontaktsökande prak-
tikerna gentemot kollegor hon anser har utländsk bakgrund handlar dock inte 
i första hand om själva utförandet av arbetet utan om arbetsmiljön. Hon åter-
kommer under intervjun till att den största fördelen med arbetsplatsen är mötet 
med kollegor som har olika kulturella bakgrunder.  

Emma (telefonintervjuare, Blåklockan): Jag hade jättekul i början när jag job-
bade där. Det var väldigt mycket unga människor som jobbade där, folk från 
väldigt mycket olika bakgrund. I och med, som att jag, som jag sa, började där 
för att ringa till Frankrike. Det fanns avdelningar för hela Europa, i princip, det 
var jättekul ett tag [...] Inte bara fester, även samtal och jag tror faktiskt det är 
det som gör att många som mig blir kvar där. Trots själva arbetet. 

För både Monika och Emma är det här deras genomgående uppfattning att 
kollegornas ”utländska bakgrund” är en fördel. Det finns strukturella villkor 
kopplade till deras arbetsplatser, arbetsuppgifter och vilka kunder de har, vil-
ket kommer att diskuteras närmare i kapitlets avslutande del, men det beror 
också på att Monika och Emma är de två intervjupersonerna med arbetarklass-
positioner som genomgående har de mest positiva uppfattningarna om perso-
ner med ”utländsk bakgrund”. Det kan inte bara förklaras av upplevelser från 
deras arbetsplatser. 

I föregående avsnitt beskrevs Charlottes exkluderande och undvikande 
praktiker mot kollegor med utländsk bakgrund. Hon beskriver också inklude-
rande och samarbetande praktiker. De olika typerna av praktiker är beroende 
av i vilka handlingssituationer hon upplever att kollegors ”utländska bak-
grund” är en nackdel respektive en fördel. Det är för Charlotte helt avhängigt 
i vilka situationer som kollegorna kulturellt och språkligt antas ”matcha” po-
tentiella kunder. Charlottes motiv till exkluderande och undvikande praktiker 
är att hon anser att kollegor med ”utländsk bakgrund” försämrar hennes möj-
ligheter att sälja produkter. Det gäller i första hand situationer med kunder 
som uppfattas som svenskar. I situationer med andra kunder kan kollegornas 
”utländska bakgrund” följaktligen ses som en fördel. 

Charlotte (försäljare av skönhetsprodukter, Blåklockan): Som att jag har en 
kollega Halina som, att under perioder när det inte är som mest när vi två, som 
är ute i affären, då kan vi ibland välja specifika kunder. Och då, Halina är från 
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Polen, och kan lite ryska åtminstone, och då om det är några potentiella kunder 
som verkar komma därifrån så kan det bli att hon tar hand om dom. 

Här är praktikerna i stället inriktade på samarbete och gemensamma strategier. 
Det gäller även för ”muslimer” som Charlotte i andra situationer upplever som 
särskilt problematiska att arbeta med då deras religion enligt henne medför 
skönhetsideal och klädkrav som inte överensstämmer med de produkter som 
hon försöker att sälja. På frågan om det enbart innebär nackdelar med att ha 
muslimska kollegor svarade hon att det kan finnas situationer med specifika 
kunder där ”muslimska” kollegor skulle kunna bidra positivt till försäljningen 
av produkter. 

Charlotte (försäljare av skönhetsprodukter, Blåklockan): Det skulle väl vara 
om det fanns sånna bland muslimer som ändå vill köpa dom produkterna. Då 
kanske det hade varit lättare att sälja till dom för dom som också är muslimer. 
Men oftast så tror jag som jag sa att, som deras klädsel dom ska ha skulle bli 
problem.  

Charlottes beskriver inkluderande och strategiskt samarbetande praktiker, 
men de kännetecknas av en tydlig inkluderande underordning. Charlotte låter 
sina kollegor som hon anser ha utländsk bakgrund ta större plats i vissa situ-
ationer baserat på uppfattningar om utseendemässiga, kulturella och språkliga 
likheter med potentiella kunder. I de flesta situationer då kunderna anses vara 
svenskar upplever hon i stället att kollegor med ”utländsk bakgrund” utgör en 
nackdel som leder till undvikande och exkluderande praktiker. 

Samarbete, vinstgivande inkludering och möjliga kontakter 
Samtidigt som intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner 
upplever att kollegor med utländsk bakgrund anses mindre lämpade för vissa 
arbetsuppgifter, där oftast bristande språkkunskaper används som argument, 
kan de också anses särskilt lämpade för andra arbetsuppgifter. I de fall det 
handlar om kollegor med samma eller statusmässigt liknande yrken som de 
själva har talar intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner ofta i 
termer av fördelar med individer som har specifika kvalifikationer. Det kan 
handla om specifika språkfärdigheter, färdigheter kopplade till en annan kul-
turell bakgrund, specifika utbildningskvalifikationer, hög status, viktiga kon-
takter eller generellt hög kompetens inom sitt yrke. Ellinor som arbetar med 
rekrytering av högutbildade inom naturvetenskapliga ämnen menar att många 
företag även letar efter personal direkt från utlandet, inte minst personer med 
akademisk bakgrund från universitet med hög status inom de områden hon 
rekryterar. Även på Ellinors egen arbetsplats har de ”utländsk” arbetskraft, 
ofta via konsultliknande anställningar, som genom sin bakgrund från en viss 
del av världen har användbara kunskaper som underlättar rekrytering därifrån. 
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Ellinor (personalrekryterare, Gullvivan): För oss handlar det oftast om att ta 
in extra utländsk personal vid speciella tillfällen, som sen arbetar med oss vid 
specifika rekryteringsprocesser. Oftast är det väl framförallt språket som be-
hövs, men det är mer också som en allmän kännedom som gör att det går att 
göra bättre bedömningar. 

Ellinors arbete handlar ofta om att värdera olika utländska kompetenser och 
väga dem gentemot uppdragsgivarnas önskemål. För Ellinor är det självklart 
att rekommendera personer direkt från utlandet eller personer med utländsk 
bakgrund om hon anser att de är de mest lämpade, och det uppmuntras och 
ingår i förväntningarna på henne i sin nuvarande yrkesroll. De flesta gånger 
någon av intervjupersonerna uttrycker specifika fördelar med att ha kollegor 
direkt från utlandet eller kollegor med ”utländsk bakgrund” handlar det om att 
dessa besitter en särskild expertis i relation till arbetsuppgifterna. De beskrivs 
också genomgående som professionella och kompetenta för de arbetsuppgifter 
de förväntas att utföra. 

Anna lyfter fram att kollegor med ”utländsk bakgrund ” både kan bidra med 
andra perspektiv på arbetet i arkitektfirman i stort och innebära fördelar för 
henne personligen. 

Anna (arkitekt Gulllvivan): För en såpass stor firma som X [arkitektfirmans 
namn] så måste vi få in andra influenser också. Svenska arkitekter är bra sko-
lade, rätt rigida ibland när det kommer till vissa sätt att tänka runt saker. Det 
finns såklart undantag, men vi är inte ett så stort land. Det finns inte utrymme 
för så parallella tankar. Eller fast, nu kanske jag överdriver lite, men det kan 
faktiskt vara som ganska likriktat. Och där bidrar det med att få in ibland andra 
synsätt. Alltså, nu kommer jag låta väldigt klyschig, men jag tror faktiskt att 
dom från lite mer södra Europa är lite mer avslappnade och friare, men mer 
vågade när dom tänker. Det finns såklart skillnader men lite så tror jag faktiskt 
att det är. Och sen är jag ju så himla nöjd med att det finns spansktalande per-
soner här på X. Så jag kan öva. Jag pratar med Juan så fort jag bara kan och 
det finns möjlighet. Och då är det också ovärderligt att höra om hur det funge-
rar i Spanien om det ska vara möjligt någon gång.  

Som citatet visar anser hon både att kollegor med ”utländsk bakgrund” bidrar 
positivt till firmans arbete i stort, vilket förklaras just med att de i vissa avse-
enden skiljer sig från de svenska kollegorna, och att de är bra för Anna per-
sonligen. Att hon är särskilt intresserad av hur det fungerar i Spanien beror på 
att hon har en förhoppning om att någon gång i framtiden kunna få arbeta där, 
även om den arbetsmarknaden vid intervjutillfället erbjöd få möjligheter på 
grund av den ekonomiska situationen i landet. Genom det och att hon vill ha 
möjligheten att träna på sin egen spanska med spansktalande kollegor visar att 
det finns ett strategiskt inslag i hennes kontaktsökande praktiker, men hon be-
rättar under intervjun också Juan är bland de absolut trevligaste av hennes 
kollegor. En ytterligare anledning att kollegor med ”utländsk bakgrund” upp-
fattas som något positivt är att personer med utländsk bakgrund, åtminstone 
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när de intar relativt höga positioner, kan höja statusen på arbetsplatsen (vilket 
kommer att diskuteras mer ingående i kapitel 7). 

I kapitlets sista del kommer nu de strukturella villkor som kan förklara 
skillnader i praktiker diskuteras närmare. Fokus är både på variationen av 
olika praktiker gentemot kollegor med utländsk bakgrund i relation till skill-
nader i klassposition och på centrala mekanismer som har betydelse för olika 
praktiker. 

6.3 Avslutande analys: praktikernas orsaker och 
klassmässiga variation 
De praktiker som förekommer på intervjupersonernas arbetsplatser är villko-
rade av intervjupersonernas yrkesroller. Detta är särskilt tydligt bland de med 
arbetarklasspositioner. I vilken utsträckning yrkesrollerna begränsar vilka 
praktiker som är möjliga varierar i relation till olika grader av auktoritet och 
autonomi. I de flesta situationer bidrar likväl förväntningar kopplade till yr-
kesrollerna, och olika arbetssituationer, till att de intervjuade utför sina upp-
gifter och förhåller sig till kollegor i enlighet med dessa. Det gäller för prakti-
ker gentemot både ”svenska” kollegor och kollegor med ”utländsk bakgrund”. 
Upplevelser av och uppfattningar om kollegor med ”utländsk bakgrund” vari-
erar därför i större utsträckning än de faktiska praktikerna. Intervjupersonerna 
själva, oavsett klassposition, menar genomgående att deras praktiker varierar 
i relation till olika kollegor som de anser har utländsk bakgrund (i likhet med 
deras praktiker gentemot kollegor generellt). Parallellt finns också praktiker 
som riktas mot kollegor med ”utländsk bakgrund” mer generellt och praktiker 
mot enskilda kollegor som beror på kollegornas ”utländska bakgrund”. I vil-
ken grad kollegorna anses behärska det svenska språket i tillräckligt stor ut-
sträckning framstår som särskilt betydelsefullt. 

Denna avslutande del omfattar två avsnitt. Först diskuteras den klassmäss-
iga spridningen av praktiker – dels i avseende på de särskiljande praktiker som 
mest frekvent förekommer, dels med avseende på praktikernas syfte och vilka 
de riktas mot. Därefter analyseras praktikernas orsaker. Vilka mekanismer och 
villkor kopplade till arbetsplatserna är avgörande och vilken betydelse har 
skillnader i klassposition för dessa?  

Praktikernas klassmässiga variationer 
Medvetet segregerande praktiker mot kollegor med ”utländsk bakgrund” är 
ovanliga. Anders är den enda som beskriver praktiker där syftet sträcker sig 
bortom en fördelning av arbetsuppgifter. Han försöker aktivt att ”skapa” grup-
per med ”svenska” kollegor som inte hjälper kollegor med ”utländsk bak-
grund”. Detta framstår inte som direkt kopplat till hans klassposition, utan 
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snarare till rasistiska uppfattningar i allmänhet. Ingen av de med mer privile-
gierade klasspositioner beskriver segregerande praktiker. Däremot befinner 
sig flera av dem på arbetsplatser där kollegor med ”utländsk bakgrund” enbart 
innehar vissa positioner och inte har samma arbetsuppgifter som de själva. 
Endast ett par av intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner kan 
sägas delta i något som liknar segregerande organisationspraktiker, och det 
beskrivs då inte som ett ändamål i sig med segregerade arbetsplatser. Prakti-
kerna begränsas till fördelning av arbetsuppgifter relaterade till kollegor som 
anses sakna tillräckligt goda kunskaper i det svenska språket och därför ute-
stängs från vissa uppgifter. Dessa har därför beskrivits som exkluderande och 
inte segregerande praktiker. 

Exkluderande praktiker förekommer oberoende av klassposition. Däremot 
finns det klassmässiga skillnader för huruvida dessa riktas mot faktiska eller 
potentiella kollegor, huruvida det handlar om exkludering från arbetsplatsen i 
stort eller ”bara” från vissa arbetsuppgifter eller positioner inom organisat-
ionen och vilken möjlighet intervjupersonerna har att påverka exkluderande 
organisationspraktiker. De vanligast förekommande exkluderande praktikerna 
bland de med arbetarklasspositioner har sin orsak i upplevelser av att kollegor 
med ”utländsk bakgrund” påverkar den egna arbetssituationen negativt. Vid 
nyanställningar används därför praktiker som syftar till att öka andelen ”sven-
ska” kollegor. Så länge orsaken till olika kommunikationsproblem anses vara 
relationella och inte ensidiga, riktas sällan exkluderande praktiker mot befint-
liga kollegor utan mot potentiella kollegor. Liknande exkluderande praktiker 
förekommer även bland de med mer privilegierade klasspositioner – Cecilia 
bidrar exempelvis till att okända lärarvikarier med utländskt klingande namn 
exkluderas – men de är jämförelsevis inte lika vanligt förekommande. De öv-
riga praktiker som beskrivs av intervjupersonerna med privilegierade klasspo-
sitioner syftar inte till att exkludera kollegor med ”utländsk bakgrund” från 
arbetsplatsen, utan endast från vissa positioner, arbetsuppgifter eller kontakten 
med specifika (ofta viktiga) kunder. Oberoende av klassposition förekommer 
däremot ansatser till exkluderande praktiker av befintliga kollegor när ensi-
diga förklaringar ges till varför kollegor med ”utländsk bakgrund” anses 
olämpliga för sitt arbete.  

De flesta exkluderande praktikerna som berörs handlar om delaktighet i 
exkluderande organisationspraktiker. Även om det är svårt att avgöra en en-
skild persons betydelse vid exempelvis rekrytering av ny personal, har skill-
naderna i auktoritet betydelse för vilket inflytande intervjupersonerna med ar-
betarklasspositioner respektive privilegierade klasspositioner har i dessa pro-
cesserna. Charlottes, Kerstins och Lasses (samtliga med arbetarklassposit-
ioner) delaktighet i exkluderande organisationspraktiker är begränsad till att 
föra fram önskemål om att prioritera ”svenskar” vid nyanställningar. Det kan 
möjligtvis påverka chefernas praktiker. Men intervjupersonerna med privile-
gierade klasspositioner, dock inte alla, har ett jämförelsevis större inflytande 
på realiserandet av exkluderande organisationspraktiker. 
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De korrigerande praktikerna är vanligare bland de med mer privilegierade 
klasspositioner. Dessa är huvudsakligen riktade gentemot kollegor som befin-
ner sig i lägre organisatoriska positioner. Undantaget är kvinnorna med mer 
privilegierade klasspositioner vars korrigerande praktiker av män med ”ut-
ländsk bakgrund” också riktas mot kollegor med likvärdiga positioner. Här 
framstår föreställda normcirklar om svensk jämställdhet som en betydelsefull 
legitimerande mekanism för praktikerna. En förklaring till att de korrigerande 
praktikerna är vanligare bland de med privilegierade klasspositioner är skill-
nader i handlingsutrymme i de specifika situationerna. De korrigerande prak-
tikerna förutsätter en viss auktoritet och legitimitet för att få effekt och de med 
arbetarklasspositioner saknar vanligen organisatoriskt underordnade kollegor. 

Mönstret ser däremot annorlunda ut vad gäller undvikande praktiker. Det 
är vanligare att de med arbetarklasspositioner använder undvikande för att inte 
behöva arbeta nära eller samarbeta med vissa kollegor med ”utländsk bak-
grund”. Denna praktik framstår som den strategi som handlingssituationerna 
möjliggör, även om utrymmet för undvikande ofta är begränsat och möjligt 
enbart i vissa situationer. I likhet därmed använder även exempelvis Katha-
rina, trots sin privilegierade klassposition, undvikande praktiker när inte de 
korrigerande praktikerna ger de resultat hon önskar. 

Klassposition, auktoritet och anpassningsmekanismer 
Flera orsaker framstår som särskilt betydelsefulla för de ovan diskuterade 
praktikerna och de till klasspositionen kopplade skillnaderna som beskrivits. 
De intervjupersoner som i första hand riktar negativt särskiljande praktiker 
mot kollegor med ”utländsk bakgrund” har yrken och befinner sig på arbets-
platser där kollegornas interaktion med kunder eller brukare är en viktig del 
av utförandet av arbetsuppgifterna. Bristande språkkunskaper som leder till 
kommunikationsproblem mellan kollegor med ”utländsk bakgrund” och bru-
kare eller kunder är den vanligaste anledningen till de exkluderande praktiker 
som intervjupersonerna själva anger. Det är däremot inte alla intervjupersoner 
med arbetsuppgifter som omfattar kontakt med kunder eller brukare som upp-
lever detta som ett problem. Skillnader i huruvida, och i vilken utsträckning, 
intervjupersonerna upplever kommunikationsproblem och skillnader i vilka 
praktiker som förekommer pekar mot betydelsefulla bakomliggande meka-
nismer både på en institutionell nivå och på en kontextuell resursnivå. 

1) På en institutionell nivå framstår graden av auktoritet på arbetsplatsen 
eller i den organisationen de arbetar som en avgörande mekanism för hur de 
upplever olika situationer och vilket handlingsutrymme de har för olika typer 
praktiker. Betydelsen av auktoritet varierar för olika intervjupersoner bero-
ende på olika villkor på arbetsplatsen.  

2) Kulturella strukturer innefattande distinktioner mellan ”svenskar” och 
personer med ”utländsk bakgrund” och hierarkier av rasifierade ”grupper”, 
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baserade på föreställningar om språk, kulturell lämplighet, ”etnicitet” och re-
ligion, både inom organisationer (institutionell nivå) och utanför organisation-
erna (kontextuell resursnivå).  

3) Beroende på hierarkier mellan rasifierade grupper får anpassningsmek-
anismer (vilka verkar på både institutionell och kontextuell resursnivå) effek-
ter i form av anpassning på arbetsplatserna och inom organisationerna efter 
kategoriella ojämlikheter utanför organisationerna. 

Jag kommer nu att diskutera de tre olika punkterna mer utförligt.   
1) Auktoritet som mekanism är beroende av specifika relationer inom or-

ganisationer och på arbetsplatser. Dessa relationer regleras bland annat genom 
anställningskontrakt, vilket är centralt för Goldthorpes definition av arbetar-
klass respektive tjänstemannaklass, och villkor för yrkesrollen. Som en del av 
att ha auktoritet ingår också autonomi (ofta som en konsekvens av specifika 
yrkesfärdigheter och utbildning), att ha kontroll och få bestämma över utfö-
randet av arbetsuppgifter. Men en annan form av autonomi framstår här också 
som viktig, nämligen att inte vara beroende av andra kollegors arbete för ut-
förandet av de egna arbetsuppgifterna. Emma har ett typiskt arbetarklassarbete 
med låg grad av auktoritet och hennes yrkesroll innefattar strikt reglerade ar-
betsuppgifter, men hon är inte beroende av hur hennes kollegor sköter sitt ar-
bete. De med mer privilegierade klasspositioner har genomgående högre grad 
av auktoritet och autonomi än de med arbetarklasspositioner, men det finns 
också variationer inom respektive urvalsgrupp. De interna skillnaderna är 
störst inom gruppen med privilegierade klasspositioner, men varierar också 
bland de med arbetarklasspositioner (särskilt när det gäller graden av auto-
nomi). Genomgående är det personer med låg grad av auktoritet och autonomi 
som upplever att kommunikationsproblem mellan kollegor med ”utländsk 
bakgrund” och kunder eller brukare har negativ inverkan på deras egen arbets-
situation. Yrkesroller kännetecknade av låg grad av auktoritet och autonomi 
innebär att de i regel har svårt att undkomma de problem som uppstår samt att 
de förväntas åtgärda dem. Låg grad av auktoritet verkar med andra ord för-
stärka annan negativ inverkan på arbetssituationen. Men analysen i detta ka-
pitel visar också att effekten av låg grad av auktoritet och autonomi påverkas 
av andra villkor på respektive arbetsplats. Upplevd stress, brist på positiv upp-
märksamhet från chefer och att inte ha tid att utveckla långsiktiga sammar-
betesformer är villkor som förstärker effekten av låg grad av auktoritet och 
autonomi vid upplevda problem, medan chefers uppmärksamhet och beröm 
kombinerat med möjligheter att utveckla samarbeten med kollegor som har 
”utländsk bakgrund” över tid tycks minska effekten av låg grad och autonomi 
vid upplevda problem.  

I kapitlet visas att en låg grad av auktoritet och autonomi i kombination 
med andra villkor kopplade till arbetet har betydelse för både undvikande och 
exkluderande praktiker av kollegor med ”utländsk bakgrund”. Graden av auk-
toritet har genomgående används som förklaring till varför arbetarklassen i 
högre utsträckning placerar sig på den auktoritära delen av den libertarianska-
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auktoritära skalan, där själva mekanismen för utvecklandet av auktoritära at-
tityder är upprepat utförande av andras order och utförande av förutbestämda 
arbetsuppgifter (se t.ex. Berglund & Oskarson, 2010, Svallfors, 2004). Baserat 
på den här studien kan egentligen inga slutsatser dras i relation till det anta-
gandet, men studien visar att det finns ytterligare anledningar till varför graden 
av auktoritet kan ha betydelse för förhållningssätt till personer med ”utländsk 
bakgrund”. Samtidigt innebär den låga graden av auktoritet paradoxalt nog att 
handlingsutrymmet för negativa särskiljande praktiker begränsas. Även i de 
fall som intervjupersoner med arbetarklasspositioner önskar att exkludera po-
tentiella kollegor med ”utländsk bakgrund” har de oftast små möjligheter att 
lyckas med det. Förväntningar som är knutna till yrkesrollen kan också inne-
bära att de uppfyller rollen oavsett vilka uppfattningar de har om kollegor med 
”utländsk bakgrund”. Exkluderande praktiker mot kollegor med ”utländsk 
bakgrund” bland intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner 
motiveras på likartade sätt (främst bristande språkkunskaper). Men det hand-
lar inte i första hand om att den egna arbetssituationen påverkas negativt, Ce-
cilia undantagen, utan snarare att det påverkar arbetsplatsen eller organisat-
ionen som helhet.  

2) De intervjupersoner som önskar fler ”svenska kollegor” – och därför vill 
exkludera personer med ”utländsk bakgrund” vid framtida anställningar – re-
fererar inte bara till upplevda problem eller egna uppfattningar om varför 
”svenska” kollegor är att föredra. Återkommande vid relationella förklaringar 
till undvikande och exkluderande praktiker, oberoende av klassposition, är att 
intervjupersonerna menar att kunderna eller brukarna önskar att möta ”svens-
kar”. Detta antas åtminstone gälla ”svenska” kunder, vilka vanligen är högst 
värderade. Studien omfattar inte att studera de kunder och brukare som inter-
vjupersonerna refererar till, men återkommande förhållandevis enhetliga be-
skrivningar av kunder och brukares uppfattningar pekar mot kulturella struk-
turer med innefattande etablerade uppfattningar om rasifierade hierarkier, vars 
effekter är det intervjupersonerna erfar. I detta finns bland intervjupersonerna 
också en övertygelse om att kunder föredrar kulturell likhet, det vill säga att 
”svenska” kunder av den anledningen också vill möta personal som de upp-
fattar som ”otvivelaktiga svenskar”.  

3) Önskemålen om att anpassa kollegorna baserat på dessa antaganden att 
kunderna föredrar ”svensk” personal kan förstås i relation till anpassnings-
mekanismer. Antagandena om kunders önskan om ”kulturell likhet” och hie-
rarkin mellan olika kundgrupper som medför att ”svenska” kunder överordnas 
tas ofta för givna. Den yttre kategoriella ordningen legitimerar då också en 
hierarkisk uppdelning av arbetsuppgifter mellan ”svenska” personer och per-
soner med ”utländsk bakgrund” inom organisationen. Exempel på detta är hur 
Martin när han har möjlighet exkluderar kollegor med ”utländsk bakgrund” 
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från vissa arbetsuppgifter i relation till viktiga ”svenska” kunder.95 Betydelsen 
av anpassningsmekanismer blir både tydligare och mer komplexa i relation till 
uppfattningar om hur kollegor med ”utländsk bakgrund” påverkar arbetsplat-
sers och organisationers status. Detta är en av de saker som diskuteras i nästa 
kapitel.  

Uppfattningar om kulturell likhet innebär att praktikerna visavi kollegor 
med ”utländsk bakgrund” kan variera beroende på kund och situation. Char-
lotte ser exempelvis fördelar med kollegor med ”utländsk bakgrund” i situat-
ioner med kunder med ”utländsk bakgrund”, men hon anser också samma kol-
lega vara en nackdel i kontakter med de mer värdefulla ”svenska” kunderna. 
Medan den första situationen föranleder samarbete, används undvikande prak-
tiker och försök till exkluderande praktiker i den senare. Inkluderingen av kol-
legor med ”utländsk bakgrund” är därmed begränsad till specifika situationer 
där deras ”bakgrund” gynnar utkomsten. Jag har därför beskrivit detta som 
inkluderande underordnande praktiker. I detta fall handlar inte underord-
ningen om att kollegorna med ”utländsk bakgrund” ”används” som ett sätt att 
göra produkten exotisk eller att kopplas till den specifika produkten, utan om 
förtjänsterna med ”kulturell likhet” mellan personal och kund eller brukare 
(jfr Mulinari, 2006). 

I nästa kapitel flyttas fokus från arbetsplatsen och kollegorna till arbets-
marknaden i bredare mening. Både negativt särskiljande praktiker gentemot 
individer som har ”utländsk bakgrund” och praktiker gentemot arbetsplatser 
där ett flertal anställda har ”utländsk bakgrund” diskuteras. Klasspositionens 
påverkan på hur intervjupersonerna upplever sina egenintressen i relation till 
personer med ”utländsk bakgrund” och hur intervjupersoner anser att arbets-
platser och yrkens status påverkas av anställda med ”utländsk bakgrund” är 
kapitlets två huvudsakliga teman. Båda dessa teman fördjupar också förståel-
sen av orsakerna till de exkluderande praktikerna som diskuterats i detta kapi-
tel då nästa kapitel visar på fler betydelsefulla mekanismer. 

                               
95 En av Tillys poänger med hur anpassningsmekanismer fungerar är att även offren för ojäm-
likheten, i det här fallet kollegorna med ”utländsk bakgrund”, bidrar till att ta fram fungerande 
rutiner som bidrar till att ojämlikheten reproduceras. Med en tillspetsad formulering skriver 
Tilly att ”till och med slavar har ett intresse att deras herrar beter sig förutsägbart” (Tilly, 2000, 
s. 109). Frågan om hur Hans, Martins eller Charlottes kollegor upplever det befinner sig dock 
utanför den här studien. 
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7 Arbetsmarknaden 

I föregående kapitel diskuterades praktiker som riktas mot kollegor och po-
tentiella kollegor med ”utländsk bakgrund”. Det här kapitlet fokuserar på ar-
betsmarknaden i vidare mening och intervjupersonernas olika strategier för att 
verka på den. Arbetsmarknaden kännetecknas av den nödvändiga relationen 
mellan de som köper arbetskraft och de som säljer arbetskraft, vilket är en 
uppdelning som inte följer den för studien konstruerade klassindelningen. 
Nästan samtliga intervjupersoner säljer sin arbetskraft, men de olika klasspo-
sitionerna innebär skilda strukturella villkor och möjligheter på arbetsmark-
naden. Hur klasspositionen påverkar hur intervjupersonerna upplever sina 
egenintressen på arbetsmarknaden i relation till personer med ”utländsk bak-
grund” och utländsk arbetskraft (personer som anställs direkt från utlandet) 
och hur intervjupersoner upplever att arbetsplatser och yrkens status påverkas 
av personer med ”utländsk bakgrund” är kapitlets två huvudsakliga fokus. Det 
innebär att både marxistiska och weberianska klass- och statusteorier och för-
klaringar av negativt särskiljande praktiker används i kapitlet. Marxistiskt in-
fluerade teorier används i första hand i kapitlets första del för att förklara hur 
olika upplevda klassintressen i relation till arbetskraft med ”utländsk bak-
grund” kan kopplas till klassposition och fungera som mekanism för både ex-
ploaterande och exkluderande praktiker, medan weberianska perspektiv med 
fokus på betydelsen av status som mekanism – både gällande ”etnicitet” och 
yrken – i huvudsak används i kapitlets andra del. I kapitlets avslutande tredje 
del diskuteras marxistiska och weberianska teorier om klass och status och hur 
olika mekanismer identifierade av respektive teoretiska utgångspunkt kan för-
stärka varandra. Tillsammans utgör de viktiga förklaringar till negativt sär-
skiljande praktiker, samt skillnader i praktiker mellan de två konstruerade 
grupperna av intervjupersoner. 

7.1 Arbetsmigration och global rörlighet som möjlighet 
eller hot 
Skilda klassintressen i relation till ”utländsk” arbetskraft och olika rasifierade 
”grupper” på arbetsmarknaden för arbetare respektive kapitalister är enligt 
marxistiska teorier en avgörande mekanism för olika typer av rasistiska prak-
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tiker. För arbetarklassen i form av kampen om arbetstillfällen, rädsla att för-
lora arbetet eller – som en konsekvens av konkurrens från billigare ”utländsk” 
arbetskraft – få försämrade arbetsvillkor, och för kapitalister i form av möjlig-
heten att exploatera billigare ”utländsk” arbetskraft. Skillnaden mellan inter-
vjupersonerna med arbetarklasspositioner och intervjupersonerna med mer 
privilegierade klasspositioner är i den här studien inte en mellan arbetare och 
kapitalister, utan snarare en mellan arbetarklass och klassmässigt privilegie-
rade tjänstemän och småföretagare. Med utgångspunkt i Wrights neomarxist-
iska klassmodell har de som äger, eller är delägare i, små företag i relation till 
ägande mer privilegierade klasspositioner medan de som säljer sin arbetskraft 
har motstridiga klasslokaliseringar. Skillnader mellan olika klasspositioner, 
olika yrkesprofessioner och olika yrkesbranscher har dock fortfarande bety-
delse för huruvida intervjupersonerna upplever arbetskraft med ”utländsk bak-
grund” eller ”utländsk” arbetskraft som i första hand en möjlighet eller ett hot.  

Lika rättigheter och upplevda risker: inkludering och exkludering 
Det finns stora variationer mellan intervjupersonerna med arbetarklassposit-
ioner när det handlar om hur de upplever eventuell konkurrens på arbetsmark-
naden från personer med “utländsk bakgrund”. Jämfört med intervjuperso-
nerna med mer privilegierade klasspositioner upplever fler, men inte samtliga, 
av dem invandrad arbetskraft som något som kan innebära större konkurrens 
om arbetstillfällen och en ökad risk att konkurrensen leder till försämrade ar-
betsvillkor.  

Anders, som läste Hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet, anser 
att han som ”svensk” hade en nackdel när han sökte arbete i restaurangbran-
schen för att personer med ”utländsk bakgrund” enligt honom oftare är be-
redda att acceptera sämre arbetsvillkor och att arbeta svart – en nackdel som 
förstärktes av att restaurangägare med ”utländsk bakgrund” hellre vill anställa 
”utlänningar” än ”svenskar”. 

Anders (brevbärare, Blåklockan): Det är många ställen det inte går att få jobb 
på. Om du ser alla dom olika asiatiska restaurangerna. Dom hör man efteråt 
om att dom har ny personal, men man hör inget om det innan att det finns några 
jobb som man kan söka. Det dom vill ha är ju mest svart arbetskraft och då blir 
det nästan bara utlänningar dom tar. Tror du X [restaurang belägen i Blå-
klockan] skulle anställa någon som inte är indier? Det kommer ju inte hända. 

Att ”utlänningar” enligt Anders oftare arbetar svart och oftare är beredda att 
arbeta under sämre arbetsförhållanden försämrar möjligheterna för honom 
som ”svensk” att få arbete. Även om han är kritisk mot ”svenska” arbetskö-
pare för att de i sin strävan efter billig arbetskraft anställer personer som har 
”utländsk bakgrund” ser Anders det i första hand som en ”etnisk” konflikt om 
arbetstillfällen mellan ”svenskar” som arbetar i restaurangbranschen och ar-
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betare respektive arbetsköpare med ”utländsk bakgrund” i restaurangbran-
schen. Med Bonacichs terminologi arbetar Anders för en uteslutning av per-
soner med ”utländsk bakgrund”. Att andra med annan ”etnicitet” än ”svensk” 
arbetar under sämre villkor blir för honom inte en fråga om att kapitalister 
exploaterar arbetare – utan om lägre moral och mindre vilja att göra rätt för 
sig i relation till det svenska samhället bland arbetare med ”utländsk bak-
grund”. Synen på detta som en ”etnisk” konflikt gör att Anders, när han får 
information om möjliga arbetstillfällen, genom sekundär rasifiering gör skill-
nad på ”svenska” arbetare respektive arbetare med ”utländsk bakgrund” och 
exkluderar de som har ”utländsk bakgrund” när han bestämmer sig för vilka 
han för informationen vidare till. 

Anders (brevbärare, Blåklockan): Jag vet att när jag får reda på att det finns 
ett jobb då är det etniska svenskar som jag går med den informationen till. 
Mikael (intervjuare) Så även om, du kanske vet någon annan som skulle vilja 
ha ett sånt jobb, men då skulle du inte säga till honom? 
Anders: Men jag tycker i alla fall att svenskar också i första hand ska hjälpa 
varandra. Det är ju samma om jag känner någon som jag vet ska anställa, då 
tipsar jag om svenskar som kan finnas. Och där är det också ett problem att 
dom svenskarna jag kände inte ville arbeta svart, utan dom tyckte också att 
man ska bidra till samhället. Dom känner mycket mer för det, att det är viktigt. 

Anders återkommer till ämnet vid flera tillfällen under intervjun, och att 
”svenskar” enligt honom bör ha företräde på arbetsmarknaden.  

Anders: Om när svenskarna som är födda i Sverige har jobb och om då finns 
andra jobb som dom inte vill ha. Då kan det vara bra om invandrare vill komma 
hit och ta dom. Men då måste det ju också vara dom, alltså såna jobb som dom 
också kan klara av. 

Den ”svenska etniciteten” är i sig tillräcklig för att Anders ska anse att 
”svenska” arbetare ska ha förtur i Sverige. Enligt honom är ”svenskarna” 
mindre benägna att arbeta svart för att de vill bidra till det svenska samhället, 
en uppfattning som stöds både av föreställda normcirklar om ”svenskars” 
större vilja att göra rätt för sig i relation till Sverige som nation, vilket påverkar 
Anders att utesluta svartarbete, och vad som framstår som faktiska normcirk-
lar i form av ”svenska” vänner till Anders som delar hans uppfattningar och 
handlar på ett liknande sätt. Anders återkommer flera gånger till att personer 
med liknande ”utländsk bakgrund” i olika sammanhang samarbetar och prio-
riterar varandra före ”svenskar” och han anser att ”svenskar” borde göra 
samma sak. Anders exkluderande praktiker gentemot personer med ”utländsk 
bakgrund” är en del i det han uppfattar som en etnisk konflikt.  Det gäller inte 
bara praktiker gentemot arbetare vilka Anders anser har utländsk bakgrund, 
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utan genom vad jag i relation till Bonacichs begrepp definierar som en utvid-
gad sekundär rasifiering gör han också skillnad på arbetsköpare som är 
”svenskar” respektive har ”utländsk bakgrund”.  

Anders (Brevbärare, Blåklockan): Vill man jobba rent så går inte att jobba på 
så många invandrarrestauranger. Och så vet man också att dom kommer stödja 
dom andra som jobbar där. Alltså dom som inte är svenskar. Dom kommer ju 
såklart hjälpa dom i första hand. 

Anders utgår från att personer som är ”invandrare” kommer att hjälpa 
varandra, vilket gör att Anders inte heller kan tänka sig att arbeta på en in-
vandrarrestaurang då han tror att han kommer behandlas sämre än andra som 
arbetar där. De undvikande praktikerna gentemot ”invandrarrestauranger” vi-
sar återigen på hur han ser situationen som en konflikt mellan ”svenskar” och 
de som har ”utländsk bakgrund” och inte en klasskonflikt mellan arbetare och 
kapitalister. En ytterligare anledning till de undvikande praktikerna är att An-
ders inte vill associeras med ”invandrararbetsplatser” eller ”invandraryrken”, 
vilket diskuteras längre i kommande avsnitt. 

Vid frågor om vad intervjupersonerna anser om invandring till Sverige 
kommer ofta tillgången till arbetstillfällen upp som en övre gräns för invand-
ringens omfattning. Milan menar att svenska politiker varit ”lättköpta” vid be-
slut om invandring till Sverige. Utöver att invandring kan innebära ekono-
miska förluster menar han också att invandring till Sverige när det är ont om 
arbetstillfällen kan leda till att negativa uppfattningar om personer med ”ut-
ländsk bakgrund” ökar bland ”svenskarna”. 

Milan (frisör, Blåklockan): Men politikerna, dom har varit för lättköpta med 
att tänka att det bara är att ta in invandrare oavsett. Att det alltid kommer fun-
gera. Att det inte spelar någon roll om det finns jobb eller att staten har råd. 
För då får man, man får ändå dom som är dom som kommit och ändå inte vill 
jobba. Men då blir det också dom som vill jobba som dom kan inte heller något 
jobb ändå. Det är också sånt som gör att svenskarna får en dålig bild av invand-
rarna. Och du vet om invandrarna jobbar och det finns svenskar som inte har 
egna jobb. Dom bli också sura på invandrarna för det. 

Invandringens omfattning i relation till tillgängliga arbetstillfällen har enligt 
Milan en negativ inverkan på hans egna möjligheter som frisör. En av konse-
kvenserna av bristen på arbetstillfällen är att många med ”utländsk bakgrund” 
har svårt att komma in på arbetsmarknaden, vilket enligt Milan också beror på 
att en del ”svenskar” helst inte anställer personer med ”utländsk bakgrund”. 
Det leder i sin tur till att det finns många ”invandrarfrisörer” eller ”invandrar-
salonger” som erbjuder klippningar till låga priser. 

Milan (frisör, Blåklockan): Och så blir det massa invandrare som inte får några 
jobb och så såklart kommer dom starta sina egna frisörsgrejer. Men ja, du vet, 
okej att många kan starta en liten affär och sälja saker, eller att dom kan köra 
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taxi. Det är sånt alla kan, ja man måste ha ett körkort. Men har man det så är 
det lugnt. Men alla kan inte frisörsarbetet. Dom kanske tror det, och sen tycker 
folk att det är billigt och att såna som jag är dyra. Men det är helt olika saker. 
Dom kör typ med apparat i en kvart och så typ klart. Men vill man ha en or-
dentlig och bra klippning så är det någon annat. 

”Invandrarsalonger” uppfattas av Milan som konkurrenter som försämrar hans 
och andra utbildade frisörers möjligheter på arbetsmarknaden. Han vill själv 
arbeta med mer exklusiva herrklippningar, men menar att billiga ”invandrar-
frisörer” tar möjliga kunder även från mer kvalitetsinriktade frisörer. Som re-
sonemanget om de naiva politikerna antyder placerar Milan i första hand skul-
den för konkurrenssituationen hos politikerna som tillåtit en för omfattande 
invandring i relation till antalet möjliga arbetstillfällen, men konkurrenssitu-
ationen får honom att försöka övertyga möjliga kunder och bekanta att und-
vika de billiga ”invandrarfrisörerna” till förmån för mer kvalitetsinriktade fri-
sörer som han själv. Han motiverar alltså de undvikande praktikerna med skill-
naden i kvalitet mellan olika frisörer. 

Milan (frisör, Blåklockan): Jag försöker alltid att stoppa dom som tänker gå 
till dom ställena som inte har riktiga frisörer som kan på ett bra sätt. När man 
har kunder, eller jag har vissa polare som tänker att det kan vara billigt. Om 
dom har sett ställe där dom tar, ja men dom tar typ 200. Dom säger jag att dom 
ska tänka att dom borde ha en riktig klippning. Men du vet, jag säger alltid det 
att det bättre att betala lite mer. Men åtminstone, att om dom bara är beredda 
att lägga några hundra till så får dom en riktig klippning och då ser bra ut. 
Mikael (intervjuare): Och då är det dom billiga invandrarfrisörerna då som du 
vill att folk ska undvika. Att dom ska klippa sig på bättre ställen? 
Milan: Ja de flesta av dom gör nästan alltid dålig kvalitet på sina klippningar. 
Många som inte kan klippa ordentligt. 
Mikael: Men är det ofta just ställena med många invandrare som du inte tycker 
är så bra? 
Milan: Det är ju när dom som har svårt att få jobb i Sverige. Det är dom som 
oftast klipper. Det är ju som att när dom inte vet vad, hur dom ska göra. För 
dom får inget jobb i Sverige. Så tänker dom, ska jag typ köra taxi, laga pizzor 
eller, ja klippa folk kan jag nog kanske göra. Det är ju därför jag säger åt män-
niskor att inte gå till de billiga invandrarfrisörerna. Att det är dåliga klipp-
ningar, inte att de är invandrare. Det är kunnandet det handlar om. Hej liksom. 
jag vill ju att dom ska klippa sig hos mig. 

När Milan säger att han vill att ”dom ska klippa sig hos mig” syftar han på att 
han själv ses som invandrare av många kunder – ett sätt för honom att visa på 
att han inte uppmanar vänner och kunder att undvika billiga ”invandrarfrisö-
rer” för att de som klipper har ”utländsk bakgrund”, utan att det handlar om 
skillnaderna i kvalitet mellan olika frisörer. Samtidigt är det tydligt att han 
kopplar ihop konkurrensen från billigare frisörer med att många av dem har 
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”utländsk bakgrund”, och han använder benämningar som ”invandrarfrisö-
rer”, ”invandrarsalonger” och ”invandrarställen”. Benämningen ”invandrar-
ställen” handlar för Milan inte heller bara om konkurrens, priser och kvalitet, 
utan om att många frisörer med ”utländsk bakgrund” som utför klippningar på 
samma frisörsalong enligt honom påverkar ställets status negativt och signa-
lerar låga priser. De undvikande praktikerna innefattar inte bara en uppmaning 
till andra att undvika att klippa sig på ”invandrarsalonger”, utan Milan undvi-
ker också själv att söka arbete där en stor andel av de anställda frisörerna har 
”utländsk bakgrund”. Detta diskuteras utförligare i nästa avsnitt. 

Både Anders och Milan stannar vid individuella exkluderande praktiker, 
även om Anders skulle vilja se ”etniskt” grundade kollektiva praktiker. Mag-
nus, som arbetar inom bilindustrin skiljer sig åt då han beskriver olika strate-
gier i relation till utländsk arbetskraft som omfattar organiserade fackliga 
praktiker. På grund av vad han beskriver som en dominerande global nylibe-
ralism menar Magnus att arbetarklassens villkor i svensk industri generellt är 
hotade. En anledning är enligt Magnus att företag flyttar från Sverige eller 
säljs i jakt på billigare arbetskraft och därigenom större vinster, men också att 
företag verksamma i Sverige strävar efter att pressa ner lönerna och försämra 
arbetsvillkoren genom att anställa ”utländsk” arbetskraft. Den utländska ar-
betskraften kan antingen anställas direkt till stora företag eller genom att 
mindre företag med sämre villkor anlitas av större bilproducenter. Magnus 
hänvisar dock återkommande till vikten av att arbetare oberoende av etnicitet 
måste organisera sig tillsammans. I det avseendet får hans beskrivningar av 
sitt synsätt och sina fackliga praktiker definieras som en radikalisering.  

Även intervjupersoner som inte själva upplever att det egna arbetet är hotat, 
eller att de egna arbetsvillkoren påverkas negativt av invandring eller arbets-
kraft med ”utländsk bakgrund”, diskuterar betydelsen av tillgängliga arbets-
tillfällen i relation till invandring. Bristen på arbetstillfällen är det vanligaste 
argumentet för en mer begränsad invandring till Sverige och flera intervjuper-
soner menar att det under perioder när det är ont om arbetstillfällen bara borde 
vara de som verkligen måste fly från sina hemländer som borde tillåtas komma 
till Sverige. Varken Alexandra eller Kerstin upplever någon konkurrens från 
personer som har ”utländsk bakgrund” på arbetsmarknaden, men de anser att 
bristen på arbetstillfällen vid tiden för respektive intervjutillfälle borde ha lett 
till en mer restriktiv invandringspolitik. 

Alexandra (affärsbiträde i Blomsterhandel, Blåklockan): Det enda jag tycker 
som kan vara är att det måste också finnas arbeten också om folk kommer, och 
där kan det vara problem som det är nu. 

Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan): Man måste också ta hand 
om dom som redan kommit. Att vi tar hand om dom bättre. De är massa som 
behöver jobb. Och det gäller för många, också som är födda i Sverige. 
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För de intervjupersoner som inte upplever att den egna positionen på arbets-
marknaden konkret påverkas till det sämre av ökad konkurrens omsätts inte 
uppfattningarna om att Sverige borde ha en mer restriktiv invandringspolitik i 
några konkreta praktiker på arbetsmarknaden. Uppfattningarna kan sägas vara 
en önskan om organisatoriska politiska exkluderande praktiker, men inte 
några praktiker som de själva aktivt bidrar till, bortsett från vilket parti de kan 
tänka sig att rösta på. Kerstin menar att hon överväger att sluta rösta på So-
cialdemokraterna om de fortsätter med den nuvarande invandringspolitiken 
och Charlotte som inte vet hur hon kommer att rösta anser att det är en avgö-
rande fråga för hennes beslut. Samtidigt är de ense om att det inte är den enda 
frågan som har betydelse för hur de ska rösta. I kapitlets avslutande avsnitt 
diskuteras huruvida upplevelser av konkurrens på arbetsmarknaden från per-
soner med ”utländsk bakgrund” kan vara avgörande för praktiker i andra sam-
manhang, vilket är en bärande tanke för många marxistiskt influerade teo-
retiker. 

Möjligheter och risker: rättvis global konkurrens 
Den för studien konstruerade gruppen av intervjupersoner med mer privilegi-
erade klasspositioner är i flera avseenden klassmässigt heterogen, där majori-
teten med Wrights terminologi har motstridiga klasspositioner. Relationen till 
ägande och huruvida att anställa personal ingår i arbetsuppgifterna har bety-
delse för om intervjupersonerna förhåller sig till personer med ”utländsk bak-
grund” och utländsk arbetskraft som konkurrenter om möjliga arbetstillfällen 
eller som utgör möjlig arbetskraft att anställa. Vidare har strukturella villkor i 
branschen, intervjupersonernas arbetsuppgifter och deras egna erfarenheter 
och intentioner på arbetsmarknaden betydelse för hur konkurrensen från per-
soner med ”utländsk bakgrund” och utländsk arbetskraft upplevs 

Återkommande beskriver intervjupersonerna med motstridiga klassposit-
ioner vad de kallar en global arbetsmarknad som anses vara en plats för ”rätt-
vist utbyte”. Samtidigt som utländsk arbetskraft å ena sidan kan innebära tuf-
fare konkurrens på den svenska arbetsmarknaden, kan den globala arbets-
marknaden å andra sidan innebära möjligheter för intervjupersonerna att 
själva arbeta utomlands. Konkurrens från personer med ”utländsk bakgrund” 
eller utländsk arbetskraft innebär inte i dagsläget för någon av dem en oro för 
att förlora sina nuvarande arbeten eller att deras arbetsvillkor skulle försämras. 
För flera av dem är det vanligt att prestigefyllda tjänster söks i konkurrens 
med personer från flera olika länder.  

Martin är osäker på hur hans möjligheter på arbetsmarknaden framgent 
kommer att påverkas av konkurrens från personer med ”utländsk bakgrund” 
eller utländsk arbetskraft. Han tror att antalet personer med ”utländsk bak-
grund” som arbetar med olika former av IT kommer att öka och han ser inga 
avgörande hinder för att andra än svenskar skulle kunna utföra arbetsuppgifter 
liknande hans egna Framförallt tror han att fler studenter från Asien kommer 
att välja att stanna i Sverige efter avslutad utbildning och att utländska företag 
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med en till viss del redan befintlig ”utländsk” personal etablerar sig i Sverige. 
Även om Martin inte ser några uppenbara formella skäl kopplade till profess-
ionen som sådan att stänga ute personer med ”utländsk bakgrund”, tror han att 
det finns fördelar för företag verksamma i Sverige att ha ”svenskar” som an-
ställda. 

Martin (programmerare it-säkerhet, Gullvivan): Det är ju ifrån många länder 
man kan ha rätt kunskaper för det som rör it-säkerhet i allmänhet, även om det 
kan vara olika. Men då är det mest runt lagstiftning, men inte så mycket det 
andra. Så sätt handlar det väl mest om att ha dom som är bra. Det finns nog 
inget hinder. Samtidigt tror jag att det är ganska bra för ett företag att det också 
finns svenskar som arbetar där. Att det känns mer förankrat och tryggt för män-
niskor. Lite finare på något sätt tror jag också lite. 

I kapitel 6 beskrivs hur Martin med språkkunskaper i svenska som motivering 
i vissa situationer när han hade möjligheten, aktivt valde att vända sig till 
”svenska” kollegor för uppgifter som involverade viktiga kunder (i Martins 
fall andra företag) och exkluderade kollegor med ”utländsk bakgrund”. Reso-
nemanget här visar att Martin även tror att svenskar bland de anställda påver-
kar företagets anseende positivt. Praktiker kopplade till hur företag och orga-
nisationer påverkas av att ha anställda som ses som svenskar respektive att ha 
utländsk bakgrund kommer att diskuteras mer ingående i nästa avsnitt, men 
att Martin tar upp ”svenska” anställda som positivt för företags status och mo-
tiverar exkluderande praktiker av kollegor med ”utländsk bakgrund” med hän-
visning till språkkunskaper hänger också samman med en konkurrenssituation 
på arbetsmarknaden. Argumenten om vikten av att kunna sköta affärskontak-
ter på svenska och att ”svenskar” bland de anställda höjer statusen använder 
Martin gentemot företagets ledning för att förbättra sin egen position. 

Martin (programmerare it-säkerhet, Gullvivan): Men jag vet också att det är 
något som jag tror kan hjälpa en. Många söker nog efter att ha svensk personal 
som kan språket och känner till om kulturen. Men det är, alltså att så länge man 
också själv lyfter fram det som en fördel, att man säger det, och att dom som 
rekryterar fortfarande tycker att det ska vara så. Då tror jag att det är, att det 
finns ganska bra möjligheter för en. Ja men, det kommer att kunna vara bra att 
få möjligheter till andra såna här jobb också, så är nog min upplevelse. 
Mikael (intervjuare): Är det sånt som du brukar, eller ja nu vet jag inte, det 
kanske inte är så ofta, men brukar du ta upp fördelar med att vara svensk om 
det skulle vara en arbetsintervju? 
Martin: Ja men lite så i alla fall. De är ju upp till mig att visa på varför jag är 
bra för dom som kanske vill anställa mig. Och om det kan var en fördel med 
språket och om att kunder vill samarbeta med och känner sig mer trygga med 
att arbeta med svenskar så är det ju något som är bra för mig också. För sen, 
det är ju då upp till mig att liksom påminna för dom som anställer att det kan 
vara bra att ha svenskar anställda för dom. 
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Martin använder sin egen svenskhet som en form av resurs, och att egenskaper 
kopplade till ”svenskhet” värderas högt av företag är nära kopplat till Martins 
egenintresse. Att lyfta fram ”svenskhet” som betydelsefullt, och i vissa situat-
ioner exkludera personer med ”utländsk bakgrund”, är även att befästa sin 
egen konkurrensfördel som ”svensk” inom yrkesbranschen. 

Att uppleva konkurrens från utländsk arbetskraft innebär inte att alla inter-
vjupersoner som gör det anser att ”svenskar” borde ha förtur, eller att konkur-
rensen leder till negativa särskiljande praktiker. Anna och Katharina utgår från 
att de får konkurrens av högutbildade personer från utlandet om de söker nya 
attraktiva tjänster, men det anses rimligt och självklart att attraktiva och pre-
stigefyllda tjänster söks i konkurrens med människor från andra länder. Det 
handlar då ofta om arbetskraft som kommer direkt från utlandet snarare än 
personer med ”utländsk bakgrund” som bor i Sverige. 

Anna (arkitekt, Gullvivan): Jag har ju inte varit med så länge som en del andra 
som ofta säger att det är skillnad mot hur det har blivit nu. Att det på ett sätt 
har det blivit svårare att få vissa jobb som det har blivit nu. Innan var det mer 
mest bara svenskar som sökte dom arbetena också. 

Katharina (ingenjör, Gullvivan): För många av tjänsterna finns det inget som 
gör att det just måste vara svenskar. För oss har vi nästan inga svenska kunder. 
Kunderna är oftast tyskar, och annars så oavsett pratar de flesta engelska. Det 
finns säkert dom som känner att det inte passar in att arbeta i Sverige, men när 
det är tillräckligt bra tjänster så är det ju att vem som helst kan söka. Men då 
är det mest dom bästa typen av positioner om folk vill komma till Sverige. 

För Anna handlar det om att hon framöver skulle vilja arbeta med internation-
ella projekt där krav på specifika kunskaper och färdigheter (som olika språk) 
innebär att tjänsterna är särskilt konkurrensutsatta, medan det för Katharina 
handlar om prestigefyllda tjänster som ger arbetsförhållanden med högre lön 
och högre grad av auktoritet. En anledning till att konkurrensen inte leder till 
några negativt särskiljande praktiker mot personer med utländsk bakgrund är 
att de ser den globala arbetsmarknaden som en form av rättvist utbyte där de 
själva i gengäld har möjlighet att söka arbete utomlands.  

Anna (arkitekt, Gullvivan): Det går ju inte att klaga på att folk från utlandet 
också vill ha jobben. Det är ju samma sak som jag har tänkt på att arbeta i 
Sydamerika. Då får man såklart också tycka att det går på samma sätt åt andra 
hållet med. 

Ellinor (personalrekryterare, Gullvivan) Jag tycker att det är så ofattbart dumt 
att klaga på att människor vill komma till Sverige för att arbeta. Att dom då 
skulle ta jobb från svenskar. Det är ju lika öppet för oss att jobba utomlands 
om vi vill det. 
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Att anställa kompetenta personer med utländsk bakgrund bedöms också av 
Anna, Ellinor och Katharina som något som höjer statusen på de företag de 
själva arbetar för.  Intervjupersonernas sätt att resonera om konkurrensen på 
en global arbetsmarknad och skillnaderna mot hur andra intervjupersoner, sär-
skilt de med arbetarklasspositioner, upplever konkurrensen på arbetsmark-
naden visar på centrala mekanismer för negativt särskiljande praktiker på ar-
betsmarknaden vilket diskuteras i kapitlets avslutande avsnitt. 

För de som befinner sig i positioner där de anställer arbetskraft kan perso-
ner med ”utländsk bakgrund” också innebära möjlig arbetskraft. Det handlar 
då om att anställa personer till positioner som befinner sig hierarkiskt under 
deras positioner. I sin yrkesroll som chef anser Håkan att ”invandrarungdo-
mar” är en särskilt fördelaktig ”grupp” att anställa till arbetsuppgifter som 
klass- och statusmässigt återfinns längst ner i företagets hierarki. ”Invandrar-
ungdomar” är enligt Håkan både mer benägna att ta de ekonomiskt minst för-
delaktiga arbetena och mer målmedvetna i sin strävan att ”komma upp sig”. 

Håkan (chefsposition på teleföretag, Gullvivan): När vi söker våra säljare, som 
ska få in nya kunder ute på marken så tycker jag att jag själv kan se en, ibland, 
viss skillnad mellan en del invandrarungdomar och våra svenska ungdomar. 
Det är inte dom mest glamorösa jobben alltid, men dom är inte dåliga och det 
är egentligen ganska bra jobb om man är ung egentligen. Det finns framförallt 
utvecklingsmöjligheter, men då handlar det vad dom gör av det. Och jag tycker 
att, eller att, det är åtminstone mitt synsätt på det att jag tycker att många av 
dom invandrarna vi anställer är mer målmedvetna och vill komma upp sig. 
Dom vill ta sig upp mer och dom jobbar mer för det. Svenska ungdomar är det 
många, som nog är för bortskämda idag. 

Håkans beskrivningar av strategin att i sin roll som chef med uppdrag att re-
krytera personal anställa ”invandrarungdomar” måste också analyseras i relat-
ion till Håkan som representant för det företag han arbetar för och de regler 
som villkorar hans yrkesroll. Håkan kan därmed, med Ahrnes terminologi 
(och i enlighet med Archers analytiska dualism), analyseras som en organisa-
torisk kentaur. I vilken utsträckning synsätten och praktikerna ska förstås i 
relation till yrkesrollen respektive Håkans egna synsätt och motiv är svårt att 
tydligt urskilja, 96 men hans sätt att tala om erfarenheterna av ”invandrarung-
domar” som mer målmedvetna jämfört med mer bortskämda ”svenska” ung-
domar, och därför lämpligare att anställa, får de att framstå som egna uppfatt-
ningar som inte kan reduceras endast till yrkesrollen. Han är delaktig i att ge-
nom primär rasifiering konstruera ”invandrarungdomar” som en grupp mot 
vilken det är lämpligt att rikta särskilt exploaterande organisationspraktiker. 

                               
96Att studera diskriminering kopplat till rasifiering vid anställningsförfaranden kan vara svårt. 
Neergaard kopplar det till att det dels är olagligt och att människor inte vill framstå som rasister, 
dels att själva processen är komplex och svårstuderad som sådan (Neergaard, 2006a, s. 25; 
2006b, s. 253). Baserat på intervjun med Håkan kan jag inte säga något mer utförligt om hans 
roll i anställandet av olika personer, eller om hans betydelse för de riktlinjer företaget tillämpar.  
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Att det är det det handlar om blir tydligt genom vilka tjänster, och dessas vill-
kor, han menar att ”invandrarungdomar” är särskilt lämpade för. 

Håkan (chefsposition på teleföretag, Gullvivan): Det är inte några så dåliga 
villkor egentligen. Inte om man är ung, om man är beredd att arbeta och vill 
börja tjäna sina pengar. Mitt synsätt är mycket att vi också ger dom ungdo-
marna, alla ungdomar egentligen, men särskilt dom. Det finns dom som kanske 
inte alltid vill anställa invandrarungdomar. Så jag tänker att det är självklart att 
dom som är villiga att vilja någonting och göra det bra, att dom ska ha chans. 
Och även om dom kanske inte får dom jobben dom helst vill ha först, så kan 
dom också om dom visar det med rätt attityd, så kan dom få andra uppgifter 
sen. Jag tycker att dom ungdomarna, dom som är bra. Dom vill jag ge nya 
möjligheter sen också.   

Håkans arbetsuppgift är att anställa bra personal till ett så ekonomiskt gynn-
samt pris som möjligt, vilket är i linje med hans egenintresse för karriären och 
hans privilegierade tillägnelseposition, och han beskriver de arbeten han er-
bjuder som lämpliga för ungdomar generellt, men ”invandrarungdomar” be-
skrivs som särskilt lämpade. Det framstår inte som att det skulle finnas något 
specifikt i ”invandrarungdomarnas” ”etniska” bakgrund som skulle vara sär-
skilt attraktivt för det företag han arbetar för. Hans resonemang visar snarare 
att skillnaden i motivation att utföra de sämst ansedda arbetena åtminstone 
inte primärt relateras till kulturell olikhet, utan snarare till skillnader i sociala 
positioner och möjligheter på arbetsmarknaden mellan ”invandrarungdomar” 
och ”svenska” ungdomar. En skillnad som Håkan förklarar med bland annat 
diskriminering på arbetsmarknaden. När han väljer att ta upp att andra ar-
betsköpare inte vill anställa ungdomar med ”utländsk bakgrund” medan han 
är benägen att ge dem chansen, vill han visa på skillnaden mellan honom och 
andra arbetsköpare: att han inte ägnar sig åt ”etnisk” diskriminering och att 
han inte har negativa uppfattningar om ”invandrarungdomar”. Men det visar 
också att han vid anställandet av arbetskraft för de klass- och statusmässigt 
sämsta tjänsterna medvetet riktar sig mot en specifik ”ungdomsgrupp” som på 
grund av ”etnisk” diskriminering har sämre möjligheter på arbetsmarknaden, 
och därigenom är mer gynnsamma för honom och företaget han arbetar på att 
anställa. Liknande argument används inte i relation till andra positioner med 
högre status inom företaget, utan enbart om positionerna med de sämsta vill-
koren längst ner i hierarkin. 

Flera intervjupersoner med privilegierade klasspositioner tar upp arbets-
marknaden och tillgängliga arbetstillfällen när de diskuterar invandring till 
Sverige mer generellt. På en samhällelig nivå, det vill säga utan att det har en 
direkt påverkan på intervjupersonernas egna möjligheter, beskrivs invand-
ringen både som ett problem och som en möjlighet i relation till arbetsmark-
naden. Intervjupersonerna anser att bristen på arbetstillfällen kan innebära 
svårigheter när det kommer till att ”ta hand om” och integrera ”invandrare”, 
och att de som redan bor i Sverige, såväl svenskar som personer med ”utländsk 
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bakgrund”, borde få arbeten först. Samtidigt anses det finnas arbeten som 
svenskar inte vill ha och brist på arbetskraft i vissa branscher. 

Sofia (ekonom på bank, Gullvivan): Jag tycker att folk ska få komma till Sve-
rige, men om det finns arbeten till dom som kommer. För att, om det ska vara 
hållbart i längden. Fast det där är lite bakvänt också. Å ena sidan måste dom 
som kommer hit kunna få jobb, och då måste först dom som redan är här ibland 
först få jobb innan vi tar in fler. Samtidigt är det så att det saknas viss typ av 
personal för vissa arbeten, särskilt på ganska många mindre platser där dom 
verkligen vill ha folk och det finns arbeten som ingen verkar vilja göra. Om 
man ställer det kravet när en invandrare kommer, att du får komma hit, men då 
kanske du också måste bo där eller där och vara beredd att arbeta med en viss 
bestämd sak. För där är ju ett annat problem av dom som klagar på invandring 
och att invandrare tar si och så många jobb hit och dit, samtidigt som det finns 
jobb som dom själva inte vill ha och inte alls vill jobba med. Det behövs folk 
som städar, i X där min mamma bor vill dom verkligen ha fler som tar hand 
och hjälper till med dom äldre, det finns också skolmatsalar som behöver folk. 

Robert (psykolog, Gullvivan): Det måste bli bättre passning mellan jobb och 
invandring. Jag känner till flera branscher där det kommer att behövas folk. 
Både enklare jobb som det är svårt att kunna få folk i Sverige att vilja göra, 
men det är även specialiserade jobb där det saknas tillräckligt många med rätt 
kompetens. Där behövs sätt att kunna få hit dom som har det. 

Bristen på tillgängliga arbetstillfällen används som ett argument för att be-
gränsa invandringen. Samtidigt kritiserar Sofia de som klagar på att ”invand-
rare” tar arbeten trots att de själva inte är beredda att utföra vissa arbetsupp-
gifter. Hon syftar då på personer med lägre utbildning eller arbetskvalifikat-
ioner som ändå inte är beredda att ta lågstatusyrken, vilket också är en kategori 
som hon kopplar samman med rasistiska och invandrarfientliga åsikter. Hen-
nes egen åsikt är en form av mellanväg där arbetsmarknadens behov borde 
fungera som utgångspunkt för att ställa krav på de som ska få komma till Sve-
rige. I dessa fall handlar det tydligt om arbetarklassyrken. Även Robert anser 
att arbetsmarknaden måste vara mer styrande för vilka som ska få komma till 
Sverige, men öppnar också upp för en mer specifikt riktad invandring till spe-
cialiserade arbeten som förutsätter specifika kompetenser. Situationen på ar-
betsmarknaden används på så sätt som ett argument för att volymmässigt re-
glera invandringen hårdare, tydligare låta arbetsmarknadens behov styra vilka 
som ska få invandra till Sverige och för att ställa mer specifika krav på män-
niskor som vill stanna i Sverige. Uppfattningarna om arbetsmarknaden och 
invandringen till Sverige har dock sällan några tydliga effekter på konkreta 
praktiker mot personer med ”utländsk bakgrund” på arbetsmarknaden. Frågan 
är emellertid om dessa uppfattningar påverkar praktiker i andra sammanhang. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om detta med utgångspunkt i Castles och 
andra marxistiskt influerade forskares teorier om rasismens orsaker. 
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7.2 Strävan efter status och arbetsplatsers omvända 
statuslogiker 
I det här kapitelavsnittet diskuteras praktiker kopplade till hur intervjuperso-
nerna upplever att kollegor med ”utländsk bakgrund” påverkar arbetsplatsens 
status97 respektive yrkets eller professionens status.98 

Den egna arbetsplatsens eller organisationens status lyfts i första hand fram 
som betydelsefull i relation till att kunna locka attraktiva kunder och personal 
i konkurrens med andra arbetsplatser eller organisationer. Intervjupersonerna 
med privilegierade klasspositioner har ofta högstatusyrken och upplever ge-
nomgående att deras arbetsplatser statusmässigt tjänar på att anlita specifika 
personer från utlandet, medan det motsatta ofta gäller för intervjupersonerna 
som har yrken med lägre status och i stället upplever att deras arbetsplatsers 
status riskerar att sjunka om många kollegor har ”utländsk bakgrund”. Den 
omvända statuslogiken får framförallt betydelse för praktiker kopplade till 
egna karriärstrategier, men leder även till försök att påverka organisations-
praktiker gällande vilka som anställs på arbetsplatsen. Det innebär emellertid 
inte att det finns en enkel statusmässig skiljelinje mellan de utifrån klass kon-
struerade grupperna av arbetarklasspositioner och mer privilegierade klasspo-
sitioner, då det kan finnas variationer mellan intervjupersoner med klassmäs-
sigt liknande yrken. 

 När det kommer till hur yrkets status eventuellt påverkas av andelen yr-
kesutövare som har ”utländsk bakgrund” finns intervjupersoner som menar att 
om ”för många” med ”utländsk bakgrund” börjar utöva det egna yrket riskerar 
statusen att försämras. De intervjupersoner som tar upp fler anställda med ”ut-
ländsk bakgrund” som en faktisk eller potentiell nackdel har samtliga yrken 
med förhållandevis låg status eller yrken där statusen upplevs som sjunkande. 
De intervjupersoner som har högstatusyrken upplever inte att anställda med 
”utländsk bakgrund” har någon påverkan överhuvudtaget, varken positiv eller 
negativ. Två faktorer framstår här som avgörande för intervjupersonernas upp-
levelser och sociala praktiker kopplade till dem: a) yrkets generella status och 
de utestängningsmekanismer som upprätthåller professioners status och b) vil-
ken ”utländsk bakgrund” personerna har och om antalet personer med ”ut-
ländsk bakgrund” som utövar yrket ökar i relation till antalet ”svenskar” som 
utför det.  

                               
97 Intervjupersoner tar växelvis den arbetsplats de arbetar på och den organisation eller det fö-
retag de arbetar för som utgångspunkt. I relation till kollegor med ”utländsk bakgrund” och 
deras eventuella statuspåverkan har de skillnaderna i utgångspunkter dock ingen större bety-
delse för intervjupersonernas upplevelser och praktiker, varför de kommer att diskuteras sam-
tidigt. 
98Yrkesstatus syftar både på ställning i relation till andra yrken och på prestige. Forskning har 
visat att det kan bero på en rad olika faktorer som makt, lön, utbildningsnivå och könsfördelning 
(Ulfsdotter Eriksson, 2017, s. 485ff). 
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Att undvika ”invandrararbetsplatser” och ”invandrararbeten” 
Vid de tillfällen intervjupersoner med arbetarklasspositioner anser att an-
ställda med ”utländsk bakgrund” påverkar vilken status en arbetsplats erhåller 
från personer utanför arbetsplatsen, som kunder eller potentiell ny personal, 
handlar det förutom vid ett tillfälle om att statusen på arbetsplatsen riskerar att 
försämras. Emma utgör undantaget då hon tror att just blandningen av nation-
aliteter på hennes arbetsplats gör det mer attraktivt för andra, särskilt studen-
ter, att vilja arbeta där. Likheten mellan intervjupersonernas beskrivningar pe-
kar mot utbredda föreställningar om att kunder eller potentiella medarbetare, 
särskilt de som är ”svenskar”, gör skillnad mellan ”svensk” personal och per-
sonal med ”utländsk bakgrund”. Att ett företags eller en organisations anse-
ende förbättras av att en hög andel ”svenskar” är anställda innebär dock inte 
att samtliga intervjupersoner anser att det är något som ledningen för deras 
arbetsplats bör beakta. 

Alexandra (affärsbiträde i blomsterhandel, Blåklockan): Jag tror att det vik-
tigaste för att folk ska gilla oss är att vi kan ge den bästa servicen vi kan. Sen 
kanske det finns dom som tycker att dom hellre kanske vill att det ska vara 
bara, ja men svenskar eller vad man ska säga som jobbar där. Men då får dom 
ju tycka det. I såna fall är det inget som jag bryr mig om. Det är ju i sådana fall 
deras problem och vi har ju massa andra som kommer till oss. 

Alexandra delar uppfattningen att det kan finns kunder som föredrar ”svensk” 
personal, men inte att det är något som borde leda till att personer som anses 
ha utländsk bakgrund inte ska anställas. För andra intervjupersoner får kun-
dernas värderingar av personalen betydelse för både undvikande och exklude-
rande praktiker. Både Milan och Charlotte anser att det är avgörande att ha 
”otvivelaktiga svenskar” i personalen för att kunna locka ”svenska” kunder – 
det vill säga att bland de anställda ha personal som genom sitt utseende och 
sätt att prata uppfattas som svenskar av alla kunder. För både Milan och Char-
lotte utgör ”svenska” kunder den viktigaste kundgruppen, och värdet på de 
tjänster och varor de säljer är beroende av de kunderna. 

Milan (frisör, Blåklockan): Du vet, om det blir för många som är invandrare, 
så tror dom bara att det är en sån billig plats man kan klippa sig du vet. Då får 
du inga svenskar som går dit längre, eller dom som kanske bara vill ha något 
billigt dom kan nog ändå klippa sig där. Bara för att om dom tycker det är 
tillräckligt billigt så kan de tänka sig någon som bara kör allt med maskin, tio 
minuter tar det. Men det går inte så. Om man vill ha att, göra riktiga jobb, inte 
bara maskinen. Att jag jobbar mycket med kniv, att du vet det går inte, då tar 
det mer tid. Men sen, då blir det ju också mycket bättre. Men om man vill det, 
och då kostar det lite mer också, då kommer inte svenskarna och klipper om 
dom bara ser invandrare som jobbar där. 

Charlotte (försäljare av skönhetsprodukter, Blåklockan): Jag tror faktiskt att 
det kan vara ganska väldigt viktigt, för att jag tror att kunder lägger märke till 
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sånt. Och då tror jag att många faktiskt tror att, om man säger att det bara skulle 
vara men som exempel bara muslimskor som jobbade där. Att då skulle kanske 
många tro att det bara var en affär för såna som har den tron. Att inga andra 
skulle kanske gå in där. Men också som jag sagt att jag tror att det visar på att 
det kanske är en lite bättre affär att även svenskar vill arbeta där. Att om det 
inte är några svenskar som arbetar där tror jag nog inte det ser lika bra ut. 

Milan är framförallt oroad över att förlora ”svenskarna” som är beredda att 
betala lite dyrare priser för att klippa sig (priset för de herrklippningar Milan 
erbjuder befinner sig prismässigt mellan 350 och 450 kronor). Men han anger 
inte bara ekonomiska skäl till varför det är viktigt med ”svenska” kollegor, 
utan också att de förbättrar möjligheten för att han ska få utföra mer stimule-
rande arbetsuppgifter och få ett större socialt erkännande för sitt arbete. Dessa 
aspekter är enligt honom beroende av att ha ”svensk” personal. I kapitel 6 
beskrevs hur Charlotte och hennes kollegor strategiskt använder möjligheter 
till språkliga och uppfattade kulturella likheter mellan säljare och kunder för 
att förbättra möjligheten till försäljning. I relation till arbetsplatsens status 
framstår försäljarnas ”svenska” utseende (inklusive klädsel) som avgörande 
för att det bland ”svenska” kunder ska anses vara en bättre butik. Att hon tar 
upp att ”muslimskor” bland personalen signalerar att det enbart är en butik för 
andra ”muslimer” beror både på att hon tror att ”muslimer” har ett särskilt lågt 
anseende bland potentiella ”svenska” kunder och, att hon anser att varken 
muslimsk tro eller ”muslimska” kvinnors klädsel passar för att sälja skönhets-
produkter. 

Både Milan och Charlotte befinner sig i yrkesbranscher där det finns tyd-
liga statusskillnader mellan olika företag och arbetsplatser inom branschen. 
Arbetsplatsen kan medföra skillnader i inkomst, arbetsuppgifter och möjlighet 
att erhålla personlig status via arbetet. Båda två menar att arbetsplatsens soci-
ala anseende bland potentiella kunder, särskilt svenska kunder, är beroende av 
”tillräckligt stor” andel ”otvivelaktiga svenskar” bland personalen och de har 
båda strategier för att få arbeta på sådana arbetsplatser. Milan har en frisörut-
bildning från gymnasiet och ett antal olika vidareutbildningar. Vid intervju-
tillfället tjänade han över den rekommenderade nivån i det aktuella kollektiv-
avtalet för frisörer med motsvarande yrkeserfarenhet. Han beskriver sin ar-
betsplats som en bra frisersalong och att det är stor skillnad att arbeta på den 
jämfört med salonger där det är billigare att klippa sig och som inte alltid har 
utbildade frisörer. Samtidigt finns det andra frisersalonger som erbjuder ännu 
mer exklusiva klippningar och som Milan strävar efter att få arbeta på i fram-
tiden. I Milans strategi för att uppnå det ingår att välja arbetsplatser där det 
inte är en stor andel av personalen som har ”utländsk bakgrund”. Han ser inget 
problem med personalens sammansättning på sin nuvarande arbetsplats, utan 
anser att det är en bra blandning av de han kategoriserar som svenskar respek-
tive invandrare. Däremot vet han inte hur han skulle reagera om några av hans 
”svenska” kollegor slutade. 
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Milan (frisör, Blåklockan): Jag måste faktiskt tänka på det extra När man är 
som mig så kan man väldigt lätt hamna i det facket. Så att nu är det blandat och 
det är bra. Nu kan jag jobba med alla kunder, så som jag velat ha det. Att det 
är, att jag har ju andra som mina polare berättat för och, som från olika ställen. 
Men sen har jag ju också vanliga svenskar som bor här i X [den stad han arbetar 
i]. Och nu om det fortsätter som nu är det bra. Men grejen är att det är inte 
säkert om, i alla fall inte att, det kommer nya i såna fall, om det inte också finns 
andra svenskar som klipper och andra som vill komma. 

När Milan säger ”när man är som mig” syftar han på sin bakgrund från Balkan 
och att andra, i det här fallet potentiella kunder, inte alltid tänker på honom 
som svensk.   

Milan (frisör, Blåklockan): Många vet ju inte ens historia, utan dom ser hur 
man ser ut och kanske hör lite som jag pratar. Och så tänker dom invandrare 
eller Balkan.  

Han är van vid att inte ses som svensk av potentiella kunder, vilket gör det 
särskilt viktigt för honom att ha vad han kallar för ”vanliga svenskar” som 
kollegor. Vid intervjutillfället hade Milan precis bestämt sig för att inom några 
månader börja hyra sin egen frisörstol, vilket ytterligare ökar betydelsen för 
honom att kunna attrahera de kunder han vill ha.99 I relation till sina nuvarande 
kollegor med ”utländsk bakgrund” beskriver Milan inga särskiljande praktiker 
och han anser att han har bra relationer med samtliga kollegor. Milan har ald-
rig sagt nej till ett arbete han erbjudits, eller sagt upp sig från ett arbete på 
grund av att det skulle vara för många kollegor som anses ha utländsk bak-
grund. Däremot har han medvetet avstått från att söka sig till arbetsplatser där 
det inte funnit tillräckligt många ”svenskar” – det vill säga en undvikande 
praktik. 

Milan (frisör, Blåklockan): Det finns ganska många som såna invandrarsa-
longer, och dom är oftast inte så bra. Det kanske finns någon där som är ganska 
bra egentligen, men dom rätta kunderna kommer ändå inte dit. Men dom flesta 
är för, du vet, om du bara vill komma dit snabbt pang pang så är det klart lik-
som. Dom gör inte såna klippningar som jag vill göra. Vill man vidare, så, dom 
ställena är mer för att, dom har inte samma utbildning och sånt. Ja men såna 
ställen har jag inte velat jobba på. 

De undvikande praktikerna i form av att välja bort ”invandrarsalonger” som i 
första hand utför enklare snabba klippningar är därmed en viktig del i Milans 
karriärstrategi på arbetsmarknaden.  

Charlotte beskriver sin arbetsplats som bra, men karriärmässigt siktar hon 
på att antingen nå högre positioner på den nuvarande arbetsplatsen eller att få 

                               
99Det innebär att Milan kommer att hyra en egen stol i en frisersalong och att hans inkomst blir 
helt beroende av de kunder som han själv klipper. 
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arbeta med mer exklusiva varor och kunder i en annan butik. I kapitel 6 dis-
kuterades hur Charlotte via undvikande praktiker försökte minska antalet ar-
betspass tillsammans med kollegor med ”utländsk bakgrund” och hur hon för-
sökt påverka till exkluderande organisationspraktiker genom att påtala förde-
larna med att i stället anställa fler ”svenskar” för sina chefer. Att hon upplever 
att butikens status påverkas negativt av att ha en för stor andel personal med 
”utländsk bakgrund”, särskilt muslimska kvinnor, är också en orsak till de 
praktikerna. I likhet med Milan beskriver hon också undvikande praktiker där 
hon avstått från att söka arbete i butiker hon anser har låg status, och lägre 
status hänger för henne samman med en stor andel personal som har ”utländsk 
bakgrund”. 

Varken Milans eller Charlottes undvikande praktiker kan förklaras som i 
första hand en form av ”white avoidance” där de nödvändigtvis vill ha 
”svenska” kollegor som de uppfattar som kulturellt lika dem själva, utan de 
undvikande praktikerna beskrivs som nödvändiga för att uppnå personliga 
karriärsmål. Milan vill få stimulerande arbetsuppgifter och socialt erkännande 
via arbetet. Han återkommer flera gånger under intervjun till tillfällen då han 
fått erkännande och beröm som frisör. Allt från under gymnasieutbildningen 
där han som ensam man i klassen utmärkte sig och ofta fick hjälpa de andra 
eleverna, till utmärkelser han fått i samband med genomförda vidareutbild-
ningar utomlands. Charlotte beskriver i första hand ekonomiska motiv som 
förklaring till sina praktiker, men också möjligheten att få arbeta med mer 
exklusiva typer av varor och kunder. Den centrala mekanismen för att förstå 
de undvikande praktikerna är rasifierade hierarkier, där de anställda i en fri-
sörsalong eller butik för skönhetsprodukter värderas olika av kunder. När 
Charlotte och Milan säger att ”för många” anställda med ”utländsk bakgrund” 
påverkar företagets eller arbetsplatsens status negativt, är det de beskriver hur 
de upplever effekterna av de rasifierade hierarkierna. Milan uttrycker inget 
negativt om det faktiska arbetet med kollegor som han anser har utländsk bak-
grund, och kundernas rasistiska uppfattningar upplever han själv i situationer 
när han inte uppfattas som svensk. De undvikande praktikerna beskrivs sam-
mantaget av honom som den enda möjliga strategin för en frisör som i många 
situationer tillskrivs ha utländsk bakgrund och ändå vill få arbeta med mer 
välbeställda kunder och stimulerande arbetsuppgifter.  

Milan (frisör, Blåklockan): Det är dom kunderna man måste ha. Det är då man 
kan bli något. Finns ju som frisörer också, som alla som är intresserade känner 
till. Och bara att vara på ett sånt ställe som dom så. Det finns massa andra nya 
tekniker man kan använda då också. Dom arbetar mycket mer med kniv, precis 
som jag vill göra också, så då måste man, som jag också försöker. Att utveckla 
sig, utbilda sig, vara beredd att lära sig nya saker. 

Det är under intervjun med Milan också tydligt att han kopplar arbetsuppgif-
terna till en personlig yrkesstolthet. Att få personligt erkännande, beröm och 
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status bland andra inom samma yrkesbransch genom sitt arbete. För Charlotte 
framstår kundernas uppfattningar om arbetsplatser där många försäljare har 
”utländsk bakgrund” endast som ytterligare en orsak till de undvikande och 
exkluderande praktikerna. Hon delar själv flera av de uppfattningar som hon 
menar att kunderna har. Att exempelvis ha muslimer som kollegor innebär 
enligt Charlotte inte bara att arbetsplatsen riskerar att förlora i socialt anseende 
bland potentiella kunder, utan hon tycker också att muslimska kvinnor är 
sämre lämpade för att arbeta med skönhetsprodukter. 

Det finns flera liknande strukturella villkor som gör kundernas värderingar 
särskilt viktiga i de branscher som Milan och Charlotte försöker uppnå sina 
mål i. Framförallt kännetecknas deras respektive yrkesbransch av att en bety-
dande andel yrkesverksamma har ”utländsk bakgrund” och det finns bety-
dande statushierarkier mellan olika företag och arbetsplatser inom samma yr-
kesbransch. Betydelsen av de rasifierade hierarkierna som visar sig i kunder-
nas lägre värdering av arbetsplatser där många anställda har ”utländsk bak-
grund” förstärks av statushierarkierna mellan olika företag och arbetsplatser 
inom Milans och Charlottes respektive branscher, och innebär att undvikandet 
av vissa arbetsplatser är i linje med deras egenintresse relativt oberoende av 
deras egna uppfattningar om kollegor med ”utländsk bakgrund”. 

Andra intervjupersoner med arbetarklasspositioner menar att arbetsplatser 
där en stor andel av de anställda har ”utländsk bakgrund” kan få svårt att an-
ställa ”svensk” personal. I relation till sin tidigare arbetsplats på ett stort fär-
jeföretag menar Anders att det stora antalet ”utlänningar” som arbetade där 
innebar att ”svenskar”, inklusive han själv, inte ville arbeta där och att företa-
get även framgent skulle få svårt att locka ”svensk” personal. I svaret nedan 
försöker han förklara varför få ”svenskar” skulle vilja arbeta där. 

Anders (brevbärare, Blåklockan): Det är väl för att, för att det är väl ganska 
många svenskar som, att dom vill inte bara jobba med utlänningar. Så var det 
för mig, att det blir något annat arbete om dom flesta andra är utlänningar om 
man själv inte är det. Sen tror jag också att om, när det är många utlänningar 
att andra också ser det som ett typiskt invandrarjobbställe. Och när det blir så 
i andras ögon är det ju också lite mindre kul att säga att man jobbar där också. 

Den viktigaste anledningen till att Anders själv inte vill arbeta på arbetsplatser 
där många är ”utlänningar” är hans genomgående uppfattning om en tydlig 
social och kulturell uppdelning mellan ”svenskar” och ”utlänningar” (eller 
specifika ”grupper” som ”indier” och ”somalier”). Att Anders både lämnat 
och undvikit arbetsplatser där många anställda har ”utländsk bakgrund” kan 
beskrivas som ”white flight” och ”white avoidance”, där Anders undvikande 
praktiker är en strävan efter att få arbeta med ”svenskar” som han upplever 
mer kulturellt lika honom själv. Men det handlar inte bara om att arbeta med 
andra som han uppfattar som kulturellt lika, utan de undvikande praktikerna 
är också en del av en större ”etnisk konflikt” där han anser att svenskar ska 
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hjälpa varandra på samma sätt som han menar att personer med ”utländsk bak-
grund” gör. Det är en viktig anledning till att han undvek vad han kallar för 
”invandrarrestauranger”. Resonemanget ovan visar dock att Anders också vär-
desätter andras uppfattningar om hans arbete. Det viktiga för honom är inte 
arbetets status i allmän mening utan just att det inte ses som ett ”invandrar-
jobbställe”. Anders nämner det själv som den främsta anledningen till varför 
han valde att sluta på sitt arbete på ett färjeföretag och att i stället börja arbeta 
som brevbärare på en arbetsplats där betydligt fler anställda är ”svenskar”. 

Kerstin talar om att få ”svenskar” vill arbeta inom hemtjänsten och hon tror 
särskilt att unga ”svenska” tjejer i framtiden kommer att vara ointresserade av 
att arbeta inom hemtjänsten. Det gäller även hennes egen dotter. 

Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan): Det kommer ju fortfa-
rande unga svenska tjejer som arbetar där. Som, ja dom arbetar lite på helger 
eller jobbar extra, ja mest på somrarna faktiskt. Men det är inte dom som sen 
vill stanna, kanske något år som mest. Men sen, dom vill göra annat. Dom som 
kanske vill stanna är invandrartjejer i första hand. Men sen, det ser jag ju också, 
som Lisa (hennes dotter) skulle aldrig vilja jobba i hemtjänsten. För henne är 
det ju som värsta mardrömsyrket. Om man berättar att man jobbar inom där, 
så ja men ibland är det som att. Det finns i alla fall dom som nästan tycker synd 
om en. I alla fall när man gör det i min ålder fortfarande. 

Kerstin diskuterar sin egen arbetsplats, men hon talar även om hur andra ser 
på att arbeta inom hemtjänsten generellt. Det handlar inte i första hand om den 
egna arbetsplatsen i relation till andra arbetsplatser inom hemtjänsten – tvär-
tom beskriver Kerstin sin nuvarande arbetsplats som betydligt bättre än den 
föregående – utan om att statusen för yrket som sådant innebär svårigheter att 
locka ny ”svensk” personal. Att yrkets status är lågt innebär enligt Kerstin att 
”invandrartjejer” snarare än ”svenska” tjejer kommer att söka sig till hem-
tjänsten, vilket i sin tur innebär att arbetets status riskerar att ytterligare för-
sämras och att det blir ännu färre ”svenskar” som vill arbeta där. Kerstin talar 
om att hon tycker att hennes och kollegornas arbete är för lågavlönat i relation 
till hur viktigt hon menar att det är. Men trots att det är ett viktigt arbete, och 
att hon kan känna stolthet över det arbete hon utför, tror hon att yrkets låga 
status gör det svårare att erhålla erkännande från andra. 

Magnus är orolig för att synen på de specifika yrkeskunskaper som krävs 
för att arbeta inom bilindustrin – även om dessa blir mer omfattande i avse-
ende på teknologisk kompetens – inte längre ska tillskrivas samma värde. Han 
hyser också en oro för att de som besitter hans typ av kompetens ska ses som 
utbytbara. Magnus menar att det kan finnas en risk att ett arbete inom bilindu-
strin uppfattas som ett arbete de flesta kan utföra om färre ”svenskar” arbetar 
där. 

Magnus (bilmontör, Blåklockan): Att många invandrare dom hamnar hos såna 
jobb som oss. Inte bara hos oss, men såna jobb som finns i industrin. Men då 
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tror jag att folk tänker lite så, att det liksom, att det är ett sånt jobb som då kan 
vem som helst bara göra det liksom. Att vi, många av oss har ju liksom speci-
ella kunskaper för det jobbet. Det finns ju dom som också har såna kunskaper 
som man behöver. Dom kan ju ha det, som liknande hemifrån från sitt där dom 
är, men det är inte det som spelar så stor roll. Jag tror ändå att folk tänker det, 
i alla fall dom som inte vet något om vår industri. Att dom, ja tror att det är 
sånt som lite vem som helst kan klara av. 

I första hand handlar Magnus oro om att företagsledningen ska uppfatta ho-
nom och kollegorna som utbytbara och därmed försöka försämra deras arbets-
villkor eller placera delar av produktionen utomlands. Men det handlar också 
om möjligheten till personlig social prestige. Magnus pratar med stolthet om 
kvalitén på det de producerar och att företaget därigenom också är konkur-
renskraftigt i stora delar av världen. Han säger inte någon gång under intervjun 
att de som har ”utländsk bakgrund” på hans arbetsplats skulle vara sämre på 
att utföra arbetet, men han är orolig för att andra i hans omgivning ska se det 
som ett mindre kvalificerat arbete om många av de som utför det har ”utländsk 
bakgrund”. 

Både Kerstin och Magnus ger uttryck för en liknande oro gällande statusen 
för sina respektive yrken. Samtidigt är det inget som de har några direkta möj-
ligheter att påverka, och ingen av dem har heller några planer på att byta yrke. 
Det visar dels skillnader mellan olika yrkesbranscher, dels betydelsen av per-
sonliga motiv. Inom respektive yrkesbransch kan ingen av dem söka en annan 
arbetsplats som skulle ha en uppenbart högre status, utan här är det själva yr-
kets status som de upplever påverkas. Kerstin menar att hon är för gammal för 
att nu byta yrkesbana, men att hon förmodligen gjort det om hon hade varit 
yngre. Jag har i kapitel 6 diskuterat Kerstins förespråkande av exkluderande 
organisationspraktiker, där hon ansåg att hennes arbetsplats skulle prioritera 
”svenskar” vid anställandet av ny personal. Kerstin använder under intervjun 
inte själv den sjunkande statusen som ett explicit argument för försöken till de 
praktikerna, men den sjunkande statusen och ökade svårigheter att anställa 
”svensk” personal framstår som en viktig orsak vid sidan av betydelsen av 
kunskaper i det svenska språket för kontakten med brukarna i hemtjänsten. 
Magnus ser inga möjligheter att just nu byta yrke, särskilt inte då han har barn 
och hans sambo ska börja studera till lärare. Hans oro för den sjunkande sta-
tusen verkar inte heller ha några konkreta effekter på några negativt särskil-
jande praktiker. 

Statushöjande internationalisering 
Den oro för arbetsplatsens eller yrkets försämrade status som flera intervju-
personer med arbetarklasspositioner uttrycker, förekommer inte på samma sätt 
bland de med mer privilegierade klasspositioner. Anställda med ”utländsk 
bakgrund” anses sällan påverka varken yrkets eller arbetsplatsens anseende 
negativt. I stället menar flera av de med mer privilegierade klasspositioner att 
anställda med ”utländsk bakgrund” höjer företags status och visar att det är 
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tillräckligt attraktivt för att locka personal även från andra länder. Det handlar 
dock sällan om personer som lever i Sverige och har ”utländsk bakgrund”, 
utan om rekrytering direkt från utlandet. Ellinor som arbetar som rekryterare 
åt naturvetenskapligt inriktade företag beskriver hur de företagen ofta är in-
tresserade av utländsk arbetskraft. 

Ellinor (personalrekryterare, Gullvivan): Det är ganska ofta som vi letar efter 
lämpliga kandidater direkt från utlandet. Om det är speciella eller betydelse-
fulla tjänster det handlar om är det inte ovanligt. Vi har även uppdrag där vi 
ska specifikt söka från vissa speciella länder. 
Mikael (intervjuare): Är det några speciella anledningar när dom vill att ni ska 
hitta någon från utlandet? 
Ellinor: Oftast vill dom nog bara ha dom bästa dom kan få, och då kan dom ju 
finnas utomlands också. Sen tror jag att det finns gånger när det ser bra ut för 
dom. Att dom visar att dom är sån arbetsplats som kan locka folk från utanför 
Sverige också. Att dom vill jobba där. Med det kan dom visa att dom också är 
både, är ett internationellt företag och i framkant och så. 

Det Ellinor beskriver om företags syn på rekrytering av personal delas av flera 
av intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner. 

Katharina (ingenjör, Gullvivan): Svenskar är inte direkt dom bästa på det vi 
gör. Det hade bara, inte sett så bra ut om det bara fanns svenskar 

Anna (arkitekt, Gullvivan): X [det arkitektkontor Anna arbetar på] har alltid 
velat ha fler internationella arkitekter också. Det är så dom velat profilera sig. 
Det är en sak som jag tycker är bland det bästa med att arbeta på X. 

Även i dessa fall handlar det i första hand om rekrytering av personal direkt 
från utlandet. Oftast från europeiska länder eller USA, men Katharina har 
också kollegor från Kina. Intervjupersonerna nämner konkreta yrkesmässiga 
fördelar kopplade till de ”utländska” kollegornas kompetens (specifika språk-
kunskaper, kontakter eller att de är särskilt framstående), men det har också 
ett symbolvärde att de inte är ”svenskar”. Det höjer företagets anseende och 
Katharina menar att det skulle se dåligt ut att endast ha ”svenskar” anställda. 
Att ha utländska anställda visar därmed både på hög kompetens och arbets-
platsens attraktivitet. Varken Anna, Ellinor eller Katharina anser att det är en 
nackdel att ha många anställda som har ”utländsk bakgrund”. 

Martin är den enda av intervjupersonerna med privilegierade klassposit-
ioner som upplever att företag i hans bransch får lägre status om det är få 
”svenskar” som arbetar där. Både i kapitel 6 Arbetsplatsen och kollegorna och 
tidigare i det här kapitlet diskuteras att Martin anser att det skulle vara en 
nackdel att inte ha ”svenskar” bland de anställda då det är ett önskemål från 
viktiga kunder. Just önskemålen från kunder är något som Martin själv både 
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använder som ett argument för att framhäva sina förtjänster på arbetsmark-
naden, och för att i vissa situationer exkludera kollegor med ”utländsk bak-
grund”. Men Martin antyder också, som tidigare nämnts, att ”svenska” an-
ställda signalerar något positivt om företaget som sådant. 

Martin (programmerare it-säkerhet, Gullvivan): Samtidigt tror jag att det är 
ganska bra för ett företag att det också finns svenskar som arbetar där. Att det 
känns mer förankrat och tryggt för människor. Lite finare på något sätt tror jag 
också lite. 

Att Martin menar att ”svenskar” bland de anställda signalerar att företaget är 
”lite finare” innebär också att företagets anseende skulle försämras om för få 
svenskar arbetade där. Exakt vad Martin menar med att företaget framstår som 
lite finare, eller varför det är så, har han svårt att utveckla närmare. Men att 
det enligt honom är någonting som påverkar företagets status utöver att kunna 
utföra de uppdrag som de får är tydligt. För Martin blir det ytterligare ett ar-
gument för att företag inom it-branschen bör ha ”svenskar” bland sina an-
ställda. 

Medan Martin är den enda bland de med mer privilegierade klasspositioner 
som talar om att det egna företaget eventuellt skulle få lägre status med ett 
stort antal anställda med ”utländsk bakgrund” är Cecilia den enda bland de 
med mer privilegierade klasspositioner som oroar sig för statusen på yrket som 
sådant. Det finns inte bara stora klassmässiga variationer mellan intervjuper-
sonerna med privilegierade klasspositioner, utan även skillnader i vilken sta-
tus de olika yrkena och professionerna medför. Att läraryrkets status försäm-
rats framstår som otvivelaktigt, men det som får betydelse här är att Cecilia, i 
likhet med några av de intervjupersoner som har arbetarklasspositioner, bland 
annat förklarar lärarprofessionens sjunkande status med att fler personer med 
”invandrarbakgrund” blir lärare. 

Cecilia (gymnasielärare, Gullvivan): Jag tror att det är på väg att bli lite som 
samma sak som när det blev mer ett kvinnodominerat yrke. Att det kanske blir 
ett yrke som det blir mycket först kvinnor och sen dom som har invandrarbak-
grund och kanske har svårare att få andra arbeten. Och sen så tänker jag att det 
där kan bli svårt att bryta, att det kommer nog kanske bli ännu färre i andra 
grupper som väljer det. 

Utöver den könsmässiga förändringen och rasifieringen av lärarkåren kopplar 
hon också läraryrkets sjunkande status till att det i större utsträckning blivit de 
med färre möjligheter på arbetsmarknaden som väljer att bli lärare. Även om 
Cecilia har en tjänst som förstelärare oroar hon sig för en ond spiral där kraven 
för att bli lärare blir lägre och färre högpresterande elever och studenter väljer 
yrket, och att det i sin tur kommer innebära att andelen lärare med ”utländsk 
bakgrund” ökar och att statusen därmed försvagas ytterligare. Hennes resone-
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mang bygger på två antaganden: att en högre andel lärare med ”invandrarbak-
grund” kommer att försämra yrkets status i andras ögon och att just personer 
med ”invandrarbakgrund” hade det svårare att bli lärare när kraven var för att 
komma in på lärarutbildningen var högre. Som beskrevs i kapitel 6 deltog hon 
aktivt i exkluderande organisationspraktiker av lärarvikarier med utländskt 
klingande namn eftersom hon tycker att det är ett problem när lärare har brister 
i det svenska språket, särskilt på en skola där många elever har ”utländsk bak-
grund”. Hon förespråkar också konkreta utestängningsmekanismer i form av 
prov med specifika krav i det svenska språket, både för att komma in på ut-
bildningen och för att få arbeta som lärare.100 

Cecilia (lärare, Gullvivan): Språket är en så avgörande del som lärare. Det 
borde finnas ett särskild test som kollar det. Egentligen ens bara för att få börja 
på utbildningen. Men annars åtminstone ett test som dom ska klara av innan 
dom kan börja arbeta som lärare. 

Cecilia säger under intervjun aldrig något explicit om att läraryrkets sjunkande 
status är anledning till de exkluderande praktikerna vid anlitandet av lärarvi-
karier eller för utestängning av lärarstudenter som inte har tillräckligt goda 
kunskaper i svenska. Hon motiverar istället praktikerna med hur nivån på ut-
bildningen annars försämras. Betydelsen av hennes oro kring läraryrkets sjun-
kande status för de exkluderande praktikerna är därför svårt att avgöra, men 
det pekar mot att mekanismer kopplade till yrkets status är betydelsefulla för 
de praktikerna. Bortsett från språkkraven föreslår hon identitetsneutrala åtgär-
der för att motverka läraryrkets sjunkande status, exempelvis tuffare krav un-
der lärarutbildningen, återförstatligande av skolan och mer tid för den faktiska 
undervisningen. 

Även andra intervjupersoner med privilegierade klasspositioner arbetar 
inom yrkesbranscher där antalet personer med ”utländsk bakgrund” inom 
samma profession ökar, men ingen av de andra intervjupersonerna med privi-
legierade klasspositioner oroar sig för att professionens status ska påverkas 
negativt av det. Eva tar upp att många läkare har utländsk bakgrund (och då 
inte bara arbetskraft direkt från utlandet eller från andra europeiska länder) 
och att det kan påverka själva yrkesutövningen, men inte att det är ett status-
problem för läkarprofessionen som sådan. Den typen av språktester som Ce-
cilia efterlyser finns också redan för läkaryrket när det kommer till personer 
som inte är EU-medborgare. Viktigare för skillnaden mellan Cecilia och Eva 
är att läkaryrket som profession och dess status är betydligt starkare än lärar-
yrket. Lärarutbildningen har också blivit ett program med lägre antagningspo-
äng och antalet sökande med arbetarklassbakgrund har ökat (Brante, Johns-
son, Olofsson & Svensson, 2015, s. 100ff). Som redan påpekats i samband 
                               
100Det ”snabbspår” för nyanlända lärare med syftet att snabbt få dem i arbete som finns sedan 
2017 hade inte initierats vid tidpunkten för intervjun med Cecilia, och var inget som beaktades 
under intervjun. 



 206 

med urvalsdiskussionen i metodkapitlet är Cecilia den av de boende i Gullvi-
van som genom sitt yrke har den minst privilegierade klasspositionen. När det 
gäller hennes profession har hon i vissa avseenden klass- och statusmässigt 
mer gemensamt med de intervjupersoner med arbetarklasspositioner som hy-
ser en liknande oro för sina yrkens status. Detta diskuteras utförligt i det av-
slutande avsnittet.  

7.3 Avslutande analys: Olika klassintressen och 
motsatta statuslogiker 
Klasspositionen har betydelse för om intervjupersonerna i första hand ser på 
personer med ”utländsk bakgrund” som konkurrenter eller möjlig arbetskraft 
att anställa. I sin yrkesroll som chef med ansvar för att anställa personal deltar 
Håkan i organisatoriska exploaterande praktiker. Även om Håkan via sin 
klassposition inte kan definieras som kapitalist har han genom uppgifter till-
skrivna sin yrkesroll och graden av auktoritet som ger honom en privilegierad 
tillägnelseposition sammantaget många likheter med kapitalisters klassintres-
sen. De exploaterande organisationspraktikerna, där han medverkar till att sär-
skilt anställa ungdomar med ”utländsk bakgrund” till arbetstillfällena med de 
sämsta villkoren i företaget, kan därför analyseras som primär rasifiering. Hå-
kans klassintresse fungerar tillsammans med förväntningar på yrkesrollen (att 
anställa personal som är ekonomiskt gynnsam för företaget) som samverkande 
mekanismer i relation till en segmenterad arbetsmarknad. Håkans egna upp-
fattningar om ungdomar med ”utländsk bakgrund” som mer benägna att arbeta 
hårt trots arbetsvillkor som placerar dem längst ner i företagets hierarki ger 
ytterligare stöd åt hans delaktighet i de exploaterande organisationsprakti-
kerna. Förutom Håkan är Göran den enda av intervjupersonerna som talar om 
personer med ”utländsk bakgrund” med utgångspunkt i termer av att anställa, 
men det företag han är delägare i har inte anställt ny personal på länge. Att få 
av intervjupersonerna utgår från möjligheten att anställa personer med ”ut-
ländsk bakgrund” kan också bero på att studien, som förvisso är jämförelse 
mellan två utvalda grupper med skilda klasspositioner, inte är en jämförelse 
mellan arbetare och kapitalister. De flesta av intervjupersonerna med mer pri-
vilegierade klasspositioner säljer i likhet med de med arbetarklasspositioner 
sin arbetskraft till arbetsköpare, deltar inte i anställandet av personal101 och har 
framförallt som utgångspunkt att utländsk arbetskraft kan vara möjliga kon-
kurrenter och inte möjlig arbetskraft att köpa.  

Oro för konkurrens om arbetstillfällen och försämrade arbetsvillkor kan 
förstås som en mekanism på psykobiografisk nivå, men klasspositionen vill-
korar hur intervjupersonerna upplever konkurrens på arbetsmarknaden och 
                               
101 Ellinor arbetar visserligen som personalrekryterare, men hon har inga uppdrag som går ut 
på att hitta billig personal eller att förhandla om löner eller andra arbetsvillkor. 
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hur de tolkar sina egenintressen på en strukturell nivå. Bonacich framhäver att 
det finns skillnader för hur troligt det är att olika personer i den ”vita” in-
hemska arbetarklassen drabbas av förskjutning till förmån för billigare ”ut-
ländsk” arbetskraft, där högre utbildning tenderar att innebära att vara mindre 
konkurrensutsatt. Det finns dock ingen absolut skillnad i det empiriska materi-
alet gällande vilka som upplever konkurrens om arbetstillfällen mellan de med 
arbetarklasspositioner och de med mer privilegierade klasspositioner som 
också säljer sin arbetskraft. Skillnader mellan olika yrkesbranscher som inte 
enbart följer klasstrukturen, individuella uppfattningar om personer med ”ut-
ländsk bakgrund” och framtida planer på arbetsmarknaden innebär stora vari-
ationer i hur eventuell konkurrens upplevs mellan de som har liknande klass-
positioner, och att personer med jämförelsevis mer privilegierade klassposit-
ioner i vissa fall ändå kan uppleva konkurrens från ”utländsk” arbetskraft som 
ett större problem än någon med mindre privilegierad klassposition. Den tyd-
ligaste klasskillnaden är att det endast är intervjupersoner med arbetarklass-
positioner som oroar sig för att konkurrens från arbetskraft med ”utländsk bak-
grund” kan ha en påtagligt negativ inverkan på själva arbetsvillkoren. Just 
oron för att få sämre arbetsvillkor är betydelsefull för Anders exkluderande 
och undvikande praktiker som diskuteras i kapitlet, och helt avgörande för 
motsvarande praktiker när det kommer till Milan. Jämförelsevis tar fler inter-
vjupersoner med privilegierade klasspositioner upp konkurrens från ”ut-
ländsk” arbetskraft (oftast direkt från utlandet), men det handlar då endast om 
möjligheten att få vissa arbetstillfällen och inte om att arbetsvillkoren riskerar 
att försämras. Den upplevda konkurrensen kan ändå få betydelse för exklude-
rande praktiker, som för Martin, men i de flesta fall leder den inte till det. En 
förklaring, som jag strax återkommer till, är att det inte bara är så att de inte 
oroar sig för sina arbetsvillkor, utan att konkurrens från möjliga ”utländska” 
kollegor även kan ha positiv inverkan på arbetsplatsens status som helhet. 
Dessutom beskriver intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner i 
flera fall denna konkurrens som rättvis på en global arbetsmarknad där de 
själva också har möjlighet att söka arbeten utomlands. 

Hur intervjupersonerna bedömer att deras arbetsplatsers och yrkens status 
påverkas av personer med ”utländsk bakgrund” eller ”utländsk” arbetskraft 
framstår som minst lika betydelsefullt för intervjupersonernas strategier på ar-
betsmarknaden. Det har särskilt betydelse för undvikandet av arbetsplatser där 
många har ”utländsk bakgrund”, men påverkar också exkluderande och und-
vikande praktiker mot faktiska och möjliga kollegor med ”utländsk bak-
grund”. Själva mekanismen i det här fallet är att föreställningar om etnicitet 
eller ras fungerar som en statusmarkör för anställda på en arbetsplats som kan 
påverka arbetsplatsen, hela företagets och i vissa fall yrkets status. Mekan-
ismens kapacitet att påverka förutsätter att det finns etablerade idéer om rasi-
fierade hierarkier i det kulturella systemet som innebär förhållandevis enhet-
liga och allmänt spridda uppfattningar om dessa. Att intervjupersonerna upp-
lever effekterna av dessa strukturer i form av rasifierade hierarkier visar sig 
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tydligt genom hur det återkommer i majoriteten av intervjuerna. Uppfattning-
arna om personer med ”utländsk bakgrund” och specifika rasifierade ”grup-
per” samverkar med befintliga strukturer på arbetsmarknaden där personer 
med ”utländsk bakgrund”, särskilt vissa rasifierade ”grupper”, oftare innehar 
yrken och befinner sig på arbetsplatser som har lägre status (se 2.1 Rasifierade 
hierarkier: bostads och arbetsmarknaden). 

Genom påverkan på arbetsplatser och yrkens status har statusmekanismen 
kapaciteten att ge dubbla effekter: dels på klasspositionen genom att statusen 
på arbetsplatsen påverkar individers arbetsvillkor, dels på möjligheten att er-
hålla individuell status genom sitt arbete. Inom vissa professioner med hög 
status och där den ”utländska” arbetskraften i första hand kommer direkt från 
”Västvärlden” kan ”utländsk bakgrund” eller ”utländsk” arbetskraft höja sta-
tusen på arbetsplatsen eller företaget. Den omvända statuslogiken följer i stort 
uppdelningen mellan intervjupersonerna med arbetarklassbakgrund respek-
tive intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner. Men det finns 
också intervjupersoner bland de med mer privilegierade klasspositioner som 
arbetar i jämförelsevis svagare professioner och inom yrkesbranscher där 
många andra som arbetar har ”utländsk bakgrund” från andra länder än Väs-
teuropa eller Nordamerika. 

Huruvida statusskillnaderna mellan olika anställda innebär att intervjuper-
sonerna bedömer att den egna arbetsplatsens status påverkas negativt av att ha 
kollegor med ”utländsk bakgrund”, och huruvida det har en sådan betydelse 
att det motiverar undvikande eller exkluderande praktiker, beror på flera olika 
villkor. Framförallt verkar effekterna av statusmekanismen bero på: 1) om det 
finns en betydande andel personer som anses ha ”utländsk bakgrund” som ar-
betar inom yrkesbranschen och att de oftare befinner sig i status- och klass-
mässigt svaga positioner 2) varifrån de med ”utländsk bakgrund” anses 
komma ifrån 3) om ”svenska” kunder är särskilt viktiga att attrahera, 4) om 
det finns stora statusmässiga skillnader mellan olika arbetsplatser, organisat-
ioner eller företag inom samma yrkesbransch och 5) om det saknas utestäng-
ningsmekanismer kopplade till professionen – som exempelvis specifika 
språkliga kvalifikationskrav – eller om tydliga uppfattningar om vem som an-
ses lämplig att utföra arbetsuppgifterna inte ”skyddar” statusen på organisat-
ionen eller arbetsplatsens status. 

Jag kommer nu i tur och ordning diskutera de fem punkterna ovan mer ut-
förligt.   

1) Statusmekanismen påverkar alltså särskilt de intervjupersoner med ar-
betarklasspositioner som sagt upp sig eller undviker att bli anställda på arbets-
platser där förhållandevis många personer har ”utländsk bakgrund”, och där 
det finns en tydlig hierarki som innebär att de med ”utländsk bakgrund” ofta 
befinner sig på de arbetsplatser som har lägst status. Milans beskrivningar av 
invandrarfrisersalongerna som utför de billigaste och enklaste klippningarna 
är ett exempel på det. Ingen intervjuperson med privilegierad klassposition 
beskriver sina yrkesbranscher som lika statusmässigt varierande i relation till 
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rasifierade hierarkier. Martin beskriver en utveckling inom it-branschen där 
fler anställda framgent kommer ha ”utländsk bakgrund”, men det är inte en 
lika segregerad eller hierarkisk bransch – där de med ”utländsk bakgrund” 
konsekvent befinner sig på mindre statusfyllda arbetsplatser – som motiverar 
till att undvika specifika arbetsplatser. 

2) Vidare är det en stor skillnad mellan vilka personer med ”utländsk bak-
grund” som intervjupersonerna med arbetarklasspositioner respektive mer pri-
vilegierade klasspositioner har som kollegor. För Anders, Charlotte och Mi-
lan, alla med arbetarklasspositioner, handlar det om personer med ”utländsk 
bakgrund” boende i Sverige och som beskrivs som ”Somalier”, ”Indier”, 
”Muslimer”, personer från ”Mellanöstern” och ”Balkan”. De med privilegie-
rade klasspositioner som upplever att statusen på företaget eller arbetsplatsen 
förbättras av kollegor med ”utländsk bakgrund” syftar oftast på personer som 
rekryteras direkt från exempelvis USA och Tyskland, men även kollegor från 
Östeuropa och Kina. Skillnaden i status påverkas av statushierarkier mellan 
olika rasifierade ”grupper”. Det finns också en tydlig skillnad i att det för in-
tervjupersonerna med arbetarklasspositioner handlar om personer som redan 
bor i Sverige utan att de nödvändigtvis har specifika yrkeskompetenser, me-
dan det för flera av intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner 
handlar om specialiserad högutbildad arbetskraft som rekryteras direkt från 
utlandet. Martins situation kan i det här fallet beskrivas som ett mellanting. 
Han talar främst om personer från Asien som stannar kvar i Sverige efter hög-
skoleutbildning. Men Martin menar inte att de med ”utländsk bakgrund” ge-
nomgående skulle ha lägre status, utan endast att det inte skulle se bra ut i 
relation till vissa svenska kunder om det knappt finns några inom en organi-
sation som är ”svenskar”. 

3) Statusmekanismen har större effekter på de intervjupersoner som utgår 
från ”svenska” kunder när de anser att ”för många” anställda med ”utländsk 
bakgrund” försämrar en arbetsplats. Att ”svenska” kunder vill kunna kommu-
nicera med svenska anställda är för Martin själva huvudargumentet till varför 
det är viktigt för företagets status att åtminstone ha några ”svenskar” bland de 
anställda. Charlotte och Milan ser de ”svenska” kunderna som avgörande för 
arbetsplatsernas status. Anders talar aldrig om att ”svenska” kunder i allmän-
het skulle anses vara viktigare i restaurangbranschen, men det är dessa kunder 
vars omdöme han bryr sig om. 

4) Stora statusskillnader mellan olika arbetsplatser inom samma yrke inne-
bär större skillnader mellan att arbeta på olika arbetsplatser. Både Milan och 
Charlotte motiverar undvikandet av arbetsplatser där många har ”utländsk 
bakgrund” med att det påverkar vilka typer av tjänster och produkter de kan 
få arbeta med.  Det finns också stora skillnader inom restaurangbranschen, 
men för Anders handlar inte undvikandet av vissa arbetsplatser om att han 
primärt vill arbeta på de finaste restaurangerna, utan om att undvika den ne-
gativa status som är förknippad med en ”invandrarrestaurang” eller en ”in-
vandrararbetsplats”. 
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5) I relation till statusskillnader inom samma yrkesbransch är det också av-
görande huruvida arbetets kvalifikationer eller utförande av arbetsuppgifterna 
garanterar en viss statusnivå. För de som undviker vissa arbetsplatser där 
många har ”utländsk bakgrund” krävs antingen ingen speciell utbildning för 
att utföra arbetsuppgifterna eller att andra som saknar utbildningen ändå har 
möjlighet att utföra samma arbete som de med utbildning. I Milans fall finns 
det många utbildade frisörer, men också andra som utövar själva yrket (och 
enligt honom gäller det särskilt personer med ”utländsk bakgrund”).  

Samverkan mellan de beskrivna villkoren är avgörande för att de undvi-
kande praktikerna förekommer bland intervjupersonerna med arbetarklasspo-
sitioner, men de visar också att villkor i olika yrkesbranscher – tillsammans 
med skillnader kopplade till individernas kapaciteter – med stor sannolikhet 
kan leda till olika praktiker bland personer med liknande klasspositioner. 

Även om klass och status ofta påverkar varandra visar analysen på betydel-
sen av Webers och Goldthorpes distinktion mellan dem. Distinktionen gör det 
möjligt att fånga mekanismer som verkar på delvis olika sätt. I nästa kapitel 
flyttas fokus från arbete och arbetsmarknaden till praktiker kopplade till inter-
vjupersonernas boende och bostadsmarknaden. 
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8 Boende 

Kapitlet fokuserar på praktiker som förekommer i relation till intervjuperso-
nernas egna boenden samt praktiker som är kopplade till geografiska områden 
där en stor andel av de boende har ”utländsk bakgrund”. Boende utgör tillsam-
mans med arbete en stor del av människors vardagsliv och har varit en central 
utgångspunkt för studiens design med två socioekonomiskt skilda bostadsom-
råden. I kapitlet diskuteras inte bara intervjupersonernas egna boende, utan 
också deras val av boende, strategier på bostadsmarknaden och hur de förhål-
ler sig till områden där många har ”utländsk bakgrund”. Förorten återkommer 
i intervjuerna som ett geografiskt rum som associeras med personer med “ut-
ländsk bakgrund” och som platser intervjupersonerna försöker undvika. Bo-
stadsområdet har starka kopplingar till hur kvaliteten på skolor uppfattas. Det 
gör att intervjupersonerna förhåller sig på ett liknande sätt till skolor där 
många elever har ”utländsk bakgrund”, särskilt om de är belägna i Förorten. 
Betydelsen av antalet personer som anses ha utländsk bakgrund för praktiker 
kopplade till bostadsområden och skolor analyseras både som ”white flight” 
och ”white avoidance” och som en fråga om status. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om klasspositionens betydelse för möjliga strategier på bostads-
marknaden och hur olika undvikande praktiker måste förstås i relation till både 
identitetsneutrala och identitetskänsliga mekanismer. 

8.1 Personer med ”utländsk bakgrund” i Blåklockan och 
Gullvivan 
I det här inledande avsnittet ligger fokus på negativt särskiljande praktiker i 
respektive bostadsområde. I både Blåklockan och Gullvivan bor personer som 
intervjupersonerna anser har utländsk bakgrund. Antalet boende med ”ut-
ländsk bakgrund” är däremot betydligt fler i Blåklockan än i Gullvivan, både 
enligt offentlig statistik och intervjupersonernas uppfattningar. I vardagliga 
möten med andra boende i området riktar intervjupersonerna sällan specifika 
praktiker mot personer med ”utländsk bakgrund”, men i relation till vissa spe-
cifika situationer beskriver intervjupersonerna undvikande, korrigerande och 
exkluderande praktiker. Praktikerna diskuteras närmare i de kommande två 
avsnitten. 
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Blåklockan: ett tryggt och ”svenskt” område 
Blåklockan har i denna avhandling, med utgångspunkt i statistik och genom-
förda observationer, beskrivits som ett i huvudsak välmående arbetarklassom-
råde utan större sociala problem eller förstörelse (se 4.2 Konstruerandet av två 
klassmässigt skilda grupper). Det är en bild som går igen hos intervjuperso-
nerna. De goda kommunikationsmöjligheterna, närheten till naturen och även 
själva lägenheterna lyfts fram som fördelar med att bo i Blåklockan. Intervju-
personerna med arbetarklasspositioner är överlag nöjda med sitt nuvarande 
boende. Anders är den enda som föredrar sitt tidigare boende (beläget i samma 
kommun som Blåklockan), medan resten upplever att de bytt upp sig jämfört 
med sina tidigare boenden. Den viktigaste orsaken till att intervjupersonerna 
trivs bra i Blåklockan är tryggheten, vilken ofta beskrivs i kontrast till tidigare 
boenden. 

Emma (utför telefonintervjuer, Blåklockan): Men jag vet inte, jag gick senast, 
jag tänkte på det i fredags, då gick jag hem från S [bar på 15 minuters prome-
nadavstånd från hennes hem]. Det här bör jag kanske inte göra men det är så 
mycket närmre och lättare. Och det gick ju bra [skratt]. Men jag känner mig 
trygg här, faktiskt. Jag har inte ens tänkt på det men det gör jag. Det påverkar 
väldigt mycket hur jag trivs, om jag känner mig trygg. Det är väldigt viktigt 
för mig. 

Emma preciserar inte orsaken till att hon känner sig trygg. Andra intervjuper-
soner relaterar däremot tryggheten till andelen boende med ”utländsk bak-
grund”. Lasse jämför med det område han bodde i tidigare. För honom signa-
lerar den jämförelsevis större andelen ”svenskar” som bor i Blåklockan att det 
är ett bättre område och tryggare för hans barn att växa upp i.  

Lasse (vaktmästare idrottshall, Blåklockan): Det verkar vara ett bra område. 
Jag måste säga att, ja men lite det vi pratade om innan där, att det är skönt att 
många pratar svenska. De känns bra för barnen att det bor många svenskar, inte 
det att allt är invandrares fel, men man känner liksom att det är bättre område 
nu. Att det är många svenskar så. Man är rädd att dom ska hamna i något dåligt. 

Även om Lasse säger att det inte är ”invandrarnas” fel är oron över att barnen 
ska hamna i något dåligt ett uttryck för invandrarproblemperspektivet och 
uppfattningen att en högre andel boende med ”utländsk bakgrund” ökar risken 
för problem. Just själva andelen personer med ”utländsk bakgrund” respektive 
”svenskar” som bor i olika områden återkommer som en viktig faktor för be-
dömningen av området. Alexandra talar inte om antalet ”svenskar” som något 
positivt i sig, men menar att det i Blåklockan är en ”lagom” blandning av 
”svenskar” och ”människor som har annan bakgrund”. 

Alexandra (affärsbiträde i blomsterhandel, Blåklockan): Jag tror att det är rätt 
lagom här. Så att det blir en bra blandning mellan svenskar och människor som 
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har annan bakgrund. Här tror jag att det är bra på det sättet. Inga direkta pro-
blem och svenskarna blir inte arga för att dom tycker att det är för många som 
är invandrare heller. 

När Alexandra här talar om att ”svenskarna” blir arga om det är för många 
”invandrare” syftar hon inte på sig själv. Lasse och Alexandra visar på två 
återkommande uppfattningar om hur geografiska områden och platser be-
döms. Dels att en stor andel ”svenskar” signalerar ett tryggare och bättre om-
råde jämfört med om det i stället är en stor andel boende som anses ha utländsk 
bakgrund. Dels att det finns någon form av gräns för vad som är en, med Alex-
andras ord, lagom andel med ”utländsk bakgrund”, där en högre andel inte 
bara antas medföra problem som inverkar negativt på tryggheten, utan även 
påverkar områdets anseende och status negativt. 

Ingen av intervjupersonerna säger att det bor för många med ”utländsk bak-
grund” i Blåklockan som det är nu, men Gunnar menar att det skulle vara en 
nackdel om det framgent skulle flytta fler personer med ”utländsk bakgrund” 
till Blåklockan. 

Gunnar (tulltjänsteman, Blåklockan) Nej, men att det kanske blir vi som i, 
svenskar som inte tycker att vi vill bo kvar om det blir massa invandrare som 
dominerar, att det blir som ett nytt invandrarområde. Fast det kan väl finnas 
invandrare som kanske också vet att det kan bli ett sämre område för dom 
också. Beror väl på vilka sorters invandrare också fall dom kommer från ställen 
där dom kan komma överens med dom. Fast men. Jag vet att jag och några av 
dom jag pratat med tänker likadant och skulle, att dom också bara bor kvar om 
det är på en någorlunda lagom nivå. 

En ökning av antalet “invandrare” som överskriver ett antal på “en någorlunda 
lagom nivå” skulle enligt Gunnar kunna innebära att han och andra som bor i 
Blåklockan väljer att flytta därifrån. När han talar om att det har betydelse 
huruvida ”dom kommer från ställen där dom kan komma överens med dom” 
syftar han på ”invandrarna” respektive de som redan bor i Blåklockan. 
Huruvida Gunnar, och eventuellt andra boende, skulle flytta handlar inte bara 
om antalet, utan också om vilka ”invandrare” det är. Den främsta orsaken till 
en eventuell flytt är att det eventuellt i framtiden inte skulle bo tillräckligt 
många i Blåklockan som han uppfattar som kulturellt lika honom själv. Det är 
för Gunnar nära knutet till föreställningar om en svensk kultur och svenska 
normer. Den potentiellt undvikande praktiken kan därmed förklaras som en 
form av ”white flight”, där en ökning av antalet personer som uppfattas som 
kulturellt avvikande leder till att människor flyttar. Att Gunnar hänvisar till 
andra boende i Blåklockan som han pratat med och som delar hans uppfattning 
visar även på att föreställda, och möjligen faktiska, normcirklar fungerar som 
en bidragande mekanism. 

Intervjupersonerna med arbetarklasspositioner är som redan nämnts ge-
nomgående nöjda med att bo i Blåklockan. När de riktar kritik mot Blåklockan 
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som område handlar det inte heller om personer med ”utländsk bakgrund” som 
bor i området. I stället nämns att Blåklockans torg är slitet, att torgets pub är 
ett tillhåll för ”alkisar” och att de önskar att den lokala mataffären hade haft 
ett bättre utbud. Blåklockan beskrivs också som mindre attraktivt att bo i jäm-
fört med de dyrare lägenheter och villor som ligger i områdets närhet. Över-
huvudtaget redogör intervjupersonerna för få praktiker som riktas specifikt 
mot boende i Blåklockan med ”utländsk bakgrund”. Det innebär inte att de 
konsekvent undviker och aldrig träffar personer de anser har ”utländsk bak-
grund”, men praktikerna beskrivs som likartade de som riktas gentemot bo-
ende i området generellt. De hälsar på personer de känner igen och samtalar 
med andra föräldrar när barnen deltar i samma aktiviteter eller vistas på 
samma geografiska plats. I flera intervjuer finns dock två återkommande situ-
ationer som nämns där det förekommer undvikande, exkluderande och korri-
gerande praktiker gentemot personer med ”utländsk bakgrund”. Praktikerna 
riktas då i första hand mot personer med ”utländsk bakgrund” som är på besök 
i Blåklockan och endast undantagsvis mot personer som bor där. Gemensamt 
för de två situationerna är även att praktikerna främst är riktade mot en sam-
ling eller grupp av människor snarare än mot enskilda individer. 

Den första av de två situationerna rör vad som beskrivs som ett gäng ung-
domar som ofta vistas på Blåklockans torg. Intervjupersonerna som diskuterar 
ungdomarna kategoriserar majoriteten av dem som personer med utländsk 
bakgrund. Vid observationstillfällena har gruppens storlek varierat från fem 
till tolv personer. Gruppen består av både tjejer och killar mellan gissningsvis 
12 och 15 år. Vid torget finns inga lokaler som ungdomarna är intresserade 
av, utan de befinner sig på själva torget och står eller sitter på bänkar som finns 
där. De har hållit sig för sig själva utan att söka kontakt med några andra män-
niskor i närheten, men märks genom att emellanåt exempelvis jaga varandra 
och prata högt inom gänget. Torget är en plats i Blåklockan som intervjuper-
sonerna återkommande är kritiska mot. Med undantag för under sommaren då 
många i Blåklockan nyttjar pubens uteservering, går de flesta bara dit för att 
göra mindre inköp av mat. Trots det ses ungdomarna av vissa intervjupersoner 
som ett problem och de förhåller sig till ungdomarna med korrigerande, und-
vikande och exkluderande praktiker. 

Kerstin beskriver hur hon först bara undvek gänget, men att hon efter sam-
tal med andra boende i området försökte få ungdomarna att antingen ändra sitt 
beteende eller bege sig därifrån. Det problematiska beteendet, vilket hon 
kopplar till att de har ”utländsk bakgrund” och att flera av dem inte bor i Blå-
klockan, och därmed heller inte har någon rätt att ta plats på torget, används 
som argument för att tillrättavisa dem. 

Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan): Dom har en sån attityd 
som jag tycker är lite typisk för vissa av invandrarungdomarna som är invand-
rare. En sån där kaxighet. Dom är som dom som tycker lite att dom har rätt till, 
att dom, att dom tycker att dom kan få göra som dom vill. 
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Mikael (intervjuare): Träffade du dom någon gång eller pratade med dom eller 
så? 
Kerstin: Ja nu har jag gjort det. Först struntade jag mest bara i dom. Men nu 
har jag och andra jag vet har sagt till dom, det var flera här, andra som jag 
pratade med som också irriterade sig på dom och dom beteendena dom hade 
för sig. Så att vi bestämde att om dom håller på när man går förbi så säger man 
också till. Och då har jag sagt att dom antingen, alltså dom som inte bor här 
behöver inte heller vara där och hänga. Och dom andra borde också kunna vara 
någon annanstans, men om du nu ska vara just där så har jag sagt att dom inte 
ska störa några andra. Och nu är det kanske lite bättre med att dom stör mindre, 
men dom är ju fortfarande ofta där. Och det är ju också invandrarungdomar 
som kommer från andra platser. Häromkring antar jag. 

Kerstin motiverar inte sina praktiker specifikt med att ungdomarna har ”ut-
ländsk bakgrund”, men det är tydligt att det har betydelse då hon beskriver de 
beteenden som hon anser motiverar hennes agerande. Hon beskriver hur hon 
först struntade i dem för att sedan försöka få dem att ändra sitt beteende eller 
lämna platsen (särskilt de av ungdomarna som inte bor i Blåklockan). Detta 
kan också beskrivas som en övergång från initiala undvikande praktiker till 
korrigerande och exkluderande praktiker när hon försöker få dem att ändra 
sina beteenden respektive lämna platsen. Under intervjun berättar Kerstin att 
ett antal cykelstölder i området hade betydelse för att hon valde att konfrontera 
ungdomarna, då det gjorde henne mer uppmärksam på vilka som vistades i 
Blåklockan, men hon tar också upp att andra i området delar hennes uppfatt-
ning. Här framstår det därför som att faktiska normcirklar också har betydelse 
för att Kerstin genomför praktikerna. 

Även Milan beskriver korrigerande och exkluderande praktiker riktade mot 
i första hand de ungdomar som inte bor i Blåklockan, men ändå vistas på tor-
get. Genom att prata med dem har han försökt få ungdomarna att ändra sitt 
beteende (med Milans egna ord ”tagga ner” lite) och bett dem lämna Blå-
klockan om de inte gör det. Milan förklarar deras beteende med att de är ”in-
vandrarungdomar” som vill visa att de inte bryr sig om vad ”svenskar” har för 
uppfattningar om dem. Genom sin egen ”utländska bakgrund” anser han att 
han har lättare att förstå hur ungdomarna tänker. 

Milan (frisör, Blåklockan): Alltså jag har sagt åt dom. Att dom, det är inte så 
dom kan göra det. Dom tycker att dom inte får så mycket respekt från svens-
karna och så åker dom hit för att liksom visa sig, att dom inte bryr sig om 
svenskarnas tyckande om dom. Fast dom gör egentligen det, men det blir bara 
mer fel. Att dom andra bara tycker dom är jobbiga invandrarungar. Så blir det 
nästan alltid bara det är en grupp med invandrare samtidigt så blir typ många 
svenskar oroliga. Det är därför jag har försökt några gånger att få dom tillrätta 
när jag sett dom, pratat med dom. Att om dom visar upp mer respekt kan dom 
också få det från svenskar. Annars gör dom mer skada och då tycker jag att 
dom faktiskt inte heller någon rätt att vara där. Dom sabbar bara också för dom 
om av dom som faktiskt bor här och sen är kvar här hela tiden. Det blir jobbi-
gare för dom då. 
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Att det handlar om ”invandrarungdomar” används här som motivering för kor-
rigerande praktiker. Utgångspunkten är att de enligt Milan måste uppföra sig 
för att kunna respekteras av ”svenskar”. Dock skiljer sig motiven för Milan 
från Kerstins i det att han i första hand ser till konsekvenserna för ungdomarna 
själva snarare än till de övriga boende i Blåklockan.  

Den andra av de två situationerna som också föranleder undvikande prak-
tiker handlar om användandet av en större gräsmatta mellan de två största bo-
stadslängorna i Blåklockan. Det rör sig om ett större sällskap av personer med 
”utländsk bakgrund” som återkommande vistas där. När jag vid ett observat-
ionstillfälle talade med Hamed, som bor i Blåklockan och var en av personerna 
i sällskapet, berättade han att majoriteten av dem som var där kände varandra 
och var kurder med rötter i Turkiet eller Irak. De var bosatta på olika platser i 
Stockholmsområdet, men brukade samlas varierande i Blåklockan och på två 
andra platser när det var fint väder. Medan torget är en plats som få av inter-
vjupersonerna vistas på och kan beskrivas som beläget i utkanten av Blå-
klockan är gräsmattan placerad i dess centrum, nära en stor andel av lägen-
heterna. När det är fint väder under sommarhalvåret används gräsmattan ofta 
av personer i blandade åldrar som grillar, solar och umgås. Vid två längre ob-
servationer vid varmt och soligt väder befann sig ett femtiotal personer på 
platsen. Vid båda tillfällena var det också det nämnda sällskapet, bestående av 
personer i allt från spädbarns- till 70-årsåldern, som tog upp den största delen 
av gräsmattan. Vid sidan av det sällskapet, placerade på gräsmattans utkanter, 
fanns vad som framstod som flera olika familjer. Dessa var i de flesta fall 
”vita” och kommunicerade på svenska. I den större gruppen talades omväx-
lande svenska och andra språk och stämningen framstod genomgående som 
uppsluppen. Mellan de vuxna i familjerna respektive det större sällskapet fö-
rekom det nästan ingen interaktion, medan det vid ett par tillfällen förekom 
mellan barnen. För vissa av intervjupersonerna spelar det ingen roll vilka som 
nyttjar gräsytan. Monika, Emma och Alexandra menar alla tre att det är bra att 
den används. Men andra intervjupersoner uttrycker en irritation över att gräsy-
tan vid fint väder återkommande används av samma personer. Till skillnad 
från torget i Blåklockan som alltså sällan någon av intervjupersonerna är in-
tresserade av att vistas på mer än för att utföra specifika sysslor, undviker 
några intervjupersoner gräsmattan specifikt för att många med ”utländsk bak-
grund” vistas där.  Gunnar nämner explicit det diskuterade sällskapet och att 
han själv aldrig skulle använda gräsmattan då de är där. Anders, som själv har 
balkong ut mot gräsytan, beskriver det som att den ”ockuperas” av personer 
från Mellanöstern och säger att han därför konsekvent undviker platsen. 

Anders (brevbärare, Blåklockan): På sommaren kan man tro att man hamnat i 
rena Mellanöstern. Dom är där jämnt, från morgonen till på kvällen. Helt omöj-
ligt för oss andra om man vill vara där. Speciellt för att dom tar dit alla sina 
landsmän också. Egentligen är det bara några av dom som bor här, men det är 
alltid en massa andra som kommer hit också. 
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Mikael (intervjuare): Är du där själv någonting på sommaren? Använder du 
den också eller sitter du mest på din balkong i sådana fall? 
Anders: Nej jag är nästan aldrig där. Fast egentligen är det en ganska bra plats. 
Om man vill dricka öl eller nåt när det är bra väder. Men för mig går det inte 
när alla dom är där. Allting är ju som ockuperat av dom och alla deras lands-
män som kommer dit. Jag åker till ställen där mina vänner bor i stället. 

Att Anders sammankopplar personernas ursprung med Mellanöstern gör att 
han är särskilt mån om att undvika dem. Charlotte, som även hon har balkong 
mot gräsytan, är inte lika kritisk, men beskriver också undvikande praktiker i 
relation till platsen och sällskapet med ”utländsk bakgrund”. 

Charlotte (försäljare av skönhetsprodukter, Blåklockan): Nej jag tycker inte 
om att det är så många människor som vi inte vet vilka det är som är där. Dom 
tar dit en massa människor som dom känner och som, ja som, åtminstone som 
pratar deras språk. När man är mamma blir man försiktigare, så jag vill inte att 
Fia ska springa omkring där. 

Medan hennes sexåriga dotter Fia annars ofta leker på egen hand i närheten 
av lägenheten har Charlotte ibland sagt åt henne att undvika platsen när den 
används av ett större antal personer med ”utländsk bakgrund”. De undvikande 
praktikerna är därmed nära kopplade till försiktighetspraktiker där det stora 
antalet personer, varav flera pratar ”deras språk” och inte själva bor i Blå-
klockan, föranleder att hon inte vill att Fia ska springa omkring som hon an-
nars gör.  

Det finns flera möjliga orsaker till att praktikerna i första hand är riktade 
mot grupper eller samlingar av personer som anses ha utländsk bakgrund och 
att intervjupersonerna poängterar att flera av dem som praktikerna riktas mot 
är personer med ”utländsk bakgrund” som inte bor i Blåklockan. Grupper eller 
samlingar av personer med ”utländsk bakgrund” associeras av intervjuperso-
nerna med att orsaka problem.  Anders sätt att prata om mängden av personer 
med ”utländsk bakgrund” från Mellanöstern knyter också an till orientalistiska 
föreställningar om hopen eller massan som hotfull och okontrollerbar (Berg, 
1998). Detta är tydligast i Anders sätt att beskriva personerna han kopplar till 
Mellanöstern som några som kommer från andra platser än Blåklockan och 
invaderar och ockuperar gräsmattan. I intervjupersonernas egna beskrivningar 
och förklaringar till praktikerna nämns eller antyds en större oro för personer 
med ”utländsk bakgrund” som de inte känner, och personer med ”utländsk 
bakgrund” som inte bor i Blåklockan anses inte ha rätt att överhuvudtaget vis-
tas i området om de inte uppför sig på ett enligt intervjupersonerna acceptabelt 
sätt. Men antalet personer med ”utländsk bakgrund” som vistas i Blåklockan 
antas också påverka hur området uppfattas, vilket riskerar att ske om gräsmat-
tan i för stor utsträckning används av personer från ”Mellanöstern”. Det gäller 
både för hur de själva värderar Blåklockan och för hur de tror att andra värde-
rar Blåklockan.  
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Tidigare beskrevs hur Gunnar, och enligt honom andra boende i Blå-
klockan, eventuellt skulle flytta från Blåklockan om andelen bosatta personer 
med ”utländsk bakgrund” ökade. Men även antalet personer med ”utländsk 
bakgrund” som bara vistas i området framställs som betydelsefullt. När Char-
lotte beskriver vad hon anser vara nackdelar med att ”grupper” av personer 
med ”utländsk bakgrund” använder gräsmattan eller ”hänger” på Blåklockans 
torg tar hon inte bara upp att hon känner viss oro för sin dotter, utan berör även 
hur döttrarnas liv skulle kunna påverkas på längre sikt av hur föräldrar till 
(framtida) vänner uppfattar området. 

Charlotte (försäljare av skönhetsprodukter, Blåklockan): För oss också är det 
lite det vi inte vill. Man vill att det ska var ett bra område så att Fia och sen 
också Ella ska bo på en plats där dom alltid kan ta hit kompisar och att dom 
vill komma hit och att doms föräldrar också tycker att det går bra. Men om det 
blir massa främmande män i närheten kan också vara sånt som gör att föräldrar 
kanske inte vill då. Dom kan ju vara hur snälla i sig som helst och dom verkar, 
men samma om det bara är gäng med invandrarungdomar som syns och inga 
andra ungdomar så vill jag inte att det ska vara ett problem för dom i framtiden. 

Charlotte beskriver Blåklockan som ett lugnt och tryggt område och hon säger 
här inget om att personer med utländsk bakgrund skulle ha någon påtaglig 
negativ inverkan på området, även om hon ibland använder sig av undvikande 
praktiker eller försiktighetspraktiker vid specifika situationer. Däremot be-
skriver hon hur hon tror att ett större antal personer med ”utländsk bakgrund” 
i form av ”massa främmande män” och ”gäng med invandrarungdomar” ändå 
kan innebära att föräldrar till hennes döttrars vänner inte vill låta sina barn 
vistas i Blåklockan. Det handlar därmed om Blåklockans anseende som ett 
tryggt och bra område som Charlotte upplever som hotat när ”för många” 
människor som anses ha ”utländsk bakgrund” kommer till Blåklockan och 
vistas där. Hur det ska förstås diskuteras vidare i kapitlets avslutande del. 

Gullvivan: inga ”(problem)invandrare” 
Intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner beskriver överhu-
vudtaget inte särskilt många möten med personer i Gullvivan som de anser har 
utländsk bakgrund. När valet att bosätta sig i Gullvivan motiveras nämns inte 
antalet personer med ”utländsk bakgrund” som något av betydelse. Intervju-
personerna tar i stället upp skäl såsom Gullvivans geografiska läge i relation 
till Stockholm, att det ligger på en vacker plats, att det är barnvänligt, person-
liga emotionella kopplingar till området och att det är en bra ekonomisk inve-
stering att köpa bostad där, vilka samtliga pekar mot identitetsneutrala mek-
anismer som inte primärt har att göra med andra boendes bakgrund. Vid inter-
vjutillfället var det snart tio år sedan Håkan flyttade till Gullvivan. 

Håkan (chefsposition på teleföretag, Gullvivan): Det var mest två saker som 
bestämde det. En sån sak är allt det här (pekar mot utsikten från sitt boende). 
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Men det är också läget som sådant. När vi skulle välja var det här eller ett hus 
lite längre norrut. Men det här blev perfekt. Och se, det är närmare till Stock-
holm härifrån, men samtidigt lagom avstånd också. På det sättet, för det var 
också en sak. Att jag trodde det skulle vara en bra investering. Att det var ett 
bra pris att köpa för. Och det har det också visat sig. 

De flesta intervjupersoner vet i stora drag vilka de övriga är som bor i området, 
inklusive de fåtaliga med ”utländsk bakgrund”, men det är sällsynt att de har 
närmare kontakt med andra boende. Gullvivan beskrivs av intervjupersonerna 
som ett område där man i första hand bor, medan de flesta andra vardagliga 
aktiviteter som att handla, arbeta, barnens skolgång, fritidssysselsättningar 
och nöjen sker på andra platser. Som en konsekvens av detta sker få återkom-
mande oplanerade möten med andra som bor i området. Ingen av intervjuper-
sonerna anser att de personer med ”utländsk bakgrund” som bor i området 
utmärker sig på ett specifikt sätt eller att det skulle finnas något generellt pro-
blem med att personer med ”utländsk bakgrund” bor där. Det gäller även för 
de intervjupersoner som annars menar att det kan finnas problem i bostadsom-
råden där ett större antal personer med “utländsk bakgrund” bor. Göran an-
vänder prisnivåerna på bostäder som förklaring till att få med ”utländsk bak-
grund” bor i Gullvivan, åtminstone vissa kategorier av personer med ”utländsk 
bakgrund” då det enligt honom helt enkelt kostar ”för mycket pengar för att 
det skulle kunna bo några probleminvandrare här”. Det utmärkande för inter-
vjupersonerna med privilegierade klasspositioner är därmed avsaknaden av 
möten med personer med ”utländsk bakgrund” i det egna bostadsområdet, och 
att möten i den mån de förekommer precis som i Blåklockan beskrivs som 
liknande de som sker med övriga boende i området: de hälsar på personer de 
möter, ibland stannar de och pratar och de träffas på boendemöten och vid 
närliggande båtar.  

Två olika kategorier av praktiker gentemot personer med “utländsk bak-
grund” återkommer emellertid hos fler än en intervjuperson. Den första utgörs 
av korrigerande praktiker i relation till personer med “utländsk bakgrund” som 
inte följer normer och överenskommelser som intervjupersonerna anser gäller 
i Gullvivan (och i regel även med hänvisning till vad de anser gäller i Sverige 
i stort). Den andra kategorin utgörs av en form av strategiskt kontaktsökande 
praktiker. I relation till den första formen av praktiker beskriver tre olika in-
tervjupersoner snarlika korrigerande praktiker, vilka förekommer i tre olika 
specifika situationer. Korrigerandet rör enligt utsago inte några allvarliga pro-
blem, utan beskrivs av intervjupersonerna som vardagsproblem som relativt 
enkelt går att komma till rätta med. Göran beskriver en situation med en tidi-
gare granne som under Kosovokriget102 satte upp en parabol för att få in tv-
kanaler från forna Jugoslavien. Den parabolen skymde delvis solen till hans 

                               
102 Kosovokrigen används här som benämning på de stridigheter gällande Kosovo som ägde 
rum 1998–1999. 
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balkong. Eva nämner hur hon stördes av den återkommande doften från en 
grannes matlagning. 

Göran (delägare i företag för sjukhusutrustning, Gullvivan): Det var en jugo-
slav, serb måste det ha varit, som bodde där tidigare och som satte upp en hel 
jätteparabol där på taket. Det var för att han ville ha in andra av sina kanaler 
hemifrån när det blev krig där igen med Kosovo och det som hände där. Då 
ville han följa med det som hände. Och då satte han den så att precis när solen 
kom över taket där tog den ju bort delar av solen för mig halva eftermiddagen. 
Mikael (intervjuare): Vad gjorde du? Gjorde du något? 
Göran: Ja det var inte så svårt. Jag gick in till honom och sa till att antingen 
får han flytta på den och placera den annorlunda eller så får han acceptera att, 
bara att han är i Sverige nu och titta på dom kanalerna som vi andra använder. 

Eva (läkare, Gullvivan): Jag sa till henne att det inte fungerar. Att hon får gärna 
laga sin mat hemma, självklart, Men också sen förklarade jag att vi andra som 
bor här inte vill känna lukten som att vi bodde mitt en persisk restaurang varje 
dag. 

Varken Göran eller Eva tog upp det ovan nämnda som exempel på stora pro-
blem och i båda fallen löste sig situationen för dem genom de verbala korri-
gerande praktikerna. Görans granne flyttade på sin parabol och Eva upplevde 
att det luktade mat mer sällan vid hennes bostad. Katharina beskriver en lik-
nande situation och snarlika korrigerande praktiker gentemot sin granne som 
använde Skype alltför tidigt på morgonen, med öppet fönster, för att kommu-
nicera högljutt med släktingar i Thailand. Även det var en situation som ”för-
bättrats” efter att Katharina, i likhet med Göran och Eva, påtalat problemen 
för grannen i fråga. Det finns fler likheter mellan hur dessa situationer tolkas 
och hur praktikerna motiveras. Beteendet som intervjupersonerna finner pro-
blematiska och som enligt dem orsakat de uppkomna situationerna kopplas till 
personers ”utländska bakgrund”. De reagerar med likartade korrigerande 
praktiker som motiveras med hänvisning till föreställda normcirklar om vad 
de anser vara acceptabelt i Gullvivan och i Sverige.  

Ingen av intervjupersonerna menar att de har några generella problem med 
nuvarande, eller tidigare, boende i Gullvivan med ”utländsk bakgrund”, men 
samtidigt visar de korrigerande praktikerna att intervjupersonerna ställer krav 
på anpassning efter vad de anser vara passande i Sverige, åtminstone när in-
tervjupersonerna själva upplever att de påverkas negativt. För Göran handlar 
inte de korrigerande praktikerna om att hans granne vill följa utländska tv-
kanaler, utan att grannen – så länge han befinner sig i Sverige – får nöja sig 
med de kanaler som erbjuds om hans tillgång till andra kanaler inverkar på 
Görans liv. När Eva och Katharina motiverar sina praktiker är personernas 
”utländska bakgrund” i relation till att de bor i ett ”svenskt” område avgörande 
för de korrigerande praktikerna. 
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Eva (läkare, Gullvivan): Det var inga problem. Det är ju bättre för henne också 
att någon säger till i stället för att alla skulle gå och vara arga på henne. Folk 
är så rädda för att säga till och i stället låter dom det vara och så pratar dom 
med andra och är sura över det. Om folk bara är raka och förklarar hur det 
fungerar i Sverige, och med dom normerna som gäller här. När jag väl sa till 
henne var det inget konstigt med det. Nu gör hon nånting annorlunda, vet inte 
vad faktiskt, men det märks inte så ofta när hon lagar mat längre. 

Katharina (ingenjör på ett forskningsbolag, Gullvivan): Att absolut inte störa 
sina grannar måste man lära sig i Sverige. Ja särskilt här i ett sånt här område 
när nästan alla är svenskar. Jag tror jag nästan kan garantera att det var andra 
som också stört sig på det. Vet inte om någon annan också sagt till, men efter 
det var det sällan man hörde henne överhuvudtaget och i alla fall inte det första 
när man vaknade. 

Hänvisningarna till Sverige visar på betydelsen av de föreställda normcirk-
larna om vad som är acceptabla beteenden för grannar i Sverige och Gullvi-
van, vilket legitimerar de korrigerande praktikerna. Uppfattningarna om 
normcirklarnas utbreddhet ger dem en sådan kapacitet att Eva och Katharina 
anser att de genom de korrigerande praktikerna gör de nämnda grannarna med 
”utländsk bakgrund” en tjänst. I första hand för att inte andra boende i området 
ska störa sig på beteendet – vilket eventuellt också stöds av faktiska normcirk-
lar hos andra boende i Gullvivan som delar uppfattningar om vad som är ac-
ceptabelt i ett “svenskt” bostadsområde” – men också för att personer med 
”utländsk bakgrund” får möjlighet att lära sig ”svenska” normer för att komma 
in i samhället. Det sistnämnda är för Eva vad hon beskriver som en ”käpphäst” 
och hon återkommer också till detta i andra sammanhang och situationer. 

Den andra typen av praktik som återkommer bland intervjupersonerna i 
Gullvivan handlar om strategiskt kontaktsökande praktiker. Det strategiska i 
kontaktsökandet utgörs av att intervjupersonerna själva vill få ut något speci-
fikt av kontakten, som de kopplar samman med en “utländsk bakgrund” – vil-
ken också är en förutsättning för kontaktsökandet. Kontakten begränsas sen 
till det syftet. När Eva skulle bjuda hem vänner på middag frågade hon samma 
granne som diskuterats tidigare om tips på persisk mat. Anna anlitade vid upp-
repade tillfällen granndottern, vars föräldrar kom till Sverige från Uruguay, 
för att hjälpa dottern Alice att lära sig spanska. 

Anna (arkitekt, Gullvivan): Det bor ju inte så många med utländsk bakgrund 
här. Men ett tag så hade jag. Det finns en familj från Uruguay som bor på X 
[en gata i Gullvivan} och dom hade en dotter, som innan hon flyttade hemifrån 
frågade jag om hon kunde hjälpa min dotter Alice med spanskan. Och det var 
bra för henne också att kunna tjäna lite extra pengar och hon var här och hjälpte 
Alice kanske 10 gånger. Det var nog en del vanliga skoluppgifter, men fram-
förallt att Alice fick prata och träna spanskan så med någon som verkligen kan 
och har det naturligt. 
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För varken Eva eller Anna handlar det om några närmare relationer med dessa 
personer, utan om praktiker kopplade till specifika situationer med ett strate-
giskt mål. För Anna kan det beskrivas som en affärsrelation där hon betalar 
för en specifik tjänst, likt de som diskuterats i kapitel 7. 

8.2 Undvikandet av Förorten 
För intervjupersonerna utgör Förorten ett specifikt symboliskt rum som främst 
associeras med dåliga socioekonomiska villkor, olika sociala problem samt 
människor de anser har utländsk bakgrund. I kapitel 5 presenterades två olika 
perspektiv på Förorten som återkom hos intervjupersonerna oberoende av 
klassposition. Dels invandrarproblemperspektivet där problem i Förorten för-
klaras med att många som bor där har ”utländsk bakgrund”, dels det socio-
ekonomiska problemperspektivet där problem i Förorten förklaras med socio-
ekonomiska faktorer. Skillnader i klassposition, klassbakgrund och klasstill-
hörighet innebär att personer med arbetarklasspositioner oftare har mer om-
fattande egna erfarenheter av Förorten. Utöver att klass har betydelse för hur 
intervjupersonerna formar sina uppfattningar om Förorten har klass också en 
direkt betydelse genom villkorandet av de situationer där praktiker i relation 
till Förorten förekommer. Oavsett klassposition är olika undvikande praktiker 
den vanligaste formen av negativt särskiljande praktik i relation till Förorten. 
Intervjupersonerna med arbetarklasspositioner ”utsätts” dock betydligt oftare 
för situationer där de måste förhålla sig till Förorten i sina vardagsliv, medan 
de med mer privilegierade klasspositioner i stället förhåller sig till Förorten 
som något abstrakt och avlägset och bara i undantagsfall som något de konkret 
måste förhålla sig till. Intervjupersonerna motiverar de undvikande prakti-
kerna med en blandning av invandrarproblemperspektiv och socioekonomiskt 
problemperspektiv. Båda perspektiven har betydelse för undvikande praktiker 
gentemot Förorten, men de pekar mot delvis olika mekanismer.  

Bort från Förorten 
Majoriteten av intervjupersonerna med arbetarklasspositioner som vid inter-
vjutillfället bodde i Blåklockan har vid något tillfälle bott i områden som de 
själva kategoriserar som Förorten. Antingen vid något tillfälle under uppväx-
ten (Alexandra och Emma) eller vid något tillfälle efter att de flyttat hemifrån 
(Charlotte, Emma, Gunnar, Kerstin, Lasse och Milan). Det innebär inte bara 
att flera av intervjupersonerna med arbetarklasspositioner har egna erfaren-
heter av Förorten, utan även att de aktivt tagit ställning till att antingen bo i 
eller flytta från Förorten. Vidare känner intervjupersonerna, jämfört med de 
med mer privilegierade klasspositioner, fler personer (föräldrar, släkt, vänner, 
bekanta eller kollegor) som bor i Förorten. Det innebär att intervjupersonerna 
med arbetarklasspositioner återkommande har förhållit sig till Förorten i olika 
vardagssituationer. Det visar hur klasspositionen här blir avgörande för vilka 
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typer av vardagserfarenheter intervjupersonerna gör. I kapitel 5 beskrivs hur 
intervjupersoner, även om de associerar Förorten med olika sociala problem, 
också ifrågasätter dominerande uppfattningar. De flesta av de praktiker i För-
orten som beskrivs skiljer sig heller inte nämnvärt från de som förekommer i 
andra geografiska områden. Monica har aktivt valt att arbeta på en förskola 
belägen i en Förort, Emma hälsar på sina föräldrar i den Förort hon själv växte 
upp i, Milan umgås med vänner som bor i en Förort och Alexandras dotters 
”bästis” bor i en Förort som Alexandra därför skjutsar dottern till vid olika 
tillfällen. 

När det gäller att faktiskt bo i områden de kategoriserar som Förorten be-
skrivs dessa dock inte som vilka områden som helst, och anledningen till det 
är antalet personer med ”utländsk bakgrund” som bor där. De som själva bott 
i Förorten har gjort det vid olika tidpunkter och i olika skeenden av livet, från 
uppväxttid till inflyttning i vuxen ålder. Den socioekonomiska standarden och 
sociala statusen för den nybyggda miljonprogramsförort som Gunnar flyttade 
in i början av 1970-talet har försämrats fram till att Charlotte flyttade dit näs-
tan trettio år senare. Parallellt med den ökade socioekonomiska segregationen 
har andelen boende som enligt officiella statistiska kriterier har utländsk bak-
grund, särskilt de med utomeuropeisk bakgrund, ökat i flera av de områden 
som intervjupersonerna kategoriserar som Förorten (se kapitel 2 för utförli-
gare diskussion). Det påverkar även intervjupersonernas praktiker i relation 
till dessa områden. I enlighet med invandrarproblemperspektivet menar Gun-
nar att den ökade andelen personer med ”utländsk bakgrund”, särskilt de med 
utomeuropeisk bakgrund, är en anledning till att han och hans fru valde att 
flytta från Husby gård som han beskriver som typisk för Förorten. 

Gunnar (tulltjänsteman, Blåklockan): Alltså vi bodde i Husby gård som det 
hette då. I nästan 6 år. Längesedan då nu i slutet av 70-talet. Fast då var det rätt 
olikt nu, och då var det fortfarande mycket svenskar som bodde där, och dom 
andra som kom, invandrarna var mest invandrare från Europa, men som också 
kom för att arbeta. 
Mikael (intervjuare): Fanns det någon särskild anledning för varför ni flyttade? 
Gunnar: Kanske inte. Vet väl inte om det fanns någon sån särskild anledning 
bara. Var väl så att området redan var på väg att bli sämre och vi hade väl hela 
tiden egentligen velat bo någon annanstans. Vi båda ville väl egentligen ha mer 
natur att komma närmare där. Och det blir ändå mer så när vi hade fått barn. 
Vissa problem fanns ju redan då där, även om det då inte alls var som det blivit 
nu. Nu skulle jag aldrig någonsin bo där och det hade varit, ja helt otänkbart. 

Andra intervjupersoner har bott eller övervägt att bosätta sig i Förorten tids-
mässigt efter det att Gunnar valde att flytta från Husby gård. Det handlar då 
inte om en specifik önskan om att bosätta sig i Förorten, utan ska förstås i 
relation det begränsade handlingsutrymmet på en, i relation till deras klasspo-
sition, svårhanterlig bostadsmarknad i Uppsala- och Stockholmsområdet. När 
Charlotte blev gravid och ville bo med barnets far i en större lägenhet var 
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Vårby ett av de få ställen där de snabbt kunde få en lägenhet som de hade råd 
med i närheten av deras dåvarande boende. Kerstin behövde efter en skils-
mässa få tag i en lägenhet snabbt och Rissne var där hon snabbast kunde få 
tag i en som hon hade råd med. Charlotte, Kerstin och de andra intervjuperso-
nerna med arbetarklasspositioner som bott eller övervägt att bo i ett område 
de ser som Förorten hade, även i de fall då det funnits ekonomiska incitament 
och andra praktiska fördelar, vid intervjutillfället av olika anledningar själv-
mant valt bort att bo i Förorten.103 Den anledning som oftast nämns och som 
verkar ha haft störst inverkan på valet att antingen flytta från – eller inte flytta 
till – Förorten är att kvalitén på skolorna anses vara för dålig. Skolornas bety-
delse för undvikande praktiker diskuteras närmare senare i kapitlet, men det 
finns fler betydelsefulla anledningar till att Förorten väljs bort. 

Kerstin anger flera anledningar till varför hon valde att flytta från Rissne, 
som pekar mot både identitetsneutrala och identitetskänsliga mekanismer. 
Bland de anledningar som pekar mot identitetsneutrala mekanismer finns att 
det blev långt att åka till arbetet och att stora delar av områdets hus var ned-
gångna. Den främsta anledningen till att hon flyttade var dock personer med 
”utländsk bakgrund” som bodde i hennes uppgång.104 Även om den granne 
som hon hade störst problem med var en alkoholiserad ”svensk” kvinna som 
inte kunde ta hand om sig själv, utan ofta luktade urin och glömde att stänga 
av sin tv under nätterna, är det två familjer hon beskriver som muslimer från 
Somalia som Kerstin tar upp som skäl till varför hon valde att flytta. 

Kerstin (undersköterska i hemtjänsten, Blåklockan): Nu var det ju aldrig så att 
jag tänkte att jag skulle bo där för alltid. Det var ju aldrig så att jag ändå hade 
tänkt att alltid bo kvar där.  Men först bodde det en familj där, dom var musli-
mer från Somalia och dom var inte särskilt roliga. Man ska väl inte klaga på 
barnen, utan då är det ju föräldrarnas sak, men dom sprang omkring utanför 
och höll på. Och bo, som dom hade fem barn och det var en trea dom bodde i. 
Så dom for omkring överallt. Och sen flyttade det in en likadan familj till. 
Mikael (intervjuare): En likadan till, att dom också var från Somalia?   
Kerstin: Ja och muslimer med hela klädseln kvinnorna och allt. Här till här och 
runt, men med en glipa för ögonen bara [illustrerar med händerna att klädseln 
går från fötterna och upp över huvudet]. Och så kom dom med en massa barn 
dom också. 
MS: Du tyckte att det, att du reagerade på att dom hade sån klädsel? 

                               
103 De personer som vid intervjutillfället bor i områden som kan kategoriseras som Förorten har 
omöjligt kunnat ingå studien då Blåklockan var utgångspunkt för urvalet. Trots det är de und-
vikande praktikerna i relation till Förorten som intervjupersonerna beskriver och orsakerna till 
dem intressanta att studera. 
104 Det innebär inte att hon var genomgående negativ till personer med ”utländsk bakgrund” i 
området. I kapitel 5 beskrevs exempelvis hur Kerstin var en av de som kritiserade vad hon ansåg 
vara en alltför negativ bild av Förorten med utgångspunkt i de positiva erfarenheterna av att ha 
bott nära människor från flera olika länder. 
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Kerstin: Men jag tycker så att. Det är nog, kan vara ganska tufft för många där. 
En del har nog svårt att få jobb. Kan inte språket ännu. Samhället är inte så lätt 
att komma in i. Och sånt märks också lite på området. Många vill ju flytta sen 
när man kan. Men dom familjerna som flyttade in vid mig, det är när dom inte 
vill försöka komma in i samhället. I Sverige så är vi så vana vid jämställdhet, 
men att då inte, när man inte i Sverige ens låter kvinnor gå fritt klädda. Det 
tycker jag inte fungerar. Och dom männen gjorde verkligen inget på dagarna 
vad jag kunde se. 

Den kritik som Kerstin riktar mot bristen på jämställdhet, de med avseende på 
klädsel förtryckta kvinnorna och oviljan att komma in i samhället, är återkom-
mande uppfattningar om muslimer och somalier, vilka är de två ”grupper” som 
intervjupersonerna oftast har negativa uppfattningar om (se 5.1 Uppfattningar 
om personer med utländsk bakgrund). För att den andra familjen ska rasifie-
ras, där de tillskrivs liknande negativa egenskaper som den första familjen och 
kontrasteras mot Kerstins position som ”svensk”, räcker det i den här situat-
ionen att de upplevs ha liknande bakgrund och liknande religiös klädsel. Att 
Kerstin tar upp de här familjerna i relation till beslutet att flytta från Förorten, 
visar att detta inte bara var en undvikande praktik riktad mot Förorten och 
personer med ”utländsk bakgrund”, utan också en undvikande praktik gente-
mot två specifika rasifierade ”grupper” med särskilt lågt anseende. 

Trots flera fördelar med att bo i Vårby valde Charlotte och hennes man att 
flytta därifrån, och antalet personer med ”utländsk bakgrund” var en viktig 
anledning. De tyckte om lägenheten, hyran var relativt låg, läget var bra i re-
lation till var de arbetar och deras dotter Lina hade vänner som hon tyckte om 
och hon trivdes på förskolan i närheten. När Charlotte diskuterar sitt beslut är 
den främsta anledningen till att de ändå valde att flytta till Blåklockan att Lina 
snart skulle börja i första klass och att de inte ville att hon skulle gå i den skola 
som låg närmast bostaden i Vårby, till vilket jag återkommer, men det hand-
lade också om själva området de bodde i. 

Charlotte (försäljare av skönhetsprodukter, Blåklockan): Men såna ställen drar 
också till sig lite sämre personer. Det fanns såna drag där också och det händer 
saker. Det kan vara busshållplatser som slås sönder, en matbutik, kiosk, som 
där det blev inbrott. Såna saker. 

För Charlotte är det även viktigt vad andra anser om området. Hon är med-
veten om att områden som Vårby, i likhet med andra områden som ses som 
Förorten, ofta i andras ögon befinner sig långt ner i bostadsmarknadens sta-
tushierarki och att de negativa associationerna till områdena indirekt även ris-
kerar att påverka de boendes sociala anseende. 

Charlotte (försäljare av skönhetsprodukter, Blåklockan): Då tänker dom flesta 
människorna att där bor dom som antingen för att dom inte har några pengar 
eller så är dom utlänningar och därför vill bo där. 
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Även om Charlotte, trots en del problem, i huvudsak tyckte att det fungerade 
bra att bo i Vårby kopplar hon tydligt ihop en hög andel boende med ”utländsk 
bakgrund” i området med låg socioekonomisk status, och än viktigare är hon 
övertygad om att andra kopplar ihop detta. Att hon upplever att det också kan 
påverka hur andra uppfattar henne är en viktig orsak till den undvikande prak-
tiken att flytta från ett område där många har ”utländsk bakgrund”. 

Vilken betydelse bostadsområdet har för hur någon uppfattas kan också på-
verkas av huruvida personen i fråga av andra ses som svensk eller någon som 
har utländsk bakgrund. Enligt Milan bedöms alla människor olika beroende 
på var de bor, men han menar att det har särskilt stor betydelse för personer 
med ”utländsk bakgrund”. Som exempel lyfter han fram skillnaderna i att 
kunna berätta om att bo in endera av de två Uppsala-stadsdelarna Gottsunda 
eller angränsande Sunnersta. Enligt Milan är Gottsunda en typisk Förort me-
dan Sunnersta är socioekonomiskt mer privilegierat och har en lägre andel 
boende med ”utländsk bakgrund”. 

Milan (frisör, Blåklockan): Det är ju liksom roligare att säga att man bor i Sun-
nersta än i Gottsunda. Folk reagerar på ett annat sätt om man säger det, ser på 
en lite annorlunda liksom. Sånt kan spela roll, det märker man. 

Milan har själv varken bott i Gottsunda eller det angränsande Sunnersta, men 
han är välbekant med båda genom vänner som bor i områdena och hur de 
upplever att de uppfattas av andra. 

Boendet är en av de faktorer som kan ha betydelse för en individs status. 
Uppfattningar om en hierarkisk ”etnisk” segregation där olika rasifierade 
”grupper” befinner sig på olika positioner på bostadsmarknaden, som åter-
speglas i bostadsområdens olika socioekonomiska villkor, innebär att uppfatt-
ningen om en hög andel “svenskar” som liktydigt med högre status förstärks. 
Charlottes och Milans resonemang visar hur negativa uppfattningar om För-
orten även riskerar att påverka anseendet negativt för de människor som bor 
där (jfr At Home in Europe, 2014; Andersson, 2001, s. 141), varför undvikan-
det av Förorten kan bli en del av strävan efter individuell status. De sociokul-
turella villkoren i form av sammanfallande klassmässig och ”etnisk” segregat-
ion innebär också handlingssituationer där intervjupersoners strävan efter 
uppåtgående klassmobilitet, eller högre status, kan innefatta undvikande prak-
tiker, utan att det primärt behöver handla om att undvika personer med ”ut-
ländsk bakgrund”. Detta diskuteras mer utförligt i kapitlets avslutande del. 

Att undvika den farliga Förorten 
För intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner är Förorten nå-
got de sällan eller aldrig förhåller sig till i sin vardag. De flesta av dem har 
inte bara privilegierade klasspositioner, utan även privilegierade klassbak-
grunder som gör att de bott i socioekonomiskt mer fördelaktiga områden under 
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uppväxten (Katharina utgör ett undantag som jag återkommer till). Den nuva-
rande klasstillhörigheten innebär vidare att de sällan har vänner eller kollegor 
som bor i Förorten. När de talar om Förorten under intervjuerna är det i första 
hand som symboliska geografiska platser för sociala problem kopplade till 
”etnisk” segregation och invandring, platser som de sällan behöver ”utsättas” 
för i sin vardag. I de fall de redogör för egna praktiker gentemot Förorten följer 
det nästan alltid på en direkt ställd fråga. 

Förorten beskrivs som en plats där möjligtvis vissa som har ”utländsk bak-
grund” antas kunna vilja bosätta sig, om det är många andra boende där som 
uppfattas som ”kulturellt” lika, men där ingen svensk” skulle välja att bo. När 
Göran tar upp ”situationen” i Husby, som vid intervjutillfället återkommande 
förekom i den politiska debatten och rapporterades om i media – inte minst 
gällande återkommande bilbränder och sammandrabbningar mellan polis och 
ungdomar med ”utländsk bakgrund” – som ett exempel på problem i Förorten 
uttrycker han att de flesta som bor där egentligen hellre hade bott någon ann-
anstans. 

Göran (delägare i företag för sjukhusutrustning, Gullvivan): Jag tror att pro-
blemen i olika områden börjar med vilka som bor där. Det är för många ungar 
i dom områden som kan ställa till med olika djävulskap. För många som är 
utanför kontroll från föräldrarna. Det är inte så med alla föräldrarna såklart. 
Jag tror många av dom som är dom bättre vill ta sina barn därifrån. Så hade i 
alla fall jag tänkt. Och jag tror också att det nog är på ett sånt sätt att många 
inte ens velat bo där. Kanske inte någon egentligen. Jag vet inte, men mesta av 
dom är säkerligen nästan att dom är tvungna till det. Där livet inte blivit bättre 
än man är tvungen till det och sen också många av dom invandrarna som inte 
kommit in i samhället på rätt sätt. 

Även om Göran här bara talar explicit om invandrare i slutet av citatet visar 
det på hur Förorten förknippas med personer som anses ha utländsk bakgrund 
och personer med begränsade socioekonomiska resurser. Ingen av intervju-
personerna med mer privilegierade klasspositioner överväger överhuvudtaget 
att bosätta sig i Förorten och deras inkomster ger sådana möjligheter på bo-
stadsmarknaden att Förorten aldrig ens behöver övervägas. Att intervjuperso-
nerna med privilegierade klasspositioner inte är intresserade av att bo i Föror-
ten behöver inte handla om ”white avoidance” och att de hellre vill bo med 
”svenskar” som uppfattas som mer kulturellt lika – Förorten hade med största 
sannolikhet inte varit ett alternativ oavsett hur många boende som hade ”ut-
ländsk bakgrund”. De områden som de med mer privilegierade klasspositioner 
bott i eller övervägt att bo i tillhör en annan socioekonomisk och statusmässig 
kategori (även om den höga statusen sannolikt inte är oberoende av vilken 
bakgrund personerna som bor där har). Invandrarproblemperspektivet har 
dock fortfarande betydelse för andra typer av undvikande praktiker i relation 
till Förorten. 
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Katharina skiljer sig från de övriga intervjupersonerna med privilegierade 
klasspositioner genom att hon växte upp i en Förort till en mellanstor svensk 
stad efter att hon kom med sina föräldrar och sin syster till Sverige från Polen 
vid fem års ålder. Hon valde själv att flytta därifrån så fort möjligheten gavs 
och försöker nu också att få sin mamma att göra samma sak. En anledning till 
att Katharina vill att mamman ska flytta är det ökade antalet ”somalier” som 
bosatt sig där. 

Katharina (ingenjör på ett forskningsbolag, Gullvivan): Men jag tycker att det 
skulle vara bra att ha henne nära. Det är det första. Sen för hennes skull, att det 
har blivit sämre för henne där hon bor nu. Förut hade hon flera andra som också 
bodde där. Det var andra affärer med den maten hon gillar. Nu är inget kvar 
längre av det. Det känns som det hela tiden blir sämre för henne där. Och det 
är, med, hela området som blir sämre. Nu är det så mycket saker som händer 
där. När jag bodde där kanske det kom en polisbil då och då, men nu är det 
poliser där kanske flera gånger på en vecka. Dom enda som verkar vilja bo där 
nu är nästan enbart somalier. Och mamma och några till är kvar som inte flyttat 
när det blev många fler somalier. Fast hon vill ändå bo kvar där. 

Att det är just ”somalier” som flyttat till området har betydelse för varför Kat-
harina tror att hennes mamma inte kommer att trivas i området. Somalier är 
genomgående en ”grupp” som associeras med låg status, vilket är en anledning 
till logiken i att Katharina kopplar samman det ökade antalet ”somalier” med 
att området blivit sämre och att det därför i sin tur, enligt henne, nästan bara 
är ”somalier” som vill bo där. Vidare är somalier en ”grupp” som av flera 
intervjupersoner anses vara särskilt kulturellt avvikande jämfört med ”svens-
kar” och därför också svårare att integrera i det övriga samhället. Katharina 
beskriver inte explicit ”somalier” som kulturellt annorlunda, men talar om att 
området förändrats genom det ökade antalet somalier som nu bor där och att 
hon tror att hennes mamma inte har något gemensamt med dem. Försöket till 
den kollektivt undvikande praktiken kan därför förstås som en form av ”white 
flight”, där Katharina utgår från att hennes mamma skulle må bättre av bo med 
andra som hon anser är mer kulturellt lika henne. 

Ingen av de andra med mer privilegierade klasspositioner hade vid inter-
vjutillfället någon koppling till Förorten som innebar att de regelbundet vista-
des där. De undvikande praktikerna handlar därför om att undvika kortare vis-
telser vid specifika situationer eller att i likhet med Katharina försöka få andra 
de känner att lämna Förorten. Göran och Eva har båda genom kollektiva und-
vikande praktiker eller försök till kollektiva undvikande praktiker hjälpt eller 
försökt hjälpa unga kvinnliga släktingar att flytta från Förorten. På frågan om 
Göran känner någon som bor i Förorten berättade han om hur han bidrog till 
att hjälpa sin frus systerdotter ekonomiskt för att hon skulle kunna köpa en 
lägenhet och flytta därifrån. Eva försökte tillsammans med sin exmake över-
tala deras dotter Frida att inte flytta in hos en vän som bodde i ett område de 
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likställde med Förorten och erbjöd henne i stället hjälp med att hitta en annan 
lägenhet. 

Göran (delägare i företag för sjukhusutrustning, Gullvivan): Den enda jag kan 
komma på är att min fru har en syster och hennes dotter bodde i Fittja. Men 
henne var vi tvungna att hjälpa så hon kunde flytta därifrån. Det är nog mer än 
ett år sen hon bodde där nu. 
Mikael (intervjuare): Okej, så du hjälpte henne att flytta? Var det något sär-
skilt, varför hon ville flytta? 
Göran: Det var ingen bra plats för en ung tjej. Hon hade ju precis nästan flyttat 
hemifrån då. Och hennes grannar verkade väldigt struliga. Bråkade och det var 
hög musik. Kunde ibland nästan inte sova på hela natten och så skulle hon 
kanske ha en tenta dagen efter. Och hon kunde inte prata med dom. Jag tror 
hon försökte prata med dom, men dom brydde sig väl inte om vad dom tyckte 
var en liten svensk tjej kom och sa. Som hon sa det var det inte ens att dom 
som var värst kunde någon svenska. Och därför när hon ville flytta så hjälpte 
vi med lite pengar till handpenningen så hon kunde få en annan lägenhet. Hon 
ringde min fru och frågade om hon kunde låna lite pengar och då så hjälpte vi 
henne med det. Så nu ska det vara mycket bättre för henne. Nu kan hon kon-
centrera sig på sina studier i stället för att kanske råka ut för något riktigt illa. 

Eva (läkare, Gullvivan): Min kära dotter bestämde sig helt själv för att när hon 
flyttade hemifrån så skulle hon minsann flytta till en kompis som hade en lä-
genhet i Rinkeby. Inget som varken jag eller hennes pappa var särskilt pigga 
på egentligen. Vi försökte att, och då försökte vi verkligen först prata med 
henne. Jag erbjöd mig också att hjälpa så hon att kunde få en lägenhet mitt på 
Kungsholmen om hon bara var beredd att, att hon väntade lite bara. 

För både Göran och Eva har det betydelse att det just är unga ”svenska” kvin-
nor som bosatt sig i Förorten. Att det var fruns systerdotter som själv ville 
flytta därifrån och Görans sätt att beskriva henne som liten, alternativt att han 
menar att grannarna uppfattar henne som liten, pekar mot att det är sannolikt 
att Göran skulle ha hjälpt henne på ett liknande sätt även om det gällt en flytt 
från ett annat bostadsområde. Samtidigt beskriver han att de var “tvungna att 
hjälpa henne”, vilket visar på att han ser hennes position som särskilt utsatt 
just i Förorten. Han motiverar också den problematiska situation som föranle-
der flytten med att grannarna inte skulle lyssna på en ”liten svensk tjej” och 
att grannarna inte kunde förstå svenska, vilket visar att grannarnas ”utländska 
bakgrund” var en avgörande del av problemet. I Evas fall är det hon, inte dot-
tern, som tar initiativet, och hon försöker övertala dottern att undvika det ak-
tuella området genom att erbjuda henne en lägenhet i centrala Stockholm. Eva 
är också explicit med att dottern och dotterns vän är “unga blonda tjejer” och 
att det skulle göra dem särskilt utsatta bland män från kulturer som enligt 
henne har annan kvinnosyn. 
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Eva (läkare, Gullvivan): Jag vill egentligen inte vara en sån där hönsmamma. 
När Karl, det är Fridas storebror, tog studenten åkte han till Vietnam i tre må-
nader Och det var jag helt för. Okej orolig som alla mammor, men det är klart 
att han skulle resa. Med alla erfarenheter och se andra kulturer, hur dom lever. 
Dom perspektiven det kan ge, det är ju så bra egentligen. Men att det, att inte 
kunna vara helt trygg där man verkligen bor. Det var det jag ville att hon verk-
ligen ska kunna göra. Även om det är för bara en kortare period kanske. Men 
att två lite naiva unga blonda tjejer som vill ha kul och är vana att kunna göra 
som dom vill utan att tänka särskilt, bara köra på och ha kul. 
Mikael (intervjuare): Och du tror att det skulle kunna vara ett problem där, om 
dom bodde där? 
Eva: Jag tycker inte att det hade varit den bästa idén. Det, att som ung tjej då 
bo bland många män som är vana att tjejer ska vara på ett helt annat sätt. 
Kanske andra kläder och regler bara. Helst inte då att Frida ska bli något som 
antingen att dom som inte tycker att det passar ska vara arga på och prata om, 
eller om dom blir väldigt exotiska och spännande där ute. 

I citatets inledning återkommer skillnaden mellan att själv bestämma situat-
ioner för mötet med andra ”kulturer”, som när Karl åker till Vietnam, och att 
ofrivilligt ”utsättas” för människor från andra ”kulturer” i vardagen, vilket en-
ligt Eva blir fallet för Frida då hon bor i Förorten. Farhågorna är också tydligt 
kopplade till kön och uppfattningar om svensk jämställdhet, där ”svenska” 
kvinnor anses kunna vara särskilt utsatta för män med ”utländsk bakgrund”. 
Evas uppfattning om riskerna med att flytta till Förorten föregår Fridas fak-
tiska flytt dit och hon tar heller inte upp några egna erfarenheter eller faktiska 
problem efter det att Frida väl flyttat dit. Vad som framstår ”som spridda upp-
fattningar i det kulturella systemet om andra kulturers kvinnosyn får här bety-
delse för genomförandet av kollektiva undvikande praktiker i Görans fall och 
försök till kollektiva undvikande praktiker i Evas fall.  

I vissa situationer där intervjupersonerna med privilegierade klassposit-
ioner själva, eller någon person i deras närhet, ska besöka Förorten, vidtar de 
specifika försiktighetsåtgärder. Det gäller situationer som de inte upplever 
som säkra för sig själva, någon de känner eller då de upplever att de finns en 
stöldrisk av värdefulla ägodelar. Robert använder återkommande försiktig-
hetspraktiker i samband med att hans fru arbetar kvällstid en dag i veckan i 
Rinkeby. Medan hon i vanliga fall åker med kollektivtrafiken till och från sitt 
arbete hämtar Robert henne med bil efter arbetets slut vid dessa tillfällen. Det 
är en kollektiv försiktighetspraktik, som han och hans fru är överens om för 
att undvika att något ska hända henne.  

Robert (psykolog, Gullvivan): Hon skulle åka dit och tillbaka ändå. Men det är 
ju också att det kan, att det kan vara obehagligt att åka när det är mörkt och 
man inte vet riktigt vad som kan hända. Det är lugnare för henne om jag kom-
mer, och det bli lugnare i själen för mig. Jag är inte så intresserad eller, av att 
sitta här med, och oroa mig till hon kommer hem. 
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När det kommer till varför han är orolig för sin sambo refererar han varken till 
tidigare händelser eller att det skulle bo personer i Rinkeby med ”utländsk 
bakgrund”, utan förknippar enbart sin oro till att området är osäkert och att det 
särskilt gäller för kvinnor. 

Robert (psykolog, Gullvivan): En ensam kvinna känns ju inte så bra. Det är väl 
det. Men det är också, hon skulle också kunna hamna i något som, mitt mellan 
andra som är ute efter varandra. 

Till skillnad från hos Eva och Göran finns det dock inget i intervjun som ex-
plicit antyder att kvinnor skulle vara specifikt utsatta i relation till personer 
med ”utländsk bakgrund”, utan det kan vara ett uttryck för en generell upp-
fattning om alla kvinnor som mer utsatta eller försvarslösa i riskabla situat-
ioner. Försiktighetspraktikerna omfattar inte bara personer utan även ägode-
lar. Martin uttrycker ingen oro för att åka och spela basketmatcher i Förorten, 
men han vill helst inte parkera sin bil där. Han har därför vid några tillfällen i 
stället valt att åka kollektivt. 

Martin (programmerare it-säkerhet, Gullvivan): Då är det ibland matcher i 
dom områdena. Inte i just Husby har vi inte spelat med det har varit att vi spelat 
i Akalla och Tensta. Det är väl oftast lugnt och inget särskilt, men man låter 
kanske bli att ta bilen just dom gångerna. Många av oss tar tuben och dom som 
ändå tar bilen undviker nog att ta den senaste. 

En bidragande orsak till Martins beslut var just de bilbränder i Husby som vid 
intervjutillfället var massmedialt uppmärksammade. När han får frågan om 
varför han tror att bilar har bränts upp i Husby kopplar han det till invandrar-
ungdomar, även om han inte har någon klar uppfattning om varför det är så.  

Mikael (intervjuare): Varför tror du att det är många invandrarungdomar som 
varit med i det? 
Martin (programmerare it-säkerhet, Gullvivan): Det är nog inget jag vet något 
särskilt om. Man hör att det händer, men det kanske inte är så mycket fokus på 
varför det händer. Men det som man hör handlar mycket om något utanförskap. 
Sen kan man väl tänka att om många är ganska fattiga kanske dom också är 
besvikna och att det blir starkare när dom ser saker som dom själva inte kan få. 

Att Martin kopplar samman problemen med ”invandrarungdomar” är i linje 
med invandrarproblemperspektivet. Han reducerar det dock inte till detta, utan 
tar även upp identitetsneutrala faktorer i enlighet med det socioekonomiska 
problemperspektivet som bidragande orsak till bilbränderna.  
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8.3 Undvikandet av ”fel” elever med ”utländsk 
bakgrund” 
Den vanligaste anledningen som anges för att flytta från ett boende är att de 
närliggande skolorna inte är tillräckligt bra. Det är särskilt tydligt för de som 
flyttat från Förorten. Skolors anseende är svåra att skilja från området de ligger 
i och vilka som bor där (Kallstenius, 2011, s. 114f), varför dessa måste analy-
seras i relation till varandra. “Svårigheten i att skilja skola från område” är 
särskilt tydlig när det gäller undvikande praktiker gentemot ”mångetniska” 
Förortsskolor där en stor andel av eleverna har ”utländsk bakgrund”. Uppfatt-
ningar om skolors låga kvalitet och status är den enskilt främsta orsaken till 
att Förorten undviks som boendealternativ av de intervjupersoner med arbe-
tarklasspositioner som tidigare bott i, eller övervägt att bosätta sig i, en Förort. 

Skolors lokalisering och det fria skolvalet, trots dess generellt segregerande 
effekter, innebär att det finns skolor vars elevunderlag kommer från olika om-
råden med skilda socioekonomiska villkor. I närheten av både Blåklockan och 
Gullvivan finns gymnasieskolor där eleverna kommer från olika typer av om-
råden. I relation till Gullvivan innebär det att en högre andel av gymnasieele-
verna har ”utländsk bakgrund” jämfört med de boende i själva området, vilket 
är en anledning till att föräldrar med privilegierade klasspositioner kan vilja 
undvika skolan. Parallellt söker sig vissa intervjupersoner med mer privilegi-
erade klasspositioner till internationella högstatusskolor längre bort, vilka 
också har en hög andel elever med “utländsk bakgrund” men där just detta är 
en av anledningarna till att skolorna framstår som särskilt attraktiva bland 
dessa intervjupersoner. Hur intervjupersonerna förhåller sig till skolor med 
elever som har ”utländsk bakgrund” kommer att diskuteras i de två kommande 
avsnitten. 

Undvikandet av ”mångetniska förortsskolor” 
Charlottes val att flytta med sin familj från Vårby har berörts tidigare i kapitlet. 
Den främsta anledningen till att hon och hennes partner fattade beslutet att 
flytta var att hennes äldsta dotter Lina snart skulle börja i första klass. De ham-
nade då i en situation där de valde mellan att låta dottern gå kvar i samma 
skola eller att flytta för att komma närmare en annan skola. Beslutet blev att 
flytta till Blåklockan. 

Charlotte (försäljare av skönhetsprodukter, Blåklockan): Det var många saker, 
men att Lina snart skulle börja skolan var nog viktigast. Vi tyckte att det skulle 
vara bättre att gå någon annanstans. Det låter kanske som att vi hade något mot 
invandrare som så, men det var bara, det var inte det i sig. Men vi ville, ja vi 
ville att fler skulle prata svenska bra, inte att det var något fel på dom barnen 
hon gick med innan, men att hon skulle ha det lättare längre fram om hon lär 
sig svenskan bra från början. 
Mikael (intervjuare): Var det ett enkelt beslut? 
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Charlotte: Det var både och, eller vi tror ju att det kommer att hjälpa henne. 
Att det är bättre så, att där hon går nu är bättre för henne. Hon gillade ju det 
förra stället och lärarna var jätterara med henne, men som tur är trivs hon nu 
också. Annars hade det kanske känts jobbigt, så som vi gjorde. 

Valet att flytta handlar inte specifikt om att de just ville till Blåklockan, utan 
om att lämna den skola som Lina gick i. Även om Charlotte framhäver att 
problemet inte var att det var många ”invandrare” i sig, är oron för att för 
många elever med ”utländsk bakgrund” kan ha en negativ inverkan på Linas 
språkliga utveckling avgörande. Det handlar inte om erfarenheter från den 
specifika förskolan, tvärtom beskrivs exempelvis lärarna som ”jätterara”, utan 
generellt om skolor där många elever har ”utländsk bakgrund”. De skolor som 
annars skulle varit de geografiskt närmaste alternativen utgörs också av vad 
som kan kategoriseras som ”mångetniska förortsskolor” och är därför inte hel-
ler möjliga alternativ för Charlotte. Den undvikande praktiken att lämna 
Vårby och den tidigare förskolan kan i någon mån analyseras som en form av 
”white flight”. Charlotte uttrycker den här inte i termer av generell kulturell 
likhet eller olikhet, även om sådana uttryck förekommer i andra delar av in-
tervjun, utan endast i termer av mängden svensktalande. Det större antalet bo-
ende med svenska som modersmål lyfts också fram av henne som en av för-
delarna med att bo i Blåklockan. Argumentet om språket verkar dock här inte 
primärt handla om likhet i termer av att kunna kommunicera, utan handlar mer 
instrumentellt om dotterns språkutveckling. 

Elever med ”utländsk bakgrund” kan vara en direkt orsak till att intervju-
personerna vill undvika ”mångetniska skolor”. Gunnar menar att han inte hade 
velat ha sina barn på en ”invandrarskola där det saknas respekt för svenska 
lärare”, vilket i hans fall hänger samman med uppfattningen att ”invandrare-
lever” är stökigare och mer respektlösa. Men oviljan mot vissa skolor där 
många elever har ”utländsk bakgrund” behöver inte bara, eller ens främst, bero 
på elevernas bakgrund. Magnus befann sig i en situation som liknade Char-
lottes då han och hans sambo ville flytta till en större lägenhet. Då Magnus 
sambo skulle börja studera till lärare, vilket innebar att deras ekonomiska re-
surser var begränsade, ville de bosätta sig i ett område där hyrorna var förhål-
landevis låga. Men trots möjligheter att få en större lägenhet med en lägre 
kvadratmeterhyra i ett område som ses som Förorten, valdes det alternativet 
bort på grund av att de inte ansåg den närliggande skolan vara tillräckligt bra. 

Magnus (bilmontör, Blåklockan): Vi tittade på en lägenhet i Akalla faktiskt. 
Den hade varit mer för pengarna, större, ganska fin, också skog och bra saker 
för barn runtomkring. Vi ville både tjejen och jag att hon [deras dotter Ebba,] 
skulle ha nära till skolan, men så var skolan inte det vi ville. Vi var där och 
kollade in den också, men det verkade inte bra så det kändes fel. Den var sliten, 
tråkig, dålig utedel också och vi hörde runt en del och det var inte så bra som 
vi ville. 
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Mikael (intervjuare): Var det något mer som ni hörde inte var bra? Någon sär-
skilt som inte verkade bra? 
Magnus: Det var lite av varje. Kanske mest att några lärare inte var så bra och 
kanske inte de mest erfarna. Och sen tyckte vi inte riktigt att det var den peda-
gogiska inriktningen som vi mest tyckte passade.  

Den skola som Magnus valde bort åt sin dotter är en ”mångetnisk förortsskola” 
där en hög andel av eleverna har ”utländsk bakgrund”, men Magnus tar endast 
upp faktorer som pekar mot identitetsneutrala mekanismer som orsaken till 
varför de inte valde den, och de brister som skolan har är i hans resonemang 
inte kopplade till de elever som går där. Kritik som framförs av intervjuperso-
nerna mot liknande skolor omfattar också identitetsneutral kritik, som till ex-
empel skolans ut- och invändiga utseende, skolresultat, tillgångar till olika fa-
ciliteter, lärartäthet och profiler på pedagogiken. Även om dessa skolor kan ha 
ett sämre rykte än vad de ”förtjänar” beroende på föreställningar kopplade till 
uppfattningar om den ”etniska” sammansättningen av elever, och föreställ-
ningar om Förorterna som sådana (se t.ex. Bunar, 2007), kan flera av de skolor 
i områdena Magnus övervägde att flytta till sägas vara det fria skolvalets för-
lorare med flera av de problem som nämns (Kallstenius, 2010; Dahlstedt, 
2007). Magnus beslut kan inte, som i Charlottes fall, definieras som undvi-
kande praktiker specifikt riktade mot personer med ”utländsk bakgrund” som 
bor i Förorten, eller elever med ”utländsk bakgrund”. Däremot visar det på 
hur befintliga strukturer på bostadsmarknaden och inom utbildningssystemet 
innebär att praktiker orsakade av identitetsneutrala mekanismer ändå kan få 
likartade segregationsgenererande konsekvenser som olika former av ”white 
avoidance” och ”white flight”. En analys av hur vissa av intervjupersonernas 
val av boende och skolor måste förstås i relation till både identitetsneutrala 
och identitetskänsliga mekanismer avslutar kapitlet. 

Emma växte upp i ett område i Stockholm hon beskriver som Förorten och 
bodde där när hon skulle välja gymnasieprogram. För henne var det viktigaste 
att välja en skola som var centralt lokaliserad i staden och undvika den skola 
som låg geografiskt närmast. Det hade inte främst med skolans geografiska 
läge att göra, utan med att få bättre utbildningsmöjligheter. I grundskolan hade 
hon inte känt sig hemma då hon upplevde sig som mer ambitiös än de övriga 
eleverna.  

Emma (telefonintervjuare, Blåklockan): Nej jag gjorde ett aktivt val att inte. 
Det fanns ett gymnasium ganska nära där vi bodde då där dom, många hamna. 
Jag valde en linje som gjorde att jag fick komma in till stan, för att jag ville 
byta miljö helt enkelt. 

När hon väl började på den nya gymnasieskolan visade det sig också att många 
av eleverna från andra skolor hade kommit kunskapsmässigt längre i flera äm-
nen under grundskoleperioden. 
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Emma: Ja men alltså, jag tror till exempel utbildningsmässigt. Det var, men, 
när jag började gymnasiet kände jag ju att jag låg efter, att jag hade inte lärt 
mig allt som de andra hade lärt sig. Alltså att det var sämre utbildning helt 
enkelt där. 

Emma tar inte upp det relativt höga antalet elever med ”utländsk bakgrund” 
som en anledning att undvika den närmaste skolan – i stället framstår en tydlig 
disidentifikation med arbetarklassen som den avgörande anledningen. Båda 
Emmas föräldrar har universitetsutbildning, men har på grund av sjukskriv-
ningar inte kunnat arbeta sedan en längre tid tillbaka (vilket gör att de har en 
ekonomisk situation som innebär arbetarklasspositioner). Emma lyfter själv 
fram föräldrarnas utbildning som avgörande som skäl för att hon inte kände 
sig hemma bland de övriga eleverna i hennes grundskola.  

Emma: Jag tror att det är rent, på något vis klassmässigt. Mina föräldrar, dels 
att dom var utbildade, kulturintresserade och väldigt politiskt involverade. Det 
fanns inte där bland mina andra vänner. Nästan ingen, eller, ja det var väldigt 
utpräglad arbetarklass, och jag var lite annorlunda och också lite mer ambitiös 
och kunde inte dela dom intressena med någon. 

Bytet av skola var för Emma en början till att förändra sin klasstillhörighet. 
Idag umgås hon med vad hon beskriver som typiska medelklassvänner, har 
läst två terminer på universitetet (och planerar att göra det igen), ägnar sig vid 
sidan av sitt arbetarklassyrke som telefonintervjuare (som hon bara ser som 
temporärt) åt egna skrivprojekt och tänker sig en framtid som antingen jour-
nalist eller författare. I Emmas fall framstår det alltså som att det är disidenti-
fikationen med arbetarklassen och en klassmässig strävan uppåt som styr hen-
nes val av skola, och senare också flytt från den Förort hon växte upp i, snarare 
än att de boende i området och eleverna på hennes tidigare skola hade ”ut-
ländsk bakgrund”. 

”Rätt” elever med ”utländsk bakgrund” 
För intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner är ”månget-
niska” skolor belägna i Förorten överhuvudtaget inte något man förhåller sig 
till i samband med val av skola för barnen. Elever som har föräldrar med pri-
vilegierade klasspositioner i Sverige är generellt sällsynta på skolor belägna i 
Förorten och det finns skolor i närheten av Gullvivan med tillräckligt gott an-
seende för att det ska vara logiskt att välja bort andra skolor oavsett syn på 
elever med ”utländsk bakgrund” (Kallstenius, 2010).  

Katharina är den enda av intervjupersonerna med mer privilegierade klass-
positioner som växt upp i en Förort och hon har också gått på en ”multietnisk” 
grundskola. Katharina menar att nivån på undervisningen där var låg på grund 
av studiemässigt svaga elever och att lärarna, enligt henne, inte förväntade sig 
lika mycket av elever med ”utländsk bakgrund”. När nästan alla Katharinas 
tidigare skolkamrater valde den närmaste kommunala gymnasieskolan valde 
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hon i stället en särskild gymnasieinriktning för att få börja på en annan skola 
med andra elever. 

Katharina (ingenjör på ett forskningsbolag, Gullvivan): Jag bara måste, var 
tvungen att byta skola. Lärarna, eller åtminstone dom flesta jag hade. Dom 
trodde liksom inte att, bara för att vi var invandare trodde dom att ingen av oss 
brydde oss eller var lika smarta i skolan. Men jag fattade redan vad jag ville 
och jag struntade allt mer i dom andra eleverna. När dom höll på med sina 
saker så läste och räknade jag [skratt]. […] Jag ville gå med svenska elever och 
såna som brydde sig mer om skolan. 

Katharinas föräldrar hade båda universitetsutbildning från Polen, men Katha-
rinas pappa gick bort innan hon hann börja gymnasiet och familjens ekono-
miska situation i Sverige innebar begränsade möjligheter på bostadsmark-
naden. Katharinas handlingssituation påminner om den som Emma befann sig 
när hon skulle välja gymnasium, som diskuterades i föregående avsnitt: de har 
liknande klassbakgrunder, är uppväxta i liknande bostadsområden och gick på 
liknande grundskolor. 

För båda blir valet av skola en del av en strategi för uppåtgående klass-
mässig förflyttning. Skillnaden är att Katharina som en uttalad del av sin stra-
tegi i valet av skola undvek elever med ”utländsk bakgrund”, och strävade 
efter att gå med ”svenska” elever, medan det för Emma snarare blev en omed-
veten konsekvens av hennes skolval. Att Katharina själv är född utanför Sve-
rige av polska föräldrar framstår som en viktig skillnad mellan henne och 
Emma. 

Katharina: Om man bara går med dom andra som är invandrare så tror inte 
lärarna att man kan så mycket, men om man går med svenska elever så tror 
dom att man är en sån som vill lära sig mer. 

Att undvika en skola där många har ”utländsk bakgrund” för att i stället välja 
en med fler ”svenska” elever, vilka hon också anser vara mer ambitiösa, är för 
Katharina i huvudsak ett sätt att undvika de lägre förväntningarna från lärarna 
som hon menar riktas mot elever med ”utländsk bakgrund”. Katharinas stra-
tegi visar också på hur klass- och statusmobilitet påverkas av föreställningar 
om personer med ”svensk” respektive ”utländsk bakgrund” och skillnader 
mellan ”vita” innerstadsskolor och ”multietniska” skolor i Förorten (se t.ex. 
Sohl, 2014, kap. 7; Lundström, 2007, kap. 5, s. 151ff). Relationen mellan 
klass, status och föreställningar om utländsk bakgrund vid praktiker som syf-
tar till klass- och statusmässiga förbättringar av livsvillkoren diskuteras mer 
ingående i kapitlets avslutande del. 

Men även elever med “utländsk bakgrund” bor nära Gullvivan. Flertalet 
skolor har ett upptagningsområde som är större än Gullvivan och elever från 
socioekonomiskt svagare områden kan välja skolor som barnen i Gullvivan 
går på. Den elevkategorin uppfattas av vissa intervjupersoner som en nackdel 
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att ha på samma skola som de egna barnen. De beskrivs bland annat som pre-
stationsmässigt sämre och särskilt resurskrävande. Cecilia tar vid flera till-
fällen under intervjun upp nackdelar med elever som har ”utländsk bakgrund”. 
I relation till sin dotters skolgång är hon orolig för att dessa kräver större re-
surser och att det därmed kommer medföra minskade resurser för hennes egen 
dotter. Vid intervjutillfället gick Cecilias dotter Malin i en förskola i en annan 
del av kommunen, där dotterns pappa bor, men i samband med att Malin ska 
börja i första klass har Cecilia beslutat att hon ska byta till en skola som ligger 
geografiskt närmare Gullvivan och där färre elever har ”utländsk bakgrund”. 

Mikael (intervjuare): Var det mest för att du ville att hon skulle komma när-
mare dig där du bodde? 
Cecilia (gymnasielärare, Gullvivan): Alltså jag vill ju att, såklart att hon ska 
gå på den skolan som jag tror är bäst för henne. Det jag vet är att efter att ha 
arbetat där många elever kan ha utländsk bakgrund, det är att dom också ofta 
tar många av resurserna och att det också är något som påverkar så att andra 
elever också får, att dom inte får lika mycket. 

Skolan som Cecilias dotter annars skulle ha gått på ligger i ett område där det 
statistiskt sett inte bor särskilt många som enligt offentliga kriterier har ut-
ländsk bakgrund, utan en för Stockholmsområdet genomsnittlig andel, men 
hon föredrar ändå den förmodade lägre andelen personer med utländsk bak-
grund i närheten av Gullvivan. Att just färre potentiella elever har ”utländsk 
bakgrund” i och runt Gullvivan framstår som den viktigaste anledningen till 
att Cecilia ser skolan i närheten av Gullvivan som mer fördelaktig. Hennes 
argumentation för skolvalet bygger inte på att hon känner till de faktiska elever 
som skulle gå på respektive skola, utan den undvikande praktiken att flytta på 
dotterns skolgång är baserat på generella antaganden om elever med ”utländsk 
bakgrund” – antaganden hon motiverar med sina erfarenheter från arbetet som 
gymnasielärare. Uppfattningen att elever med ”utländsk bakgrund” kräver 
mer resurser än ”svenska” elever kom också upp vid flera tillfällen under in-
tervjun i relation till hennes eget arbete. 

Göran uttrycker en liknande oro för att studiemässigt svagare och mindre 
motiverade elever skulle vara till nackdel för hans son Karls utbildningsmöj-
ligheter. Det aktualiserades i samband med att Karl skulle börja på högstadiet 
då det geografiska upptagningsområdet för skolan också omfattade bostads-
områden som, i jämförelse med Gullvivan, är socioekonomiskt svagare och 
där fler potentiella elever har ”utländsk bakgrund”. 

Göran (delägare i företag för sjukhusutrustning, Gullvivan): Som förälder är 
det ju min sak att se till det bästa för min son.  Och för Karl, han tycker verk-
ligen om skolan. Så då som hans pappa ville jag inte göra så att det inte skulle 
vara så i fortsättningen också. Det jag ville därför var att han skulle vara på en 
skola där han verkligen får utmaningen och hjälpen för det. Skulle han hamnat 
på X [den geografiskt närmare högstadieskolan] så skulle det också finnas 
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många andra sorters elever. Dom som inte är lika mycket där för att lära sig 
och inte har samma ambitioner med skolan. Och annars också att dom är från 
skolor där dom inte kommit fram lika långt fram. 
Mikael (intervjuare): Men det blev ett bra val för honom, att byta högstadie-
skola? 
Göran: Alldeles utmärkt för honom. Och även om det vi pratar om invandrare, 
så är det inte det som, det finns invandrare som går där också. Inte så många, 
men jag tror att det finns ett par två tre stycken bara i Karls närmaste klass. 
Men det är ju då bara dom som verkligen bryr sig om sin utbildning. Dom är 
ambitiösa och lika duktiga i allt vad jag förstår. 

Göran pekar inte ut elever med ”utländsk bakgrund” som anledningen till att 
han valde bort den mer närliggande skolan. Det han säger att han vill undvika 
är andra ”sorters” elever (de som han menar inte är lika ambitiösa), vilka här 
utgörs av elever som kommer från områden som i jämförelse med Gullvivan 
har lägre socioekonomisk standard och som enligt Göran gått på sämre skolor 
innan. Förutsatt att ”invandrare” är ambitiösa elever beskriver han dem inte 
som ett problem. Även om den undvikande praktikens primära syfte, där den 
geografiskt närmaste skolan väljs bort, inte är att flytta sonen från en skola 
med elever som har ”utländsk bakgrund” blir konsekvensen ändå att skolan 
med fler elever som har ”utländsk bakgrund” väljs bort för en skola där färre 
elever har ”utländsk bakgrund”. Sett till intervjun som helhet finns det också 
ett underliggande antagande i Görans resonemang om att elever med ”utländsk 
bakgrund” mer sällan tillhör den grupp han beskriver som ambitiösa. Exem-
pelvis när han i resonemanget ovan poängterar att de fåtaliga eleverna med 
”utländsk bakgrund” på samma skola som Karl bara utgörs av de som verkli-
gen bryr sig, vilket antas skilja dem från andra som inte i lika stor utsträckning 
gör det.  

Något som utmärker intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner 
jämfört med de som har arbetarklasspositioner är att elevers “utländska bak-
grund” i vissa situationer kan ses som en direkt fördel. Ellinors dotter Fia går 
på en högstatusskola med internationell inriktning där många elever är födda 
i andra länder och har andra modersmål, vilket hon menar är särskilt fördel-
aktigt som kontrast till att växa upp i ett område som Gullvivan där alla är 
typiska ”vita svenskar”. 

Ellinor (personalrekryterare, Gullvivan): Jag blev jätteglad när Fia pratade om 
att hon var intresserad av X [den aktuella skolan]. Det tyckte jag var, jag har 
stöttat henne helt i det och hoppades verkligen att hon skulle vilja det. Det är 
för mig också, lite att, men att Gullvivan är ju verkligen ett område med, ja 
typiska vita svenskar mest. Nu får hon andra inblickar in i hennes liv också, så 
hennes värld blir så mycket större än bara Gullvivan.  

Exakt i vilken utsträckning Ellinor har varit en del av beslutet i val av skola är 
svårt att avgöra. Hon beskriver det själv som i första hand dotterns beslut, men 
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att hon påverkat en del, varför det går att säga hon är delaktig i denna kontakt-
sökande praktik. 

Evas yngsta dotter går också på en internationell skola där all undervisning 
hålls på engelska.  Eleverna är dock till största del ”svenska” även om det 
också förekommer elever från andra länder. 

Eva (läkare, Gullvivan): Det är både språket. Att hon får säkerheten med eng-
elskan. Det skulle hon aldrig få på samma sätt i en vanlig svensk skola. Och 
när hon sen dagligen måste kommunicera med internationella elever och inte 
bara kan ta till svenskan om det behövs. Det är så man måste lära sig om man 
vill leva i globaliseringen som vi har nu.  

Den kontaktsökande praktiken att söka till en skola med utländska elever, och 
kommunikation på engelska, har här ett tydligt strategiskt inslag, där Evas för-
hoppning är att det ska förbereda dottern för ett liv under vad hon beskriver 
som globaliseringen. Det handlar i både Ellinors och Evas fall nästan uteslu-
tande om att deras barn kommer läsa med elever som tillhör högstatusgrupper, 
både genom att de tillskrivs samhörighet med statusmässigt generellt högt an-
sedda icke-svenska ”grupper” och att de bedöms som högpresterande elever 
som går på ansedda skolor. 

Den uppdelning Göran gör mellan icke-ambitiösa, prestationsmässigt 
sämre (eller mer resurskrävande) elever med ”utländsk bakgrund” och ambi-
tiösa högpresterande elever med ”utländsk bakgrund” återkommer hos andra 
av intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner. Medan intervjuper-
sonerna beskriver undvikande praktiker gentemot elever med ”utländsk bak-
grund” som kommer från socioekonomiskt svagare områden, förekommer i 
andra situationer kontaktsökande praktiker gentemot elever med ”utländsk 
bakgrund” i skolor med hög status.  

8.4 Avslutande analys: Den klassade geografins 
villkorande av handlingsutrymme och betydelse för 
praktikernas konsekvenser 
Klasspositionerna villkorar möjligheter på bostadsmarknaden och därmed 
vilka områden som är tillgängliga för intervjupersonerna att bosätta sig i. Även 
om antalet personer med ”utländsk bakgrund” varierar stort mellan olika bo-
stadsområden med liknande socioekonomisk status följer de för studien valda 
områdena ett generellt mönster, där urbana områden som förutsätter höga in-
komster generellt är mer segregerade med en låg andel boende som har ”ut-
ländsk bakgrund” (Lilja, 2015; Andersson, 2007). Klasspositionen, tillsam-
mans med skillnader kopplade till klasstillhörighet och klassbakgrund, medför 
att intervjupersonerna med arbetarklasspositioner genomgående oftare vistas 
i geografiska områden där de möter personer med ”utländsk bakgrund”. Detta 
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har också betydelse för skillnader mellan de två studerade grupperna för var 
praktikerna sker och hur handlingssituationerna där de förekommer villkoras. 

I det här avsnittet diskuteras först till klassposition kopplade variationer av 
olika typer av negativt särskiljande praktiker, både gentemot enskilda perso-
ner och gentemot geografiska områden och skolor, och sedan varför andelen 
”svenskar” respektive personer med ”utländsk bakgrund” som bor i ett område 
framstår som betydelsefull för praktiker gentemot området. Begreppen ”white 
flight” och ”white avoidance” står i centrum, men de är inte tillräckliga för att 
förklara undvikande praktiker mot områden eller platser där många anses ha 
”utländsk bakgrund”.  Framförallt är det centralt att även beakta hur antalet 
personer med ”utländsk bakgrund” anses påverka områdens status. Slutligen 
avhandlas hur den befintliga bostadssegregationen och hierarkin mellan olika 
rasifierade ”grupper” kan leda till undvikande praktiker, men också hur iden-
titetsneutrala mekanismer måste beaktas för att förstå orsakerna till dessa. 

Klassade praktikmönster: undvikande respektive korrigerande 
praktiker 
Tydliga klassmönster framträder för de praktiker som förekommer mot perso-
ner med “utländsk bakgrund”, både kopplade till personer som bor i det egna 
området och andra geografiska områden. Det är endast intervjupersonerna 
med arbetarklasspositioner som beskriver undvikande praktiker i det egna bo-
stadsområdet. Praktikerna riktas då mot ”grupper” eller ”gäng” där flera av 
medlemmarna endast är på besök i Blåklockan. Intervjupersonerna med arbe-
tarklasspositioner träffar inte bara mycket oftare personer med ”utländsk bak-
grund” i Blåklockan än vad de med mer privilegierade klasspositioner gör i 
Gullvivan – de hamnar också betydligt oftare i situationer de potentiellt skulle 
vilja undvika. Intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner be-
skriver överhuvudtaget inga situationer i Gullvivan där de möter personer med 
”utländsk bakgrund” i grupp. Klassjämförande slutsatser utöver just de mar-
kanta skillnaderna i vilka situationer de befinner sig i – vilka är en tydlig kon-
sekvens av skilda klasspositioner – är därför svåra att dra gällande skillnader 
i förekomsten av undvikande praktiker. Det gäller även orsakerna till de und-
vikande praktikerna i Blåklockan som kommer analyseras närmare senare. De 
strategiskt kontaktsökande praktikerna som de med mer privilegierade klass-
positioner beskriver kan inte heller förstås som motsats till undvikande prak-
tiker, utan handlar om självvalda situationer med helt andra motiv. 

En annan tydlig skillnad mellan intervjugrupperna är att de med mer privi-
legierade klasspositioner vid de fåtal situationer i Gullvivan då de möter bete-
enden från personer med ”utländsk bakgrund” korrigerar dessa istället för att 
undvika situationerna. Det gäller för samtliga sådana situationer som kom upp 
under intervjuerna. Korrigerande praktiker förekommer också bland de med 
arbetarklasspositioner mot personer med ”utländsk bakgrund” i Blåklockan, 
men då som en typ av praktik bland andra möjliga och sällan det första de 
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prövar. Motsvarande klassmönster diskuteras i relation till kollegor med ”ut-
ländsk bakgrund” i kapitel 6, där de till klass kopplade skillnaderna i struktu-
rella villkor vid de handlingssituationerna främst förklaras genom olika grader 
av auktoritet. Även i situationerna som diskuteras i det här kapitlet verkar det 
finnas en skillnad i möjligheten att utöva auktoritet, då de korrigerande prak-
tikerna bland de med privilegierade klasspositioner verkar få önskad effekt 
vid samtliga tillfällen. Medan auktoriteten i situationer där intervjupersonerna 
möter kollegor är kopplad till yrkesroll och anställningsrelation, är det här 
svårare att identifiera mekanismen bakom skillnaderna i relation till klasspo-
sition. Det som går att säga är att de beskrivna korrigerande praktikerna ofta 
är stödda av normcirklar, vilket gäller för båda områdena, och att normregle-
ringen baserad på intervjupersonernas beskrivningar verkar vara striktare i 
Gullvivan. Det är en normreglering som tydligt knyts till “svenska” normer 
och stöds av vad som framstår som både föreställda och faktiska normcirklar 
för vad som gäller i Sverige och Gullvivan. Samtidigt är det svårt att jämföra 
valet av korrigerande respektive undvikande praktiker och vilka konsekvenser 
det får, då det finns tydliga skillnader mellan de handlingssituationer de före-
kommer i. Utöver att det bor betydligt fler med ”utländsk bakgrund” i Blå-
klockan jämfört med i Gullvivan, riktar också intervjupersonerna med arbe-
tarklasspositioner de undvikande och korrigerande praktikerna mot grupper 
av personer, medan de bland intervjupersonerna med mer privilegierade klass-
positioner handlar om korrigerande praktiker som riktas mot individer.  

När det kommer till Förorten skiljer sig inte uppfattningarna tydligt åt mel-
lan de klassmässigt konstruerade grupperna. Förorten förknippas med pro-
blem som relateras till att många som bor där har ”utländsk bakgrund”, men 
undviks också av socioekonomiska skäl som pekar mot i huvudsak identitets-
neutrala mekanismer. Ojämlikheten på bostadsmarknaden innebär dock att 
Förorten av främst ekonomiska skäl för de med arbetarklasspositioner helt en-
kelt inte kan avfärdas som alternativ att bo i. Det innebär att de beskriver und-
vikande praktiker i form av att flytta från, eller efter övervägande inte flytta 
till, Förorten. De med mer privilegierade klasspositioner överväger aldrig att 
bosätta sig i områden på Förortens socioekonomiska och statusmässiga nivå 
oberoende av hur många av de boende där som har ”utländsk bakgrund”. Bort-
sett från att intervjupersonerna med arbetarklasspositioner beskriver konkreta, 
undvikande praktiker för att inte bo i Förorten, framstår de med mer privilegi-
erade klasspositioner annars mer benägna att undvika dessa områden. Det vi-
sar sig genom kollektiva undvikande praktiker som syftar till att få familje-
medlemmar och bekanta att lämna Förorten. Framförallt vill de inte att 
”svenska” kvinnor, vilka beskrivs som särskilt utsatta bland många med ”ut-
ländsk bakgrund”, i deras närhet ska bo i Förorten. En del av förklaringen till 
detta kan vara att de med privilegierade klasspositioner har större ekonomiska 
resurser att kunna hjälpa personer de känner att flytta, men också att de upp-
lever Förorten som mer riskabel eller farligare att vistas i jämfört med de som 
har arbetarklasspositioner.  
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En större oro för att överhuvudtaget vistas i Förorten märks också genom 
olika försiktighetspraktiker. I kapitel 5 beskrivs hur intervjupersoner med ar-
betarklasspositioner använder egna erfarenheter för att göra motstånd mot och 
omförhandla negativa föreställningar om Förorten, även om egna erfarenheter 
också kan användas som argument för att verkligheten är värre än vad som 
skildras i exempelvis media. Genomgående är att de med mer omfattande egna 
erfarenheter av Förorten – vilket är betydligt vanligare bland dem med arbe-
tarklasspositioner – visserligen kan beskriva Förorten i negativa termer och 
som en farlig plats, men i betydligt mindre utsträckning verkar vara rädda för 
att faktiskt vistas där. Intervjupersonerna med mer privilegierade klassposi-
tioner lever, som en konsekvens av sin klassposition, klasstillhörighet och 
klassbakgrund, överlag mer segregerade vardagsliv med färre kontakter med 
personer som har ”utländsk bakgrund”. De undvikande praktikerna i relation 
till Förorten och skolor där elever har ”utländsk bakgrund”, visar att det inte 
bara är en direkt effekt av deras privilegierade klassposition, utan att de också 
aktivt bidrar till att begränsa sina vardagskontakter med personer som har ”ut-
ländsk bakgrund” i sammanhang och situationer som de själva inte väljer. De 
finns visserligen också intervjupersoner med mer privilegierade klassposit-
ioner som aktivt valt skolor för sina barn där ett stort antal elever har ”utländsk 
bakgrund”. Det handlar då emellertid uteslutande om geografiskt centralt be-
lägna skolor med internationell inriktning som har hög status och där eleverna 
med ”utländsk bakgrund” kommer från privilegierade klassbakgrunder och 
undervisningen i regel bedrivs på engelska.  

”Lagom nivå” av personer med utländsk bakgrund 
Själva andelen personer med ”utländsk bakgrund”, som bor i ett område eller 
går på en skola framstår som en orsak – kopplad till mekanismer på olika ni-
våer – för undvikande praktiker. Även vilken ”utländsk bakgrund” personerna 
har spelar in. Blåklockan beskrivs av de med arbetarklasspositioner som ett 
tryggt och bra område att bo i. I samband med de omdömena lyfts det fram att 
det är positivt att en stor andel ”svenskar” bor i området, att många pratar 
svenska och att det är en ”lagom” blandning av ”svenskar” och personer med 
”utländsk bakgrund”. Charlotte och Lasse kontrasterar exempelvis Blå-
klockan mot områden som de uppfattar som sämre genom att hänvisa till att 
det där bor en större andel personer med ”utländsk bakgrund”. I Gullvivan bor 
enbart ett fåtal personer med ”utländsk bakgrund”. Visserligen använder ingen 
av de med mer privilegierade klasspositioner detta som ett explicit argument 
för sitt bostadsval, men områden och skolor där elever har ”utländsk bak-
grund” undviks samtidigt i andra situationer. 

När intervjupersonerna talar om varför de inte vill bo i vissa områden eller 
att de själva eller deras barn inte vill gå i skolor där andelen personer över-
skrider en ”lagom” nivå, anger de själva explicit eller implicit fyra olika an-
ledningar. Dessa är 1) en önskan om att bo med människor som uppfattas som 
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kulturellt lika, 2) att ett stort antal personer med ”utländsk bakgrund” associe-
ras med olika sociala problem, 3) att ett stort antal personer med ”utländsk 
bakgrund” tros försämra de egna eller de egna barnens möjligheter och 4) att 
statusen på bostadsområdet påverkas negativt om en för stor andel som bor 
och vistas i området har ”utländsk bakgrund”. De tre första anledningarna åter-
kommer oberoende av klassposition, även om de beroende på klassposition 
kan följas av olika typer praktiker. Däremot nämns negativ påverkan på om-
rådets status endast av de med arbetarklasspositioner. Framförallt används de 
nämnda anledningarna för att motivera undvikande praktiker gentemot både 
bostadsområden och skolor där en lagom nivå av personer med ”utländsk bak-
grund” anses ha överskridits, men de nämns även i relation till korrigerande, 
exkluderande och försiktighetspraktiker. 

De olika anledningarna kommer nu diskuteras mer ingående. Den första 
anledningen är kopplad till uppfattningar om betydelsen av kulturell likhet och 
olikhet. Båda de teoretiska begreppen ”white flight” och ”white avoidance” 
bygger analytiskt på människors vilja att leva nära människor som uppfattas 
som lika dem själva kulturellt och utseendemässigt. Ingen av intervjuperso-
nerna talar i det här sammanhanget i termer av utseende eller ras, men kulturell 
etnisk likhet tas upp som fördelar. Ett tydligt exempel på ”white flight” är 
Katharinas önskan om att hennes mamma ska flytta från ett område hon asso-
cierar med Förorten och dit det flyttat många ”somalier”, eftersom hon inte 
tror att hennes mamma kan ha något gemensamt med de som flyttat in. Sam-
tidigt som ”white flight”-begreppet här identifierar en mekanism på situation-
erad interaktionsnivå, i form av strävan efter att leva med personer som är 
kulturellt lika, som kan förklara undvikande praktiker mot områden där för 
många upplevs ha ”utländsk bakgrund”, är dess teoretiska förklaringskraft be-
gränsad när det kommer till att förklara varför den viljan finns. Snarare än att 
reducera ”white flight” till något på en psykobiografisk nivå, menar jag att det 
är centralt att förstå beteendet i relation till rasifierade hierarkier baserade på 
utbredda föreställningar i det kulturella systemet om skillnader mellan olika 
rasifierade ”grupper”.  

Den andra anledningen gäller att ett stort antal boende med ”utländsk bak-
grund” återkommande associeras med olika sociala problem, medan ett om-
råde med fler ”svenskar” i stället signalerar trygghet. Det är en uppfattning 
som är utmärkande för invandrarproblemperspektivet på Förorten och åter-
kommer oberoende av klassposition. Bland de med arbetarklasspositioner är 
detta ofta en bland flera olika skäl till undvikande praktiker gentemot Föror-
ten. Bland de med privilegierade klasspositioner som vill hjälpa kvinnor i fa-
miljen att flytta från Förorten framhålls däremot den uppfattade numerära do-
minansen av personer med ”utländsk bakgrund”, samt att dessa personer sam-
mankopplas med vad de ser som särskilt kvinnoförtryckande kulturer, som 
den främsta orsaken till att de deltar i kollektiva undvikande praktiker. Det är 
svårt att identifiera de avgörande mekanismerna bakom uppfattningen, men 
vad som framstår som etablerade föreställningar om Förorten i det kulturella 
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systemet, vilka ofta förmedlas via normcirklar, verkar vara mer betydelsefullt 
än egna erfarenheter. Det samma gäller för föreställningar om ”gruppen” eller 
”hopen” av personer med ”utländsk bakgrund”, särskilt vissa rasifierade 
”grupper”, som opålitliga, hotfulla och farliga. Vidare förstärks uppfattningen 
av att rasifierade ”grupper” ofta bor i områden med låg socioekonomisk status 
och medföljande problem. Vid sidan av de undvikande praktikerna har upp-
fattningarna om en koppling mellan en stor andel personer med ”utländsk bak-
grund” och sociala problem även betydelse för varför praktiker i Blåklockan 
främst riktas mot grupper eller gäng av personer med ”utländsk bakgrund” 
samt de försiktighetspraktiker som intervjupersonerna med mer privilegierade 
klasspositionen använder sig av när de själva eller personer de känner vistas i 
Förorten.  

En tredje anledning innebär att ett stort antal personer med ”utländsk bak-
grund” associeras med sociala problem, samt att personer med ”utländsk bak-
grund” bedöms försämra de egna eller barnens möjligheter i livet. Detta gäller 
särskilt vid undvikande av vissa skolor. De med arbetarklasspositioner vill 
undvika ”mångetniska förortsskolor” som uppfattas som för dåliga och där 
elevsammansättningen kan ha en negativ inverkan på de egna barnens utveckl-
ing av det svenska språket. Här används också ”se till individen”- argumentet 
för att påpeka det felaktiga i att personer med ”utländsk bakgrund” får extra 
hjälp och därigenom mer resurser än ”svenskar”. För de med mer privilegie-
rade klasspositioner, Katharina undantaget, är de ”mångetniska förortssko-
lorna” inget de förhållit sig till. Emellertid kan ett mindre antal elever med 
”utländsk bakgrund”, särskilt från socioekonomisk svagare områden, leda till 
att skolan undviks då intervjupersonerna bedömer de eleverna som mer re-
surskrävande och antar att de presterar sämre i skolan och är mindre studie-
motiverade. Hur detta ska förstås i relation till identitetskänsliga respektive 
identitetsneutrala mekanismer diskuteras i nästa avsnitt. 

Det finns här ingen motsättning mellan dessa tre anledningar till att vilja 
undvika områden eller skolor där många har ”utländsk bakgrund”, tvärtom 
kan de förstärka varandra. De flertaliga tillfällen när intervjupersoner undvi-
ker eller lämnar bostadsområden och skolor för att ett för stort antal boende 
eller elever har ”utländsk bakgrund” kan analyseras som olika varianter av 
”white avoidance” och ”white flight”, men strävan efter kulturell likhet är bara 
en anledning som intervjupersonerna anger för att motivera de undvikande 
praktikerna. De andra två diskuterade anledningarna pekar mot betydelsen av 
delvis andra mekanismer.  

Den fjärde anledningen går ut på ”lagom blandning”. Det är främst inter-
vjupersonerna med arbetarklasspositioner som refererar till en ”lagom bland-
ning” eller en ”gräns” för hur många personer med ”utländsk bakgrund” som 
kan bo i ett område utan att det framstår som en nackdel och det är endast de 
som diskuterar denna gräns i relation till det egna bostadsområdet. Ett skäl till 
att de anser det betydelsefullt att tillräckligt många som bor i ett område är 
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”svenskar” är att det påverkar bostadsområdens anseende. När intervjuperso-
nerna talar om att en hög andel “svenskar” signalerar att Blåklockan är ett bra 
område är det också ett antagande om Blåklockans anseende i andras ögon. 
Hur andra värderar Blåklockan har betydelse, eftersom statusen på området de 
bor i av några intervjupersoner också upplevs påverka hur de själva blir sedda 
som individer, åtminstone i vissa situationer. Det vill säga att boendet i form 
av områdets status påverkar den egna statusen (jfr Andersson, 2001, s. 141). 

Status kan analytisk separeras från klass, där exempelvis ”etnicitet” med 
Webers terminologi är en fråga om status. Men det är tydligt att bostadsområ-
denas status också påverkas av de boendes klassposition och olika socioeko-
nomiska faktorer. Statusen är här beroende av uppfattningar om rasifierade 
statushierarkier i det kulturella systemet som också går att identifiera i relation 
till sociala strukturer och var människor bor, varför kulturella och sociala 
strukturer samverkar och förstärker varandra på en kontextuell resursnivå. Mi-
lan beskriver hur han blir bedömd från ett statusmässigt underläge genom att 
han själv inte alltid ses som ”svensk” och att han bedöms ännu hårdare om 
han inte kan säga att han bor i ett bra socioekonomiskt område. När Charlotte 
pratar om Vårberg handlar det om att andra tror att det bara bor fattiga eller 
invandrare i Vårberg. Samtidigt kan olika strukturer ha olika stor betydelse i 
olika situationer. De räcker att okända personer med ”utländsk bakgrund” vis-
tas i Blåklockan, trots områdets i jämförelse med Förorten bättre socioekono-
miska status, för att Charlotte ska oroa sig för att föräldrar till hennes dotters 
vänner inte ska låta sina barn komma dit. Hon syftar då på föräldrar som bor i 
statusmässigt mer fördelaktiga områden som inte har det ”problemet”. Ge-
nomgående när intervjupersonerna med arbetarklasspositioner talar om hur de 
bedöms i relation till sitt bostadsområde, handlar det i första hand om att de 
bedöms av dem som befinner sig högre upp i klass- och statushierarkier. 

Att personer med ”utländsk bakgrund”, särskilt vissa rasifierade ”grupper”, 
påverkar bostadsområdens status negativt beror på kulturella statushierarkier 
och faktiska rasifierade hierarkier på bostadsmarknaden. Den negativa status-
påverkan utgör inte bara en betydelsefull mekanism för intervjupersonernas 
undvikande praktiker gentemot Förorten, utan också för de korrigerande och 
exkluderande praktiker som riktas mot samlingar av personer med ”utländsk 
bakgrund” som vistas i Blåklockan. Oron uppstår för att samlingar av personer 
med ”utländsk bakgrund” tros påverka Blåklockans status och i förlängningen 
intervjupersonernas egen status genom att det hotar Blåklockans rykte som ett 
bra, tryggt och ”svenskt” område i andras ögon. 

Den uppåtgående klassresans segregerande konsekvenser  
Sammantaget redogör intervjupersonerna för ett stort antal tillfällen då de för-
håller sig till bostadsområden, platser och skolor där många som har ”utländsk 
bakgrund” befinner sig. Antalet personer med ”utländsk bakgrund” har också 
ofta en avgörande betydelse för deras undvikande praktiker. Samtidigt finns 
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det med Carters och Fentons terminologi en risk att överetnifiera intervjuper-
sonernas strategier och reducera deras beslut på bostadsmarknaden till att en-
bart handla om en fråga om ”svenskar” respektive personer med ”utländsk 
bakgrund”. Människors val om vart de ska flytta beskrivs av Andersson som 
en komplex process, vilken ofta består av en mängd olika faktorer relaterade 
till både identitetskänsliga och identitetsneutrala mekanismer (Andersson, 
2001). Avgörande för beslutet om boende är bland annat kvalitén på skolorna 
i närheten av områdena, vars rykte i sin tur ofta påverkas av närområdet (Kall-
stenius, 2010). De undvikande praktikerna sker på en redan strukturerad bo-
stadsmarknad med rasifierade hierarkier. Detta innebär att strävan efter att bo 
i ett socioekonomiskt och statusmässigt fördelaktigt bostadsområde kommer 
innebära ett undvikande av personer med ”utländsk bakgrund”, åtminstone av 
de rasifierade ”grupper” som finns längst ner i hierarkin, oavsett skälen till att 
flytta. Lena Sohl har beskrivit hur uppåtgående förflyttningar i en klasshie-
rarki ofta innebär rumsliga förflyttningar, där just Förorten ses som ett sym-
boliskt hinder för klassresan i och med att detta rum associeras med under-
klassen (Sohl, 2014, kap. 7). Katharina och Emma beskriver att de var måna 
om att lämna Förorten för att börja läsa på gymnasiet någon annanstans. Kat-
harina var rädd att bli sammankopplad med elever med ”utländsk bakgrund” 
och därmed drabbas av lärarnas lägre ställda studiemässiga förväntningar. För 
henne var det därför de undvikande praktikerna en medveten strategi för att 
byta till en skola där många elever var ”svenskar”. För Emmas undvikande 
praktiker är mekanismen snarare en upplevd disidentifikation med arbetar-
klassen och en önskan om att gå i en bättre skola med elever som hon upplever 
som klassbakgrundsmässigt mer lika henne själv. Oavsett detta blir konse-
kvenserna i form av undvikande av Förorten och ”mångetnisk” skola snarlika 
för Emma och Katharina. Konsekvensen att lämna Förorten, liksom i Emmas 
fall, förekommer inte bara då det finns en uttalad strategi att röra sig uppåt i 
klasshierarkin, utan det kan räcka med en strävan efter förbättrade socioeko-
nomiska villkor. För att förstå skillnader mellan intervjupersonerna med arbe-
tarklasspositioner och intervjupersonerna med mer privilegierade klassposit-
ioner när det kommer till de undvikande praktikerna gentemot bostadsområ-
den och skolor där många har ”utländsk bakgrund” måste praktikerna också 
analyseras i relation till identitetsneutrala mekanismer och sådana identitets-
känsliga mekanismer som inte har med utländsk bakgrund att göra (som Em-
mas disidentifikation med arbetarklassen).  

Det fria skolvalet105 har inneburit en ökad segregation mellan olika skolor 
både i fråga om elevers bakgrund (föräldrars ekonomi, utbildningsnivå och 

                               
105 Friskolereformerna och införandet av det fria skolvalet är en fortsättning på en förändring i 
det svenska utbildningssystemet sedan mitten av 1980-talet.105 Från att målsättningen tidigare 
enligt Magnus Dahlstedt varit att genom utbildning gradvis utjämna social och ekonomisk 
ojämlikhet som kommer av kapitalismens polariserande effekter, betonas nu i stället elevers 
och föräldrars valfrihet (och skyldighet) att välja utbildning som kan fungera som individuella 
språngbrädor. Skolan har i större utsträckning än tidigare blivit en angelägenhet för den enskilda 
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födelseland) och deras skolresultat. De skolor som tillhör de största förlorarna 
på den nya utbildningsmarknaden är ”mångetniska” skolor i den socioekono-
miskt utsatta Förorten. De elever som presterar bättre rör sig mot innerstads-
skolorna medan de svagare antingen blir kvar eller tvingas söka sig till andra 
skolor, i andra utsatta områden (Kallstenius, 2010; Dahlstedt 2007). En skolas 
dåliga rykte behöver inte återspegla prestationerna hos varken elever eller lä-
rare (Brune, 2012), men medan det vid vissa tillfällen är uppenbart att skol-
bortvalet handlar om att undvika elever med ”utländsk bakgrund” finns det 
också anledningar som pekar mot betydelsen av identitetsneutrala mekan-
ismer. Bland de med arbetarklasspositioner som valt bort ”mångetniska” sko-
lor har detta föregåtts av många överväganden och ett stort antal olika anled-
ningar tas upp. En är att av olika skäl just vilja undvika elever med ”utländsk 
bakgrund”, men de har ofta också inhämtat information om skolorna som pe-
kar mot betydelsefulla identitetsneutrala mekanismer, såsom studieresultat, 
lärartäthet, skolans utseende, pedagogiska inriktningar och utvärderingar, in-
nan de fattat sina beslut. Valet att undvika ”mångetniska förortsskolor” måste 
därför förstås i relation till en komplex samverkan av identitetsneutrala och 
identitetskänsliga mekanismer, där deras inbördes relationer och styrkeförhål-
landen varierar i relation till olika handlingssituationer och praktiker. Char-
lottes respektive Ellinors döttrars skolval kan användas som illustration över 
hur olika handlingssituationer kan se ut. Charlotte önskar flytta sin dotter från 
en ”mångetnisk” förskola med avsikten att hon ska vara omgiven av fler elever 
med svenska som modersmål, medan Ellinor vill placera sin dotter i en inter-
nationell skola där många elever har ”utländsk bakgrund” och undervisningen 
sker på engelska. Ellinor anger också som skäl att skolan fungerar som en 
fördelaktig kontrast till det ”vita svenska” Gullvivan. Det är en grov förenk-
ling att tolka Charlottes undvikande praktiker och Ellinors kontaktsökande 
praktiker mot elever som har ”utländsk bakgrund” som orsakat av två motstri-
diga förhållningssätt till personer med ”utländsk bakgrund”. Praktikerna bör 
snarare förstås som att undvika en ”mångetnisk skola” i ett socioekonomiskt 
svagt område respektive att välja en centralt belägen internationell högstatus-
skola med i huvudsak högpresterande elever som undervisas på engelska. 

Sammantaget visar kapitlet på hur boendet och en klassad geografi – där 
klasspositionens betydelse för var människor bor, i vilka områden de visats 
och har vänner och släktingar som bor i och vilka skolor som är aktuella att 
gå på – har betydelse för vilka personer med ”utländsk bakgrund” de träffar, 
hur ofta och i vilka handlingssituationer det sker. Sammantaget har det bety-
delse för klasskillnader både i fråga om vilka praktiker som främst förekom-
mer och vilka mekanismer som kan förklara olika rasistiska och negativt sär-
skiljande praktiker mot personer med ”utländsk bakgrund” – i det egna bo-

                               
familjen där föräldrar och elever förväntas att aktivt välja ”rätt” skola och där de själva får ta 
en stor del av skulden om den valda utbildningen inte är bra (Dahlstedt, 2007, s. 22f).   
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stadsområdet, i relation till områden där förhållandevis många boende har ”ut-
ländsk bakgrund” och skolor där förhållandevis många elever har ”utländsk 
bakgrund”. I nästa kapitel, avhandlingens slutkapitel, diskuteras och utvecklas 
några av avhandlingens viktigaste bidrag.       
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9 Hur klass gör skillnad: klass, praktiker och 
mekanismer (slutkapitel) 

Det övergripande syftet med avhandlingen är inte bara att besvara frågan om 
klass har betydelse för rasistiska och andra negativt särskiljande praktiker mot 
personer som anses ha utländsk bakgrund, utan också hur klass har betydelse. 
Avhandlingen visar på skillnader mellan de två klassmässigt skilda studerade 
grupperna av intervjupersoner, både i fråga om vilka negativt särskiljande 
praktiker som främst förekommer i olika sammanhang och hur klassposition i 
sig är en avgörande mekanism för negativt särskiljande praktiker. Vidare har 
klasspositionen också betydelse för praktikerna genom strukturellt villkorande 
av olika handlingssituationer. Återkommande klasskillnader och vad som 
framstår som betydelsefulla mekanismer kommer att diskuteras från olika ut-
gångspunkter i det här avslutande kapitlet.  

Själva ansatsen att identifiera generativa mekanismer bakom de negativt 
särskiljande praktikerna diskuteras inledningsvis i relation till avhandlingens 
sociala ontologi, metodologiska utgångspunkter och metodval. Det finns flera 
skillnader mellan de båda grupperna av intervjupersoner och vilka praktiker 
som främst förekommer. En av de mest intressanta skillnaderna är den mer 
frekventa förekomsten av korrigerande praktiker bland intervjupersonerna 
med privilegierade klasspositioner, medan undvikande praktiker förekommer 
mer frekvent hos intervjupersonerna med arbetarklasspositioner.  

Efter det diskuteras slutsatser som är kopplade till de marxistiska och we-
berianska teorier som haft avgörande betydelse för studiens utformande, och 
vilka förtjänster respektive begränsningar de båda teoritraditionerna har när 
det kommer till möjligheten att förklara olika praktiker. Avslutningsvis disku-
teras de olika typerna av praktiker och de mest centrala mekanismerna som 
avhandlingens viktigaste bidrag i relation till tidigare forskning och vilka möj-
liga studier som kan vidareutveckla resultaten. 

9.1 Att identifiera generativa mekanismer 

Praktiker är genom Archers och Elder-Vass teoretiska ansatser brett definie-
rade i avhandlingen – från enskilda oreflekterade handlingar till övervägda 
beslut bestående av flera olika handlingar. Vidare kan graden av reflexivitet 
och styrkeförhållandet mellan struktur och aktör variera mellan olika praktiker 
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och mellan olika handlingssituationer. Studiens design påverkar vilka prakti-
ker, och vilka orsaker till praktikerna, som främst är möjliga att identifiera. 
Empirin kommer både från intervjuer och observationer, men det är intervju-
erna som har varit avgörande för att kunna identifiera de olika praktikerna – 
det vill säga att kategoriserandet och analyserandet av praktikerna är baserade 
på intervjupersonernas egna beskrivningar. En av de största fördelarna med 
intervjuer är möjligheten att fånga människors sätt att resonera och att få reda 
på vilka motiv som driver dem. Intervjusituationen innebär att möjligheterna 
att studera praktiker som föregås av tydliga överväganden är större än att stu-
dera vardagliga praktiker som inte intervjupersonerna i lika stor utsträckning 
reflekterar över eller nödvändigtvis ens är medvetna om själva. Det är nästan 
en motsägelse att lyckas identifiera praktiker som är direkt relaterade till ha-
bitus, och sker mer eller mindre omedvetet, genom vad intervjupersoner be-
rättar.   

Trots användandet av intervjuer och fokus på intervjupersonernas sätt att 
motivera, och resonera kring, olika praktiker, är det också en viktig del att 
analysera betydelsen av de strukturella villkor som utmärker olika handlings-
situationer. Med utgångspunkt i Archers teoretiska arbete om en analytisk du-
alism mellan struktur och aktör är en central tanke att intervjuer med fokus på 
människors vardagsliv också ger en möjlighet att identifiera strukturella vill-
kor med betydelse för deras handlande. Människor erfar effekterna av struk-
turer i sina vardagsliv, vilket tillsammans med olika former av statistik om 
deras klassposition gör det möjligt att även fånga strukturella villkor genom 
att analysera intervjupersonernas beskrivningar av sina liv. Intervjupersoner-
nas återkommande beskrivningar av hur kunder och brukare eller människor i 
deras närhet värderar rasifierade ”grupper” olika, visar exempelvis på effek-
terna av rasifierade hierarkier. Att komplettera Archers morfogenetiska ansats 
med Elder-Vass sammanförande av habitus och reflexivitet inom en analytiskt 
dualistisk social ontologi är att teoretiskt ytterligare öppna upp för strukturers 
möjliga betydelse. 

I syftet ingick att identifiera centrala generativa mekanismer som kan för-
klara förekomsten av olika praktiker och skillnader mellan de olika grupperna 
av intervjupersoner. Den allmänna avsaknaden av forskning och mer omfat-
tande kunskaper om vilka dessa mekanismer kan vara är ett argument för den 
här studiens genomförande och ger den även ett explorativt inslag. Snarare än 
att på förhand bestämma några möjliga mekanismer att studera i ett specifikt 
sammanhang är studien baserad på ett angreppssätt där sammanhang som är 
utmärkande för en klasstillvaro studerats från en vidare utgångspunkt. Enligt 
den kritiska realismen är verkligheten indelad i tre domäner: den empiriska, 
den faktiska och verklighetsdomänen. I verklighetens domän, som omfattar de 
övriga domänerna, finns de strukturinbäddade kausala mekanismerna som får 
saker att hända i världen (för en översikt se Seldén 2005, s. 79f). Den empi-
riska domänen som vi direkt erfar är alltså bara en, och en relativt liten, del av 
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verkligheten. Verkligheten är med andra ord inte heller transparent. Veten-
skapen bör enligt perspektivet studera händelser med uppgiften att identifiera 
de generativa mekanismer vars effekter leder till de studerade händelserna, 
men dessa mekanismer är ofta inte synliga (exempelvis gravitationskraften el-
ler klasstrukturen) och vi kan endast erfara deras effekter. Att identifiera och 
analysera generativa mekanismer innebär enligt den kritiska realismen att 
kunna beskriva hur de är strukturerade – att förstå deras kausala krafter och 
särskilja de nödvändiga från de kontingenta relationerna för mekanismens sätt 
att verka (Elder-Vass, 2010, s. 45ff; Seldén, 2005, s. 82; Danermark m.fl., 
2003, s. 95). Det varierar hur utförliga beskrivningarna av de identifierade 
mekanismerna i den här studien är. Att mer utförligt kunna beskriva mekan-
ismernas kapaciteter och möjliga effekter i olika kontexter kräver mer speci-
fika studier. Genom att ändå peka mot centrala mekanismer vill jag inte bara 
säga något om orsakerna bakom olika praktiker utan också visa på möjliga 
fortsatta studier för betydelsen av klass för rasistiska och negativt särskiljande 
praktiker. 

9.2 Att undvika eller korrigera: klasspositionens 
villkorande av handlingssituationer  
Ett av studiens viktigaste resultat är att de praktiker som förekommer i olika 
sammanhang varierar beroende på klassposition. Det finns flera olika exempel 
på detta som har beskrivits i relation till olika sammanhang. En betydande 
klasskillnad mellan intervjupersonerna med arbetarklasspositioner och inter-
vjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner som återkommer i 
samtliga studerade sammanhang är att det oftare förekommer undvikande 
praktiker bland de med arbetarklasspositioner och korrigerande praktiker 
bland de med mer privilegierade klasspositioner. 

Skilda klasspositioner påverkar både i vilka sammanhang och i vilka situ-
ationer som intervjupersonerna träffar personer med ”utländsk bakgrund”. De 
med arbetarklasspositioner träffar överlag oftare personer med ”utländsk bak-
grund” i olika vardagssituationer. Detta är tydligast i de geografiska områden 
där intervjupersonerna vistas, något som inte bara beror på vilka som bor i i 
det för studien utvalda arbetarklassområdet Blåklockan respektive det utvalda 
mer socioekonomiskt privilegierade Gullvivan, utan också på vilka andra geo-
grafiska områden som intervjupersonerna rör sig i. Skillnaden i hur ofta inter-
vjupersonerna träffar personer med ”utländsk bakgrund” återkommer också 
på deras respektive arbetsplatser. Även om det finns skillnader mellan klass-
mässigt likartade arbetsplatser och bostadsområden på samma socioekono-
miska nivå – varför skillnaderna som diskuteras här är beroende av urvalet för 
studien – följer detta fortfarande ett generellt klassmönster där personer med 
arbetarklasspositioner oftare träffar personer med ”utländsk bakgrund” (Lilja, 
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2015; Mella, 2011; Andersson, 2007). Att undvikande praktiker förekommer 
oftare bland intervjupersonerna med arbetarklasspositioner beror till viss del 
på att de träffar personer med ”utländsk bakgrund” vid fler tillfällen de själva 
inte valt, men också att de har mer begränsat handlingsutrymme i situationerna 
där mötena sker. 

De flesta av de undvikande praktikerna handlar om att undvika återkom-
mande vardagssituationer: att försöka undvika att utföra återkommande ar-
betsuppgifter tillsammans med vissa kollegor med ”utländsk bakgrund”, att 
inte vistas tillsammans med vissa personer med ”utländsk bakgrund” i det 
egna bostadsområdet eller att barnen inte ska gå på en skola där intervjuper-
sonerna anser att för många elever har ”utländsk bakgrund”.  

Intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner möter inte lika ofta 
personer med ”utländsk bakgrund” i situationer som de själva inte valt, men 
agerandet vid de jämförbara situationer som förekommer talar för ett liknande 
förhållningssätt. Deras klassposition innebär att de har betydligt mindre kon-
takt med Förorten och skolor där många elever har ”utländsk bakgrund”, men 
deras uppfattningar om Förorten och elever på ”mångetniska” Förortsskolor 
är minst lika negativa. I situationer där de möter personer med ”utländsk bak-
grund” försöker de också vid flera tillfällen på ett liknande sätt undvika dem. 
I de fall deras barn går på internationella skolor där många elever har ”utländsk 
bakgrund” handlar det om situationer som de själva valt och om högstatussko-
lor med högt anseende. På arbetsmarknaden fungerar klassintressen, rasifie-
rade statushierarkier och skillnader i professionernas status som viktiga mek-
anismer för att intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner i vissa 
situationer upplever det som gynnsamt att ha kollegor med ”utländsk bak-
grund”. Sammantaget finns det betydligt färre situationer där intervjuperso-
nerna med privilegierade klasspositioner möter personer med ”utländsk bak-
grund” som de vill undvika, men att antalet situationer är färre är snarare ett 
resultat av olika strukturella villkor än av att intervjupersonerna med privile-
gierade klasspositioner skulle vara mer positivt inställda till personer med ”ut-
ländsk bakgrund”. 

Ett viktigt resultat av studien som visar på en märkbar klasskillnad är som 
redan nämnts att personer med mer privilegierade klasspositioner i situationer 
då de är missnöjda oftare konfronterar grannar eller kollegor med ”utländsk 
bakgrund” för att korrigera de beteenden de inte uppskattar. Graden av aukto-
ritet kopplad till deras yrkesroller framstår som den avgörande mekanismen 
för möjligheten till korrigerande snarare än undvikande praktiker gentemot 
kollegor med ”utländsk bakgrund”. Högre grad av auktoritet legitimerar och 
ger ett större handlingsutrymme för de korrigerande praktikerna. Att lägre 
grad av auktoritet begränsar handlingsutrymmet märks vid de situationer in-
tervjupersonerna med arbetarklasspositioner försöker få till stånd föränd-
ringar. De blir då tvungna att vända sig till överordnade inom organisationen 
snarare än att vända sig direkt till kollegorna.  



 253

Graden av auktoritet i arbetet förklarar dock inte varför samma mönster 
med undvikande respektive korrigerande praktiker återkommer i relation till 
grannar eller andra som vistas i Blåklockan respektive Gullvivan. En möjlig 
förklaring är att de undvikande praktikerna bland intervjupersoner med arbe-
tarklasspositioner i Blåklockan oftare riktas mot ”grupper” av personer med 
”utländsk bakgrund” – vilket hänger samman med boendesammansättningen 
och hur många med ”utländsk bakgrund” som vistas i respektive område – och 
det är rimligt att anta att handlingsutrymmet blir mer begränsat i relation till 
flera personer i en grupp jämfört med enskilda individer. De korrigerande 
praktikerna som beskrivs i Gullvivan riktas uteslutande mot enskilda individer 
och har fått för intervjupersonerna önskad effekt.106  

En annan möjlig förklaring till att korrigerande praktiker oftare förekom-
mer bland intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner i Gullvivan 
är mer spekulativ och handlar om betydelsen av föreställda och faktiska norm-
cirklar om ”svenska” normer. Uppfattningen om att det finns normer som är 
utmärkande för Sverige överförs på vad som är acceptabla beteenden i båda 
bostadsområdena och framstår som särskilt betydelsefulla bidragande mekan-
ismer för just korrigerande praktiker. Att normcirklarna ger legitimitet till att 
korrigera personer med ”utländsk bakgrund” återkommer oberoende av klass-
position, men normcirklarna – oavsett om det handlar om faktiska eller före-
ställda normcirklar – verkar leda till en hårdare reglering av vad som anses 
vara icke-acceptabla beteenden i Gullvivan jämfört med i Blåklockan. Inter-
vjupersonerna i Gullvivan hänvisar också mer explicit till vad de anser som 
acceptabla beteenden i Sverige när de motiverar de korrigerande praktikerna. 

Medan korrigerande praktiker i Blåklockan främst motiveras av en rädsla 
för områdets generella status och hur områdets status påverkar intervjuperso-
nerna själva, verkar de korrigerande praktikerna som riktas mot boende med 
”utländsk bakgrund” i Gullvivan också gälla småsaker som för starkt luktande 
mat eller högljudda telefonsamtal under obekväma tider på dygnet. Frågan om 
huruvida normcirklarnas betydelse kan kopplas till skillnader i klassposition 
– snarare än skillnader mellan just Gullvivan och Blåklockan – behöver dock 
studeras utförligare för att kunna besvaras.  

9.3 Marxistiska och weberianska förklaringar 

Marxistiska och weberianska klassperspektiv har varit avgörande för studiens 
upplägg och urval av intervjupersoner. De ligger också till grund för teoribild-
ningar som försöker förklara negativt särskiljande praktiker. I det här avsnittet 

                               
106Vanan att de korrigerande praktikerna ger önskade effekter skulle möjligtvis också kunna 
vara en förklaring till varför korrigerande praktiker oftare förekommer bland intervjuperso-
nerna i Gullvivan än i Blåklockan.  
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diskuteras dels marxistiska teorier som fokuserar på hur klasspositionen, ba-
serad på plats inom produktionsförhållandena, leder till skilda klassintressen i 
relation till rasifierad och utländsk arbetskraft, dels weberianska teorier som 
fokuserar på graden av auktoritet i arbetsförhållandena. I avhandlingen har 
teorierna främst använts för att analysera och förklara praktiker på arbetsplat-
sen och på arbetsmarknaden i stort, men samtidigt gör användare av teorierna 
ofta anspråk på identifierandet av avgörande mekanismer för mer generella 
förhållningssätt till personer med ”utländsk bakgrund” som sträcker sig bor-
tanför arbetet. Vad det går att säga om det baserat på studiens empiriska 
material berörs också.  

Omvända klassintressen: exploaterande och exkluderande praktiker 
En avgörande utgångspunkt för en diskussion om en marxistisk influerad teori 
som Bonacichs om den delade arbetsmarknaden, eller Castles antagande om 
arbetarklassens rädsla att förlora sina arbeten i konkurrens med ”utländsk” ar-
betskraft, är att studien inte är en jämförelse mellan kapitalister och arbetare. 
De klassmässigt priviligierade intervjupersonernas position inom produkt-
ionsförhållandena kan i de flesta fall med Wrights terminologi beskrivas som 
motstridiga klasslokaliseringar. Få av intervjupersonerna med privilegierade 
klasspositioner, och ingen av intervjupersonerna med arbetarklasspositioner, 
är kapitalister eller har yrkesroller där de anställer personal. Håkan är undan-
taget, som genom sin chefsroll med ansvar för att anställa personal deltar i 
exploaterande organisationspraktiker baserade på primär rasifiering av ”in-
vandrarungdomar”. Även om det empiriska underlaget är tunt då så få av in-
tervjupersonerna befinner sig i en liknande position visar de exploaterande 
organisationspraktikerna på hur klasstrukturens relationer kan fungera som en 
mekanism genom tilldelande av positioner med tillhörande egenintressen i re-
lation till en hierarkiskt rasifierad arbetsmarknad. Kapitalisters primära klass-
intresse i form av ökad vinst kan nås genom billigare arbetskraft – eller i det 
här fallet den arbetskraft som är beredd att utföra arbetet bäst under för arbets-
givaren billiga villkor. Även om Håkan inte själv har en klassposition som kan 
likställas med att vara kapitalist, påverkas hans egenintresse av yrkesrollens 
förväntningar och sin privilegierade tillägnelseposition. Håkans uppfattningar 
om att den ”utländska bakgrunden” är en anledning till större arbetsvilja fram-
står som en bidragande orsak till varför just de ungdomarna anställs, men han 
relaterar också viljan att arbeta till deras svagare position och sämre möjlig-
heter på arbetsmarknaden. Jag anser därför att de exploaterande organisations-
praktikerna som Håkan deltar i bäst förstås som beroende av en hierarkiskt 
rasifierad kapitalistisk arbetsmarknad och vad Cole och Maisuria kallar för en 
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kapitalistisk imperialistisk logik (snarare än en rent rasistisk logik, jfr Cole & 
Maisuria, 2007; Cole 2009a).107  

Klasstrukturen fungerar också som en mekanism för exkluderande prakti-
ker bland intervjupersoner som säljer sin arbetskraft. Konkurrensen från per-
soner med ”utländsk bakgrund” om arbetstillfällen och oron för att arbetsvill-
koren ska försämras leder till exkluderande praktiker mot både nuvarande och 
potentiella kollegor. Vilka som upplever konkurrens på arbetsmarknaden 
bland de som säljer sin arbetskraft följer dock inte enbart en klasslinje, utan i 
likhet med Kriesi m.fl. (2006) visar min studie att det också beror på vilka 
sektorer eller branscher som intervjupersonerna arbetar i (i kapitel 7 diskute-
rades också olika faktorer kopplade till intervjupersonernas olika yrkes-
branscher som har betydelse för om intervjupersonerna upplever någon kon-
kurrens på arbetsmarknaden och om det leder till exkluderande praktiker). Bo-
nacichs teori pekar dock fortfarande ut en central mekanism som förklarar 
varför exkluderande praktiker genom sekundär rasifiering är vanligare och 
mer omfattande bland intervjupersoner med arbetarklasspositioner. Intervju-
personerna med arbetarklasspositioner är oroliga för att anställningsvillkoren 
ska försämras av eventuell konkurrens, både de nuvarande egna villkoren och 
villkoren i yrkesbranschen generellt, medan det för intervjupersonerna med 
mer privilegierade klasspositioner oftast endast handlar om konkurrens om 
arbetstillfällen. Samtidigt är den diskuterade mekanismen beroende av flera 
andra branschspecifika villkor och andra mekanismer, där den statusmekan-
ism och omvända statuslogik som diskuterades i kapitel 7 är minst lika bety-
delsefull för de exkluderande praktikerna mot kollegor med ”utländsk bak-
grund” eller undvikandet av arbetsplatser där många anställda har ”utländsk 
bakgrund”.         

Även om klassintressen är objektiva i meningen att det leder till objektiva 
konsekvenser att agera emot dem, innebär inte det att det nödvändigtvis är 
förenligt med arbetarklassens intresse att exkludera personer med ”utländsk 
bakgrund”. Bonacich är tydlig med att det hon definierar som radikalism – att 
arbetarklassen gör gemensam sak med den ”utländska arbetskraften” i en 
kamp för bättre villkor – skulle vara det bästa för personer i arbetarklassen. 
Det sätter fokus på det avgörande i människors egna kapaciteter och sätt att 
tolka sina klassintressen. Exempel på dessa kapaciteter är Anders förhopp-
ningar om att svenskar ska gå samman på ”etniska” grunder i en strävan efter 
att utesluta personer med ”utländsk bakgrund” från arbetstillfällen och för-
svåra för arbetsköpare med ”utländsk bakgrund” (vad jag i kapitel 7 beskrev 
som en utökad sekundär rasifiering). Det beror också på hans generellt nega-
tiva uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund”. Likaså att den form 

                               
107 Om temat utvigas till att också inkludera köpandet av olika tjänster till hemmet (exempelvis 
städhjälp och arbetskraft vid renovering) blir fler exploaterande praktiker i intervjumaterialet 
aktuella. Detta kommer jag att behandla närmare i kommande texter.   
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av klassmedvetande som Magnus ger uttryck för kan motverka negativt sär-
skiljande praktiker, vilket är i linje med de marxistiska teoretiker som menar 
att klassmedvetandet kan fungera som ett motstånd mot rasism (se t.ex. Vir-
dee, 2000).  

Diskussionen ovan ska läsas som att marxistiska teorier är användbara för 
att förklara klasskillnader i fråga om förekomsten av olika typer av praktiker, 
samt för att göra det möjligt att identifiera centrala mekanismer bakom dessa 
skillnader. Diskussionen visar också att de exkluderande praktikerna är bero-
ende av andra mekanismer och branschspecifika villkor. Enligt Castles och 
Kosack är dock en större rädsla att förlora arbetet den enskilt viktigaste orsa-
ken till att arbetarklassen i jämförelse med andra klasser enligt dem är mer 
negativt inställda till invandring och personer med ”utländsk bakgrund”, även 
om personer i arbetarklassen rationaliserar detta för sig själva med andra ar-
gument.  Den nu följande diskussionen om Castles och Kosacks antagande 
ska läsas i relation till att jag medvetet endast valt ut personer med relativt 
stabil position på arbetsmarknaden för intervjuerna, vilket innebär att de som 
har de mest utsatta positionerna på arbetsmarknaden inte finns med i stu-
dien.108 Det är svårt att utifrån intervjuerna säga något säkert om vilken bety-
delse den eventuella rädslan har för negativt särskiljande praktiker i andra 
sammanhang än på arbetsplatsen eller arbetsmarknaden. Det är åtminstone 
sällan intervjupersonerna själva använder arbetsmarknaden som argument för 
annat än praktiker gentemot kollegor med ”utländsk bakgrund” eller arbets-
platser där många har ”utländsk bakgrund”. Bristen på arbetstillfällen är det 
vanligaste argumentet när intervjupersoner med arbetarklasspositioner argu-
menterar för minskad invandring, och många lyfter det som ett argument för 
att rösta på ett parti som förespråkar minskad invandring.109 Det skulle kunna 
tala för att konkurrensen om arbetstillfällen även är betydelsefull för praktiker 
som intervjupersonerna motiverar på andra sätt, men det är baserat på det em-
piriska materialet en spekulation. Ett lika rimligt antagande är att bristen på 
arbetstillfällen uppfattas som ett mer legitimt argument för att vara mot in-
vandring och därför kan användas av intervjupersonerna utan att de i lika stor 
utsträckning riskerar att framstå som fördomsfulla, även om det egentligen 
finns andra mer betydelsefulla skäl till varför de är emot invandring.  

Grader av auktoritet  
Den centrala mekanismen som innebär att låg grad av auktoritet i utförandet 
av arbetsuppgifter får effekter i form av ett mer auktoritärt förhållningssätt till 
omgivningen, som omfattar negativa attityder till personer med ”utländsk bak-
grund”, är att människor påverkas av att utföra arbetsuppgifter baserade på att 

                               
108 Personer som enligt Guy Standing tillhör det prekariat som han i avseende på rasism och 
främlingsfientlighet beskrivit som den ”farliga klassen” finns exempelvis inte med.   
109Att rösta på ett parti är en form av praktik som praktiker definieras i avhandlingen, men det 
har lämnats utanför analysen då det är otydligt hur den ska tolkas och vem den riktas emot.  
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enbart, eller i stor utsträckning, följa andras order. Det är också en förklaring 
till att arbetarklassen uppvisar mer auktoritära attityder än tjänstemannaklas-
ser. Huruvida intervjupersonernas varierande grad av auktoritet och autonomi 
i utförandet av arbetsuppgifter får effekter i form av ett generellt mer auktori-
tärt förhållningssätt ligger delvis utanför studiens fokus och hade krävt ett 
större urval eller en annan inriktning på intervjuerna för att studera mer ingå-
ende. Anders och Gunnar, som är de som genomgående har mest negativa 
uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund”, har båda haft arbeten 
kännetecknade av låg grad av autonomi och auktoritet, även om det förändrats 
något för Anders när han började arbeta som brevbärare och betydligt för Gun-
nar när han fick en undervisande yrkesroll. Deras sätt att resonera visar på 
tydliga drag av auktoritärt tänkande. Baserat på den här studien går det emel-
lertid inte att säga att det är ett resultat av deras arbeten. I relation till teorin 
betonar Gunnar vikten av att följa reglerna på arbetet, som kan sägas vara ut-
märkande för ett auktoritärt tankesätt, vilket paradoxalt nog innebär att hans 
yrkesroll hindrar honom från att särbehandla de kollegor med ”utländsk bak-
grund” som han uttrycker ett missnöje med. 

Det studien visar är att låg grad av auktoritet kan ha en konkret påverkan 
på upplevelserna av att arbeta med kollegor med ”utländsk bakgrund” i olika 
arbetssituationer och därigenom påverka intervjupersonernas praktiker gente-
mot dessa kollegor. Framförallt påverkar låg grad av auktoritet hur intervju-
personer med arbetarklasspositioner upplever situationer där den egna arbets-
situationen kan påverkas av vad de beskriver som olika problem i relationen 
mellan kollegor med ”utländsk bakgrund” och brukare eller kunder. Den låga 
graden av auktoritet innebär att dessa situationer framstår som ett större pro-
blem jämfört med andra intervjupersoner med arbetarklasspositioner som har 
aningen högre grad av auktoritet och därigenom mer kontroll över sina arbets-
uppgifter. Effekterna av den låga graden av auktoritet förstärks vidare av fak-
torer som upplevd stress, stor omsättning av personal som försvårar utveck-
landet av samarbeten med kollegor och bristande uppmärksamhet hos chefer 
eller andra i positioner med högre grad av auktoritet vad gäller det extra arbete 
som intervjupersonerna upplever att de måste utföra. Det säger inget om att 
konsekvent mottagande av andras order vid utförandet av arbetsuppgifter inte 
kan vara orsak till att man utvecklar mer generella auktoritära attityder som 
också omfattar negativa attityder till personer med ”utländsk bakgrund”. Men 
det visar på att det kan finnas fler orsaker till att låg grad av auktoritet vid 
utförandet av arbetsuppgifter kan påverka praktiker (och sannolikt även atti-
tyder) gentemot personer som anses ha utländsk bakgrund. Vid sidan av ge-
nerellt negativa uppfattningar om kollegor med ”utländsk bakgrund” framstår 
låg grad av auktoritet som avgörande för undvikande praktiker gentemot be-
fintliga kollegor och exkluderande praktiker gentemot potentiella kollegor 
med ”utländsk bakgrund”.    

Den låga graden av auktoritet begränsar även utrymmet för vilka praktiker 
som är möjliga i de olika handlingssituationerna. Olika former av korrigerande 
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praktiker framstår inte som ett realistiskt alternativ och de undvikande eller 
exkluderande praktikerna handlar nästan uteslutande om att påverka andra i 
arbetsorganisationen till att fatta vissa beslut om schemaläggning eller kring 
vilka som bör anställas. Det innebär att de exkluderande praktikerna kan be-
skrivas som organisationspraktiker, eller oftast endast försök till att få till ex-
kluderande organisationspraktiker, där de med låg grad av auktoritet oftast har 
begränsat inflytande. Studiens fokus har inte varit att beskriva olika praktikers 
effekter för dem de riktas mot, men ovanstående visar på att effekten av dessa 
undvikande eller exkluderande praktiker inte verkar ha en omfattande bety-
delse på en institutionell nivå.110  

9.4 Avhandlingens bidrag  
I det här avslutande avsnittet av avhandlingen diskuteras dess viktigaste bidrag 
och olika sätt på vilka vissa av studiens resultat kan studeras vidare. Avsnittet 
tar upp vad de diskuterade praktikerna och mekanismerna säger om hur klass 
mer konkret har betydelse för negativt särskiljande praktiker – både som mek-
anism i sig självt och som villkorande av olika handlingssituationer. Vidare 
avhandlas vilka som är de viktigaste identifierade mekanismerna för olika 
praktiker och för skillnader mellan intervjupersonerna med olika klassposi-
tionerna. Det innefattar även beaktandet av identitetsneutrala mekanismer och 
hur de samverkar med identitetskänsliga mekanismer. Genom dessa diskuss-
ioner pekas också avhandlingens viktigaste bidrag ut, hur de förhåller sig till 
tidigare forskning och vilka fenomen som behöver studeras mer ingående. Av-
slutningsvis berör jag vad min studie kan säga i relation till den kvantitativa 
attitydforskningen som visar på en mer främlingsfientlig arbetarklass i relation 
till en mer tolerant medelklass. 

Klass som mekanism och villkorande av handlingssituationerna 
Studien visar att klasspositionen har betydelse för vilka negativt särskiljande 
praktiker som förekommer och att praktikernas orsaker kan variera beroende 
på klassposition. En viktig anledning till de klassmässiga variationerna är att 
klasstrukturen som mekanism har olika effekter på personer i olika klasspo-
sitioner. Detta har bland annat diskuterats i föregående avsnitt om marxistiska 
(uppfattade klassintressen) och weberianska (graden av auktoritet) teoretiska 
perspektiv. Både vid presentationen av avhandlingens klassteoretiska ut-
gångspunkter i kapitel 3 och i diskussionerna i kapitel 4 om hur de klassteo-
retiska utgångspunkterna har omsatts i ett konkret urval av intervjupersoner, 
har jag argumenterat för en förhållandevis snäv definition av klass och att det 

                               
110 Det ska dock inte läsas som att negativt särskiljande praktiker iriktade mot enskilda personer 
på en lägre nivå fortfarande kan ha potentiellt stora negativa konsekvenser för den individ som 
drabbas av dem.  
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därefter är en empirisk fråga vilka ytterligare fenomen som klasspositionen 
kan påverka. Både klassintressen och graden av auktoritet ingår i definitionen 
av klasspositionen enligt avhandlingens klassteoretiska ramverk, men klass-
positionens betydelse sträcker sig bortanför den smalare definitionen som an-
vänts. Klasspositionen villkorar också i vilka situationer intervjupersonerna 
förhåller sig till personer med ”utländsk bakgrund”, den påverkar hur många 
som har ”utländsk bakgrund” i de situationer intervjupersonerna befinner sig 
i och den har också betydelse för vilka ”grupper” med ”utländsk bakgrund” 
som de oftast möter. Detta är exempelvis, vilket redan diskuterats, en av orsa-
kerna till de mer frekventa undvikande praktikerna bland intervjupersonerna 
med arbetarklasspositioner.  

Arbetsplatsen, arbetsmarknaden och boendet är sammanhang som inte bara 
är klassmässigt strukturerade, utan även struktureras av rasifierade hierarkier. 
De rasifierade hierarkierna märks både genom uppfattningar om, och status-
mässiga värderingar av, olika rasifierade ”grupper” samt skillnader i posi-
tioner mellan olika rasifierade ”grupper”, vilket gör att intervjupersonerna 
som befinner sig i klass- och statusmässigt lägre positioner också oftare för-
håller sig till rasifierade ”grupper” längre ned i hierarkin medan intervjuper-
sonerna med mer privilegierade klass- och statuspositioner oftare förhåller till 
rasifierade grupper högre upp i statushierarkin. Detta är avgörande strukturella 
villkor för att förstå exempelvis statusmekanismens (se kapitel 7) olika effek-
ter beroende på klassposition och flera olika praktiker i form av val av boen-
den, skolor och arbetsplatser.  

Ytterligare anledningar till skillnader i praktiker och praktikernas orsaker 
mellan intervjupersonerna med arbetarklasspositioner och intervjupersonerna 
med privilegierade klasspositioner är att klasspositionen har betydelse för 
vilka andra, inte direkt klassrelaterade mekanismer, som får betydelse för ne-
gativt särskiljande praktiker - egna dåliga erfarenheter av möten med personer 
som har ”utländsk bakgrund” framstår exempelvis som en mer betydelsefull 
bidragande mekanism för intervjupersonerna med arbetarklasspositioner än 
för intervjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner – och skillnader 
i klassposition innebär att samma ej direkt klassrelaterade mekanism kan leda 
till olika praktiker. Statusmekanismen som främst diskuteras i kapitel 7 visar 
hur i grunden samma mekanism – strävan efter personlig status genom yrket, 
arbetsplatsen eller bostadsområdet – leder till olika praktiker. För intervjuper-
sonerna med arbetarklasspositioner leder strävan efter status oftare till undvi-
kande eller exkluderande praktiker. För intervjupersonerna med mer privile-
gierade klasspositioner, även om det finns betydande klass och statusskillna-
der inom urvalsgruppen, är det mer sällsynt att strävan efter status leder till 
några negativt särskiljande praktiker då det exempelvis också kan uppfattas 
som en statusmässig fördel att ha kollegor med ”utländsk bakgrund”. Den för-
delen har i sin tur betydelse för andra typer av praktiker – exempelvis strate-
giskt kontaktsökande praktiker – bland intervjupersonerna med privilegierade 
klasspositioner.  
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Att klasspositionen kunde ha betydelse för negativt särskiljande praktiker 
på flera olika sätt var en viktig utgångspunkt för studien och samtliga de dis-
kuterade sätten klasspositionen har betydelse är viktiga för att förstå skillnader 
i förekomsten av olika praktiker och dess orsaker. I nästa avsnitt diskuteras 
mer konkret vilka dessa skillnader är, både gällande de olika typerna av prak-
tiker som förekommer i det empiriska materialet och de viktigaste identifie-
rade mekanismerna med betydelse för negativt särskiljande praktiker. 

Olika typer av negativt särskiljande praktiker och betydelsefulla 
mekanismer 
Sammantaget har nio olika praktiker konstruerats. Sex av dessa – rasifierande 
praktiker, exploaterande praktiker, exkluderande praktiker, undvikande prak-
tiker, segregerande praktiker och inkluderande underordnande praktiker – är 
i grunden baserade på tidigare forskning och befintliga teorier, men har också 
under analysen modifierats i relation till empirin. De tre övriga – korrigerande 
praktiker, strategiskt kontaktsökande praktiker och försiktighetspraktiker – 
fanns inte med när det empiriska arbetet inleddes utan har induktivt härletts ur 
det empiriska materialet. Samtidigt som dessa tre praktiker behöver utvecklas 
teoretiskt för att användbarheten ska öka vid kommande studier, anser jag att 
de i befintlig utformning beskriver handlingar och beteenden som säger något 
viktigt om hur klass påverkar negativt särskiljande praktiker. Själva konstru-
erandet av de nio praktikerna menar jag kan ses som ett bidrag i sig. Det syn-
liggör olika typer av negativt särskiljande praktiker som förekommer i de stu-
derade sammanhangen och kan användas som kategorier för andra studier.  

Ett i relation till avhandlingens syfte viktigare bidrag är att visa på hur fö-
rekomsten av praktikerna varierar i relation till olika klasspositioner. Bland de 
teoretiskt förväntade skillnaderna finns de i kapitlet redan diskuterade explo-
aterande respektive exkluderande praktikerna på arbetsmarknaden. De explo-
aterande praktikerna är dock begränsade i materialet och ett mer ingående stu-
derande av kapitalisters eller arbetsköpares exploaterande av arbetskraft med 
”utländsk bakgrund” hade krävt ett delvis annat urval. För framtida studier 
finns det också en möjlighet att titta på andra sorters möjliga exploaterande 
praktiker – exempelvis när privatpersoner anlitar arbetskraft för hemmastäd-
ning eller renoveringsarbete.  

De exkluderande praktikerna bland intervjupersonerna med arbetarklass-
positioner förekommer också i situationer som inte har med arbetsplatsen att 
göra och är efter de undvikande praktikerna den vanligaste formen av negativt 
särskiljande praktiker. Det är sammantaget vanligare att intervjupersonerna 
med arbetarklasspositioner befinner sig i situationer där de antingen försöker 
undvika eller exkludera personer med ”utländsk bakgrund”. Precis som med 
de undvikande praktikerna måste den mer frekventa förekomsten av exklude-
rande praktiker bland intervjupersonerna med arbetarklasspositioner också 
förstås mot bakgrund av att de som en konsekvens av sin klassposition oftare 
möter personer med ”utländsk bakgrund” i situationer som de inte själva valt. 
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Undvikande och exkluderande praktiker förekommer dock också bland inter-
vjupersonerna med mer privilegierade klasspositioner. De situationer som 
praktikerna förekommer i antyder också att om intervjupersonerna med privi-
legierade klasspositioner oftare hade mött personer som associerades med 
samma rasifierade ”grupper” som de med arbetarklasspositioner oftast möter 
eller förhåller sig till på sina skolor, arbetsplatser eller i sina bostadsområden, 
hade undvikande och exkluderande praktikerna förekommit oftare även bland 
dem. Men det är också så att andra typer av negativt särskiljande praktiker, 
som nästan aldrig förekommer bland intervjupersonerna med arbetarklasspo-
sitioner, förekommer bland intervjupersonerna med mer privilegierade klass-
positioner. Utöver de korrigerande praktikerna som redan diskuterats handlar 
det också om strategiska kontaktsökande praktiker och försiktighetspraktiker. 
Ingen av de sistnämnda negativt särskiljande praktikerna tillhör de vanligaste 
praktikerna, men när de förekommer är det bland intervjupersonerna med pri-
vilegierade klasspositioner.  

Jag kommer nu att övergå till att diskutera de mekanismer som har störst 
betydelse för att kunna förklara dessa klasskillnader, men också andra mekan-
ismer med betydelse för negativt särskiljande mekanismer. En avgörande ut-
gångspunkt för avhandlingen är Archers teoretiska utveckling av en analytisk 
dualism mellan struktur och aktör. Utöver att Archers teori tillsammans med 
Elder-Vass vidareutveckling av den har varit avgörande för definitionen av 
praktiker och handlingssituationer innebär det också ett analytiskt redskap för 
att kunna analysera betydelsen av aktörer respektive strukturer vid olika situ-
ationer. Det innebär också vidare en analytisk grund för att identifiera speci-
fika centrala mekanismer på olika nivåer, vilket inte hade varit möjligt med 
en utgångspunkt om struktur och aktör som en dualitet. I relation till Layders 
ytterligare precisering av Archers uppdelning mellan struktur och aktör till 
fyra olika nivåer – den psykobiografisk, situationerad interaktion, institution-
ell och kontextuell – kommer nu de viktigaste identifierade mekanismerna att 
diskuteras närmare. De mekanismer som har identifierats i avhandlingen be-
finner sig enligt Layders distinktioner på olika samhälleliga nivåer. Även om 
de flesta praktikerna som beskrivs av intervjupersonerna förekommer i situat-
ionerad interaktion, kan mekanismerna befinna sig på en annan samhällelig 
nivå.  

Klasstrukturen som mekanism genom dess betydelse för upplevda klassin-
tressen och graden av auktoritet som mekanism har redan diskuterats i avsnit-
tet om marxistiska och weberianska förklaringar. De två mekanismerna är 
bland de mest centrala som identifierats och befinner sig på en nivå av kon-
textuella resurser respektive en institutionell nivå och är centrala för att för-
klara framförallt exkluderande och undvikande praktiker gentemot faktiska 
eller potentiella kollegor med ”utländsk bakgrund” bland intervjupersonerna 
med arbetarklasspositioner. Detta gäller också i vissa situationer för de med 
de minst privilegierade klasspositionerna bland intervjupersonerna med mer 
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privilegierade klasspositioner. Trots de få empiriska observationerna visar stu-
dien också på hur klasstrukturen och medföljande klassintressen kan fungera 
som en viktig mekanism för exploaterande praktiker av arbetskraft med ”ut-
ländsk bakgrund”. Mekanismernas eventuella effekter på negativt särskiljande 
praktiker utanför arbetsplatsen behöver dock studeras vidare.  

Vad jag definierat som statusmekanismen är en tredje central mekanism 
och har i det här kapitlet redan använts för att illustrera att klasspositionen har 
betydelse för om, och hur, andra inte direkt klassrelaterade mekanismer på-
verkar negativt särskiljande praktiker. Att vilja erhålla status genom andras 
erkännande kan beskrivas som en mekanism på en psykobiografisk nivå, men 
anledningen till att den viljan finns och leder till undvikande och exkluderande 
praktiker beror i första hand på symboliska resurser på en kontextuell nivå. 
Vidare har strävan efter att förbättra statusen på exempelvis sin arbetsplats 
inte bara handlat om möjligheten att kunna erhålla personlig status, utan också 
haft betydelse för exempelvis möjligheten till att förbättra de egna arbetsvill-
koren eller möjliggöra uppåtgående klassmobilitet. Statusmekanismen fram-
står som den förmodligen mest betydelsefulla mekanismen för framförallt 
undvikande, men även exkluderande, praktiker. Det handlar om praktiker som 
riktas mot kollegor med ”utländsk bakgrund”, arbetsplatser där många an-
ställda har ”utländsk bakgrund”, mot personer med ”utländsk bakgrund” som 
bor och vistas i Blåklockan och mot hela bostadsområden där ett stort antal av 
de boende har ”utländsk bakgrund”. Strävan efter status via arbetet eller bo-
endet förklarar dock inte i sig undvikande och exkluderande praktiker mot 
personer med ”utländsk bakgrund”, utan de effekterna av statusmekanismen 
förutsätter att det finns rasifierade hierarkier där olika ”grupper” värderas 
olika. Det är också dessa rasifierade hierakier på arbetsplatser, arbetsmark-
naden och bostadsmarknaden, tillsammans med klasspositionens betydelse för 
i vilka situationer och vilka personer med ”utländsk bakgrund” som intervju-
personerna träffar, som innebär att statusmekanismen kan leda till helt olika 
praktiker beroende på var i klasshierarkin någon befinner sig. Den omvända 
statuslogiken – där personer med ”utländsk bakgrund” på arbetsplatser med 
hög status och på högstatusskolor kan höja statusen, samtidigt som det mot-
satta ofta gäller för yrken, arbetsplatser, bostadsområden och skolor med låg 
status – är en avgörande förklaring till klasskillnader när det gäller vilka prak-
tiker som främst förekommer. Det tydligaste exemplet är vissa av de undvi-
kande praktikerna bland intervjupersonerna med arbetarklasspositioner i kon-
trast till vissa av de strategiskt kontaktsökande praktikerna bland intervjuper-
sonerna med mer privilegierade klasspositioner. 

Kombinationen av klasspositionens villkorande av var människor arbetar 
och bor och rasifierade hierarkier på arbets- och bostadsmarknaden har som 
konsekvens att strävan efter klass- eller statusmässig uppåtgående mobilitet 
för någon i arbetarklassen, och möjligtvis delar av tjänstemannaklasserna, in-
nebär att de medvetet eller omedvetet använder sig av undvikande praktiker. 
För vissa av intervjupersonerna handlar det om en medveten strategi. Milan 
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som undviker frisörsalonger där många som klipper har ”utländsk bakgrund” 
i sin ambition att få utföra mer avancerade klippningar, och Katharina som 
ville gå på en skola där många elever var svenskar för att det innebar att lärarna 
ställde högre krav på henne är två av flera exempel på detta. Många av de 
undvikande praktikerna som är en del av en strategi för klass- och statusmässig 
mobilitet motiveras också av negativa uppfattningar om personer med ”ut-
ländsk bakgrund” och de nackdelar och problem som de anses föra med sig, 
men det finns också undvikande praktiker där intervjupersonernas egna upp-
fattningar om personer med ”utländsk bakgrund” är av underordnad betydelse 
eller inte har någon betydelse alls. Emmas vilja att lämna den ”Förort” hon 
växt upp i har till synes lite att göra med att många av de boende där hade 
utländsk bakgrund, utan beror snarare på en vilja att gå i en skola med högre 
krav och en klassmässig disidentifikation med andra boende i området. Olika 
typer av identitetsneutrala mekanismer (exempelvis skolors kvalitet, inkomst-
nivåer i bostadsområden och strävan efter nya arbetsuppgifter och högre lön 
etc.) och andra identitetskänsliga mekanismer (exempelvis strävan efter status 
via boende eller arbete och klassidentitet) måste också beaktas. Trondman 
(2006) har visat på hur även ungdomar som har en positiv uppfattning om 
”invandrare” ändå aktivt väljer bort de skolor där många ”invandrare” går, då 
viljan att få tillgång till vissa utbildningsmöjligheter väger tyngre. För att sam-
manfatta menar jag att avhandlingen visar att strävan efter klass- och status-
mässigt uppåtgående mobilitet för personer i arbetarklassen – i ett kapitalist-
iskt klassamhälle där arbets- och bostadsmarknaden också består av etablerade 
rasifierade hierarkier – kommer att innebära att de medvetet eller omedvetet 
undviker sammanhang och situationer där många har ”utländsk bakgrund” re-
lativt oberoende av deras egna uppfattningar om personer med ”utländsk bak-
grund”. 

De tre diskuterade mekanismerna (klasstrukturens medförande av olika 
klassintressen, graden av auktoritet och statusmekanismen), klasspositionens 
villkorande av var människor arbetar och bor samt de rasifierade hierarkierna 
på arbetsmarknaden är tillsammans de viktigaste orsakerna till de skillnader 
som finns mellan intervjupersonerna med arbetarklasspositioner och intervju-
personerna med mer privilegierade klasspositioner. Både vad det gäller skill-
nader i förekomsten av olika typer av praktiker och skillnader gällande vilka 
mekanismer som har betydelse för olika praktiker. Avhandlingens bidrag ut-
görs dock av identifierandet av fler mekanismer som har betydelse för negativt 
särskiljande praktiker. Dessa kommer i korthet att diskuteras nu.  

De rasifierade hierarkierna är också avgörande för anpassningsmekanismer 
– som befinner sig i samverkan mellan institutionsnivåer och den kontextuella 
resursnivån – där organisationens hierarkier anpassas efter kategoriell ojäm-
likhet utanför organisationen. Mekanismen har framförallt betydelse för prak-
tiker på arbetsplatser där interaktionen med kunder och brukare är viktig. Det 
finns en återkommande uppfattning bland intervjupersonerna att kunder och 
brukare, särskilt ”svenska” kunder och brukare, helst önskar kontakter med 
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personal som är ”otvivelaktiga svenskar”. Detta leder i vissa situationer till 
exkluderande och undvikande praktiker gentemot kollegor med ”utländsk 
bakgrund”. Vid situationer där kunderna eller brukarna har ”utländsk bak-
grund” anses det dock i vissa situationer fördelaktigt att ”etniskt” anpassa 
vilka i personalen som har kontakt med kunden eller brukaren. Det anses vid 
dessa specifika situationer vara fördelaktigt att ha kollegor med ”utländsk bak-
grund” – som Charlotte som låter hennes kollega med utländsk bakgrund spe-
cifikt ta hand om kunder som också anses ha utländsk bakgrund - vilket i hu-
vudsak har analyserats som inkluderande underordnande praktiker.   

”White avoidance” och ”white flight” har använts för att förklara varför 
”svenskar” undviker eller lämnar bostadsområden, skolor och arbetsplatser 
där många har utländsk bakgrund. Själva mekanismen är att människor vill 
leva nära människor som uppfattas som kulturellt och utseendemässigt lika 
dem själva och mekanismen befinner sig därmed på en situationerad interak-
tionsnivå. Det finns flera exempel i det empiriska materialet där intervjuper-
soner undviker skolor och arbetsplatser för att de anser att en för hög andel 
personer där har ”utländsk bakgrund”, men exempelvis statusmekanismen 
framstår som viktigare för det. Viljan att barnen ska gå på en skola där många 
har svenska som modersmål framstår mer som en fråga om språkutveckling, 
negativa uppfattningar om elever med ”utländsk bakgrund” och möjligheten 
till en bra skolgång än en generell strävan efter kulturell likhet. Egentligen är 
det sett till den här studien bara relevant att tala om ”white avoidance” och 
”white flight” i relation till valet av boende, vilket också är vad begreppen 
normalt används för att förklara. Det verkar finnas en kritisk gräns för hur 
många personer med ”utländsk bakgrund” som anses vara lämpligt innan ett 
område uppfattas som för kulturellt annorlunda (vilket också beror på hur kul-
turellt annorlunda olika individer med ”utländsk bakgrund” uppfattas vara) 
och kan leda till ”white flight” och ”white avoidance”. Men även här framstår 
viljan att bo med personer som intervjupersonerna upplever som kulturellt lika 
dem själva bara vara en av flera mekanismer som har betydelse för undvikande 
av, eller flyttande från, bostadsområden där många har utländsk bakgrund. 
Olika identitetsneutrala mekanismer och att områdets status påverkas negativt 
verkar minst lika betydelsefullt för varför exempelvis Förorten undviks, eller 
för varför vissa av intervjupersonerna som bor i Blåklockan inte vill att en ”för 
stor” andel personer med ”utländsk bakgrund” ska vistas där.  I likhet med vad 
Feijten och van Ham visat i sin nederländska studie verkar den viktigaste mek-
anismen i den här studien vara att ”för många” personer med ”utländsk bak-
grund” i samma område riskerar att påverka områdets socioekonomiska status 
negativt, snarare än att det handlar om strävan efter kulturell homogenitet. 

I det kulturella systemet utbredda föreställningar om personer med ”ut-
ländsk bakgrund”, specifika rasifierade ”grupper” eller Förorten, har bety-
delse för i stort sett samtliga typer av negativt särskiljande praktiker som dis-
kuteras i avhandlingen. De mest negativa och rasistiska uppfattningarna kan 
mer eller mindre ensamt orsaka exempelvis exkluderande och segregerande 
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praktiker. Dessa är något vanligare bland intervjupersonerna med arbetar-
klasspositioner, men skillnaderna mellan intervjupersonernas föreställningar 
och uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund” är inte så olika att 
de kan förklara varför förekomsten av olika typer av praktiker varierar bero-
ende på klassposition. Föreställningarna och uppfattningarna är snarare an-
märkningsvärt lika sett till skillnaderna i praktiker. En viktig klasskillnad är 
att undvikande och exkluderande praktiker ändå kan förekomma bland inter-
vjupersonerna med arbetarklasspositioner relativt oberoende av vilka uppfatt-
ningar de har om personer med ”utländsk bakgrund”, medan negativa uppfatt-
ningar är en förutsättning för undvikande och exkluderande praktiker bland de 
med de mest privilegierade klasspositionerna.   

Även om negativa uppfattningar om personer med ”utländsk bakgrund” 
kan vara tillräckligt för negativt särskiljande praktiker fungerar ofta före-
ställda och faktiska normcirklar som bidragande mekanismer till att uppfatt-
ningarna omsätts i praktiker. Det gäller särskilt för vad som framstår som fak-
tiska normcirklar – att vara säker på att det handlar om faktiska och inte ”bara” 
föreställda normcirklar hade förutsatt att själva normcirklarna studerats – som 
fungerar som en bidragande legitimerande mekanism för negativt särskiljande 
praktiker. Normcirklar om ”svenskhet” och ”svenska” normer framstår som 
särskilt betydelsefulla för korrigerande praktiker, men också i vissa situationer 
för exkluderande praktiker.         

Avhandlingens bidrag är identifierandet av mekanismer som har betydelse 
både för att förklara negativt särskiljande praktiker och för hur klass har bety-
delse för negativt särskiljande praktiker. De olika mekanismerna och deras 
betydelse har kunnat analyseras i olika stor utsträckning, men jag menar att 
samtliga, även de mer schematiskt beskrivna, är relevanta att studera vidare. 
För att tillfullo kunna analysera mekanismernas sätt att verka krävs dock stu-
dier där utvalda mekanismer studeras mer specifikt i olika utvalda samman-
hang. Det har inte avhandlingens bredare och mer explorativa ansats fullt ut 
tillåtit. Vidare kan intervjuer med fördel kombineras med observationer av 
centrala sammanhang och situationer – varav flera sådana pekas ut i den här 
studien – för att kunna fånga ett bredare spektrum av mekanismer och deras 
olika effekter. 

Syftet med avhandlingen har aldrig varit att avgöra vilken klass som är mer 
eller mindre rasistisk än en annan klass, men samtidigt har mycket av den ti-
digare forskningen om klass och rasism eller främlingsfientlighet åtminstone 
delvis handlat om det. Den här studien visar på vissa aspekter som är intres-
santa att diskutera i relation till den befintliga attitydforskningen. Diskus-
sionen om dessa utgör kapitlets avslutning. 
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Den främlingsfientliga arbetarklassen och den toleranta medelklassen - 
en felaktig fråga 
Bilden av den mer främlingsfientliga, auktoritära eller rasistiska arbetarklas-
sen i relation till andra mer toleranta, och ofta mer välutbildade, samhällsklas-
ser är väl etablerad genom resultaten från ett stort antal studier. Främst handlar 
det om kvantitativa attitydundersökningar, men det finns också kvalitativa in-
tervjustudier med liknande resultat. Syftet med avhandlingen var alltså inte att 
försöka fastslå vilken samhällsklass som är mest rasistisk eller främlingsfient-
lig, utan att bidra med kunskaper om hur klass kan ha betydelse för vilka prak-
tiker som förekommer och vilka orsaker de har. Jag menar dock att studien 
ändå säger något om de studierna och kan bidra till ett större djup i förståelsen 
av resultaten från de kvantitativa attitydundersökningarna samt att fördjupa 
diskussionen om den kritik som riktas mot dem.  

Påståendet att arbetarklassen har mer negativa attityder än övriga samhälls-
klasser varken beläggs eller motsägs av något konkret i studiens resultat. De 
med arbetarklasspositioner uppvisar något mer negativa uppfattningar om per-
soner med ”utländsk bakgrund” – det handlar dock om en gradskillnad och 
inte en artskillnad – jämfört med de som har mer privilegierade klassposi-
tioner. Skillnaderna är dock små och urvalet litet så jag kan inte utifrån min 
studie belägga varför det skulle vara så. De flesta negativa föreställningarna 
och uppfattningarna om personer med utländsk bakgrund återkommer också 
på ett liknande sätt bland flertalet av intervjupersonerna oberoende av klass-
position. Det generella mönster som går att identifiera, och som är i linje med 
resultatet från de svenska attitydundersökningar som gjorts, är att kvinnorna i 
studien genomgående har mer positiva uppfattningar om personer med ”ut-
ländsk bakgrund”, även om studien inte visar varför det är så (Demker, 2014).   

Jag menar att min studie visar på tre eventuella svagheter med flera av de 
kvantitativa studier som fokuserat på attityder till kulturell mångfald eller et-
niska minoriteter. 1) Flera av de praktiker bland intervjupersonerna med pri-
vilegierade klasspositioner som jag här definierat som negativt särskiljande 
skulle attitydmätningsmässigt gå att framställa på ett sådant sätt att de framstår 
som positiva. Det gäller särskilt exploaterande praktiker. Att vilja anställa nå-
gon med ”utländsk bakgrund” skulle ge ”goda poäng” i en attitydundersök-
ning, särskilt om det beskrivs med ett integrationssyfte, men den exploate-
rande faktorn skulle förmodligen inte mätas. 2) De antirasistiska diskurser ba-
serade på likhet som är vanligare bland intervjupersonerna med arbetarklass-
positioner kan innebära flera olika möjliga utfall i kvantitativa 
attitydundersökningar. Att de exempelvis trots negativa attityder genom ”dra 
inte alla över en kam”- argument ändå kan ha fungerande relationer med per-
soner som har ”utländsk bakgrund” – exempelvis Anders som är den mest 
negativt inställda till personer med ”utländsk bakgrund”, men ändå beskriver 
fungerande relationer till lagkompisar i fotbollslaget som har ”utländsk bak-
grund” – är exempelvis svårare att mäta. 3) Det intresse och den öppenhet som 
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de med privilegierade klasspositioner ger uttryck för, och även bland annat 
strategiskt kontaktsökande praktiker, framstår som situationsbundna. Hårdra-
get sätter flera av intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner värde 
på upplevd kulturell olikhet när den erfars på visst avstånd, där de själva kan 
välja att söka upp den, men de är ofta mer skeptiska när den visar sig i deras 
egen vardag. Bland annat visar de korrigerande praktikerna mot andra boende 
i Gullvivan på det.   

Mycket av den tidigare teoriutvecklingen har fokuserat på varför arbetar-
klassen är mer rasistisk, inte minst sen det generella stödet för partier på den 
yttersta högerkanten ökat. Som studien visar finns det flera goda skäl till att 
studera villkor som leder till att rasism uppstår i arbetarklassen, precis som när 
det gäller andra samhällsklasser, men det skulle vara farligt att låta bilden av 
arbetarklassen som mer rasistisk bli den generella utgångspunkten för forsk-
ningen. Det riskerar att leda till att resultaten alltför ensidigt reproduceras ge-
nom att enbart en viss typ av rasistiska praktiker studeras. 
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Summary in English  

This thesis examines the significance of class for various negative practices of 
those who are seen as being of ‘immigrant background’, which is an adminis-
trative category in Sweden. In this thesis, practices are understood as action-
oriented and various racist and other negatively distinctive practices are under 
consideration. The aim is to explore class differences with regard to which 
negative distinctive practices mainly occur in relation to different class posi-
tions and whether the causes of the practices vary depending on the practi-
tioner’s class position. In short this study examines how class matter for such 
practices.  

In discussions about racism, there is a desire to locate its practice in partic-
ular groups and specific places (Pred, 2000). In relation to class, that usually 
implies that racism is located in the working class (Molina, 2011), often in 
contrast to well-educated people with more privileged class positions who are 
presented as less racist. This contrast has been underlined in discussions and 
analyses of the election of Donald Trump to the US presidency, Brexit and 
support for xenophobic and radical right-wing populist parties in Sweden and 
the rest of Europe (Gest, 2016; Rydgren, 2013). Swedish class-comparative 
research on racism and xenophobia has foremost been conducted by quantita-
tive methods, specifically attitude surveys measuring the degree of xenopho-
bia in various ways. This type of research tends to show that people in the 
working class generally have more xenophobic attitudes than people with 
more privileged class positions (Demker, 2014; Mella, 2007). Studies of the 
authoritarian-libertarian scale come to similar conclusions; the working class 
is strongly associated with the authoritarian side, characterized by a stronger 
tendency for negative attitudes towards people of ‘immigrant background’ 
(Bengtsson et al., 2013; Berglund & Oskarson, 2010; Svallfors, 2004). Swe-
den is not unique in this respect, as these findings have much in common with 
class-comparative quantitative and (the scarce body of) qualitative studies 
from other countries (Lamont, 1994; 2000). However, although these studies 
show that class matters for people’s approaches to those who are identified as 
being of immigrant background, the understanding of why class is significant 
is still limited.   

The objective of this thesis is neither to examine the support for xenophobic 
or right-wing populist parties, nor to determine which social class is more or 
less racist. Rather, the study examines how class matters for different kinds of 
racist and negatively distinctive practices directed at people who are classified 
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as being of ’immigrant background‘. The starting point is that racism and other 
negatively distinctive practices on the one hand can take different manifesta-
tions in different social classes and on the other hand have different causes. It 
follows, of necessity, to study both people with working class positions and 
people with more privileged class positions. 

Aim and research questions: The aim of this thesis is to investigate the 
significance of class position for negatively distinctive practices directed to-
wards people who are seen to being of immigrant background. The starting 
point for the thesis is that different kinds of practice – such as avoidance, ex-
clusion and exploitation – can be more or less recurrent in different social 
classes and that the causes of the practices can vary depending on people’s 
class position. Foregrounded, therefore, are questions about how and why 
class matters for different practices, rather than which social class is more or 
less racist. 

In order to better understand such practices, the study examines class spe-
cific contexts (such as work and housing) and how class position conditions 
the specific situations in which the practices are situated. Through a qualita-
tive research design, with semi-structured interviews as the main method, in-
dividuals occupying working class positions, living in a working class area 
and individuals in more privileged class positions, living in a more socio-eco-
nomically privileged area have been studied. Since understanding of the 
mechanisms behind the relationship between class position and different neg-
ative practices is still limited, the study has an exploratory element in this re-
spect. 

The aim of the thesis is to examine: 
What is the significance of class position for negatively distinctive practices 
towards people of ’immigrant background’? 

The aim is related to three research questions: 
• Do different class positions imply differences in which practices occur in 

different contexts? If so, what are these differences? 

• Do the causes of the different practices vary according to class position? 
If so, how? 

• What generative mechanisms are central to explaining plausible differ-
ences in the recurrence of different practices? 

Theory 
The thesis draws on a number of theories and theoretical concepts. The theo-
retical foundation is Margaret Archer’s critical realist influenced theoretical 
development of an analytical dualism between structure and agency. This the-
oretical proposition states that the emergent properties of structures and agents 
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are irreducible to one another and analytically separable – and represents the 
overall social ontology of the thesis (Archer, 1995). The thesis also draws on 
David Elder-Vass’s (2010; 2012) development of Archer’s morfogenetic ap-
proach with his concepts of imagined and actual norm circles. 

The class-theoretical framework is built by combining Marxian and We-
berian perspectives, as these capture different central mechanisms. Despite the 
classificatory differences between Marx and Weber, Weberian class and status 
concepts can be placed within an overall Marxist framework that is under-
pinned by a view of the capitalist mode of production. To enable a class-based 
selection suitable for empirical studies, both Eric Olin Wright’s (1997; 2005) 
and John H Goldthorpe’s class typologies are used (Goldthorpe & Marshall, 
1992; Goldthorpe, 2000). 

Race and ethnicity are, drawing on Bob Carter’s work, defined as parts of 
what Archer described as the cultural system and, like other ideas, can be used 
by people and thus have effects (Carter, 2000; Carter & Fenton, 2010). ‘Eth-
nicity‘ and ‘race’are therefore understood to be distinct from class; in order to 
have an effect ‘ethnicity’ and ‘race’ must be self-consciously conceptualized 
in some way, whereas class has the capacity to influence people’s objective 
self-interests irrespective of people’s consciousness, perceptions and identifi-
cation. For the most part, racialization will be used to analytically demarcate 
‘race’ as a social construction and as something that is done within specific 
political and economic power relations (Miles, 1993). A discussion of racial-
ization reduces the risk of a one-sided focus on the white/black dichotomy that 
tends to dominate analyzes with ‘race’ as a starting point. Here, Andrew 
Sayer’s distinction between identity-neutral and identity-sensitive mecha-
nisms is important for the study, as the distinction helps to analyze whether 
the different negatively distinctive practices are related to people’s anticipated 
immigrant background or rather are explicable by identity-neutral mecha-
nisms.  

Four different theories are used to analyze the actual mechanisms behind 
negative distinctive practices. Edna Bonacich Marxian theory of a diversefied 
labor market with different perceived class interests in relation to labor of im-
migrant background, which for capitalists can lead to exploiting practices of 
cheaper foreign labor and for workers can lead to exclusionary practices of 
labor with foreign background (Bonacich, 1972; Bonacich et al., 2008). The 
status significance of notions of ethnicity and the degree of authority in work 
relations (Svallfors 2004) are identified as possible important mechanisms 
from a Weberian perspective. In addition to the class and status-related theo-
ries of racism and negatively distinctive practices, ”white flight” and ”white 
avoidance” (see, for example, Lilja 2015) and Charles Tilly's concepts of ad-
aptation mechanisms are also used as important theories (Tilly, 2000, pp. 107-
118). 

Practices have been defined in accordance with Archers and Elder-Vass's 
work and include a variety of types of possible actions and decisions. Practices 
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include everything from long-term decisions such as housing choice to short-
term decisions such as instinctively leaving a particular place. This means that 
a practice is something that can involve several decisions over time (such as 
making a decision, planning and then moving to a specific area), and also an 
act that takes place more directly and immediately as part of an emerging sit-
uation (Elder-Vass, 2010). Practices are analyzed in relation to action situa-
tions that account for the social and cultural structures that delimit the possi-
bilities for action (Archer 1995). 

To enable class comparison, eight categories of practice were constructed 
on the basis of theoretical and empirical arguments. Racialising practices, ex-
ploitation exploiting? practices, exclusion excluding? practices, avoiding 
practices, segregating practices and inclusive subordinated practices have 
been constructed from theories and past research, but have also been abduc-
tively modified in relation to the empirical material. During the data collection 
and analysis of the material three further practices were constructed that were 
not initially included: corrective practices, precautionary practices and strate-
gically contact-seeking practices. These three can be described as inductively 
derived. Furthermore, I make a distinction between individual practices, col-
lective practices and organizational practices. It may be complicated to deter-
mine the interviewee's role in the latter two, but in accordance with Archer's 
morphogenetic approach, they are analyzed on the basis of both the interview-
ees' own capabilities and their roles. 

Methods 
This class-comparative study draws on data from twenty qualitative inter-
views: ten interviews with people in working class positions, living in a work-
ing class area referred to as Blåklockan; ten interviews with people in more 
privileged class positions, living in a socio-economically more privileged 
area, Gullvivan. In addition to the interviews, over 100 hours of observations 
were carried out in the two neighborhoods. The observations – including walk-
ing about the areas, visiting the common outdoor facilities including parks and 
seating areas, lunches and dinners at neighborhood restaurants, as well as 
shopping in local food stores – have primarily been used to familiarize myself 
with the localities and as a strategy to strengthen the quality of the interviews. 

The interviewees were sampled through a two-step selection process. First, 
a working class area (Blåklockan), and a more socio-economically privileged 
area (Gullvivan) were identified. Second, in order to establish the class posi-
tions of the interviewees to be approached, five different criteria were used: 

1. profession;  

2. whether they supervised others; 

3. income; 

4. whether they had been employed during the previous two years;  
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5. education level.  

In essence, this study is a comparison between a working class group with 
relatively safe finances and those in more privileged class positions. These 
selection criteria are applications of Wright’s and Goldthorpe’s class typolo-
gies, although there are still class and status differences within the two groups 
that were sampled, and especially among those with privileged class positions. 

Analysis 
The empirical part of the thesis consists of four chapters and a concluding final 
chapter. The first empirical chapter discusses interviewees’ perceptions of 
people of ‘immigrant  background’, particularly the specific negative percep-
tions of people of immigrant background and racialized ‘groups’ that are key 
for negatively distinctive practices. The interviewees themselves have insights 
into the lack of specificity of the term ‘immigrant  background’ and the way 
that it is often used to refer to people who were born in Sweden. On occasions 
when interviewees lack knowledge about a person’s country of birth, that per-
son’s style of speech, as well as specific behaviors, clothing, skin color or 
appearance can be sufficient to attribute an ‘immigrant  background’. There 
are negative perceptions of people of immigrant background that recur among 
interviewees, regardless of class position. People of ‘immigrant background’ 
are commonly associated with different social problems - a view that was 
widespread. At the same time, interviewees often made distinctions between 
various racialized ‘groups’ with the most negative attitudes (and practices) are 
directed towards ‘Muslims’ and ‘Somalis’. 

The first chapter also elaborates on different sources of these negative per-
ceptions. Imagined and actual norm circles are particularly important for le-
gitimizing various types of negatively distinctive practices. Additionally, es-
tablished media discourses and interviewees’ own experiences stand as signif-
icant sources of evidence to inform their perceptions, where events that have 
actually been experienced are especially important for interviewees occupying 
working class positions. This chapter serves as a basis for the following three 
chapters that focus on negatively distinctive practices in three contexts – the 
workplace, the labor market, and housing including how housing is chosen. 

The second empirical chapter points to how negatively distinctive practices 
towards current or potential colleagues of immigrant background come about 
because interviewees anticipate a negative impact on their work situation or 
the workplace in general. Although a number of different negative distinctive 
practices were described across both groups of interviewees, there are also 
clear class patterns. Excluding practices – such as trying to get someone of 
‘immigrant background’ dismissed, not hiring people of ‘immigrant  back-
ground’ or not allowing people of ‘immigrant  background’ to perform certain 
tasks or to work with important customers – occur independently of class po-
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sition. However, these practices are more commonly mentioned by interview-
ees occupying working class positions, particularly efforts to influence their 
managers to adopt excluding organizational practices. More common among 
respondents with privileged class positions are corrective practices – such as 
complaining and trying to change how colleagues perform various duties or 
other aspects of behavior. These corrective practices are mainly directed 
against colleagues in lower organizational positions. Corrective practices re-
quire a certain amount of authority and legitimacy to be effective and those in 
working class positions usually lack organizationally subordinate colleagues. 
The interviewees in working class positions instead tend to use avoiding prac-
tices, ie. not working near or cooperating with colleagues of ‘immigrant  back-
ground’. This kind of practice seems to be a more feasible strategy for the 
working classes, even if the space for avoidance is often restricted to certain 
situations. 

Several different factors appear to be particularly important for the prac-
tices discussed above and the differences that are linked to the class position. 
The interviewees who primarily direct negatively distinctive practices against 
colleagues of ‘immigrant background’ have occupations and are in work-
places where their own and their colleagues’ interaction with customers and 
clients is an important part of the work. A lack of language skills that leads to 
communication problems between colleagues and clients or customers is the 
most common reason that interviewees themselves use to explain their exclud-
ing practices. However, not all interviewees with work tasks that include con-
tact with customers and clients experience communication as a problem. 
Three reasons stand out as particularly significant for the negatively distinc-
tive practices to occur.  

1) At an institutional level, the degree of authority in the workplace and in 
the wider employment organization is a decisive mechanism for how inter-
viewees experience different situations and which possibilities they have for 
different kinds of practices. The significance of authority varies between in-
terviewees, depending on different workplace conditions and those in working 
class positions have consistently lower levels of authority than those in more 
privileged class positions.  

2) Cultural structures, including distinctions between ‘Swedes’ and people 
of ‘immigrant background’ and hierarchies of ‘groups’, based on categorisa-
tions of language, cultural suitability, ‘ethnicity’ and religion, both within em-
ployment organizations and outside employment organizations.  

3) Depending on hierarchies between racialized groups, different adapta-
tion mechanisms have effects on the form of adaptation in the workplace, ac-
cording to categorical inequalities outside the workplace. 

When it comes to negatively distinctive practices against people of ‘immi-
grant  background’ on the labor market in general, class and status differences 
between interviewees mean that often the same mechanism can have different 
effects. In the sample of interviewees there are only a few that can be described 
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as capitalists or who, through their professional role, have the task of hiring 
staff. However, these few cases show how the class interest in accordance with 
Boacich’s theory can act as a mechanism for exploiting practices. In his pro-
fessional role as a manager and employer, Håkan preferably employs young 
people of ‘immigrant  background’ for those jobs with the worst conditions in 
the company, as they are considered to be prepared to work harder under such 
conditions. Most interviewees in privileged class positions, like the interview-
ees in working class positions, sell their labor and speak of people of ‘immi-
grant backgrounds’ as potential competitors. Interviewees in working class 
positions, however, more often express anxiety that their working conditions, 
or the conditions within the profession as a whole, could deteriorate. Inter-
viewees with privileged class positions also experience competition from peo-
ple of ‘immigrant background’, but have no worries that their working condi-
tions would generally deteriorate. The arrival of people of immigrant back-
ground is more often seen as a fair exchange in a global labor market where 
they themselves have the opportunity to apply for jobs in other countries. Dif-
ferences between different professional sectors that do not simply follow the 
class structure, individual attitudes towards people of ‘immigrant  back-
grounds’ and future plans in the labor market, produces variations in how 
competition is perceived between those in similar class positions and people 
in comparatively more privileged class positions can in some cases still expe-
rience competition from ‘immigrant’ labor as a bigger problem than someone 
with a less privileged class position. Concerns about competition for jobs and 
deteriorating working conditions can be understood as a mechanism at the 
psycho-biographic level, but the class position constrains how interviewees 
experience competition in the labor market and how they interpret their own 
interests at a structural level. Above all, the mechanism can explain various 
forms of exclusionary practice where the interviewees try to exclude people 
of ‘immigrant  background’ from certain jobs. 

Interviewees’ evalutation of the status of their workplaces and occupations 
is affected by people of ‘immigrant background’ and appears to be as im-
portant for interviewees’ strategies in the labor market. The fact that the status 
of the workplace is considered to be adversely affected by the arrival of work-
ers of ‘immigrant background’ is of particular importance for the avoidance 
of those workplaces, but it also affects exclusion and avoidance practices 
against actual and possible colleagues of ‘immigrant background’. Within cer-
tain high-status professions and where the ‘immigrant’ workforce comes di-
rectly from the ‘Western world’, ‘immigrant background’ and ‘immigrant’ 
workforce can instead increase the status of the workplace or the company. 
The reverse status logic generally follows the division between the interview-
ees with the working class background and the interview persons with more 
privileged class positions, but here too there are individual differences within 
the constructed selection groups. 
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The chapter on housing focuses on practices that exist in relation to inter-
viewees’ own accommodation and practices linked to the geographic areas 
where a large percentage of the residents are of ‘immigrant background’. A 
larger share of the residents in the Blåklockan neighbourhood are statistically 
identified as having a foreign origin. Moreover, among the interviewees, peo-
ple in working positions are the only ones who describe avoidance practices 
against persons of ‘immigrant background’ in their area, concerning avoiding 
places where several people of ‘immigrant background’ background are stay-
ing at the same time. On the few occasions that interviewees with privileged 
class positions experience what they consider to be problematic situations with 
neighbours of ‘immigrant background’ in Gullvivan, behaviors are corrected 
rather than avoided. This applies to all the situations that were brought up 
during the interviews, where other residents are encouraged not to cook for-
eign foods that smell strongly or to avoid calling overseas relatives during 
antisocial hours. Such corrective practices are legitimized by actual and imag-
ined norm circles, regarding what are acceptable behaviors in Sweden and in 
the Gullvivan neighbourhood. Corrective practices also occur among those in 
working class positions in the Blåklockan neighbourhood, but since other 
practices are available, this is rarely the first choice. 

Blåklockan is described as a good area by interviewees. An important rea-
son for this is that more ‘Swedes’ live there, in comparison to the areas where 
several of them have lived in before. At the same time, they are worried that 
if ”too many” of immigrant  background move to Blåklockan, or even visit, 
then the area’s reputation will deteriorate. This is a reason for both exclusion-
ary and corrective practices. The view that a higher proportion of residents of 
immigrant background signals a poor neighbourhood with social problems 
characterizes the negative view of the suburban outlying  areas, with low so-
cio-economic status. Several interviewees in working class positions have ei-
ther moved from such Suburbs or avoided moving to them, because of the 
many residents of ‘immigrant  backgrounds’, even though they had other fi-
nancial and practical incentives in favour of living there. The poor quality of 
schools – which is linked to both identity-neutral factors and to the high pro-
portion of students of immigrant background – is seen as a disadvantage in 
itself and is used as an argument for avoiding the Suburbs. Interviewees with 
more privileged class positions have a similar approach to the Suburbs, even 
if they seldom visit or encounter the Suburbs in the course of their everyday 
lives. The avoiding practices among interviewees in working class positions 
are therefore more frequent, but interviewees in more privileged class posi-
tions still describe how they use precautionary practices including advising 
female relatives to avoid the suburbs – since, according to them, they are par-
ticularly dangerous for young women – and not bringing the car to the Sub-
urbs.  

Recurrently, interviewees direct different negatively distinctive practices 
against areas where a large number of people of ‘immigrant background’ live. 
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Four different reasons for this have been identified. 1) Different forms of 
avoidance practices in the form of ”white flight” or ”white avoidance”, where 
the mechanism is the desire to live with people who are perceived as culturally 
similar to one self. 2) A large number of people of ‘immigrant background’ is 
associated with various kinds of social problems. 3) A large number of people 
of ‘immigrant background’ are believed to impair their own or their own chil-
dren’s opportunities in different ways. This is often also closely linked to iden-
tity-neutral factors, such as housing quality and the quality of welfare and ser-
vice facilities. 4) The status of the neighbourhood is seen to be adversely af-
fected if a too large proportion of people of ‘immigrant background’ stay in 
the area. The first three reasons are important regardless of class position, alt-
hough depending on class position, they can lead to different kinds of prac-
tices. However, the negative impact on the area’s status is mentioned only by 
those in working class positions in relation to Blåklockan and the same applies 
for the choice not to live in the Suburbs. 

Conclusion 
The study shows that class position is important for the negatively distinctive 
practices that occur, and that the causes of these practices can vary depending 
on the class position of the practitioner. An important conclusion is that class 
position can negatively affect distinctive practices in several different ways. 
The class structure is a mechanism in itself and has different effects on people 
in different class positions. Perceived class interests in relation to workers of 
‘immigrant background’ and the degree of authority in the workplace are both 
examples of this. Class position conditions the situations in which interview-
ees relate to persons of ‘immigrant  background’, and affects the number of 
people of ‘immigrant  background’ they meet in different situations and it also 
has significance for which ‘groups’ of ‘immigrant  background’ interviewees 
usually meet. In relation to the racialized hierarchies in workplaces, the labor 
market and the housing market, this contributes to the more frequent avoid-
ance practices among interviewees in working class positions. Furthermore, 
class position has significance for which other (not directly) class-related 
mechanisms are important for negatively distinctive practices – personal bad 
experiences of meetings with people of ‘immigrant  background’, for exam-
ple, appear to be a more important mechanism for the interviewees in working 
class positions than for the interviewees in more privileged class positions. 
Different class positions also mean that the same not directly class-related 
mechanism can lead to different practices. The importance of the status mech-
anism in the labor market shows how basically the same mechanism – the 
pursuit of personal status through the profession or workplace – can lead to 
different practices. 

A second conclusion is that negatively distinctive practices cannot be un-
derstood only in relation to identity-sensitive mechanisms linked to negative 
perceptions of persons of ‘immigrant background’, although these perceptions 
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are often an important cause. The combination of the class position’s condi-
tionality on where people work and live and racialized hierarchies in the labor 
and housing market means, as a consequence of the pursuit of class or status-
upward mobility, that consciously or unconsciously various workplaces, 
schools and residential areas characterized by high proportions of people  of 
‘immigrant  background’ are avoided. For some interviewees this is a con-
scious strategy to avoid people of ‘immigrant background’. Many of the 
avoidance practices are a strategy for class and status-based mobility and are 
motivated by negative perceptions of people of ‘immigrant  background’ and 
the disadvantages and problems that they are considered to bring. Still, there 
are also avoidance practices in which interviewees’ own perceptions of people 
of ‘immigrant background’ are of subordinate importance or do not have any 
significance at all. Not least, different kinds of identity-neutral mechanisms 
(such as the quality of schools, income levels in residential areas and the pur-
suit of new tasks and higher salaries, etc.) and other identity-sensitive mecha-
nisms (e.g. striving for status via housing and work) must also be considered. 
Mats Trondman (2006) has shown how even young people who have a posi-
tive perception of ‘immigrants’ still actively avoid schools where many ‘im-
migrants’ go, to promote access to certain educational opportunities.  

To sum up, I argue that this study shows that the quest for class and status-
upward mobility for people in the working class – in a capitalist class society 
where the labor and housing market also consist of established racial hierar-
chies – will mean that they consciously or unconsciously avoid contexts and 
situations where many others are of ‘immigrant  background’ even relatively 
independent of their own perceptions of people of ‘immigrant background’. 
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Bilaga A (Wrights klasschema) 

Figur 1 Basic class typology (Wright, 1997, s. 24). 

 

Figur 2 Elaborated class typology (Wright, 1997, s. 25). 
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Bilaga B (Goldthorpes klasschema) 
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Bilaga C (Intervjuguide) 

Vilka frågor som har ställts under studiens gång har varierat och är därför svårt 
att sammanfatta i en tydlig intervjuguide. Här kommer de övergripande teman 
som konstruerades och prövades i samband med etikansökan. För varje tema 
finns en kort introduktion som presenterar dess innehåll och tanken med dem, 
samt möjliga frågor under respektive tema. De teman som fungerat som grund 
för intervjuerna är I Människors livshistoria, II Vardagskontexten (bostad, so-
ciala relationer och fritidsaktiviteter), III Arbete och IV Rasism och klass. Till 
sist finns det även med en avslutande del för intervjun VI Avslutning. Det in-
nebär att det här presenteras fler frågor än vad som förekommit under en en-
skild intervju (intervjuerna omfattar också olika följdfrågor och frågor som 
ställts i specifika intervjuer). 

I Människors livshistoria 
Människors livshistoria är ett brett tema som kan omfatta en mängd olika 
aspekter, varför det även här kommer att vara omöjligt att täcka in samtliga 
områden som frågorna handlar om under en enskild intervju. Den intervjuades 
svar och vad som framstår som viktiga händelser och områden (av relevans 
för studiens syfte) blir här avgörande. De intervjuade kommer inledningsvis 
att i korta drag få beskriva sitt liv fram till intervjutillfället genom att ta upp 
vad de anser ha varit viktiga händelser i deras liv. Vilka frågor som ställts 
beror till stor del på vilka händelser som de intervjuade kommer att ta upp.  

Exempel på frågor: 
• Om du kort skulle försöka sammanfatta ditt liv från födseln till nu. Vilka 

är de viktigaste händelserna (uppväxt, skolgång, förhållanden, vänner, 
uppbrott, geografiskt flyttande, arbete, dödsfall, barn etc.)?  

• Finns det några specifika händelser som du anser har haft en avgörande 
betydelse för ditt liv och vem du är idag? Vilka är de tre viktigaste? 

• Berätta lite om din uppväxt, var ägde den rum? 
• Vad arbetade dina föräldrar med? Vilka värderingar har du tagit med dig 

från dina föräldrar? Är det några som du tagit avstånd från? 
• Om du skulle få säga vilka värderingar som du själv har som du tycker är 

viktigast/som du står för? Var har du fått de värderingarna från? Föränd-
ringar? När/hur? 

• Var gick du i skola? Hur var det i skolan? Fördelar/nackdelar? 
• Ingick du i några grupperingar under din skolgång? 
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• Hur har din utbildningsbana sett ut?  
• När började du arbeta? 
• Hur ser din yrkeskarriär ut? Vilka arbeten har du haft? 
• På vilka platser har du bott? När flyttade du?  
• Vilka har varit de viktigaste människorna (föräldrar, vänner, partners, 

andra släktingar, kollegor, grannar, barn) i ditt liv?  

II Den sociala kontexten (bostad, sociala relationer och fritidsaktiviteter) 
Det andra området är människors vardagsliv. Framförallt omfattar det frågor 
om de valda områdena Blåklockan och Gullvivan, organisering av vardagsli-
vet, fritidssysselsättningar och sociala relationer. Avsikten är att genom det 
kunna fånga viktiga aspekter gällande vem eller vilka som eventuellt konstrue-
ras som att ha ”utländsk bakgrund” vilka förhållningssätt de intervjuade intar 
i relation till dessa, utan att frågorna nödvändigtvis är direkt riktade mot det. 
Centralt är att förstå de olika sammanhangens kontext i relation till klasspo-
sitionen och vilka typer av praktiker som förekommer (vilket är avgörande för 
avhandlingens syfte). 

Exempel på frågor: 
• Hur länge har du bott där du bor nu? Vad var de viktigaste anledningarna 

för att du/ni flyttade hit? Har du, eller har haft, några funderingar på att 
flytta? 

• Vad tycker du det finns för fördelar/nackdelar med att bo här? Några pro-
blem i området? Några konflikter i området? Något du skulle vilja för-
ändra med ditt boende? 

• Har du någon eller några favoritplatser i området? Finns det några delar 
av området eller någon plats som du undviker? Spenderar du mycket tid i 
området (bortsett från hemma i lägenheten/huset)? Vad tycker du om de 
boende i området? Dina närmsta grannar (trapphuset, husen bredvid, 
närmsta området)? Gemensamma aktiviteter? Några närmare vänner? 
Några grupperingar i området? Finns det andra geografiska områden som 
är viktiga för dig? Några du helst undviker? Var brukar du handla mat? 
Några andra affärer du ofta går till? Var går dina barn på förskola/skola? 
Varför valde ni den skolan? Har du någonsin anlitat någon för att 
städa/flytta/renoveringsarbete? Vem var det? Finns det någon speciell 
vara/tjänst du ofta köper? 

• Vilka umgås du med (familj, släkt, vänner, kollegor, grannar)? Var/När 
lärde du känna dem? 

• Finns det något gemensamt som utmärker dem du umgås med? Största 
fördelarna med ditt umgänge? Något du saknar? Hur umgås ni (ofta, var, 
när, hur)? Har du några vänner som har utländsk bakgrund? 

• Vad gör du helst när du har ledig tid? 
• Deltar du i någon form av organiserad fritidsverksamhet/idrottsverksam-

het/förening/politiskt förbund? Vilka är de andra som är med där?  
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• Om så: Hur länge har du gjort det? Vad är det bästa med det? Hur kom 
det sig att du började? Hur mycket tid läger du på det? 

III Arbete 
Arbete utgör både ett utmärkande sammanhang för en klasstillvaro och är 
centralt för mycket av teoribildningen som rör klass och rasism. Det handlar 
om såväl positionen på arbetsmarknaden som den konkreta arbetsplatsen och 
de aktuella arbetsuppgifterna.   

Exempel på frågor: 
• Hur länge har du haft ditt arbete? Tidigare arbeten? Rädsla för att förlora 

arbetet? Framtidsplaner? Drömyrke? 
• Om du skulle beskriva ditt arbete närmare? Vad är det du gör?  Hur ser en 

vanlig arbetsdag ut? Vad är det första du gör när du kommer till arbets-
platsen? I vilken utsträckning kan du själv bestämma över hur du arbetar 
(chefer, kollegor, regler)? 

• Vad tycker du är fördelarna med ditt arbete? Nackdelar eller något du inte 
trivs med? Något som skulle kunna få dig att byta arbete?  

• Hur trivs du med dina kollegor? Några av dina kollegor som du även um-
gås med på din fritid? Några nackdelar med dina kollegor? Några gruppe-
ringar på arbetet? Vem är din närmaste chef? Hur ser du på henne/honom? 
Är det vanligt med kollegor som har utländsk bakgrund inom ditt yrke? 
Har du haft några kollegor med utländsk bakgrund? Har det fungerat bra?  

IV Frågor om rasism och klass 
Margaret Wetherhell och Jonathan Potter menar att ett problem vid studier 
som berör fördomar är att även de som är de mest fördomsfulla människorna 
ändå inte vill framstå som det. Detta beror inte minst på att det krockar med 
andra liberala värden, med kopplingar till såväl upplysningen som kolonial-
ismen, som är knutna till föreställningar om den utvecklade västerländska ci-
vilisationen. I deras strävan efter att komma åt de diskurser som används för 
negativa omdömen av den maoriska ursprungsbefolkningen på Nya Zeeland 
nämner de två frågor som de genomgående använde under sina intervjuer: ”Do 
you think Pakeha New Zealanders are prejudiced?” och ” Is there much di-
scrimination against Maori people?” (Wetherell & Potter, 1992, s. 212).  

Klass utgör ett centralt tema för studien. Baserat på befintlig forskning kan 
det handla om vad som ofta beskrivs som ”objektiv” klass i bemärkelsen livs-
villkor kopplat till exempelvis arbete, boende och ekonomisk situation (vilket 
frågor som tidigare presenterats rörande exempelvis boende och arbete för-
hoppningsvis ska ha fångat), men forskning visar också på att människor egna 
personliga klassidentifikation kan vara av betydelse för deras förhållningssätt 
till invandrare.  
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Exempel på frågor: 
• Anser du att det finns fördomar mot människor med utländsk bakgrund 

(muslimer/romer/somalier/annan grupp som framstår som relevant för 
den intervjuade), i Sverige? 

• Anser du att det finns grupper i Sverige som diskrimineras? En grupp som 
människor ser ner på? Om i så fall, varför tror du att de människorna dis-
krimineras/nedvärderas? 

• Anser du att det finns rasism i Sverige? Hur kan det yttra sig? Har du 
märkt av det eller sett det själv? Varför tror du att det finns rasism? Varför 
tror du att vissa blir rasister? Tror du att rasism är vanligare i vissa grup-
per/på vissa platser? Varför tror du att det är så? 

• Anser du att det finns saker som anses vara rasism/etnisk diskriminering, 
men som egentligen inte är det? 

• Hur ser du på ordet klass? Anser du att det finns olika samhällsklasser i 
Sverige idag? Är det bra, nödvändigt eller dåligt? 

• Vad anser du vara utmärkande för olika klasser (arbetarklass, medelklass, 
överklass, annan klassbenämning)? Vilka tillhör olika klasser? Finns det 
skillnader mellan människor som tillhör olika klasser?  

• Vilken samhällsklass anser du att du tillhör själv? Är klass något som är 
viktigt för dig? Har din klassposition förändrats under ditt liv?  

• Vad skulle du rösta på om det var val idag? Vad har du röstat på tidgare?  

V Avslutning 
Här kan trådar från tidigare under intervjun tas upp eller saker som den inter-
vjuade vill lägga till. Delen är även tänkt som en avrundning av intervjun som 
förhoppningsvis innebär att den intervjuade går därifrån med en bra känsla.  

Exempel på möjliga frågor: 
• Hur tror du att bostadsområdet kommer att vara om 10 år? 
• Om vi skulle träffas om fem eller tio år, hur skulle ditt liv se ut då om du 

fick bestämma? Arbete? Bostad? Några framtidsdrömmar?  
• Finns det något du vill berätta som inte kommit upp under intervjun? 



 298 

Bilaga D (Brev till tillfrågade 
intervjupersoner) 
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Bilaga E (Intervjupersoner) 

Intervjupersoner med arbetarklasspositioner som bor i Blåklockan: 
Alexandra ca 35, affärsbiträde i blomsterhandel 
Anders ca 35 år, brevbärare 
Charlotte ca 40 år, försäljare av skönhetsprodukter 
Emma ca 30, telefonintervjuare 
Gunnar ca 65, tulltjänsteman 
Kerstin ca 50 år, undersköterska i hemtjänsten 
Lasse ca 50 år, vaktmästare 
Magnus ca 40, bilmontör 
Milan ca 35, frisör 
Monika ca 60 år, arbetar på förskola 

Intervjupersoner med mer privilegierade klasspositioner som bor i Gull-
vivan: 
Anna ca 35, arkitekt 
Cecilia ca 40, gymnasielärare (förstelärare) 
Ellinor ca 40, personalrekryterare 
Eva ca 50, läkare 
Göran ca 60, delägare i företag för sjukhusutrustning 
Håkan ca 50, chefsposition på teleföretag 
Katharina 40, ingenjör på forskningsbolag 
Martin 40, programmerare it-säkerhet    
Robert ca 45, psykolog 
Sofia ca 40 ekonom på bank  
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Bilaga F (Kodningsschema) 

Sammanhang/situation: 
1 Bostadsområdet 
a Blåklockan 
b Gullvivan  
2 Val av boende 
a arbetarklasspositioner 
b mer privilegierad klasspositioner 
3 Val av boende111  
4 Förorten  
5 Skolval 
6 Faktiska kollegor 
7 Potentiella kollegor/ arbetskraft med ”utländsk bakgrund” 
8 Val av människor/organisationer/butiker i yrkesutövande (läkare, förskole-
lärare, matvarubutik, idrottsledare, frisörer etc.) 
9 Köp av arbetskraft privat 
10 Fritidsaktiviteter 

Praktiker: 
I Rasifierande praktiker 
Iia Rasifierande individuella praktiker arbetarklassposition  
Ioa Rasifierande organisatoriska praktiker arbetarklassposition 
Ika Rasifierande kollektiva praktiker arbetarklassposition 
Iib Rasifierande individuella praktiker mer privilegierad klassposition 
Iob Rasifierande organisatoriska praktiker mer privilegierad klassposition 
Ikb Rasifierande kollektiva praktiker mer privilegierad klassposition 
II Exploaterande praktiker 
III Exkluderande praktiker 
IV Undvikande praktiker 
V Segregerande praktiker 
VI Inkluderande underordnande praktiker 
VII Korrigerande praktiker 
VIII Strategiskt kontaktsökande praktiker 
IX Försiktighetspraktiker  

                               
111 Samtliga de följande koderna innefattar en uppdelning i a) arbetarklassposition och b) mer 
privilegierade klasspositioner.   
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Orsak: 
A Grad av auktoritet 
A1 Etablerade/icke etablerade relationer med kollegor 
A2 Stressig arbetssituation 
A3 Klagomål/andras kritik (kollegor, kunder/brukare,) 
A4 Beroende av kollegor för arbetsuppgifter 
A5 Kommunikationssvårigheter brukare/kunder 
A6 Inkompetenta kollegor 
B Statuspåverkan 
C Strävan efter kulturell likhet (”white flight”/”white avoidance”) 
D Sociala problem 
E Försämrande av egna möjligheter 
F Språksvårigheter 
G Etablerade föreställningar/uppfattningar 
H Icke önskvärda beteenden (kriminalitet, lata, kaxiga) 
I Efterlikningsmekanismer 
J Normcirklar 
K Rasifierade hierarkier 
L Speciella källor (media/politik/populätkultur) 
M Egna erfarenheter 
N Åtråvärda/efterfrågade egenskaper/kompetenser 
O Konkurrens/möjligheter/försvårande på arbetsmarknaden 
P Värderingar från uppväxt 
Q Övrig kulturellt hot 
R Övrig materiellt hot 
S Identitetsneutrala mekanismer 
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Bilaga G (Datadisplay) 

Tabell 1 (Urvalsöversikt): Tabellen visar personliga och professionella bakgrunds-
data för intervjupersonerna med arbetarklasspositioner. 

Namn Kön Ca 
ålder 

Yrke Barn Kollegor 
med ut-
ländsk 
bak-
grund 

Bott i  
För-
orten 

Alexan-
dra 

K 35 Affärsbiträde 
blomserhandel 

Ja Ja Ja 

Anders M 35 Brevbärare Nej Ja Nej 

Char-
lotte 

K 40 Försäljare 
skönhetsproduk-
ter 

Ja Ja Ja 

Emma K 30 Telefonin-
tervjuare 

Nej Ja Ja 

Gunnar M 65 Tulltjänsteman Ja Ja Ja 

Kerstin K 50 Undersköterska 
hemtjänsten 

Ja Ja Ja 

Lasse M 50 Vaktmästare Ja Ja Ja 

Magnus M 40 Bilmontör Ja Ja Nej 

Milan M 35 Frisör Nej Ja Ja 

Monika K 60 Arbetar på för-
skola 

Ja Ja Nej 
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Tabell 2 (Urvalsöversikt): Tabellen visar personliga och professionella bakgrunds-
data för intervjupersonerna med privilegierade klasspositioner. 

Namn Kön Ca 
ålder 

Yrke Barn Kollegor 
med 
utländsk 
bakgrund 

Bott i 
Föror
ten 

Anna K 35 Arkitekt Ja Ja Nej 
Cecilia K 40 Gymnasielärare 

(förstelärare) 
Ja Ja Nej 

Ellinor K 40 Person-
alrekryterare 

Ja Ja Nej 

Eva K 50 Läkare Ja Ja Nej 
Göran M  60 Delägare i före-

tag (sjuk-husut-
rustning) 

Ja Nej Nej 

Håkan M 50 Chefsposition 
teleföretag  

Ja Ja Nej  

Katharina K 40 Ingenjör Ja Ja Ja 
Martin M 40 Programmerare Nej Ja Nej 
Robert M 45 Psykolog Nej Nej Nej 
Sofia K 40 Ekonom Ja Ja Nej 
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Tabell 3 Intervjupersoner med arbetarklasspositioner (datatabell): Tabellen visar fö-
rekomsten om diskussioner av exploaterande, exkluderande, korrigerande, undvi-
kande, strategiskt kontaktsökande, segregerande, inkluderande underordnande prak-
tiker samt försiktighetspraktiker i kapitel 6, 7 och 8. 

 

 

Exp Exk Korr Und Str 

kon-
takt 

Seg Ink 

un-
der-
ordn 

Förs 

Alexan-
dra 

   Kap 8     

Anders  Kap 6 

Kap 7 

 Kap 6 

Kap 7 

Kap 8 

 Kap 6 

Kap 7 

  

Char-
lotte 

 Kap 6  Kap 6 

Kap 7 

Kap 8 

  Kap 6 

Kap 7 

Kap 8 

Emma    Kap 8     

Gunnar    Kap 6 
Kap 8 

    

Kerstin  Kap6 

Kap 7 

Kap 8 

Kap6 

Kap 8 

Kap 8     

Lasse  Kap 6       

Magnus    Kap 8   Kap 7  

Milan  Kap 7 

Kap 8 

Kap 8 Kap 7     

Monika         
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Tabell 4 Intervjupersoner med privilegierade klasspositioner (datatabell): Tabellen 
visar förekomsten om diskussioner av exploaterande, exkluderande, korrigerande, 
undvikande, strategiskt kontaktsökande, segregerande, inkluderande underordnande 
praktiker samt försiktighetspraktiker i kapitel 6, 7 och 8.   

 

 

Exp Exk Korr Und Str 

kon-
takt 

Seg Ink 

under-
ordn 

Förs 

Anna     Kap 6 

Kap 8 

   

Cecilia  Kap 6 

Kap 7 

 Kap 8     

Ellinor   Kap 6  Kap 8    

Eva   Kap 6 

Kap 8 

Kap 8 Kap 8    

Göran Kap 7  Kap 8 Kap 8     

Håkan Kap 7 Kap 6    Kap 6   

Katharina   Kap 8 Kap 8     

Martin  Kap 6 

Kap 7 

     Kap 8 

Robert        Kap 8 

Sofia         
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