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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att ta reda på hur utanförskap uttrycks hos marginaliserade grupper i 

Sverige som rasifieras. Genom ett diskursteoretiskt perspektiv i kombination med Goffmans 

teori om stigmatisering och stereotypisering har denna uppsats undersökt hur tre 

marginaliserade grupper skrivit och uttryckt sitt upplevda utanförskap; samer, afrosvenskar och 

muslimer i Sverige och deras upplevda utanförskap. Bearbetningen av materialet fokuserade på 

teman vi kunde utläsa; utanförskap, sammanhållning med majoritetsgruppen, stereotypisering 

och diskriminering.  

Genom att ha studerat hur dessa grupper uttrycker sig via sociala rörelser har diskursanalysen 

belyst hur dessa medlemmar känner sig rasifierade och exluderade från samhället på en rad 

olika sätt. Detta har i sin tur gett upphov till reproducering av stigma och stereotyper. Ett 

diskursteoretiskt perspektiv samt Goffmans teori om stigmatisering och stereotypisering har 

identifierat en rad mönster som ligger till grund för dessa gruppers upplevda utanförskap. 

Genom Goffman har vi kunnat identifiera att tribal stigmatisering samt fläckar på den 

personliga karaktären är två sätt varpå de marginaliserade grupperna uttrycker den 

stigmatisering och det utanförskap de utsätts för.  

Nyckelord: Utanförskap, stigmatisering, stereotyper, rasism, sociala rörelser, marginaliserade 

grupper  
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Abstract 

This study aims to find out how exclusion is expressed among racialized marginalized groups 

in Sweden. Through a discourse theoretical perspective in combination with Goffman's theory 

of stigmatization and stereotyping, this study has examined how three marginalized groups 

expressed their own perceived exclusion; sami, afro-swedes and muslims in Sweden. The 

material consists of videos that we have transcribed and analyzed, taken from social 

movements' websites and social media. The processing of the material focused on themes we 

found; Exclusion, cohesion with the majority group, stereotyping and discrimination.  

By studying how these groups express themselves through social movements, the discourse 

analysis has shed light on how these members feel racialized and excluded from the Swedish 

society in a number of different ways.  A discourse theoretical perspective and Goffman's 

theory of stigmatization and stereotyping have identified a number of patterns that form the 

basis for these groups' perceived exclusion. Through Goffman, we have been able to identify 

that tribal stigma and blemishes on the personal character are two ways in which the 

marginalized groups express their stigma and exclusion they are exposed to. 

 

Keywords: exclusion, stigmatization, stereotypes, racism, social movements, marginalized 

groups 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

 

“Det pratas för oss och om oss - men inte med oss” säger Aysha Isatou Jones, grundaren av 

Black Lives Matter Sweden, till SVT Nyheter (2020) i samband med en demonstration i 

Stockholm i juni 2020 som anordnades på Jones initiativ. “Sluta svartmåla islam i 

medierapporteringen” skriver Kashif Virk, imam i Islams Ahmadiyya församlingen, i en 

debattartikel publicerad i Göteborgsposten (2019). Dessa citat väcker frågor om vem som ges 

utrymme att forma diskursen om marginaliserade grupper. Vem får egentligen föra den utsattes 

talan? Och vem lyssnar?  

Unicef (2019) beskriver socialt utanförskap som ett utökat fattigdomsbegrepp som väver in 

exempelvis brister i hälsa, miljö och boendesituation, där man inte får ta del av samhällets 

politiska resurser och har en större benägenhet att vara utsatt för våld. När en person eller en 

grupp hamnar i utanförskap är det väldigt svårt att ta sig ur det. Peace (2001:26) menar att det 

finns två sätt att beskriva utanförskap på. Den snävare definitionen beskriver utanförskapet 

synonymt med fattigdom och inkomst medan den bredare definitionen syftar till att individer 

och grupper inte får ta del av samhällets sociala rättigheter och sociala relationer. Exempel på 

detta är avsaknad av arbete och grundläggande hjälpmedel vilket kan leda till att relationer och 

familjeband påverkas som i sin tur bidrar till att individen känner desperation och uppgivenhet 

i sin tillvaro (ibid:26). En form av utanförskap är rasism, som idag inom rasismforskningen 

delas upp i olika typer av rasismer, där meningsfulla skillnader och likheter existerar. Exempel 

på olika typer av rasismer är antisvart rasism, islamofobi, antisemitism och rasism mot urfolk. 

Dessa är alla varianter av rasism, men med olika historia och operationalisering. Rasismer kan 

existera i samband med varandra och på olika sätt, till exempel kan afrosvenska muslimer 

diskrimineras rasistiskt som muslimer, som svarta och som svarta muslimer. Rasism kan även 

samexistera med andra maktaxlar i samhället såsom kön, klass och sexualitet. Till exempel kan 

man som svart HBTQAI+ person utsättas för diskriminering både genom rasism och homofobi, 

rasismen existerar sällan som det enda förtryckande systemet, därmed är rasism intersektionell 

(Länsstyrelsen, 2018:16).  

Rasifiering är ett uttryck som innefattar de processer, idéer och mekanismer som bidrar till att 

gruppera människor i föreställda kollektiva enheter som inte är av naturen givna. Dessa 

föreställda kollektiva enheter uppfattas som tidsbestämda och sägs gå i arv, men är i själva 
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verket under ständig reproduktion. De kriterier som människor delas in efter kan till exempel 

vara hudfärg, religion, kultur, språk eller födelseort. Genom dessa kriterier rasifieras en 

heterogen samling individer, som besitter olika bakgrunder och erfarenheter, och tillskrivs en 

kollektiv identitet som till exempel “invandrare” och särskiljer dem från resten av befolkningen 

(ibid, 2018:18).  

Vi intresserar oss i denna uppsats för upplevt utanförskap hos marginaliserade grupper i Sverige 

som rasifieras, och mer specifikt hur detta utanförskap uttrycks inom grupperna. Vi vill närma 

oss fenomenet genom att undersöka sociala rörelser och hur medlemmarna inom dessa rörelser 

uttrycker sitt upplevda utanförskap. Vi använder oss i denna studie av Schierup, Ålund och 

Kings (2014) definition av sociala rörelser, vilken de beskriver som en kollektiv handling som 

utan att ingå i ett politiskt parti syftar till att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd. Ofta 

uppstår sociala rörelser under missnöje, segregation och ojämlikheter. Sociologen Alain 

Touraine beskriver sociala rörelser som ett uttryck för den kollektiva viljan (Touraine, 1981: 

29). De främsta sociala rörelserna genom historien är fredsrörelsen, Civil Rights Movement 

och Suffragetterna i USA, samt anti-globaliseringsrörelsen och miljörörelsen i Europa. Dessa 

rörelser, likt andra med dem, kämpar för förändring inom olika områden i samhället, men med 

gemensam utgångspunkt i ett missnöje med tillvaron.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att genom en diskursanalys ta reda på hur utanförskap uttrycks hos 

marginaliserade grupper i Sverige som rasifieras. Vi ämnar angripa fenomenet genom att 

undersöka hur utanförskapet presenteras och talas om i sociala rörelser som arbetar för 

minoritetsgruppers rättigheter. De frågeställningar vi ämnar besvara är: 

• Hur uttrycks utanförskap inom den egna gruppen i materialet? 

• Vad beror detta upplevda utanförskap på?  

För att söka besvara dessa frågeställningar undersöker vi material hämtat från tre sociala 

rörelser i Sverige; Black Lives Matter Sweden som kämpar för afrosvenskar, Amnesty 

international Sweden där vi valt material om samers rättigheter i Sverige samt Muslimer för 

fred som arbetar för muslimers rättigheter i Sverige.  
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1.3 Uppsatsens disposition 

Efter inledande kapitel som innehåller bakgrund, syfte och frågeställningar följer kapitel 2 som 

behandlar tidigare forskning. Kapitlet är uppbyggt med underrubriker, som alla behandlar en 

del av den tidigare forskning som är relevant för vår uppsats. I kapitel 3 presenteras den 

teoretiska och begreppsliga referensram som ligger till grund för analysen, där Goffmans 

stigmatisering utgör huvudteori. Kapitel 4 behandlar metod och material, där även 

metodologisk ansats, kodning, reliabilitet och validitet samt etiska överväganden diskuteras. I 

kapitel 5 behandlas analys och resultat. Analysen är uppbyggd av fyra underrubriker som avser 

de olika teman som ligger till grund för kodningen, samt en summering av analysen. Det 

avslutande kapitlet innehåller en diskussion vari vi diskuterar analys och resultat i relation till 

tidigare forskning, teori och metod. Slutligen diskuteras förslag för framtida forskning.  

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning som är relevant för vår uppsats. Vi har ämnat 

täcka in både forskning på sociala rörelser samt på den utsatthet de marginaliserade grupper vi 

undersöker upplever. Insamlingen av tidigare forskning har skett genom aktiva sökningar på 

svenska databaser, då vi ämnar genomföra vår studie i en svensk kontext presenterar vi främst 

forskning med utgångspunkt i Sverige. De sökord vi använt oss av är: sociala rörelser, sociala 

rörelser och internet, samer i Sverige, muslimer i Sverige, afrosvenskar, rasism, utanförskap 

och marginaliserade grupper samt intersektionalitet. Sammanställningen av artiklarna 

resulterade i sju underrubriker. Först går vi igenom forskning om marginaliserade grupper i 

Sverige, där vi presenterar relevant forskning om de tre marginaliserade grupper vår studie 

kretsar kring; samer i Sverige, afrosvenskar och muslimer i Sverige. Därefter presenteras 

tidigare forskning om sociala rörelser, för att sedan avsluta med en kort sammanfattning av 

intersektionalitetsforskning, detta för att ett intersektionellt perspektiv genomsyrar hela vår 

studie.  

2.1 Marginaliserade grupper i Sverige 

Marginalisering innebär att individer eller grupper utestängs från makt, status och diskurs på 

grund av rasifiering, religionstillhörighet, kultur och språk. I Sverige diskrimineras flera 

grupper på dessa grunder, däribland afrosvenskar, samer och muslimer, vilka är de grupper vi 

fokuserar på i vår studie. Rydgren och Tyrberg skriver i studien “Social marginalization, ethnic 
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threat, and radical right-wing support in Sweden: a multilevel analysis” (2016) om social 

marginalisering kopplat till etnisk gruppspositionering. I studien definieras social 

marginalisering som en upplevd känsla av utanförskap och sämre levnadsvillkor (Rydberg & 

Tyrberg, 2016:4). Det är denna definition vi utgår ifrån i vår studie, men med ett bakomliggande 

rasifieringsperspektiv, det vill säga ligger fokus på grupper som marginaliseras på grund av att 

de rasifieras.  

2.1.1 Samer i Sverige  

Ulf Johansson Dahre skriver i studien ”Rädda en varg, skjut en same: Den historielösa 

jämlikheten och föraktet för samer i Sverige” (2004) om det existerande föraktet mot 

folkgruppen samer i Sverige. Johansson Dahre beskriver diskrimineringen mot samer inte som 

våldsam och explicit, utan som ett lågintensivt förakt som frodas i historielöshet och okunskap 

som tar sig uttryck i kränkningar, nedvärderingar och rasism (ibid, 2004: 448). Att minoriteter 

utsätts för diskriminering, förföljelser och förlöjliganden kan betraktas som ett politiskt mönster 

i Sverige. Sverige har sällan tagit frågan om nationella minoriteter på allvar. Johansson Dahre 

beskriver hur majoriteten ofta känner sig diskriminerad när minoriteten ges rättigheter och 

jämlika förutsättningar, till exempel genom att de som kritiserar samers rättigheter menar att 

majoriteten i Sverige då får gå undan för vad som av dessa betraktas som minoritetens 

privilegier (ibid, 448). Vidare beskrivs i studien att när en förtryckt grupp reser sig och stärks, 

skapas reaktion hos majoriteten (ibid, 2004: 450). 

Tobias Poggats vid Vaartoe- Centrum för samisk forskning skrev 2018 på uppdrag av 

Sametinget en kartläggande rapport av den rasism som existerar mot samer i Sverige. I 

rapporten identifieras tio rasistiska mekanismer som samverkar med varandra och diskriminerar 

samer i Sverige. Bland dessa tio mekanismer förekommer etnorasmotiverad negativ behandling 

eller diskriminering, som 50–70 % av svarande i en enkätundersökning som utfördes i samband 

med rapporten uppger att de är utsatta för. Vidare samverkar, bland andra mekanismer, brister 

i samers självbestämmande eller inflytande, osynliggörande av samers unika livsvillkor, 

okunskap om samers förutsättningar hos myndigheter samt rasdiskriminering från polisen 

gentemot samer (Poggats, 2018:5–6).  

En ytterligare studie behandlar ämnet yngre samer med en stark samisk identitet och utfördes 

2011. Studien visar att 50% av de unga samer som deltog i studien upplever att de blir illa 

behandlade på grund av att de är samer. Bland de ungdomar som är renskötare upplever 70% 
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att de diskrimineras (Omma, Holmgren & Jacobsson, 2011: 9). I studien uppger 71% att de är 

stolta över sin samiska identitet och har en nära koppling till den samiska gemenskapen. De 

flesta svarande uppger att de vid ett eller flera tillfällen behövt förklara eller försvara sin kultur 

och sitt levnadssätt, men att de trots den diskriminering de utsätts för upplever att de lever 

meningsfulla liv. Resultatet av studien visar att unga samers välmående kan förklaras genom 

skyddande faktorer såsom en stark känsla av tillhörighet bland samer, starka kontakter med 

familj och vänner samt god sociokulturell anpassning (ibid, 2011:9).   

2.1.2 Afrosvenskar 

I en rapport av Mångkulturellt centrum beskrivs det hur det är att vara afrosvensk i dagens 

Sverige och hur detta land lider av en afrofobi. I Sverige lever ungefär 180 000 individer med 

någon form av afrikanskt påbrå. Av dem är 60 % födda utanför Sverige och 40 % är födda i 

Sverige. Trots dessa siffror är det tydligt att afrofobi är ett prevalent problem i Sverige 

(Mångkulturellt centrum, 2014:5). Begreppet afrofobi syftar till att man känner fientlighet mot 

en grupp människor som härstammar från det subsahariska Afrika och detta hat kan ta sig i 

uttryck i form av utfrysning av olika rum, kränkningar, diskriminering på arbetsmarknaden 

samt fysiska angrepp (ibid, 5). Sedan 2008 visar statistiken att hatbrotten mot afrosvenskar har 

ökat med 24 %. Hatbrotten utgörs av fysiskt våld och äger rum i det offentliga rummet såsom 

matvarubutiker, arbetsplatser, skolor, uteställen och andra allmänna platser. Detta medför en 

otrygghet där det offentliga rummet omvandlas till en hotfull plats för afrosvenskar, vilket 

påverkar och begränsar deras sätt att leva och röra sig (ibid, 5).  Även en studie gjord av Uppsala 

universitet för Stockholms länsstyrelse påvisar att antisvart rasism och diskriminering formar 

villkoren på svensk arbetsmarknad (Länsstyrelsen Stockholm, 2018). Till skillnad från 

individer som inte har läst efter gymnasiet har afrosvenskar som läst en eftergymnasial 

utbildning lägre sysselsättningsgrad. Vidare är det konstaterat att en afrosvensk som innehar en 

chefsposition har 77 % av den lön som en från majoritetsbefolkningen med ekvivalent 

utbildningsnivå (ibid, 2018).    

Sveriges attityd och relation till Afrika är som resten av Europa, präglad av slavhandeln och 

kolonialismen samt det rastänk som Sverige har varit en del av och bidragit till. På 1700 - 1800-

talet var Sverige delaktig i den transatlantiska slavhandeln, däribland kolonialiseringen av ön 

S:t Barthelémy i Karibien. Ön köptes av Sverige från Frankrike 1784 där 739 individer bodde, 

varav 281 var slavar (Sjögren, 1966:31–32). S:t Barthelémy tillhörde Sverige mellan 1784 till 

1878, därefter köper Frankrike tillbaka ön och den svenska kolonialismen i Karibien får sitt slut. 



 10 

Vid historiska institutionen i Lund skrev Martin Ericsson en rapport till Forum för levande 

historia om rasism och främlingsfientlighet i Sverige (Ericsson, 2016:52). Forskningen 

undersöker föreställningar och stereotyper som berör människor med ursprung från Afrika och 

med svart hudfärg. Ericson menar vidare att det är föreställningen kring människor med svart 

hudfärg som ligger till grund för begreppet “afrofobi”, trots att begreppet inte nämner hudfärg 

(ibid, 52).  

Allt detta sammantaget har manifesterat sig i rasstereotyper av svarta och olika föreställningar 

om Afrika som präglar Sverige än idag och påverkar afrosvenskars vardagsliv.  Trots att det är 

tydligt att Sverige varit en del av den transatlantiska slavhandeln lider vi samtidigt av någon 

slags färgblindhet. Denna färgblindhet medför ett problematiskt hinder att prata om ras och 

svarta människors utsatthet i Sverige. Detta gör att afrosvenskar har svårt att få sina röster hörda 

kring den rasdiskriminering och den vardagsrasism som de utsätts för (Mångkulturellt centrum, 

2014:57, 79). Rapporten “Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens 

Sverige” visar på den otroliga diskriminering som afrosvenskar konstant utsätts för. Den lyfter 

svarta svenskars erfarenheter om att hela tiden ”göras till svart”. Vidare skapas stereotyper där 

olika diskurser används och därmed förstärker den kollektiva marginaliseringen av 

afrosvenskar (ibid, 57–58, 80).  

Wigerfelt, Wigerfelt och Kiiskinen (2014) hävdar i artikeln “When Colour Matters: Policing 

and Hate Crime” att i det färgblinda antirasistiska Sverige förekommer synliga skillnader 

mellan människor, med betoning på afrosvenskar, vilket leder till individers omständigheter 

och olika livsmöjligheter i det svenska samhället. Baserat på intervjuer och fokusgrupper 

diskuteras dessa synliga skillnader bland människor, däribland koloniala stereotyper, 

rasprofilering och hatbrott. Resultatet för denna studie påvisar att människor med mörk hud 

oftare utsätts för offentlig och privat polisbevakning baserad på deras etnicitet (ibid, 2014). När 

människor som utsätts för diskriminering gör motstånd i form av polisanmälningar eller vägran 

att förbli tyst vid verbala kränkningar, riskerar de att utsättas för hatbrott (ibid, 2014:8). 

2.1.3 Muslimer i Sverige 

En stor del av den forskning som gjorts på muslimers situation i Sverige har utgångspunkt på 

ett eller annat sätt i terrorattacken 9/11. I en studie av Larsson (2003) undersöks hur svenskar 

såg på muslimer efter 9/11. I studien deltar 176 muslimer som berättar hur deras liv såg ut efter 

9/11, varav 90% av de muslimska deltagarna ansåg att Sveriges attityd mot muslimer och islam 



 11 

hade förvärrats och diskrimineringen gentemot dem hade ökat, i synnerhet mot muslimska 

kvinnor och människor från Afrika och mellanöstern. Detta har tagit sig i uttryck i verbala 

trakasserier och även fysiskt våld (Larsson, 2003:890). Detta påvisas även i studien ”Muslim 

Discrimination: Evidence From Two Lost-Letter Experiments” (2010). Där undersöks om 

muslimer bosatta i västerländska länder utsätts för fördomar i större utsträckning efter 

terroristattackerna 9/11. Flera enkätundersökningar har tidigare visat att muslimer efter 9/11 i 

hög grad blivit utsatta för diskriminering. Denna studie ämnade testa hypotesen om att 

muslimer diskrimineras i Sverige genom två experiment med borttappade brev. Syftet var att 

undersöka om det finns en skillnad i antal returnerade brev beroende på om mottagarens namn 

var muslimskt klingande eller svenskt. Resultatet av studien visade att muslimer mottog långt 

färre returnerade brev än de med svenska namn (Ahmed, 2010: 888).  

I en studie av Diaz (2005) undersöks antimuslimska attityder i Sverige där ett antal enkät-

uttalanden används för att mäta olika attityder mot muslimer. Första uttalandet påstår att 

invandringen av muslimer borde vara begränsad. Uttalande nummer två hävdar att det stora 

antalet muslimer utgör ett hot för Sveriges identitet. Det tredje och fjärde uttalandet rör sig om 

islamsk kultur och de två sista uttalandena mäter avsikten av att skapa socialt avstånd från 

muslimer. Studien gav en klar bild av att det finns en påtaglig aversion gentemot muslimer i 

Sverige där majoriteten har en negativ syn på islamsk kultur och dess värderingar. Enligt 

studien hävdade människor att de i allmänhet inte var misstänksamma mot muslimer, trots detta 

skulle majoriteten inte kunna bo i samma stadsdel som muslimer (Diaz, 2005:891).  

I en studie av Agerström och Rooth (2009) undersöks svenska arbetsgivares negativa attityder 

gentemot arabiska muslimer på arbetsmarknaden och arbetsrelaterade fördomar. Studien 

påvisar att svenska arbetsgivare innehar negativa attityder gentemot muslimer och att de 

uppfattas som mindre produktiva än etniska svenskar (ibid, 2009: 45). Detta resultat menar 

Agerström och Rooth har påverkats av bland annat de negativa outtalade 

produktivitetsstereotyper som sker exempelvis när arbetsgivare skall fatta beslut om anställning 

(ibid, 2009:52). 

2.2 Rasifiering och diskriminering 

Enligt diskrimineringsforskning är människor med ett icke-vitt utseende i Sverige utsatta för 

negativ särbehandling i större grad än människor som passerar som vita. De utsattas skillnader 

i kultur, religion och språk gentemot majoritetsbefolkningen är faktorer som spelar roll i de 
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marginaliserades utanförskap. Socioekonomiska faktorer och klass är även de faktorer till 

denna diskriminering (Hübinette och Tigervall, 2008: 220). Hübinette och Tigervall beskriver 

i sin artikel ”Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivföräldrar. Om betydelsen av 

ett icke-vitt utseende i den svenska vardagen” (2008) hur diskrimineringsforskningen idag 

fungerar som komplement till IMER-forskningen som behandlar migration och etniska 

relationer. Inom IMER-forskningen har det varit förgivettaget att migranter och deras barn har 

försatts i utanförskap i ett resultat av bristande integration i majoritetssamhället.  Denna studie 

om adoption, diskriminering och etnisk identitet ämnar lägga fokus på aspekten att människor 

diskrimineras på grund av ett icke-vitt utseende, snarare än på grund av brist på integration från 

de marginaliserades sida (ibid, 2008:221). Studien visar att icke-vita kroppar systematiskt och 

på regelbunden basis tillskrivs olika etniska egenskaper, på så vis både rasifieras och etnifieras 

icke-vita människor i vardagen i Sverige. I studien argumenteras för att ras och etnicitet hänger 

samman och verkar tillsammans genom att en icke-vit person tillskrivs en viss rastyp, samtidigt 

som hen tillskrivs en mängd etniska antagna egenskaper som skiljer sig ifrån de egenskaper 

som klassificeras som ”svenska”. Sverige är officiellt utåt sett ett land som tar avstånd ifrån det 

koloniala och “vetenskapliga” rastänket och anser sig vara ett antirasistiskt land som tar avstånd 

från diskriminering av minoritetsgrupper. Ändå diskrimineras människor på grund av sitt icke-

vita och “inte etniskt svenska” utseende i vardagen. Studien visar att diskriminering inte endast 

kan förklaras uppstå på grund av föreställda eller existerande skillnader i etnicitet, klass, språk 

och religion, utan att historiskt förankrade och vetenskapligt producerade föreställningar om 

olika rasers egenskaper och beteenden är högst levande i det svenska samhället än idag (ibid, 

2008:235).  

I ”Sverige inifrån; röster om etnisk diskriminering. Rapport av Utredningen om makt, 

integration och strukturell diskriminering” (2005) visar Masoud Kamali på den etniska 

diskriminering vi idag kan se på arbetsmarknaden i Sverige. Syftet med undersökningen är att 

ta del av människors egna erfarenheter och kunskaper av diskriminering, i syfte att fylla de 

kunskapsluckor som existerar beträffande människors erfarenheter av diskriminering och de 

effekter det får på individernas förhållningssätt och livsstrategier. Utredningens angreppssätt 

av problemet är i grunden kritisk mot den politiska, akademiska och mediala objektiveringen 

utav invandrade människor och deras barn. Debatten som förts om integration i Sverige har 

under en längre tid förts utifrån ett antagande om en underlägsen ”andra” som måste integreras, 

utredningen ämnar därför att utgå ifrån rösterna av de människor som bär på erfarenheter och 

uppfattningar som utmanar den rådande etniska ojämlikheten (Kamali, 2005:11). Det är ytterst 
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få inom forskning och politik som idag förnekar förekomsten av diskriminering, och mycket 

forskning och opinionsundersökningar tyder på att diskriminering på grund av etnicitet 

förekommer i stor utsträckning (ibid, 2005:132). Enligt rapporten bör erkännandet av 

förekomsten av diskriminering kopplas samman med erkännandet av den egna rollen i detta, 

samt en bortkoppling av försvarsmekanismer där andra, således inte en själv, görs ansvariga för 

diskrimineringen (ibid, 2005:133).   

2.3 Sociala rörelser   

Forskning på sociala rörelser kan delas upp i två läger; den amerikanska traditionen samt den 

europeiska. Inom den amerikanska forskningen har fokus varit att ta reda på hur olika typer av 

strukturella spänningar har utvecklats till kollektiva aktioner. Denna forskning har i grunden 

utgått från tre skolor; collective behaviour, resource mobilization samt political process (Della 

Porta, Diani, 1999).  I Europa har fokuset inom forskningen utgått från teorier om nya sociala 

rörelser sprungna ur ett missnöje med marxismen. Här har fokus legat vid skapandet av sociala 

rörelser, samt på förändring av strukturer och värderingar som ligger till grund för konflikter 

(ibid, 1999). Denna uppdelning inom forskning på sociala rörelser existerar till följd av USA:s 

respektive Europas egenskaper inom de sociala rörelserna. Många forskare menar att 

skillnaderna i rörelseforskningen är grundade i Europas syn på sociala rörelser som starkt 

kopplade till arbetarrörelsen som historiskt fenomen. Således är rörelseforskningen i Europa 

mer inriktad på ideologi än i USA (Thörn, 1997: 7).  

Viss kritik inom rörelseforskning har riktats mot att fältet riktar in sig uteslutande på 

vänsterrörelser. I artikeln New social movements: A critical review (1997) kritiserar Pichardo 

att diskussionen om nya sociala rörelser söker koppla skiftet i samtida västerländska sociala 

rörelser till uppkomsten av en postmodern värld. Artikeln pekar på att nya forskare inom sociala 

rörelser hävdar att de endast avhandlar vänsterrörelser. Pichardo menar dock att många 

konservativa högerrörelser kan karaktäriseras på samma sätt. Kritiken ligger främst i en påstådd 

avsaknad av en distinkt typologi, till exempel genom att bortse från samband med förändringar 

i socioekonomiska strukturer. Artikeln föreslår att forskare bör undersöka vidare hur nya sociala 

rörelser uppkommer som en reaktion på ett förändrat dominansmönster, snarare än på 

rörelsernas unika egenskaper (Pichardo, 1997: 411–412).  

I och med internets utveckling har sociala medier blivit en allt större plattform för sociala 

rörelser att bedriva sitt arbete på. Materialet från de tre sociala rörelser vi behandlar i analysen 
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är samtliga inhämtade från vardera social rörelses sociala medieplattformar. I en studie gjord 

av Huang (2009) analyseras sociala rörelsers användning av internet genom den spirituella 

sociala rörelsen Falun Gong. Syftet med studien var att förstå relationen mellan sociala rörelser 

och internet. Resultatet visade att Falun Gong som social rörelse påverkas positivt av 

internetanvändning på tre huvudsakliga sätt. Dels visade sig internet underlätta för rörelsens 

behov genom utveckling av lämpliga programvaror. Rörelsens medlemmar visade sig även 

förvärva resurser i form av pengar, kunskap och material med hjälp av internet. Dessutom 

öppnar internet för möjligheter för mobilisering, både online och offline (Huang, 2009: 54–

55).  

2.4 Intersektionalitetsforskning  

Det intersektionella perspektivet lyfter fram hur olika maktstrukturer bildas och upprätthålls. I 

ett samhälle existerar olika sociala kategorier: kultur, klass, hudfärg, kön, etnicitet, språk etc. I 

samband med dessa kategoriers samverkan skapas olika under- och överordningar och 

intersektionalitetsperspektivet kan användas som ett undersökande verktyg för att belysa just 

detta (Lykke, 2005:14). Genom att det intersektionella perspektivet belyser dessa strukturella 

komponenter i vårt samhälle är den en viktig bidragande kraft i kampen mot hegemoni och 

ojämlikhet, men också ett verktyg till att ifrågasätta normer, odynamiska strukturer och 

värderingar i samhället som effektiviserar och bibehåller ojämlikhet (May, 2015: 3–4).  

Intersektionalitetsperspektivet har blivit centralt inom genusforskning tack vare forskaren och 

medborgarrättsaktivisten Kimberlé Crenshaws teori om intersektionalitet (1989). Crenshaw 

myntade begreppet intersektionalitet för att påvisa konvergensen mellan sexism och rasism i 

konstruerandet av makt. Sexism och rasism existerar inte separat, utan dessa två maktaxlar 

sammanstrålas i en intersektion där strukturell diskriminering skapas (Crenshaw, 1989:1244). 

Den intersektionella analysen har kommit att innefatta fler maktaxlar såsom sexuell läggning, 

ålder, könstillhörighet och funktionalitet och har under senare tid kommit att användas i stor 

utsträckning inom flera forskningsfält. Emellertid har den ursprungliga betydelsen av begreppet 

vattnats ur, och fokuset ligger inte längre där Crenshaw ville lägga den; på svarta kvinnors 

utsatthet (Mullinari & Neergard, 2017: 91). Det intersektionella perspektivet kommer inte att 

inneha en central del i vår analys, emellertid anser vi att det är viktigt att belysa detta synsätt då 

det påvisar hur maktstrukturer formas och upprätthålls och ligger till grund för hur grupper och 

individer stigmatiseras och stereotypiseras.  
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Efter att ha undersökt fältet och tagit del av relevant forskning på ämnet kan vi se att mycket 

utav den forskning som tidigare gjorts på marginaliserade grupper som rasifieras utanförskap i 

Sverige fokuserar på de marginaliseras perspektiv, men genom intervjuer eller 

enkätundersökningar, snarare än på de marginaliserade gruppernas egna initiativ till förändring. 

Vi anser att det finns en kunskapslucka inom forskningen där de marginaliserade gruppernas 

egna arbete för jämställdhet och rättvisa faller bort. Vår förhoppning med denna studie är att 

bidra med en ytterligare aspekt inom forskningen på marginaliserade gruppers utsatthet, 

nämligen hur diskursen om utanförskap ter sig inom den egna gruppen.   

3. Teoretisk och begreppslig referensram  

I detta kapitel presenteras det teoretiska och begreppsliga ramverk som vi kommer att använda 

oss av i studien. Diskursteori och stigmatisering är de två teoretiska ingångar som vi kommer 

att använda oss av för att angripa vårt material, då båda teorierna lämpar sig som verktyg för 

att analysera makt. Diskursteorin fokuserar på analysen av ideal och normer inom diskurser, 

vilket hjälper oss att förstå hur marginaliserade grupper talar om sitt utanförskap. Utöver 

diskursteori använder vi oss av Goffmans teori om stigmatisering, där även stereotypisering 

vävs in. Vår förhoppning är att Goffmans teori om stigmatisering och stereotypisering hjälper 

oss att förstå hur ett upplevt utanförskap hos en marginaliserad grupp uppstår och uttrycks.  

3.1 Diskursteori  

Det diskursanalytiska angreppssättet utgör en helhet genom både metod och teori, vilka 

innehåller både teoretiska modeller och metodologiska riktlinjer som är sammanlänkade med 

varandra (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:10). Michel Foucaults syn på makt (2002) utgör 

en central del i diskursteorin och utgår från att maktens produktiva natur betonas, snarare än 

negativitet och förbud. Detta innebär att likt förtryck kan även privilegier och normalisering 

kopplas till makten (Staunæs & Søndergaard, 2011:52). Diskurser konstrueras av samhället och 

diskursanalysen syftar till att kritisera diskursens ordningar genom studiet av denne (Foucault, 

2002:40). Genom att studera ett fenomen genom en diskursteoretisk ingång kan en enskild 

diskurs isoleras och analyseras för att utläsa vilka ideal och normer som råder inom diskursen 

(ibid, 2002:43).   

Utöver Foucaults grunddefinition använder vi oss av Laclau och Mouffes (1985) definition av 

diskursteori i vilken de menar att inga sociala fenomen är fulländade, vilket gör dem ständigt 
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analyserbara (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:27). Laclau och Mouffe utgår från två 

teoretiska traditioner i konstruerandet av diskursteori; marxism och strukturalism. Genom att 

kombinera marxismens syn på det sociala med strukturalismens teorier om mening skapas en 

poststrukturalistisk teori där det sociala fältet ses som ett nät av olika processer där mening 

skapas (ibid, 27). Inom diskurser pågår en ständig social strid om vilka definitioner som bör 

beskriva samhälle och identitet (ibid, 2000:31). Genom att ständigt söka mening i tecken genom 

placering i relation till andra, söker diskursteorin fixera meningsbärande tecken i vissa särskilda 

relationer (ibid, 2000:28). Vidare söker diskursteorin använda poststrukturalistiska teorier om 

kunskap, subjektivitet och makt där den godtyckliga naturen av subjekt och kunskap betonas, 

istället för att en kärna söks i materialet. Centralt i den poststrukturalistiska diskursanalysen är 

den kritik mot språk som ett system uppbyggt på skillnader mellan begrepp (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000:25). Enligt Laclau och Mouffes diskursteori är meningsskapande, begrepp och 

kategorier i ständig rörelse och läcker in i varandra vilket medför att den mening som tillskrivs 

kategorier är ständigt instabil (Laclau & Mouffe 2001:111). Diskursteori lämpar sig för vår 

studie då den riktar in sig på konflikt inom diskursen snarare än konsensus, vilket vi anser 

lämpligt att applicera på vårt material.  

3.2 Goffmans stigmatisering  

I studien Stigma. Den avvikandes roll och identitet (1968) definierar Erving Goffman 

stigmatisering som ett attribut som genom att vara djupt misskrediterande för en individ 

reducerar denne till att vara det som attributet symboliserar. Således blir en individ som anses 

ha avvikande attribut och därmed förknippas med avvikande egenskaper eller beteenden 

stigmatiserad genom sociala interaktioner. Goffman menar att människor redan från det första 

mötet med varandra bygger upp en uppfattning med tillhörande förväntningar om vem den 

andra är. Utifrån detta första möte kategoriseras individens identitet hos den andre, medvetet 

eller omedvetet (Goffman, 2011: 10-15).  Människor eftersträvar den sociala normen, det 

avvikande stigmat uppkommer genom kategoriseringen av det som anses vara den sociala 

normen och applicerandet av denna föreställning. Möjliga konsekvenser av stigmatisering kan 

vara att den stigmatiserade isolerar sig själv från samhället och hamnar i ett utanförskap som 

resultat av en minskad föreställning om identifiering och gemenskap med det egna (ibid, 

2011:117–118).  

Olika samhällen bestämmer vilka kriterier som kategoriserar in individer i samhället samt hur 

detta sker. Kriterierna styr vilka grupperingar som existerar i ett samhälle, samt vilka attribut 
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som gör att en individ tillhör majoritetsgruppen. De individer som tillhör majoritetsgruppen 

faller in eller passerar under den rådande sociala normen. Individer som anses avvikande är 

okända och i mötet mellan majoritetsindivider och så kallade okända tillskrivs dessa sociala 

identiteter och kategoriseras som avvikande och till följd av detta stigmatiseras (ibid, 2011:152). 

Enligt Goffman kan en individ stigmatiseras utefter tre olika kategorier. Dessa kategorier är: 

1.    Kroppsliga missbildningar 

2.    Fläckar på den personliga karaktären  

3.    Tribala stigman 

Den första kategorin syftar till en individs fysiska uttryck och förmåga, såsom yttre 

missbildningar eller fysiska funktionshinder. Den andra kategorin syftar till psykiska stigman 

som till exempel specifika karaktärsdrag, missbruk eller trauman. Den tredje och sista kategorin 

innefattar stigmatisering på grund av ras, nationalitet, kultur eller religion. Majoritetssamhället 

placerar utefter dessa tre stigmakategorier den stämplade i en underlägsen position i relation till 

normen. Den stigmatiserade individen måste då förändra något hos sig själv för att få en 

möjlighet att accepteras och inkluderas i majoritetssamhället. För de som tillhör majoriteten 

gäller det att projicera sina normer och övertyga resterande samhälle att en viss individ eller 

grupp inte passar in, detta för att behålla sin position som majoritet. Den stigmatiserade kan ses 

som en fara för normen då den utgör ett hot mot majoriteten som kan leda till förändring i de 

rådande normerna. Stigmastämplingen som sker i stigmatiseringsprocessen är gruppbildande, 

vilket innebär att individer med samma stämpling tenderar att bilda grupper (ibid, 2011:17).  

En individ kan under sitt liv ha övergångar från en grupp till en annan, detta sker genom 

statusförändring med bakomliggande faktorer som individen är medveten om. På detta sätt kan 

en individ som stämplas som avvikande övergå och tillhöra majoritetssamhället och tvärt om. 

När en individ genomgår en statusförändring spelar hen olika roller, vilka medför att individen 

ansluter sig till en viss grupp som ett anpassningsmedel. Vidare ser Goffman på samhället som 

ett ”ying och yang”, där relationerna mellan de normativa och de stigmatiserade innebär en 

social process där en och samma individ kan spela de båda rollerna i olika faser i livet (ibid, 

2011:124–125).  

Vidare talar Goffman om stereotypisering, vilket han beskriver som en fixerad idé om en viss 

sorts människa, vilken även kan spegla en internalisering av samhällets förväntningar. 
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Stereotypisering kan betraktas som en följd av stigmatisering och innebär att ett visst attribut 

som en individ besitter fixeras till en idé om att alla individer med det attributet besitter samma, 

ofta negativa, egenskaper (ibid, 2011:3). Stereotyper är en del av våra vardagliga uppfattningar 

om andra människor, men är också kopplade till skapandet av fördomar och diskriminering. 

Stereotypisering innebär att individer delas in i kategorier som speglar antaganden om 

människors identifiering. Detta bidrar till att ett ”vi och dom-tänk” reproduceras där det finns 

en ojämn maktfördelning, såsom den hegemoniska dynamiken mellan majoriteten och 

minoriteten i ett samhälle (Hall, 1997: 258).  

Hinton (2003) beskriver stereotypiseringsprocessen i tre steg. Processen inleds med att vi 

identifierar varandra och därmed skiljer en grupp individer från mängden när det kommer till 

en särskild egenskap. I nästa steg applicerar vi yttre egenskaper på gruppen och i det sista steget 

av processen tillskriver vi de personer vi identifierar till en specifik grupp de särskilda 

stereotypa karaktärsdragen. Detta är en generaliserande process som inte tar hänsyn till 

individuella skillnader, vilket medför att de stereotyper vi skapar är falska. Stereotypisering 

resulterar i att en inkorrekt, svårföränderlig verklighetsbild formas. Vidare poängterar Hinton 

att ett stereotypiserande tankesätt skapar förutfattade meningar om andra människor, vilket i 

förlängningen leder till ökade klyftor. Stereotypisering kopplas ofta ihop med rasism och 

diskriminering och ofta ter sig stereotypiseringen som föreställningar om en viss kulturell grupp 

och vad som utmärker gruppen (Hinton, 2003:13–15).  

4. Metod  

I detta kapitel presenteras vår valda metod, materialet som ligger till grund för studien samt hur 

insamlingen av materialet har gått till. Därefter kommer vi att presentera hur kodningsprocessen 

går till i diskursanalysen av materialet. I den avslutande delen kommer vi att beröra studiens 

etiska överväganden samt dess validitet och reliabilitet.  

4.1 Metodologisk ansats 

Som tidigare nämnt i kapitlet om teoretisk och begreppslig referensram utgör diskursanalys en 

helhet genom teori och metod, där de metodologiska riktlinjerna samverkar. En diskurs innebär 

det sätt varpå man pratar om och förstår världen genom (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:9). 

Som metodologiskt verktyg innebär diskursanalys en analys av hur individer utför personliga, 

politiska och sociala projekt genom språk. Genom en diskursanalys ges språk och ord mening 
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genom en överenskommen språkanvändning, därigenom konstruerar och förmedlar språket 

ständigt vår förståelse av verkligheten. I utförandet av en diskursanalys möjliggörs ett spårande 

av den historiska språkutvecklingen samt att undersöka på det sätt vari kulturella, politiska och 

sociala praktiker formas och återspeglas genom språk (Starks & Brown Trinidad, 2007:1374). 

Diskursteorins verktyg är nära förknippade med makt. Michael Foucault har präglat sättet att 

se på makt som någonting ständigt förändring- och förhandlingsbart, snarare än som 

förtryckande. Den kritiska diskursanalysen, som hämtat sin inspiration från Foucault, strävar 

efter att förena språkets användning i samband med makt och sociala skillnader i samhället 

(Bryman, 2008:474).  

Diskursanalys som metod är relevant för vår uppsats då vi ämnar undersöka hur tre 

marginaliserade grupper kommunicerar om deras utsatthet i både användandet av tal och i skrift. 

Enligt Gill (2000) finns fyra centrala teman som ligger till grund för diskursanalysen. Det första 

temat handlar om att diskursen inte enbart är ett medel för att undersöka aspekter av en social 

verklighet, utan även är själva undersökningsfokus i sig. Tema nummer två berör språkets 

konstruktivitet, dvs att diskursen bildar ett särskilt synsätt på den sociala verkligheten. Vidare 

tar tema tre upp språkets handlingskraft. Vissa handlingar kan man utföra eller åstadkomma 

med hjälp av att använda språket på ett specifikt sätt. Det fjärde och sista temat behandlar hur 

diskursen är retoriskt organiserad, vilket syftar på att vi människor besitter en medvetenhet om 

att vilja övertyga eller övertala andra då vi introducerar dessa för en situation eller en händelse 

(Gill i Bryman, 2008:476).  

4.2 Material  

Det material som ligger till grund för vår undersökning består av dokument och videoklipp 

hämtade från sociala rörelser som är aktiva i Sverige. Potter och Wetherell belyser användandet 

av naturligt förekommande material som fördelaktigt i en diskursanalys (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000:102).  Vi har därför valt ut publicerade videor där utrymme finns för spontana 

inslag, till exempel scenframträdanden där publikens interaktion med den talande samspelar. 

Urvalsprocessen skedde genom att vi aktivt sökt efter sociala rörelser i Sverige på internet och 

därefter valt ut ett antal dokument och videoklipp som berör grupper som marginaliseras på 

grund av rasifiering, kultur eller religion. Nästa steg har bestått i att begränsa materialet. Då vi 

intresserar oss för den marginaliserade gruppens egna upplevelser och berättelser har till 

exempel intervjuklipp och liknande dokument där yttre faktorer styr innehållet sållats bort innan 

det slutgiltiga urvalet färdigställts.  
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I urvalsprocessen har vi aktivt sökt på internet efter passande material med tre teman i åtanke: 

rasifiering, kultur och religion. I strävan efter att få en så täckande bild som möjligt av vårt 

intresseområde har vi velat beröra dessa tre teman och därmed sökt efter material som täcker 

dessa. Resultatet av urvalsprocessen består av ett videoklipp från ett scenframträdande av Jones 

från Black Lives Matter Sweden (BLM), ett videoklipp av Maxida Märak från Amnesty 

International Sverige samt ett videoklipp från Muslimer för fred. Dessa har transkriberats och 

resulterat i det textmaterial som kommit att utgöra materialet för vår analys. 

4.3 Kodning  

Med utgångspunkt i Mathew Miles och Michael Hubermans verk Qualitative data analysis har 

Lindgren (2014) presenterat följande steg för en kvalitativ analysprocess: 

1.Reducering av data (kodning) 

2.Presentation av data (tematisering) 

3.Verifiering och slutsatser (summering)  

Denna strategi har vi tillämpat för att koda och analysera vårt material. Det första steget; 

reducering av data, innebär att forskaren går igenom materialet i sin helhet, i syfte att utläsa ett 

samband genom hela texten för att sedan koka ner, justera och förfina koderna (Lindgren, 

2014:38-39). Därefter inleds tematiseringen av de reducerade koderna. Här urskiljs koppling 

mellan koderna och de mönster som är mest betydelsefulla för analysen tas ut (ibid, 

2014:40).  Det sista steget som även kallas summeringen ämnar säkerställa och utmana de 

slutsatser man har kommit fram till genom att gå tillbaka från början och konfrontera datan, allt 

för att undvika dåligt underbyggda konklusioner (ibid, 2014:41).  

Vår kvalitativa analysprocess går i linje med Miles och Hubermans mall.  Kodningsprocessen 

utfördes genom att vi till att börja med reducerade datan. I detta steg lästes materialet igenom 

ett flertal gånger i syfte att koka ner och förfina koderna. Det övergripande temat för vår analys 

är utanförskap, vilket vi bar med oss i de första närläsningarna av materialet för att lättare kunna 

urskilja relevanta koder. Denna process resulterade i ett antal koder, som reducerades till 

följande: utanförskap, sammanhållning med majoritetssamhället, normbrytande samt 

diskriminering.  
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4.4 Reliabilitet och validitet  

Två betydelsefulla begrepp som avgör en studies tillförlitlighet är reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten beskriver faktumet att resultatet skall bli detsamma ifall en annan forskare gör 

samma undersökning vid ett annat tillfälle. Validiteten ser till att studien mäter det den faktiskt 

ämnar mäta (Bryman, 2008). I en kvalitativ studie kan validitet och reliabilitet anses 

problematiskt. Enligt Bryman (2008) ligger problematiken i att dessa begrepps utgångsläge är 

att det endast existerar en sanning. Alla forskare har vissa föreställningar, fördomar och 

förståelser för materialet de analyserar. Dessa påverkar tolkningen man som forskare gör av 

materialet och i förlängningen studien i sin helhet. Således är det sannolikt att olika forskare 

kommer fram till olika resultat i en diskursanalys (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 103). 

Även Boreús och Bergström (2018) tar upp vikten av forskarens egna förståelse. Boréus menar 

att det är viktigt att vara medveten om sin egna förståelse då den i sig kan komma att påverka 

undersökningen. Detta är dock oundvikligt och därmed måste vi som forskare vara medvetna 

om att våra föreställningar och förståelser kommer att påverka undersökningen. För att göra 

studien så tillförlitlig som möjligt kommer vi att redovisa våra analysverktyg på ett tydligt och 

korrekt sätt samt motivera våra tolkningar.  

4.5. Etiska överväganden  

Vidare kommer vi för att öka tillförlitligheten i vår studie använda oss av tydliga källor och 

direkta citat från de video-material som vi transkriberat. Detta för att ge en så tydlig och rättvis 

bild av materialet som möjligt. Transkriberingen måste därför ske på ett så öppet sätt som 

möjligt, för att vi som forskare inte ska tolka in materialet till fördel för våra frågeställningar. 

Då samtligt material vi valt att använda oss av i denna studie är publicerade antingen som 

offentliga textdokument eller videor på öppna Facebooksidor eller hemsidor är samtligt 

material offentliga handlingar. Därmed har vi inte behövt ta ställning till de forskningsetiska 

principerna. Emellertid har vi, för att utföra arbetet med denna studie på ett så etiskt sätt som 

möjligt, ämnat vara objektiva i framställningen av materialet samt arbetat för att återge 

materialets innehåll på ett så korrekt sätt som möjligt.  

5. Analys  

Kodningen resulterade i fyra teman som bildar en sammanfattande och övergripande bild av 

hur personerna i vårt material pratar om sitt utanförskap. Dessa teman är utanförskap, 
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sammanhållning med majoritetsgruppen, normbrytande och diskriminering. Det är dessa teman 

som ligger till grund för resultatet av analysen, vilka vi nedan kommer att presentera i relation 

till det teoretiska ramverket för studien. Analysen är indelad i underrubriker satta efter de fyra 

teman vi kom fram till för att underlätta för läsaren.  

5.1 Utanförskap 

“I århundraden så har vi samer utsatts för övergrepp av den svenska staten.  

Inte bara för att dom har stulit mark och exploaterat våra områden.” 

I Amnesty International Sveriges videoklipp talar artisten och aktivisten Maxida Märak som 

representant för det samiska folket i Sverige. Samernas utsatthet och exkludering från det 

svenska samhället har, precis som Märak säger i citatet ovan, pågått i århundraden. Samernas 

levnadssätt och kultur delas inte med Sveriges majoritetsbefolkning vilket vi i linje med 

Goffman tolkar som en faktor till att samerna blivit en avvikande minoritetsgrupp i samhället 

och därmed hamnar i ett utanförskap. I videon använder sig Märak av ord som “övergrepp” och 

meningar som “dom har satt oss i nomadskola” och “dom har tvångskristnat oss” vilket 

indikerar på att det finns en ojämn fördelning av makt mellan grupperna. Detta ser vi som ett 

meningsbärande tecken i relationen till samernas utsatthet. Från detta citat kan vi vidare utläsa 

från Amnesty International Sveriges video att samer i Sverige stigmatiseras på grund av sin 

kultur vilket går under tribala stigman enligt Goffmans teori. Liknande exempel på hur 

utanförskap tar sig uttryck kan vi se i Muslimer för freds videoklipp:  

“Muslimer har varit en naturlig del av Sverige i flera decennier. Se oss. Erkänn vårt 

bidrag till samhället. Lyssna på vad vi har att säga. Försök att lära känna oss.” 

I citatet ovan kan vi utläsa att Muslimer för fred vill ha en plats i det svenska samhället. 

Formuleringar som ”erkänn vårt bidrag till samhället” indikerar på att Sveriges 

majoritetsbefolkning inte värderar muslimer på samma sätt som gemene man på grund av deras 

kultur, levnadssätt samt religiösa attribut. Här kan vi se en stigmatisering enligt en av Goffmans 

stigmakategorier; tribal stigma. Denna kategori belyser stigmatisering utifrån religion, kultur 

eller ras. Den stämplade individen eller gruppen kategoriseras in i någon av dessa underlägsna 

stigmakategorier för att de inte anses tillhöra normen.  
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“Att stå här framför er som en människa som döms enbart utefter min hudfärg, utefter 

min religion, utefter det stället där jag bor på, är svårt.” 

I detta citat påtalar Jones från BLM Sweden den stigmatisering hon utsätts för på grund av 

hennes hudfärg, religion och den geografiska plats hon är bosatt på. Genom att påpeka detta 

lyfter Jones och BLM Sweden problematiken med den pågående stigmatisering av svarta 

människor som har lett till ett utanförskap från det resterande samhället. Två av Goffmans 

stigmakategorier går att utläsa i detta citat; fläckar på den personliga karaktären samt tribal 

stigmatisering. Tribal stigma kan vi utläsa genom att Jones påtalar hudfärg och religion, och 

poängterar att hon döms utifrån det. Vidare påtalar Jones i citatet att hon blir dömd utefter 

stället där hon bor på. I denna mening tolkar vi in fläckar på den personliga karaktären, då vi 

kan anta att då hon blir dömd för sin bostadsort inte är bosatt på en av majoriteten eftertraktad 

ort. Detta kan tolkas in under Goffmans andra kategori; fläckar på den personliga karaktären. 

Då en individ är bosatt i till exempel en förort kan personen stämplas som underlägsen i 

relation till majoritetsgruppen, då olika bostadsområden besitter olika socioekonomiska 

förutsättningar, vilka vi tror kan vara en bidragande faktor till att människor från förorten 

stigmatiseras. Vi kan till exempel idag se ett antal konton på sociala medier som spelar upp 

en stereotyp av en “ortengrabb” och liknande, vilket genom kategorin fläckar på den 

personliga karaktären reproducerar stigmat av individer bosatta i förorten. Jones påtalar detta 

även i följande citat: 

“För att som svart man i detta land kan man inte bli någonting annat än kriminell. Så 

skyller ni på oss för att våra ungdomar är kriminella. Medan det är ni som har visat dom 

att dom inte kan bli någonting annat. Det är ni som har visat dom att dom tjänar mer 

på att begå brott än att jobba. Det är ni som har visat dom att dom tjänar mer på att 

begå brott, på att döda varandra än att ha framtidshopp, än att utbilda sig.” 

Här kan vi se hur Jones lyfter stigmatisering av unga svarta killar enligt Goffmans kategori om 

fläckar på den personliga karaktären. I citatet lyfts hur majoritetssamhället dömer ut unga svarta 

män, genom ett applicerande av generaliserande och stereotypa karaktärsdrag. Genom att Jones 

säger “Det är ni som visat dom att dom inte kan bli någonting annat. Det är ni som visat dom 

att dom tjänar mer på att begå brott än att jobba” betonar hon faktumet att svarta diskrimineras 

på arbetsmarknaden. Att hon sedan lyfter att det är “ni”, vilka vi tolkar som majoritetssamhället, 

som har visat att dom tjänar mer på att döda varandra än att ha framtidshopp ser vi som ett 

ytterst exempel på hur reproduceringen av stereotypisering kan te sig. Sammantaget visar detta 
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citat på hur Jones via BLM talar om stigmatiseringen av unga svarta i Sverige genom termer av 

fläckar på den personliga karaktären och stereotyper.  

5.2 Normbrytande   

Märak beskriver i Amnesty International Sveriges videoklipp samernas kultur i relation till 

naturen: 

“Jag tillhör ett folk som kan vandra mellan världar. Ett folk som följer med vinden, 

vattnet, renen. Jag kommer ifrån en kultur som är helt beroende av ett fungerande 

kretslopp. Men där vårt sätt att leva i samspel med skogen och fjällen inte har någon 

plats i dagens samhälle.” 

I detta citat kan vi se hur Märak beskriver naturen som en central del av det samiska folkets 

kultur och poängterar att detta levnadssätt inte har en given plats i dagens samhälle. Då Sveriges 

majoritetsbefolkning inte delar denna uppfattning om naturens betydelse för levnadssättet, 

stämplar majoritetssamhället samer och placerar samer som grupp i en underlägsen position i 

relation till dem själva, som utgör normen. På så sätt bildas majoritetsgruppen och samer blir 

därmed en minoritetsgrupp, som av majoritetsgruppen ses som avvikande. Vi kan genom citatet 

ovan utläsa att Amnesty International Sverige påpekar stigmatisering på grund av kultur, som 

går under kategorin tribala stigman enligt Goffmans teori. Detta kan vi se genom att betrakta 

naturen som ett meningsbärande tecken i relation till majoritetssamhällets avsaknad av naturens 

betydelse i sin kultur. Amnesty International Sverige lyfter således naturen som en viktig del i 

talet om sitt utanförskap i det svenska samhället.  

Vidare poängterar Jones via BLM Sweden i sitt videoklipp utanförskap på grund av 

normbrytande attribut, i form av hudfärg, sexualitet och religion:   

“Att stå här som en svart människa och säga att man är queer. Att stå som en svart 

människa och säga att man är bisexuell. Att stå som en svart muslim och säga allt det 

där är det inte många som vågar.” 

I ovanstående citat kan vi utläsa stigmatisering både i termer av tribal stigma samt kategorin 

fläckar på den personliga karaktären. Till sistnämnda kategori innefattar Goffman egenskaper 

hos en individ som kan ses som “onaturliga lidelser”, till vilket han räknar homosexualitet. I 

boken Stigma skriver han: “En homosexuell man, han besitter ett stigma, han avviker på ett 
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icke önskvärt sätt från våra förväntningar” (Goffman, 2011: 12). Genom att Jones påtalar att 

hon står upp för att hon är svart, bisexuell och muslim, talar hon om den stigmatisering hon 

utsätts för både i termer av tribal stigmatisering samt fläckar på den personliga karaktären. 

Genom att påtala detta lyfter BLM Sweden den stigmatisering på individnivå som en svart 

queer person utsätts för. Genom att inte tillhöra normen, det som av majoritetssamhället anses 

“normalt”, försätts individen i ett utanförskap. Vi kan även genom att applicera ett 

intersektionellt perspektiv se hur kategorierna tribal stigmatisering och fläckar på den 

personliga karaktären här samverkar i skapandet av ett utanförskap. Eftersom att sexism och 

rasism inte existerar separat, utan är två olika maktaxlar som sammanstrålas i en intersektion, 

skapas diskriminering i detta exempel genom att som bisexuell och svart avvika från normen 

på två plan och därmed reduceras till minoritetsgrupp. Detta är något som Jones uttrycker i 

materialet, i form av att hon poängterar att det inte är många som vågar stå upp för att vara 

svart, muslim och queer.  

I Muslimer för freds videoklipp om muslimers situation i Sverige återfinns följande citat: 

“Vi tror på Gud. Vissa av oss bär sjal, andra väljer att be. Men låt inte det utgöra ett 

hinder, kanske är vi mer lika än du tror.”  

Muslimer för fred talar här om stigmatisering i termer av tribal stigmatisering. I videoklippet 

poängteras att tro på Gud, bära sjal och att be är normbrytande handlingar i Sverige idag. Enligt 

Goffmans teori om stigmatisering kan vi anta att det svenska samhället, som ett sekulärt 

samhälle, bestämt att kriterier för att passa in i majoritetsgruppen inte innefattar religiösa 

attribut. Ur ett intersektionellt perspektiv innefattar detta även att vithet är norm i Sverige, samt 

att kristendomen utgjorde statsreligion i landet innan sekulariseringen år 2000.  Därtill kan sjal 

anses som ett ytterligare avvikande attribut, inte endast för att det är religiöst, utan för att det är 

förknippat med just islam. En person som bär sjal kan i ett möte med någon tillhörande 

majoritetsgruppen av denna tillskrivas vissa förutfattade egenskaper och därmed kategoriseras 

som avvikande, det vill säga stereotypiseras. Vidare kan vi i Muslimer för freds videoklipp 

återfinna detta citat:  

“Klanröster, handskakning, islamism, slöja, böneutrop. Har du någonsin tagit dig en 

stund och ifrågasatt det som berättas om muslimer i Sverige?” 

I detta citat återfinns stereotypa bilder av muslimer i Sverige och vi kan ana en kritik från 

Muslimer för fred emot hur majoritetsgruppen talar om muslimer i samhället samt hur 
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sanningsenlig bilden av muslimer är som återges av media. Klanröster, frågan om handskakning, 

slöjbärande och böneutrop är ämnen som debatterats i media under 10-talet. Genom att 

majoritetsgruppen kopplar dessa frågor till avvikande beteende och därmed tillskriver muslimer 

som grupp negativa egenskaper, leder det till att muslimer idag stereotypiseras som grupp och 

på individnivå, vilket i förlängningen leder till utanförskap. Genom att se slöjan som en 

meningsbärande symbol i det offentliga rummet, kan vi i linje med diskursteorin se hur 

slöjbärande i relation till majoritetssamhället skapar ett avvikande från normen. Detta syns i 

Muslimer för freds material då de talar om slöja, handskakning och andra debatterade ämnen i 

relation till sanningsgrad i det som media porträtterar.  

Även Amnesty International Sverige videoklipp med Märak tar upp normbrytande hos 

minoritetsgruppen som anledning till diskriminering. I följande citat kan vi utläsa 

stereotypisering av samer:  

“Dom har tvångskristnat oss. Satt oss i nomadskola. Tvångsförflyttat. Skallmätning. 

Bränt våra trummor på bål.” 

Här kan vi se flera enligt majoritetssamhället normbrytande beteenden. Majoriteten ansåg att 

samer skulle tvångskristnas, vilket kan tolkas både utifrån Goffmans teori om stigmatisering 

samt enligt teorin om stereotypisering. Citatet ovan kan ses som ett tribalt stigma; den kristna 

majoritetsgruppen ansåg samernas kultur vara “primitiv” och tvångsapplicerade sin egen 

religion på dem. I linje med sterotypiseringsteorin kan vi se att denna “primitiva” bild av samer 

sågs som normbrytande och fel. Skallmätning ser vi som det yttersta måttet på hur grovt 

rasistiska fördomar kan te sig och skapa en stereotyp bild av människor. Dessa rasistiska 

förutfattade meningar om att vissa mått på skelettet innebar vissa givna egenskaper kan tolkas 

som en stereotypisering av samer där särskilda stereotypa karaktärsdrag skapades.  

5.3 Diskriminering 

Märak beskriver i Amnesty International Sveriges videoklipp de gruvprospekteringar som den 

svenska staten utför på samisk mark:  

“Idag sker det över tusen gruvprospekteringar runt om i Sverige varav dom flesta 

sker på samernas traditionella marker. Våra överklaganden avslås. Våra protester 

ignoreras. Våra röster hörs inte.” 
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Det har berörts tidigare i analysen att naturen är en väldigt stor del av samernas kultur och i 

detta citat poängterar Märak att myndigheterna inte respekterar varken naturen eller samernas 

levnadssätt. Hon menar vidare att staten varken lyssnar på dem eller hjälper dem, vilket 

indikerar på att samerna känner sig bortprioriterade och förbisedda. Att diskrimineras handlar 

om att man beskriver en grupp på ett visst sätt på grund av att fördomar kring den specifika 

gruppen skapats. Dessa fördomar appliceras på gruppen vilket leder till att individerna 

behandlas annorlunda och döms ut. I linje med stereotypiseringsteorin kan vi se att Sveriges 

myndigheter generaliserar samerna som grupp och bidrar till att en inkorrekt verklighetsbild 

formas, där förutfattade meningar om människor skapas.  Detta kan vi även utläsa i Jones citat 

via BLM Swedens videoklipp: 

“Jag sitter här med ett Harvard diplom men fortfarande tjänar jag inte lika mycket som er 

andra. Fortfarande värderas jag inte lika mycket som er andra. Fortfarande ifrågasätts min 

kompetens, varför? För att jag är svart, för att jag är kvinna, för att jag är muslim? Varför?”  

I citatet ovan beskriver Jones hur hon som svart muslimsk kvinna inte har samma 

förutsättningar som en etnisk svensk har. Trots att hon har en eftergymnasial utbildning 

värderas hon inte lika högt och tjänar mindre än vita människor i liknande positioner. Eftersom 

att antisvart rasism och diskriminering är med och formar villkoren på svensk arbetsmarknad 

(Länsstyrelsen Stockholm, 2018) tolkar vi detta som ett tydligt exempel på hur rasismen mot 

svarta ter sig i praktiken, något som Jones genom detta citat lyfter. Vidare skapas förutfattade 

meningar om gruppen genom detta, som resulterar i stereotyper som reproduceras.  

5.4 Sammanhållning med majoritetsgruppen 

“Dessa fantastiska människor, för det är det vi är det är det vi allihopa är, varken mer 

eller mindre oavsett hudfärg, hårstil, oavsett allt så är vi i slutändan människor och det 

är det vi har visat idag. Vi har visat prov på att svarta människor kan vara allt och 

ingenting. Vi kan vara artister, poeter, författare. vi kan vara psykologer, poliser, och 

så mycket mer.” 

I detta citat betonar Jones att vi alla är människor oavsett hudfärg och andra kulturella eller 

religiösa attribut och att vi kan bli allt eller ingenting som resten av alla människor i vårt 

samhälle. Hon lyfter att svarta människor har kapaciteten att bli vad vad de vill och är en del av 

samhället. Enligt Goffmans teori kan individer under hela sitt liv anpassa sig för att övergå från 
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en grupp till en annan. Detta sker på grund av exempelvis statusförändringar eller liknande som 

individen är väl medveten om. När denna statusförändring sker går individen in i olika roller 

för att sedan ansluta sig till majoritetssamhället. Att försöka passera som tillhörande 

majoritetsgruppen blir då ett alternativ, för att undkomma stigmatisering (Goffman, 2011: 73). 

Vidare understryker hon: 

“Vi är här, vi kommer stanna, vi gör det här tillsammans.”  

Med detta motiverande citat menar Jones att kampen är i full rullning där förändringar inte 

kommer att ske av sig självt, utan tillsammans med gruppen och dess anhängare kan de bidra 

till att ändra diskursen om afrosvenskar och styra deras sätt att tala om deras utanförskap. 

Detta ordval bekräftar dock att ett utanförskap finns men formuleringen är positivt 

laddad.  Här finns en önskan att känna samhörighet med det svenska samhället.  

Följande citat återfinns i Muslimer för freds videoklipp om muslimers situation i Sverige: 

“Vi är en del av Sverige, låt oss bygga det tillsammans. Låt inte okunskap, fördomar 

eller antimuslimism få skapa en distans mellan oss.” 

Muslimer för fred understryker att de vill vara en del av Sverige där samhällets alla 

människor kan bygga upp nationen tillsammans. I deras ordval blir det tydligt att de bekräftar 

sitt egna utanförskap från majoritetssamhället, men önskar vara en del av det. Formuleringen 

“låt oss bygga det tillsammans” tolkar vi som en positivt laddad mening.  Att formulera sitt 

utanförskap i en positivt laddad mening på detta sätt tolkar vi som en önskan att känna 

samhörighet med majoritetssamhället.  

6.  Slutsats och summering  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur marginaliserade grupper uttrycker sitt 

utanförskap genom sociala rörelser. Vi har genom en diskursanalys ämnat besvara två 

frågeställningar: Hur uttrycks utanförskap inom den egna gruppen i materialet? Och vad beror 

detta upplevda utanförskap på? Genom ett diskursteoretiskt perspektiv i kombination med 

Goffmans teori om stigmatisering och stereotypisering har denna uppsats undersökt hur tre 

marginaliserade grupper skrivit och uttryckt sitt egna upplevda utanförskap. Genom att ha 

studerat hur dessa grupper uttrycker sig via sociala rörelser har diskursanalysen belyst hur dessa 

medlemmar känner sig rasifierade och exkluderade från samhället på en rad olika sätt. Detta 
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har i sin tur gett upphov till reproducering av stigma och stereotyper. Sammanfattningsvis har 

ett diskursteoretiskt perspektiv, Goffmans teori om stigmatisering och stereotypisering, våra 

uttagna teman samt reproducering av stereotyper identifierat en rad mönster som ligger till 

grund för dessa gruppers upplevda utanförskap. Genom Goffman har vi kunnat identifiera att 

tribal stigmatisering samt fläckar på den personliga karaktären är två sätt varpå de 

marginaliserade grupperna uttrycker den stigmatisering och det utanförskap de utsätts för.  

Samer i Sverige, genom Amnesty International Sverige, lyfter naturen som en central del i talet 

om sitt upplevda utanförskap i det svenska samhället. Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv 

har vi kunnat uttyda naturen som ett meningsbärande tecken i Amnesty International Sveriges 

material, vilket i relation till Sverige som majoritetssamhälle placerar samer och Sapmí i 

minoritetsposition. Genom att i talet om sitt utanförskap poängtera naturens roll, 

gruvprospekteringar och tvångskristnande av samer kan vi i linje med Goffmans stigmatisering 

dra slutsatsen att Amnesty International Sverige talar om samers utanförskap i termer av tribal 

stigmatisering, vilken vi identifierar genomgående i materialet från Amnesty.    

BLM Sweden lyfter framförallt diskriminering på grund av hudfärg, vilken även det faller in 

under Goffmans kategori tribal stigma. BLM Sweden talar även i stor utsträckning om de 

stereotypa rasistiska fördomar de utsätts för i vardagen, såsom till exempel att bli nekad som 

arbetssökande och få sin kompetens ifrågasatt på grund av sin hudfärg. Detta hör samman med 

den ungdomskriminalitet Jones från BLM lyfter, vilket faller in under stigmatisering på grund 

av fläckar på den personliga karaktären genom majoritetens applicering av stereotypa 

karaktärsdrag. Jones talar även om att man som svart muslimsk queerperson stigmatiseras på 

grund av att majoritetssamhället inte ser detta som ”normalt”. Även detta faller in under 

Goffmans kategori fläckar på den personliga karaktären. 

Kolonialiseringen av svarta människor har lett till att en maktstruktur har skapats och fortsätter 

att reproduceras. Genom detta har en vithetsnorm skapats som både svarta och vita människor 

utgår ifrån och automatiskt eftersträvar. Denna vithetsnorm resulterar i att allt som inte är ”vitt” 

är ”onormalt” och underlägset vilket resulterar i att exempelvis afrosvenskar stigmatiseras på 

grund av sin hudfärg. Genom BLM Swedens motstånd mot majoritetssamhället och dessa 

normer sker en konflikt i diskursen där olika begrepp och kategorier sätts i rullning och 

ifrågasätts. Således kan vi se att talet om utanförskap påverkas av en historisk kontext där 

maktbalansen ständigt ifrågasätts.  
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Religion faller under kategorin tribal stigma, vilket Muslimer för fred talar om genomgående i 

sitt material. Vi kan även urskilja tal om sitt utanförskap genom deras vädjan om att vara en del 

av det svenska samhället, men även för sina religiösa och kulturella attribut såsom att bära slöja 

och att tillbe Allah. Vithetsnormen är starkt förankrad i det svenska samhället och när individer 

eller grupper inte fyller kriterierna för att passa in finns en stor risk för stigmatisering och 

stereotypisering. Genom medias framställning av muslimer och islam produceras och 

reproduceras stereotypa bilder av muslimer i Sverige och vidare tillskrivs de, både som 

individer och som grupp, negativa egenskaper. Detta leder i förlängningen till ett ökat 

utanförskap. Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv kan vi explicera slöjan som ett 

meningsbärande tecken för religion i relation till det svenska samhället. Detta väcker debatt och 

diskussioner där diskursen påverkas och modifieras. 

I linje med Goffmans stigmatisering kan vi anta att majoritetssamhället projicerar sina normer 

och söker övertyga resterande samhälle om dessa gruppers avvikande i syfte att behålla sin 

maktposition som majoritet. Den stigmatiserade tenderar att ses som en fara för normen då den 

utgör ett hot om förändring i maktordningen. Då stigmastämplingen enligt Goffman är 

gruppbildande och individer med samma stämpling tenderar att bilda grupper, kan vi utläsa att 

de grupper vi behandlat i denna uppsats alla stämplas separat, men även gemensamt. Således 

tolkar vi det som att muslimer i Sverige, afrosvenskar och samer i Sverige gemensamt stämplas 

som avvikande av majoritetssamhället och på så vis bildar en gruppöverskridande minoritet. Vi 

kommer således fram till slutsatsen att det upplevda utanförskapet i dessa utsatta grupper beror 

på den stigmatisering som majoritetssamhället utsätter dessa grupper för. Med hjälp av 

Goffmans kategorier tribala stigma och fläckar på den personliga karaktären kan vi utläsa hur 

detta utanförskap uttrycks. Detta i kombination med den stereotypisering som dessa grupper 

utsätts för, genom projiceringar av rasstereotyper och tillskrivna egenskaper, gör att de som 

faller in under dessa stereotyper stämplas med särskilda egenskaper och placeras i underläge i 

relation till den rådande normen.  

7.Avslutande diskussion  

I detta avslutande kapitel diskuterar vi vår analys och resultat i relation till tidigare forskning, 

teori och metod, samt diskuterar förslag för framtida forskning.  

7.1 Diskussion av relationen mellan resultat och analys och tidigare forskning 



 31 

I relation till tidigare forskning kan vår uppsats tillföra ett slags inifrånperspektiv, där fokus 

ligger på hur de marginaliserade grupperna själva uttrycker sitt utanförskap genom sociala 

rörelser. Vi kunde i arbetet med kapitlet om tidigare forskning urskilja en kunskapslucka inom 

just detta område. Med förhoppning om att tillföra detta perspektiv till forskningen har vi 

förankrat studien i tidigare forskning på marginaliserade grupper samt på sociala rörelser, och 

i relation till dessa skrivit vår uppsats.  

 

7.2 Diskussion av relationen mellan resultat och analys och teori och metod  

Det teoretiska ramverk som använts för studien är diskursteori utifrån Focault och Laclau och 

Mouffe, samt Goffmans stigmatiseringsteori och stereotypisering. Diskursteorin som 

metodologisk ansats har möjliggjort för oss att utföra en diskursanalys med ideal och normer 

som grund, vilket har bidragit till vår förståelse för hur marginaliserade grupper talar om sitt 

utanförskap. Goffmans teori om stigmatisering och stereotypisering har utgjort en stor del utav 

analysen genom två av Goffmans tre stigmakategorier: fläckar på den personliga karaktären 

samt tribal stigma. I relation till teori följde vår analys och vårt resultat dessa två kategorier. 

Genom urskiljandet av dessa och med diskursteorins meningsbärande tecken som verktyg, 

kunde vi tolka de marginaliserade gruppernas tal om sitt utanförskap och på så sätt komma fram 

till ett resultat för våra frågeställningar.  

Det diskursanalytiska angreppssättet som helhet har utgjort både metod och till viss del teori 

för studien. Eftersom det diskursteoretiska angreppssättet sammanlänkar både teoretiska 

modeller samt metodologiska riktlinjer föll det sig naturligt att använda just diskursanalys som 

metod. Som metod har diskursanalysen varit till stor nytta, då vi ämnat undersöka just hur 

grupperna pratar om och formulerar sitt utanförskap. Med hjälp av diskursanalysen har vi 

kunnat analysera språket som används av individerna tillhörande dessa grupper och på så sätt 

hittat gemensamma nämnare för deras utanförskap. Exempel på dessa uttryck är “övergrepp 

mot oss”, “döms enbart utefter min hudfärg”, “de har tvångskristnat oss”, “vi är en del av 

Sverige” och “vi gör det här tillsammans”. När vi har analyserat dessa ordval har vi hela tiden 

sökt efter meningsbärande tecken i dessa formuleringar och placerat dem i relation till varandra. 

Vidare har Goffmans teori om stigmatisering bidragit till en djupare förståelse för gruppernas 

utanförskap. Genom att ställa de utsatta gruppernas formuleringar mot Goffmans 

stigmatiseringsteori kunde vi upptäcka starka kopplingar med tribal stigma och fläckar på den 
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personliga karaktären. Diskursanalysen och Goffmans kategorier i kombination med tillskrivna 

egenskaper, stigmatisering och reproduktion av stereotyper gör att vi kan se hur dessa grupper 

uttrycker sitt utanförskap.  

7.3 Reflektion och förslag på framtida forskning  

Genomförandet av denna uppsats har ytterligare väckt vårt intresse för marginaliserade 

gruppers utanförskap i Sverige. Att sätta dessa sociala rörelsers ord om det upplevda 

utanförskapet i relation till det teoretiska ramverk vi valt för studien har breddat vår kunskap 

men också väckt ett större intresse. Något vi i studiens slutskede kan reflektera över är 

tillämpandet av diskursteori, vilken vi i efterhand kan inse inte fått det utrymme i analysen som 

vi i ett tidigare stadie hade sett framför oss. Detta är något vi tar med oss för framtida studier. I 

framtida studier vore det även intressant att fördjupa analysen och centrera syftet till att 

undersöka en grupp och på så vis kunna gå in mer djupgående. Syftet med denna studie har 

varit att analysera de marginaliserade gruppernas egna tal om utanförskap genom sociala 

rörelsers plattformar. Således valde vi tidigt i processen bort intervju som metod, just för att 

fånga de egna formuleringarna och undvika vinklade och riktade frågor. Emellertid skulle en 

framtida mer omfattande studie kunna inkludera både video- och tryckt material samt intervjuer 

som kompletterande material för en ytterligare fördjupad förståelse.  
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