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"Det är rasistdagen imorgon!" 

Samtal om tillhörighet, möjlighet och plats i klass 9b 

Fredrik Hertzberg 

Identitet och tillhörighet 

"Identitet" har varit ett nyckelbegrepp i sociologiskoch annan samhällsvetenskaplig 

forskning om ungdomar med migrantbakgrund och deras liv under det senaste 
tjugo åren. Det gäller såväl svensk som utländsk forskning, och det finns skäl för 

detta. Med identitetsbegreppet kan den samhällsvetenskaplige forskaren beskriva 
hur individer genom att relatera till olika sociala grupper placerar sig i ett socialt 

universum, samtidigt som de aktivt förhåller sig till de omfattande samhälleliga 

strukturer — språkliga, organisatoriska, materiella — som ingen människa i 

sitt vardagliga liv kan undgå. Den sociala identiteten beskriver de lojaliteter, 

tillhörigheter och självuppfattningar som är möjliga och önskvärda att tillgå. 

Begreppet refererar också till flera dynamiska processer: dels växelspelet mellan å 

den ena sidan behovet av upplevd konstans, kontroll och autonomi ("ontologisk 

säkerhet") i tillvaron, och å den andra sidan kravet på och önskan att hantera vitt 

skilda sociala situationer, roller och rollförväntningar1; dels växelspelet mellan 

att benämna och presentera sig själv (och den grupp den man vill tillhöra) och 

att bli benämnd, utpekad eller interpellerad.2 Det är den sistnämnda dynamiska 

processen som står i fokus för denna artikel. Etnologen Åsa Andersson utvecklar 

detta tema på följande sätt i sin avhandling Inte samma lika: 

När människor försöker orientera sig i en alltmer mångtydig tillvaro uppkommer 
[...] nya typer av kategoriseringar för att gruppera människor. Det sker dock inte 

1 Jmfr Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity. Self and Society in Late Modernity 
(Cambridge 1991), kapitel 2. 

2 Jmfr Åsa Mäkitalo och Fredrik Hertzberg, "Inledning", i Åsa Mäkitalo (red.), Att hantera 
arbetslöshet. Om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna (Stockholm 2006), 
s. lff. Termen interpellerad används i sammanhanget i enlighet med Louis Althussers förståelse 
av termen, för att understryka den dimension av samtidigt subjektskapande och underordning 
som anammandet eller inkorporerandet av vissa tankesystem eller ideologier medför; Louis 
Althusser, Filosofi från en proletär klasståndpunkt. Urval och redigering av Göran Therbom 
(Lund 1976), s. 141 ff. Termen "interpellation" kan vara synonym med såväl "förhör" och 
"utfrågning" som "tilltal". 
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hur som helst i ett öppet och fritt identitetsspel. Makt- och dominansförhållanden 
är ofta avgörande för hur människor kommer att kategoriseras och grupperas. 
Människor tillskriver sig själva identitet - tillhörigheter och avstånd - och 
tillskrivs också identitet, av andra i omgivningen. Dessa identifikationskategorier 
formas delvis av och griper in i de sociala differentieringsprocesser som utgör 
effekten av senmoderna ekonomiska förhållanden i form av tillgång till arbete, 
arbetsdelning, inkomstskillnader och därav möjligheten att välja boende, 
konsumtionsmönster och så vidare/ 

Identitet är således inte bara en fråga om vem man vill vara, utan även om vem 

man tillåts vara och vem man tvingas vara. Den sociala stratifieringen utgör en av 

grundförutsättningarna för vilka identitetsformer som finns att tillgå. En annan 

central fråga är vilka "identifikationsideologier" som finns att tillgå i ett samhälle.4 

Identifikationsideologier är, med Richard Jenkins ord, avgränsade föreställningar 

och försanthållanden om hur den sociala världen är och bör vara beskaffad; 

försanthållanden som används för att utforma kriterier för grupptillhörighet 

likväl som principer för inkludering och exkludering.5 Etnicitet, "ras" och/ 

eller nationalitet utgör i de flesta samtida samhällen kraftfulla och inflytelserika 

identifikationsideologier, vilka pekar ut gränserna för tillhörighetens och 

lojalitetens former. En viktig egenskap hos dessa ideologier, vilket inte minst 

migranter och inte minst deras barn ofta varseblir, är att de identitetsformer som 

de frammanar vanligen är ömsesidigt uteslutande. Man är helst det ena eller det 

andra; möjligheten att vara "både-och" är vanligen en produkt av förhandling 

och kompromisser. 

Asymmetriska maktrelationer påverkar i hög grad formeringen av 

etniska, nationella eller rasifierade sociala identiteter. I de nationalistiska 

identifikationsideologier där en idealiserad språklig och kulturell homogenitet 

får motivera föreställningen om folklig gemenskap och enhet, och anspråket på 

nationell suveränitet, blir närvaron av migranter och andra etniska grupper och 

identiteter en anomali.6 Den etniska variationen definieras som ett problem, 

vilket måste hanteras. Detta problemformuleringsprivilegium är en viktig aspekt 

av majoritetens makt över minoriteten. Majoriteten har betydligt större möjlighet 

att benämna minoriteter och deras företrädare än omvänt. De kan skapa externt 

definierade sociala kategorier som skär tvärs över de gränslinjer som dras upp 

av de dominerade gruppernas egna självbeskrivningar och internt definierade 

3 Åsa Andersson, Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel 
(Stockholm/Stehag 2003), s. 17. 

4 Richard Jenkins, RethinkingEthnicity. Arguments andExplorations (London, 1997), kapitel 6. 
5 Jenkins (1997), s. 84. 
6 Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives (London, 

1993), s. 62. 
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kategorier. De förhållanden som de externa kategoriseringarna tar fasta på kan 

mycket väl grunda sig på en egenskap eller ett socialt förhållande som inte ingår 

i de kategoriserades självpresentation, och det är möjligt att framhållandet av 

denna egenskap upplevs som nedsättande av de beskrivna.7 Mot bakgrund av 

detta är det rimligt att anta att den etnonationalistiskt definierade majoritetens 

diskursiva hegemoni — liksom den sociala stratifieringens effekter — är påverkande 

och närvarande när ungdomar med utländsk bakgrund artikulerar sina sociala 

identiteter.8 

I denna artikel kommer jag att studera hur en grupp unga kvinnor förhåller 

sig till olika sociala kategorier och tillhörigheter som kommer till uttryck runt 

omkring dem i deras vardag, och hur de artikulerar en egen självförståelse och 

kategoriserar sig själva med hjälp av - eller i opposition till - dessa kategorier och 

tillhörigheter. Intresset riktas mot deras förhållningssätt till sociala kategorier 

såväl som mot de bilder av olika sociala kategorier som omger dem och tränger 

sig på dem via olika medier. Det handlar huvudsakligen om hur de tänker och 

talar om kategorierna "svensk", "invandrare" och boende i "förorten", men 

även om hur de presenterar sig själva på andra sätt, med hjälp av mer eller 

mindre kontextbundna tillhörigheter. Studiet av självförståelse och identitet 

tar sin utgångspunkt i ett intresse för deras förhållningssätt till studier och 

arbete, men avslutas med en beskrivning av hur intervjupersonerna hanterar 

hotet om och förekomsten av högerextremt, rasistiskt våld. Ett sätt att beskriva 

denna förskjutning av fokus är att säga att artikeln börjar med att studera den 

strukturella eller institutionella rasismens effekter, för att sedan gå över i en 

analys av den högerextrema rasismens effekter. 

Artikeln beskriver således hur en grupp ungdomar förhåller sig till tre 

påtagliga och negativt färgade aspekter av invandrarskapets predikament i det 

svenska samhället - förekomsten av socioekonomisk och geografisk segregation, 

externt definierad social kategorisering samt rasistiskt våld. Detta förhållningssätt 

7 Fredrik Hertzberg, Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. Hur arbetsförmedlare beskriver en 
etnisk delad arbetsmarknad (Stockholm 2003), s. 14; för en diskussion om begreppen internt 
respektive externt definierade sociala kategorier, se Jenkins (1997), s. 56ff. 

8 Det finns relativt gott om samtida svensk forskning som bekräftar detta antagande, se t.ex. 
Aleksandra Ålund, Multikultiungdom (Lund 1997); Anita Brnic, Speaking of Nationality. 
On Narratives of National Belonging and the"Immigrant" (Göteborg 2002); Ove Sernhede, 
AlieNation is my Nation. Hipbop och unga mäns utanförskap (Stockholm 2002); Andersson 
(2003); Richard Jonsson, Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola 
(Stockholm 2007); Mats Trondman, "Cecilias dilemma - att vara eller inte vara invandraren", i 
Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban och Aleksandra Ålund (red.), Ungdom, 
arbete, medborgarskap. Strategier för inkludering i den mångetniska storstaden (Umeå 20 07); Nils 
Hammaren, Förorten i huvudet. Unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige (Stockholm 
2008). 
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aktualiserar, vilket vi kommer att se, flera mångbottnade existentiella och etiska 

frågor: hur ser samhället och den sociala gemenskapen ut, vilka möjligheter har 

olika grupper av människor, vilka livsvillkor präglar människors liv, hur bör 

en rättvis beskrivning av detta samhälle och dessa människor se ut, vad skall 

man göra för att lyckas i livet? Med referens till sociologen Mats Trondman 

sorterar jag in dessa grundläggande frågor i tre kategorier: epistemologiskt 

sannfärdighetssökande (hur ser världen ut, hur förhåller sig detta sökande 

till människors livsvillkor, självförståelseformer och livschanser?), de sociala 

representationernas politiska filosofi (hur bör olika individer och grupper 

representeras?) och det individuella produktiva aktörskapet (hur skall man 

förvalta sina egna möjligheter och begränsningar).9 Med hjälp av dessa begrepp 

kan jag sortera intervjumaterialet, samtidigt som det blir tydligt i vilka olika 

sammanhang som social identitet och självförståelse kommer till uttryck. 

Mitt intresse för ungdomarnas bild av sitt eget aktörskap i relation till arbete, 

studier och framtid var centralt för det forskningsprojekt som denna studie var 

en del av, ett forskningsprojekt på det numer nedlagda Arbetslivsinstitutet där 

vi studerade ungdomars övergång från skola till arbetsliv, och den betydelse 

som tillhörighet — såväl internt som externt definierad — och identitet har under 

denna process.10 Min delstudie i detta projekt fokuserade ungdomars val av 

program till gymnasiet, och hur deras väljande formades av föreställningar om 

vad som är önskvärt och/eller möjligt att arbeta med i framtiden. Ett särskilt 

intresse riktades just mot frågan om hur sociala positioner och identiteter kan 

prägla dessa föreställningar.11 Artikelns fokus på hur ungdomar hanterar hotet 

om och närvaron av rasistiskt våld är däremot helt och hållet en produkt av att 

de intervjuade själva i relativt stor utsträckning kommenterade och diskuterade 

detta. Frågan om våld och rasism dök upp mot slutet av båda de gruppintervjuer 

som denna artikel bygger på. Intervjuerna var av fokusgruppskaraktär, där 

deltagarna kommenterade och tog ställning till påståenden om studier, arbetsliv 

och olika gruppers möjligheter i arbetslivet.12 

Vi möter sju unga kvinnor i denna artikel: Abeni, Ceyda, Feray, Hafize, 

Martina, Nika och Oznur. Samtliga gick i Näsbyskolans nionde årskurs när jag 

träffade dem, och de var i färd med att välja program till gymnasiet, avsluta 

9 Trondman (2007), s. 164f. 
10 Se Dahlstedt, Hertzberg, Urban och Ålund (2007). 
11 Jmfr Fredrik Hertzberg, "Gymnasievalet och bilder av framtiden på en etniskt delad 

arbetsmarknad", i Dahlstedt, Hertzberg, Urban och Ålund (2007). 
12 I bilaga 1 till denna bok redovisas fokusgruppsintervjuernas påståenden. 
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grundskolan och förbereda sig inför gymnasieskolan.13 Samtliga tjejer bor i 

Näsby, och med undantag för Abeni har alla vuxit upp där, och de var antingen 

födda där eller hade kommit dit i väldigt unga år. Abeni kom till Sverige och 

Näsby från Etiopien för tre år sedan. Ceyda och Oznurs föräldrar kom till Sverige 

från Turkiet under 1980-talet, och ungefär samtidigt kom Feray och Hafizes 

föräldrar från den del av Kurdistan som ligger i Turkiet. Martinas mamma är 

liksom Martina själv infödd stockholmare, och pappan kommer ursprungligen 

från Finland; Nika kom från Bosnien till Sverige tillsammans med sina föräldrar 

när hon var i förskoleåldern. Föräldrarnas yrke och socioekonomiska position 

kommer att diskuteras längre fram i artikeln. Vad gäller programvalet till 

gymnasiet, som var centralt för forskningsprojektet men som är inte diskuteras 

i denna artikel, har Abeni, Ceyda och Feray valt samhällsprogrammet med en 

ekonomisk inriktning, Oznur och Hafize har valt samma program men med en 

medicinsk inriktning, och Martina har valt hotell- och restaurangprogrammet. 

Det produktiva aktörskapet 

Den första gruppintervjun tog sin utgångspunkt i frågor som kan sammanfattas 

med begreppet "det produktiva aktörskapet", men avslutades med en diskussion 

som handlade om olika identitetsformer och relationen mellan invandrade och 

infödda eller majoritet och minoritet. Den sistnämnda diskussionen var spontan 

i så motto att den inte var direkt föranledd av någon av mina intervjufrågor, utan 

togs upp av en intervjuperson. Första delen av intervjun var i större utsträckning 

"regisserad" av min manual, men frågan om det produktiva aktörskapets natur 

kom att dock diskuteras spontant redan i intervjuns början, när jag beskrev 

förutsättningarna för intervjun. 

Fredrik: Alltså, det är så här, ni skall säga vad ni tycker, inte vad ni tror att man 
borde tycka. Om man tycker att skolan är dålig skall man säga det, om man 
tycker att skolan är bra skall man säga det. 

Oznur. Skolan är tråkig. 
Feray: Jag skulle vilja säga ... en, ett tal till alla knarkare och langare: ni softar 

nu, men vänta i framtiden! (skratt) 
Oznur. Shoo/ 
Feray: /Det är sant, dom har det soft nu, och så jobbar vi, men sen, i 

framtiden/ 

13 Samtliga namn i artikeln är pseudonymer. Ortsnamnet Näsby är fingerat, andra ortsnamn är 
utbytta mot ortsnamn i Stockholmsområdet med likartade konnotationer. 
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Oznur. /Men vad betyder "softar"? 
Feray. Oj, alltså det/ 

Fredrik: Jag vet. 
Oznur. Alltså, dom som inte pluggar nu, dom kommer inte att ha en bra 

framtid, det är ju sant. 

"Ett tal till alla knarkare och langare: ni softar nu, men vänta — i framtiden". Med 

denna sekvens sammanfattar Feray på ett mycket tydligt sätt en ståndpunkt som 

framför allt hon, Oznur och Ceyda återkommer till under den första intervjun: 

den som satsar på studier skapar sig en möjlighet till en bra framtid; de som inte 

satsar på skolan kommer med all sannolikhet att få det mycket sämre. De som 

använder droger idag, och som kanske finansierar sitt (miss)bruk med att langa 

kanske har det "soft", idag, men det är inte en strategi som är hållbar på sikt, in

för framtiden. Den produktiva strategin, att satsa på studier, avgränsas från och 

framställs i relief till det missbruk och den kriminalitet som är en negativt lad

dad och improduktiv strategi. "Skolan är en biljett till framtiden" säger Oznur 

strax innan den ovan återgivna sekvensen; det är ett annat tydligt uttryck för den 

ståndpunkt som hon och hennes kamrater omfattar. 

Längre fram under intervjun utvecklas detta tema ytterligare. Det produktiva 

aktörskapet definieras och ges innehåll i en diskussion om betydelsen av att satsa 

på skolan och de vedermödor som denna satsning kräver. Ett av gruppintervjuns 

påståenden, "jag börjar tröttna lite på skolan, och vill helst ut i arbetslivet så 

fort som möjligt", bemöts med ambivalens. Man förhåller sig först bekräftande, 

för att sedan ta avstånd. "Ibland kan man vilja det", anser Ceyda, trots att 

"det är fel". Oznur är inne på samma linje: "man kan ju tröttna på skolan", 

påpekar hon, "ibland kan det bli för mycket", men hon understryker ändå att 

det vore fel att ge upp; de som slutar skolan redan efter nian "har förstört hela 

livet". Hon är övertygad om att man kommer att ångra sig, om man ger efter 

för skoltröttheten och avslutar studierna. Det som får intervjupersonerna att 

tröttna på skolan är läxorna. De är många och omfattande, och kräver en hel del 

hemarbete. Ceyda uppger att hon inför varje prov sitter och pluggar till tio-elva 

på kvällarna. Om Ceydas uppgifter stämmer, innebär perioden innan proven en 

arbetsdag på 14-15 timmar, inklusive matraster. Trots det hårda arbetsbetinget 

kvarstår betoningen av det individuella ansvaret. Den som läser läxor lyckas, 

påpekar Feray: "dom som gör det, dom får bra resultat, dom som inte gör det får 

skylla sig själva". Intervjupersonernas föreställning av det produktiva aktörskapet 
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- det handlande som leder till det i sammanhanget relevanta framgångsmåttet 

- kräver uppenbarligen ett tydligt individuellt ansvar och en vilja att underkasta 

sig hårt arbete. 

Samtidigt som intervjupersonerna beskriver nödvändigheten av att anstränga 

sig och sköta sig i skolan, markerar de en tydlig distans mot dem som avviker 

från det produktiva aktörskapets imperativ. De löper risken att misslyckas; inte 

enbart för tillfället, utan även på längre sikt — "för livet". Det är stora risker som 

associeras med ett misslyckande i skolan; och bland dem som inte lever upp till 

de hårda kraven möter vi ju, enligt Feray, inte bara dem som "softar" utan även 

dem som knarkar och langar. Jag tror att man kan förstå dessa ståndpunkter 

och positioneringar som en form av situationell identitetsmarkering. När 

ungdomarna definierar sitt eget produktiva aktörskap, eller, med Mats 

Trondmans ord, "förvaltandet av sina egna möjligheter och begränsningar", 

uttrycker de även en självpresentation - vi är de duktiga, flitiga och ambitiösa.14 

Egna och andras viljor 

Vi har sett, att frågan om hur man skall lyckas i skolan för dessa intervjupersoner 

till stora delar överlappade med frågan om hur man skall lyckas i livet eller 

tillvaron i stort. Att lyckas och prestera bra i skolan är ett centralt mål, och ett 

misslyckande i skolan, med skolframgång som måttstock, är liktydigt med en stor 

- social - risk. Med vad är då ambitionens, flitens och envishetens mål? Vad eller 

vem är det som avgör vilken form och vilket innehåll den önskvärda framtiden 

skall ha? Dessa frågor utgör en annan aspekt av det produktiva aktörskapet, än 

den vi diskuterat hittills: hur går det till när inriktningen på detta handlande 

fastställs? Vilka andra aktörer är delaktiga i denna process, och vilka bilder eller 

diskurser har varit mest inflytelserika? 

För intervjupersonerna spelade föräldrarna en stor roll i detta sammanhang. 

Deras önskemål var väl kända och tillskrevs en stor betydelse. Men intervju-

14 Denna självpresentation är förvisso även präglad av villkoren för kommunikation i det 
samtal som den uttrycks i. Det samtal och den situation som forskningsintervjun etablerar 
skiljer sig i många väsentliga avseenden från de kontexter som ungdomarna i fråga vanligtvis 
kommunicerar i, vilket sannolikt påverkar både innehållet och formen i de yttranden som 
uttrycks under intervjun; jmfr Charles Briggs, Learninghow to ask. A Sociolinguistic Appraisal 

of the Role ofthe Interview in Social Science Research (Cambridge 1986), kapitel 6. Det är helt 

enkelt svårt att fullt förstå hur viktig ambitionen och fliten är för de sociala identiteter som de 
intervjuade uttrycker utanför intervjusituationen. I denna artikel saknar jag dock utrymme nog 
att diskutera hur ungdomarnas identitetsmarkeringar och andra uttryck präglas av villkoren för 
kommunikationen i samtalssituationen, och vad som är resultat av denna påverkan. 
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personerna var ambivalenta. Å den ena sidan var de tydliga med att markera 

en gräns för föräldrarnas inflytande i studie- och yrkesvalsfrågan. Valet av 

inriktning på studierna bör inte överlåtas till föräldrarna. Å den andra sidan var 

intervjupersonerna väl medveten om att de hade en del åsikter om vilka framtida 

yrken som är lämpliga respektive olämpliga, och dessa åsikter erkändes vara 

fullt legitima. Åsikterna var direkt relaterade till föräldrarnas egna erfarenheter 

i arbetslivet. 

Martina: Ok. "Mina föräldrar tycker att jag i princip får välja vilket arbete som 
helst, men de tycker nog att det är bäst om jag jobbar med samma saker som 
de." Nä. 

Oznur: Nä. 
Feray: Nä. 
Ceyda: Jo, det finns vissa. 
Feray. Min mamma jobbar i Råcksta, tar hand om gamlingar och sånt, och 

det vill hon nog inte att jag skall bli. 
Fredrik: Ja, jag tänkte fråga det, vad jobbar era föräldrar med? Det skulle vara 

kul att veta. 
Feray. Alla jobbar med samma saker. 
Oznur. Pizzeria! (Skratt) Nä. Min pappa jobbar på pizzeria ... eller, han äger 

en restaurang. Och min mamma brukar gå och hjälpa till en gång i veckan, hos 
honom, fast det är typ inget jobb, det är bara en gång i veckan. Hon är hemma 
annars. [...] Hon har jobbat med jättemånga olika grejer. 

Hafize: Okej, min pappa jobbar på pizzeria, min mamma jobbade på 
bibliotek, fast nu är hon mammaledig. 

Feray. Min mamma jobbar på Råcksta sjukhus med Ceydas mamma. Och 
min pappa är taxichaufför. Och min bror jobbar på ... eh, en pizzeria.Ceyda: 
Min mamma jobbar på ... ja, i Råcksta. Tar hand om dom gamla. Och hon alltså, 
min mamma brukar säga "ta mig", typ så här som en förebild, alltså, för, om man 
inte pluggar så blir det så. Så blir det dåligt ett jobb. 

Fredrik: Jaha. Hon tycker att det är dåligt själv? 
Ceyda\ Hon säger att det är för liten lön och så. 
Feray: Och sen ... ja. Man blir jättetrött där också. 
Ceyda: Ja, axlarna och sånt. Det är inte roligt. Dom har lite så här ... mentalt 

sjuka, gamla. [...] 
Martina: Min mamma jobbar med samma som dom här, fast i Nacka. Och 

min pappa, han jobbar som byggarbetare, och min storasyster som ... alltså, hon 
jobbar på samma jobb som min mamma ... och så jobbar hon som personlig 
assistent, får såna här ... alltså, för en kille som har det svårt med läxorna och 
grejer. [...] 

Fredrik: Ja, men alltså, det är inga föräldrar som säger, typ/ 
Oznur: /Nä, dom själva har inget värsta bra yrke. Okej, om dom hade det, 

men ... 
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Föräldragenerationen arbetar alltså i serviceyrken i privat och offentlig sektor, i 

yrken som faller inom kategorierna Illb (lägre tjänstemän) och VII (arbeten i an

ställningar som inte kräver kvalifikationer) i Socioekonomiskt index (SEI). Det 

är generellt sett de yrken som har den lägsta timlönen, de sämsta arbetsförhål

landena — enformiga, psykiskt ansträngande och med låg grad av inflytande över 

de egna arbetsuppgifterna15 - och som är mindre trygga, eftersom frånvaron av 

specifika kvalifikationskrav gör arbetstagarna relativt lätt utbytbara.16 Det förhål

landet att intervjupersonernas föräldrar uteslutande arbetar inom dessa SEI-ka-

tegorier kan ses som en aspekt av det sociologen Carl-Ulrik Schierup benämner 

"arbetets etniska delning".17 Denna delning kommer bland annat till uttryck i 

att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i branscher med hög 

andel okvalificerade yrken18, liksom i "atypiska" arbeten — dvs. anställningar som 

är på deltid, tillfälliga eller tidsbegränsade — samt anställningar i åtgärdsform, 

som är offentligt organiserade och ofta påtvingade.19 Deras arbeten präglas ge

nerellt sett av sämre löneutveckling, sämre arbetsvillkor20 och mindre trygghet.21 

Intervjupersonernas föräldrar förefaller angelägna om att deras barn inte skall 

hamna i samma positioner som de själva. Ceydas mamma lyfter till exempel 

fram sin egen yrkeskarriär som ett negativt exempel, vad som kan hända när 

man inte studerar: man blir tvungen att ta ett jobb där man blir trött och 

utsliten, får ont i axlarna, och har inte någon vidare hög lön alls. Föräldrarnas 

förhållningssätt till barnens studie- och yrkesval är uppenbart präglat av deras 

position i arbetslivet, och bidrar till att peka ut var den lämpliga nedre gränsen 

för karriäraspirationerna är. Det är inte ett abstrakt hot om statusförlust som 

pekar ut den nedre gränsen, utan levda erfarenheter av det yrkesliv som man 

vill att barnen skall undvika och välja bort. Det produktiva aktörskapets mål 

och inriktning får därmed en allmän form av föräldragenerationens negativa 

erfarenheter. Tjejerna tar heller inte avstånd från föräldrarnas synpunkter, 

15 Jan O. Jonsson, "Social skiktning och klass", i Christopher Edling och Jens Rydgren (red.), 
Social handling och sociala relationer (Stockholm 2008), s. 227ff. 

^ Anna Sjögren och Yves Zenou, "Integration eller utanförskap? En teoriöversikt", Ekonomisk 
Debatt (2007), s. 7-20. 

17 Carl-Ulrik Schierup och Sven Paulsson (red.) Arbetets etniska delning. Studier från en svensk 
bilfabrik (Stockholm 1994); Carl-Ulrik Schierup, "Den sociala exkluderingen i Sverige. 
Migration, arbetsmarknad och välfärdsstat i förändring", i Paulina de los Reyes (red.) 
Arbetslivets (o)synliga murar (Stockholm 2006). 

18 Integrationsverket, Statistikrapport 2004: statistisk uppföljning av Rapport Integration 2003 
(Norrköping 2005). 

19 Andreas Jonsson och Mårten Wallette, "Är utländska medborgare segmenterade mot atypiska 
arbeten", i Arbetsmarknad och arbetsliv (2001), s. 153-168. 

20 Mikael Hjerm, "Arbetsmiljö", i Joachim Vogel, Mikael Hjerm och Sven-Erik Johansson (red.). 
Integration till svensk välfärd? Om invandrares välfärd på 90-talet (Stockholm 2002). 

21 Jonsson och Wallette (2001). 
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utan det förefaller som att de i högsta grad anser dem relevanta och legitima. 

Synpunkterna ligger i linje med deras egna tankar - i sina framtidsplaner riktar 

de in sig mot andra yrkesnischer, med ett undantag. Ceyda och Feray vill plugga 

ekonomi och jobba på bank eller bli ekonomihandläggare, Hafize vill bli polis 

och Oznur vill bli psykolog, polis eller sjukgymnast; undantaget utgörs av 

Martina, som vill arbeta i restaurangbranschen, och helst starta ett eget café. 

Svenska fördelar och nackdelar 

Vi kan således se att intervjupersonernas klassposition i stor utsträckning bestäms 

av arbetsmarknadens etniska delning; föräldrarna arbetar — eller har arbetat — 

inom typiska "invandrarjobb". Erfarenheterna från denna specifika position är 

sålunda en del av den kontext inom vilken intervjupersonernas ståndpunkter om 

det produktiva aktörskapet artikuleras. Ovan har vi kunnat se att positionen i 

fråga är av betydelse åtminstone för den riktning som det produktiva aktörskapet 

har, dvs. för hur aspirationerna inför den framtida yrkeskarriären tar form. Vi 

har också kunnat se att vissa kontextberoende identitetsmarkeringar har kommit 

till uttryck — i relation till skolan. Men frågan om skola, arbete och framtid har 

än så länge inte lett fram till att teman som tillhörighet och identitet explicit har 

diskuterats, och inte heller företeelser som diskriminering, rasism, etnicitet eller 

invandrarskap. Fortfarande återstår det att beskriva hur ungdomarna relaterar till 

den arbetsmarknad och det samhälle som de lokaliserar sin framtid till. 

Så småningom dök även frågor om tillhörighet, identitet och social 

lokalisering upp under gruppintervjun som därmed - med Mats Trondmans ord 

- gick över från det produktiva aktörskapets problematik till ett epistemologiskt 

sannfärdighetssökande - hur ser det ut i världen och samhället, och vad skall 

man ta fasta på om man vill ge en rättvis bild av världen eller samhället? Samtalet 

tog sin utgångspunkt i frågan om det fanns en poäng med att studera utomlands, 

men gick rätt fort över till frågan om vad som är bra eller dåligt i Sverige, och vilka 

möjligheter som finns eller saknas där. Feray berättade om sina kusiner som hade 

åkt till England för att studera, men frågan om de utländska utbildningarnas 

eventuella fördelar ledde till att flera intervjupersoner istället lyfte fram det 

svenska utbildningssystemets fördelar, som att skolgången är kostnadsfri, och 

att skolorna inte är könssegregerade. Jämförelsen mellan det utländska och det 

svenska utvidgas sedan, till att gälla mer än enbart utbildningsväsendet. Fördelar 

utomlands kontrasteras mot fördelar i den sociala närmiljön och i Sverige. Bland 

annat det svenska samhällets fredlighet och demokrati lyfts fram som värdefulla 

egenskaper av flera intervjupersoner. "Jag känner mig trygg i Sverige", påpekade 

82 



Feray, "det är inte så mycket krig och sånt. Det är därför som vi invandrare är 

här". Dessa positiva värden markeras mycket tydligt; så pass tydligt att Oznur 

reagerade och tog udden av samtalets högstämdhet med en ironisk kommentar 

- "fy fan vad bra! Peace!". 

Det är en specifik kontext som tydliggörs här, när förhållandevis "höga" 

värden som fred och demokrati görs relevanta; de värdefulla egenskaperna hos det 

svenska samhället får sitt värde i relation till erfarenheten av migration. I samma 

stund som Feray påpekar detta, lyfter hon fram en specifik social identitet, som 

hänger ihop med denna erfarenhet - "vi invandrare". Det är första gången i 

intervjun som en mer kontextoberoende identitet och tillhörighet kommer till 

uttryck. Feray identifierar sig som invandrare, och tydliggör därmed även hur 

hon positioneras i det skillnadsskapande språkspel som delar upp den svenska 

befolkningen i två sociala kategorier — "svenskar" och "invandrare". Den senare 

delen av intervjun kom vi att ägna åt frågor som är relaterade till invandrarskap 

och erfarenheter förknippade med den (tillskrivna) sociala identiteten 

"invandrare", inte minst erfarenheter av rasism och rädsla för rasistiskt våld. 

Feray. Det som är dåligt i Sverige är att det finns rasister. 
(Flera röster): (jakande) 
Feray. Och lite dåligt klimat. [...] 
Fredrik: Ni pratade om rasism och så ... det är något som är dåligt i Sverige? 
Feray. Mm 
Ceyda: Ja. Det är typ alltså/ 
Oznur. /Min granne blev jagad av rasister, det var en rasistdag. Min granne 

blev jagad av rasister, och om inte ... hans kusin såg honom, han åkte bil, alltså 
stoppade han honom och fick in honom i bilen, annars så skulle han vara kanske 
typ i ... koma eller nånting just nu. 

Feray. Och min brorsas kompis blev typ för en månad sen, då var det någon 
rasist... och då blev han misshandlad här i Näsby, och det var där nere. Och sen 
... ja, han fick/ 

Oznur. /Alla känner honom/ 
Feray. /Så här en batong i huvudet. 
Fredrik: Han fick? 
Feray. En batong i huvudet, det blev ett hål 
Martina-. Hans tänder blev väl borta också 
Fredrik: Slog dom ut tänderna också? 
Feray: Ja 
Oznur: Bara för att han var invandrare. 
Martina: Dom hoppar på vem som helst. 
Feray: Ja, det är det som är fel. 
Hafize: Typ i stan, när det var rasistdagen, när dom var i stan, då sprang dom 

omkring och slog folk bara så där. 
Ceyda: Dom hotade en kvinna, här i Näsby, där borta vid skolan, dom frågade 

om hon hade några barn som de kunde döda, bara för att hon var invandrare. 
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Fredrik: Vad var det för dag? Rasistdagen, vad var det för något? 
Oznur. Jag vet inte, jag hörde att det var rasistdagen. Först hörde jag att det 

var ... typ någonting mellan, hörde jag att det var någon invandrare och blondin 
som hade bråkat och den här blondinen var så här rasist, och sen blev det så 
här gängbråk, hörde jag. Men sen så hörde jag att det var en rasistdag. Och alla 
rasister hoppade på vilken invandrare som helst. 

Ceyda: Men det finns ju också, vad heter det, invandrare som är rasister mot 
svenskar. 

Det svenska samhället har också sina brister, och dit hör förekomsten av rasister. 

Detta är intervjupersonerna eniga om. Det kalla klimatet är en nackdel som man 

kan skämta och ironisera om, men rasismen är ett riktigt problem; uppenbar

ligen associeras rasism med rasistiskt våld. Rasismen är sålunda inte endast en 

uppsättning åsikter eller preferenser utan också händelser, en våldsam praktik. 

Samtliga intervjupersoner, såväl Ceyda, Oznur och Feray som Hafize och Mar

tina kan vittna om personer som fallit offer för eller blivit hotade med rasistiskt 

motiverat våld. En granne, en brors kompis och en kvinna i området, alla har 

de blivit misshandlade, jagade eller hotade. Det rasistiska våldet har upplevts 

i den sociala närmiljön. Utan att själva ha fallit offer för rasistiskt motiverad 

misshandel, uttrycker intervjupersonerna en erfarenhetsbaserad kunskap om det 

hot eller den risk som närvaron av rasism kan utgöra för personer kategoriserade 

som "invandrare". 

Vad är då "rasistdagen" för en dag? Vad är det för dag, som antingen är 

rasisternas "egen" dag, eller som helt och hållet associeras med rasister? Mot 

bakgrund av Oznurs beskrivning finns det skäl att anta att "rasistdagen" är den 

dag i början av december då den så kallade "Salemmarschen" arrangeras av den 

högerextrema organisationen Info-14. Salemmarschen anordnas årligen i början 

av december för att högtidlighålla minnet av en ung högerextremist som blev 

dödad i december 2001 i Stockholmsförorten Rönninge (som ligger i Salems 

kommun). Dödsfallet följde på ett bråk mellan två grupper av ungdomar, där 

den ena gruppen delvis bestod av högerextremister, och den andra gruppen delvis 

av ungdomar med utländsk bakgrund, och bråket startade med att grupperna 

slängde käft med varandra. Högtidlighållandet av dödsfallet sker utan närvaro eller 

godkännande av den mördades föräldrar, och arrangemanget ligger i linje med 

en högerextrem tradition av att anordna noggrant koreograferade och regisserade 

möten i syfte att skänka martyrstatus åt avlidna inom sin egen rörelse.22 Men 

oavsett om "rasistdagen" är liktydig med den dag då Salemmarschen anordnas 

22 Ingemar Karlsson och Arne Ruth, Samhället som teater. Estetik och politik i Tredje riket 
(Stockholm 1983), kapitel 4. 
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eller inte, är det under alla omständigheter tydligt att denna "rasistdag" har en 

mycket specifik innebörd för Oznur och hennes kamrater. Det är den dag då 

"alla rasister hoppar på vilken invandrare som helst", den dag då alla som kan 

kategoriseras som "invandrare" löper risken att få stryk av rasister. 

Förekomsten av rasistiskt våld bör tas med i en beskrivning av det svenska 

samhället, anser Feray och hennes kamrater — "det som är dåligt i Sverige är att 

det finns rasister". Vi kan alltså se att beskrivningen av det svenska samhällets 

fördelar följs av en beskrivning av dess nackdelar, för att så småningom avslutas 

med en utsaga som riktar uppmärksamheten bort från rasistiska våldsbrott. 

Ceyda påpekar att "det finns invandrare som är rasister mot svenskar", och att 

även individer i den senare gruppen sålunda kan bli bemötta på otrevligt eller 

orättvist sätt, enbart på grund av sin grupptillhörighet. Därmed lyfter hon fram 

en tendens som motsäger den mer entydiga bild som framträder alldeles innan. 

Ceyda förefaller sträva efter att beskriva en komplexitet, och detta i en fråga där 

det inte alls är orimligt med en entydig moralisk ståndpunkt, som att rasistiskt 

våld är klandervärt. Jag tror att man kan se Ceydas utsaga som ett uttryck för en 

vilja att beskriva samhället på ett nyanserat eller sannfärdigt sätt, för att använda 

Mats Trondmans term.23 Till det svenska samhällets fördelar hör — enligt denna 

nyanserade uppräkning - tryggheten, det fredliga samhällsklimatet med goda 

förutsättningar för kommunikation mellan medborgarna, samt det faktum att 

det finns en icke könsuppdelad skola där läromedlen är kostnadsfria; till detta 

samhälles nackdelar hör klimatet och förekomsten av rasism och rasistiskt våld. 

Med uppräkningen av det svenska samhällets nackdelar far gruppintervjuns 

diskussion om det produktiva aktörskapet och det epistemologiska 

sannfärdighetssökandet en ny dimension. Tidigare diskuterade vi huvudsakligen 

hur man förhålla sig till skolarbetet, vad man bör försöka prestera och föräldrarnas 

förhållningssätt till dessa prestationer. Skolvärlden är den självklara arenan för 

dessa frågor, och diskussionen löpte i spår som mina intervjufrågor pekade 

ut. Men i och med att diskussionen byter tema, från produktivt aktörskap till 

epistemologiskt sannfärdighetssökande, så börjar intervjupersonerna själva 

att introducera teman för intervjun. Samtidigt rör sig intervjuns fokus från 

skolans värld till mer ospecificerade sociala platser. I slutet av det ovan återgivna 

intervjuutsnittet hamnar vi i det område som tjejerna bor i, Näsby, eftersom 

hotet om rasistiskt våld även har upplevts där, på hemmaplan. Uppenbarligen 

löper man risk att bli misshandlad enbart därför att man är inskriven i kategorin 

"invandrare" — i sitt eget bostadsområde. 

23 Trondman (2007), s. 164. 
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Ett kastsystem, eller? 

Frågorna om identitet och tillhörighet har ännu inte diskuterats mer utförligt i 

denna artikel. Vi vet att intervjupersonerna presenterar sig själva som ambitiösa 

och flitiga skolelever, att de tycker att det svenska samhället har en hel del 

fördelar, att åtminstone en av dem - men sannolikt flera - identifierar sig som 

"invandrare", och att det finns en kollektiv erfarenhet av och kunskap om att 

rasistiskt våld är en realitet som kan drabba samtliga i kategorin "invandrare". 

I det följande far vi fler exempel på vilka tillhörigheter och identiteter som de 

intervjuade gör anspråk på, och även hur de upplever att kategoriseras och 

positioneras av andra. Dessa exempel är hämtade från en annan gruppintervju, 

där Ceyda, Oznur och Feray deltar tillsammans med två andra klasskamrater, 

Abeni och Nika. Martina och Hafize deltog däremot inte. Inledningsvis får vi 

en inblick i hur Ceyda, Oznur, Feray och några andra klasskamrater beskriver 

förekomsten av olika hinder för deras produktiva aktörskap. 

Den första frågan i denna intervju gällde den eventuella förekomsten 

av diskriminering på arbetsmarknaden (se bilaga 1). Svaren pekade i en 

enda riktning. Oznur och Ceyda var till exempel helt säkra: förekomsten av 

diskriminering är en realitet i arbetslivet, och därför har inte alla ungdomar lika 

möjligheter.24 De ungdomar som drabbas av denna orättvisa löper risken att få 

anställningar som ligger under deras kvalifikationsnivå. Det är också tydligt vilka 

som löper risken att diskrimineras. Det inledande påståendet tar inte ställning 

till vilken social grupp eller kategori som kan drabbas, men för Oznur och Ceyda 

förefaller det inte råda något tvivel om vilken form av sociala kategorier som har 

betydelse i sammanhanget. "Om man kommer från en förort", då har man sämre 

möjligheter, men de som kommer från "svenneställen" ligger mycket bättre till 

hos den genomsnittlige arbetsgivaren. Man bedöms utifrån vem man är, och inte 

vad man gör eller kan. Feray ser en likhet med det indiska kastsystemets stränga 

uteslutningsprocesser: "vadå, har vi något kastsystem här, eller?". På detta sätt 

sammanfattas det svenska samhällets segregationsmekanismer. Att segregationen 

också är etnisk tydliggörs av att vinnarna i denna process tillskrivs en etnisk 

identitet — det är "svennar", svenskar, som har störst chans att få jobben. Men 

uttrycker också en medvetenhet om det stigma som ofta vidhäftar "förorten", 

och de "vi och dom"-distinktioner som ofta följer med denna stigmatiserade 

praktik. I det följande avsnittet kan vi se att de intervjuade själva känner sig 

24 Liknande ståndpunkter kommer till uttryck även efter det påstående som förnekar förekomsten 
av etnisk diskriminering, och som gör gällande att alla ungdomar har samma möjligheter i 
arbetslivet. 
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personligen drabbade av detta "territoriella stigma"; de identifierar uppenbarligen 

sig själva såsom boende i förorten.25 Dessutom tycker man sig se att de negativa 

föreställningarna om förorten sprids i media. 

Oznur. Ja, okej. Igår kollade jag på ett program på TV 4 ... och de visade typ en 
svenne ... reporter, svensk reporter, en kvinna, gå runt i förorten och intervjua 
... invandrare, och typ fråga dom hur det är, och hur svennar har det när dom 
kommer dit och sånt där. 

Fredrik: Typ, när svennar kommer till förorten? 
Oznur. Ja. Och sen, hon säger så här, man ser att dom spelar, dom har sagt 

så här typ innan, "du skall skrika åt mig, du skall säga typ 'svennehora' och grejer, 
och vi skall filma det". Sen, typ, hon frågar en grej, sen dom här puttar henne, 
dom säger "jävla svennehora, det har du inte med att göra, stick!", du vet, så 
här. För att få typ, alltså det är typ så här att dom far invandrare att se värre ut 
än vad dom gör. Det är inte ens sant, dom säger, att om svenskar kommer till 
förorten, max tio minuter dom klarar sig, sen blir det bara ... sen blir det så här 
stryk. Det där är inte sant! Vi är värsta vänliga mot svenskar! Det är helt sjukt. 
Diskriminering! 

Ceyda\ Det finns svenskar som inte gillar invandrare! 
Feray: Va fan tror dom att vi är? 
Oznur. Vi är typ inte värsta djävulen! 
Fredrik-. Alltså, jag tror på vad du säger, men var det inte ett skämtprogram? 

Jag såg det också. Jag fattade det som att det var ett skämt. 
Oznur. Jo, men alltså, det är ändå/ 
Feray. /Diskriminerande 
Oznur. Alltså, det fastnar i hjärnan. 

Oznur beskriver en sketch i TV 4:s humorprogram "Lilla vi (tar stor plats)", där 

komikern Carina Berg spelar en journalist som försöker åstadkomma ett fejkat 

dokumentärt inslag om aggressiva "invandrartjejer". Med stor sannolikhet var 

inslaget menat att vara en ironisk kommentar till fördomar om den sistnämnda 

gruppen, men Oznurs reaktion belyser med tydlighet svårigheten att vara ironisk 

i denna fråga; det påstående som i ett sammanhang markeras som ironiskt kan 

i ett annat förstås "at face value" — budskapet är i första hand det som uttrycks 

bokstavligen. 

För Oznur framstår sketchen som ett bekräftande av en stereotyp och negativt 

värderad föreställning om förorten och kategorin "invandrare". Bilden är i 

högsta grad orättvis och falsk, anser hon — de svennar som kommer till förorten 

blir bemötta med vänlighet, inte med sexistiska glåpord eller våld. Oznurs är 

25 Nihad Bunar, Skolan mitt i förorten. Fyra studier om skola, segregation och integration (Stehag 
2001), s. 213ff; jmfr Per-Markku Ristilammi, Rosengård och den svarta poesin (Stehag 1994), 
Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi, Miljonprogram och media. 
Föreställningar om människor och förorter (Stockholm 2002). 



upprörd och kanske sårad, hon tycker att det är både sjukt och diskriminerande 

att framställa "förorten" och "invandrare" på det här sättet. Det är tydligt att hon 

själv känner sig orättvist behandlad och utsatt för en missvisande beskrivning, och 

hon har ett behov av att försvara sig: "vi är inte värsta djävulen". Framställningen 

i TV4 drabbar henne och den kategori som hon skrivs in i. Att det är ett ironiskt 

inslag i ett skämtprogram hjälps inte. Framställningen "fastnar i hjärnan" ändå. 

Den negativa bilden av "förorten" och "invandraren" reproduceras om och om 

igen. Samtidigt så aktualiserar Oznurs reaktion frågan om i vilken utsträckning 

den påstådda ironin verkligen kan/är avsedd att distansera sig från det semantiska 

"ytvärdet", det vill säga det som de facto uttalas. 

Att med varierande grad av samtycke bli kategoriserad som "invandrare" 

och behandlad som en sådan förefaller medföra ett visst mått av ambivalens 

för intervjupersonerna. Å den ena sidan uttrycker man gillande inför det 

svenska samhället, vilket vi även har kunnat se ovan. Å den andra sidan finns 

erfarenheter av att bli beskriven på ett orättvist och missvisande sätt i media, 

och en medvetenhet om att man riskerar att bli bortsorterad och diskriminerad 

på arbetsmarknaden, vilket vi också har kunnat se ovan. Denna ambivalens 

återkommer i den följande intervjusekvensen. Å ena sidan uppger Feray att hon 

är stolt över att befinna sig i Sverige. Å andra sidan uttrycker Oznur, Feray och 

Abeni ett behov av att "uppvärdera" kategorin i fråga: de som kategoriseras som 

"invandrare" är både kompetenta, duktiga och emellanåt framgångsrika ("vi kan 

också komma till bra ställen"). De sociala representationernas politiska filosofi 

dyker sålunda upp på agendan. Tillsammans uttrycker man en motbild, i relief 

till den bild av förorten som framträdde i "Lilla vi (tar stor plats)". Kategorin 

"invandrare" ger liv åt Sverige, det är de som utför arbetet, utan dem blir det 

"trist". 

Feray. Jag är stolt över att ... jag fick komma in i Sverige. 
Oznur. Alltså, om det inte fanns invandrare ... lyssna, om det inte fanns 

invandrare i Sverige, alltså Sverige skulle inte vara det som det är nu. Det skulle 
inte finnas några restauranger, taxi, busschaufförer, du vet sånt där. 

Feray: Det är sant. 
Oznur. Utan invandrare, inget liv! 
Ceyda: Det är trist utan invandrare. 
Abeni-, Det är vi som jobbar. [...] 
Oznur. Jamen alltså, skolministern, Ibrahim Baylan, han är fan invandrare. 

[ • • • ] .  

Feray: Sen är vi vanliga människor också, vad är det för fel? 
Oznur. Vi kan också komma till bra ställen. 
Ceyda: Bara för att liksom ... jag är född i Sverige, jag känner mig mer som 

svensk än som turk. 
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Fredrik-. Gör du det? 
Oznur. Jag kan mer typ om svenska traditioner och så, om turkiska kan jag 

ingenting. 
Abeni: För att du är född här. 

Frågan om den rättvisande representationen av gruppen "invandrare" ges här yt

terligare en dimension. Det samhälle där Ceyda, Feray och Oznur blir utpekade 

som "invandrare", är också det samhälle som Ceyda "känner sig" mest tillhörig, 

det samhälle vars traditioner Oznur har bäst kännedom om, och det samhälle 

som Feray känner sig stolt över att ha migrerat till. Sverige och den svenska före

ställda gemenskapen är uppenbarligen ett identifikationsobjekt för Ceyda, kan

ske också för Oznur och Feray. När frågan om tillhörighet och identitet för första 

gången blir uttryckt explicit under gruppintervjuerna, är det en svensk identitet 

och tillhörighet som tydliggörs. Man relaterar sig inte enbart till "förorten", det 

område där man bor, utan till den nationella föreställda gemenskap som omger 

denna. Det krav på en rättvis framställning som flera av intervjupersonerna ut

trycker är - åtminstone i Ceydas fall, kanske i Oznurs och Ferays fall - således 

relaterat till en vilja att tillhöra den etniskt markerade gemenskapen. Man vill 

tillhöra det samhälle där man upplever sig vara orättvist representerad, och där 

man genom kategoriseringen "invandrare" blir utpekad som inte riktigt tillhörig, 

som något annat än enbart svensk. Därmed blir man — rimligtvis — än mer mot

taglig för den bortstötande eller utestängande kraft som den befintliga etniska 

diskrimineringen och/eller rasistiska stereo typiseringen i Sverige utgör. Och vad 

gäller frågan om rasismens och diskrimineringens existens i det svenska samhäl

let, är intervjupersonernas ståndpunkt tydlig: 

Ceyda: Nu är det min tur! [...] "En del arbetsgivare gillar inte invandrare. Dom 
anställer helst helsvenska sökande. Dom har en rasistisk attityd mot invandrare." 
Det där är verkligheten! 

Oznur. Korrekt! 
Feray: Vissa kanske har det. 
Ceyda: Det tycker jag med. 
(Flera intervjupersoner talar i mun på varandra.) 
Feray: Kanske inte alla, men några. 
Fredrik: Hur ... känner ni folk, ni pluggar ju, så att ni har ju inte jobbat, men 

känner ni folk som har berättat om sånt här? 
Oznur. Alltså, det finns ju bra ställen också, som inte gör sånt där. Men det 

finns få ställen som gör det. 
Abeni: Det finns snälla, och det finns för jävligt dåliga. Det finns olika 

människor, som alla andra. Men ... det finns rasister. 
Nika: Det finns invandrare som också bara tar in svenskar. 
Oznur. Mm, eller (de som säger) "jävla svenne, stick!" 
Feray: Ja, det är katastrof. 
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Oznur. Det är förfärligt. Det finns invandrare som snackar skit om invandrare 
nu också. 

Ceyda: Och det finns invandrare som inte gillar svenskar heller. [...] 
Oznur. /Alltså jag, jag har ingenting alls emot svenskar och jag tycker om 

svenskar, och jag har svenskar som kompisar. 
Feray: Men jag hatar rasister. 
Ceyda: Jag har redan kompisar som/ 
Oznur: /Alltså, jag skall berätta en grej, lyssna här nu. 
Fredrik: Men vänta får jag bara höra här, du har kompisar som har vadå? 
Ceyda: Alltså, typ som är svensk, förstår du. Ifall att jag inte skulle gilla 

svenskar, då skulle jag inte vara kompisar med dom, förstår du? 
Fredrik: Nä, precis. 
Oznur. Min brorsa gick i en skola, han hade en sån här riktigt rasist i sin 

klass. Och det var också en kille ... alltså, min brorsa, han var så här schysst och 
allting mot honom, sen, till sist, på studenten, och sånt där, rasisten hade gått 
till min brorsa och sagt så här, och skrivit på mössan och så här, alltså "efter att 
ha träffat dig har jag börjat inse att invandrare inte alls är så tokiga trots allt, du 
fick mig att inse det rätta", och nåt sånt där, och nu tycker han om invandrare 
också. Så typ om rassarna ger invandrarna en chans, så finns det säkert någonting. 
Alltså, dom kan ju göra upp en grej/ 

Ceyda: /Alltså, vissa invandrare tycker jag inte heller om, ifall man skall vara 
ärlig. Det finns säkert en massa knas. 

Abeni: Man kan ju inte tycka om alla. 

Rasism och diskriminering är - enligt Oznur, Ceyda och de andra — en realitet 

i det svenska samhället, och dessa fenomen kommer till uttryck såväl på arbets

marknaden som i direkta mellanmänskliga relationer. Om detta tvivlar de inte. 

Till deras bild av det svenska samhälle som de växer upp och lever i hör sålunda 

dessa exkluderande mekanismer. Det epistemologiska sannfärdighetssökandets 

strävan efter att beskriva en sann bild av det samhälle de lever i leder dem till 

denna slutsats. Men det är uppenbart att samma strävan får dem att vilja säga 

något mer än att enbart notera förekomsten av etnisk diskriminering och rasism. 

Gång efter annan tillägger de att även invandrade har fördomar mot svenskar, 

och att det även "finns invandrare som snackar skit om invandrare". Flera in

tervjupersoner framhäver komplexiteten i skitsnackan det och sorteringen på ar

betsmarknaden; ingen kategori är helt oskyldig, ingen kategori är helt skyldig, 

ingen kategori går fri från klander. Rasismen och diskrimineringen finns, den 

är en del av det samhälle som den bor i, den medför ibland ett högst påtagligt 

hot om våld - men man vinnlägger sig också om att tydliggöra att det inte är ett 

specifikt svenskt problem. 

90 



Att hålla sig hemma och att höra till 

I avsnitten "Det produktiva aktörskapet" och "Egna och andras viljor" har vi 

kunnat se att flera av intervjupersonerna i denna studie har varit beredda att 

lägga ner stor energi och möda på sina studier, och underkasta sig relativt hårda 

krav på ett personligt ansvarstagande. Med detta sätt att agera (och planera sitt 

agerande) försöker man skapa så pass goda förutsättningar som möjligt för en 

framtida yrkeskarriär. Denna framtida yrkeskarriär kan eventuellt leda en del 

av intervjupersonerna utomlands, men den framtid som utspelar sig i Sverige 

förefaller vara mer sannolik.26 Denna uppfattning är inte självklar för unga 

personer med invandrarbakgrund och erfarenheter av internationell migration i 

sitt närmaste sociala nätverk. I flera studier av studie- och yrkesval hos ungdomar 

med migrantbakgrund har det framkommit att många etablerar strategier för 

att undvika denna inhemska, "reguljära" arbetsmarknad, t. ex. genom att man 

söker sig till arbetsmarknader och utbildningsinstitutioner i länder där det finns 

medlemmar i samma diasporiska (etniska) nätverk som man själv tillhör. Men 

Oznur, Ceyda och de andra — med undantag för Abeni27 — föreställer sig en 

framtid och ett arbete i Sverige. Det svenska samhället är på en och samma gång 

den plats dit man lokaliserar sin framtid och ett socialt sammanhang som man 

vill tillhöra. 

Vi har redan tidigare kunnat bilda oss en uppfattning om de omständigheter 

i Ceydas, Oznurs och de andra tjejernas liv som gör denna vilja att tillhöra 

till en mycket komplex fråga. Det finns möjligheter i det svenska samhället, 

men det finns också hinder; starka repellerande krafter som förekomsten av 

diskriminering och rasism, vilka med all sannolikt försvårar möjligheten att 

känna sig delaktig i den föreställda gemenskap som kallas svensk. I slutet av den 

andra gruppintervjun tydliggörs hur våldsamheten i dessa repellerande krafter 

kringskär intervjupersonernas handlingsmöjligheter. Återigen är det en rasistdag 

som är på tapeten. Intervjun genomförs i början av juni, enbart några dagar 

innan skolavslutningen. 

Ceyda: Det är rasistdagen imorgon! 
Abeni: Ar det rasistdagen? Man skall inte gå ut! 
Oznur. Aboo, dom slog några som jag känner förra gången! 
Feray. Är det rasistdagen? 
Fredrik: Ja, det är ju nationaldagen imorgon, men det är ju rasistdemonstration 

26 För en diskussion om betydelsen av distinktionen mellan möjlig, sannolik och önskad framtid, 
se Christer Bjurwill, Framtidsföreställningar. Analys och tolkning av 900 elevers uppsatser och 
skattningar (Lund 1986); jmfr Hertzberg (2007), s. 153ff. 

27 Hertzberg (2007), s. I44ff. 
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också. Rasisterna skall demonstrera i morgon. 
Feray: Oh my god. 
Nika: Ja men gud. 
Ceyda: Man behöver inte åka in till stan om man inte vill. 
Fredrik: Ja, det är ju bara på Kungsholmen, så man kan åka till Södermalm 

eller Östermalm eller så där. 
Abeni: Man vet aldrig. 
Nika: Jag skall inte ens åka ifrån Näsby. 
Feray: Varför är dom så kaxiga för? Varför är dom så här? 
Abeni: Dom dödade en person! Det är, efter den där dagen, efter det, dom 

hittar döda människor. Visst, dom gör det. Vad jobbiga dom är! 
Oznur. Dom slog sönder en kille från Näsby, sen när polisen skulle ta bild på 

den här killen, precis när de skulle ta bilden, då ramlade en tand bort (skratt). [...] 
Fredrik: Ja, förra året var det ju en rasistdemonstration på nationaldagen, och 

det blev en del bråk/ 
Oznur: /Dom kommer att komma till förorten, eller hur? 
Fredrik: Jag vet inte. Men jag tror inte det. Inte i morgon, det tror jag inte. 
Abeni: Jag tror det, jag tror det. 

Vi känner igen farhågorna från slutet av den förra intervjun. Det är en rasistdag i 

morgon, och som tillhörig kategorin "invandrare" löper man risken att bli miss

handlad. Återigen uttrycks farhågor för grovt våld, och denna gång är man rädd 

för att våldet skall vara dödligt. Vi kan också se att närvaron av rasistiskt våld 

präglar de unga kvinnornas förhållningssätt till staden och stadslandskapet. Vissa 

delar av stan åker man inte till på rasistdagen, och Nika påpekar att hon över 

huvud taget inte skall lämna Näsby. Rörelsefriheten blir begränsad till det egna 

bostadsområdet; uppenbarligen kan den territoriellt stigmatiserade förorten inge 

en känsla av trygghet - åtminstone för en del av intervjupersonerna. Abeni fruk

tar att inte ens denna plats är säker, till och med hemma i Näsby känner hon sig 

inte helt säker. Det "säkra" området krymper, just denna dag finns det en risk för 

att även Näsby blir en "no-go area" för personer med fel hudfärg. 

Onekligen finns det en viss ironi i att det är den svenska nationaldagen 

just den dag då Abeni inte tror sig vara säker ens i sitt eget bostadsområde. 

Stockholms stad har gjort vissa ansträngningar för att nationaldagen skall framstå 

som något mer än en dag då den etnonationalistiskt definierade majoriteten firar 

sin exklusiva rätt till och över det nationellt definierade territoriet. I Stadshuset 

anordnas en ceremoni för boende i staden som under året förvärvat ett svenskt 

medborgarskap, och i samband med detta delar staden ut ett årligt pris, uppkallat 

efter Nelson Mandela, som skall belöna och uppmärksamma så kallade "goda 

exempel", i arbetet mot social och etnisk segregering. I vilken utsträckning 

dessa ansträngningar är tillräckliga kan självfallet ifrågasättas; det är möjligt och 
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sannolikt att de potentiellt socialt exkluderande effekterna av nationalistiska 

ritualer inte kan kompenseras genom inkluderande symbolhandlingar av detta 

slag. Men det är i alla fall ett försök till inkludering, vars intentioner dock 

uppenbarligen motverkas av närvaron av högerextrema och militanta rasister i 

stadsrummet. 

Ironin ligger i att intervjupersonerna upplever det som farligt att lämna 

den stigmatiserade förorten och åka in till Stockholms innerstad just den dag 

på året då den etniskt definierade befolkningsmajoriteten firar sin tillhörighet, 

sin föreställda gemenskap och sin företrädesrätt till det nationella territoriet -

samtidigt som intervjupersonerna så tydligt uttrycker en vilja att tillhöra denna 

föreställda gemenskap. Man vill tillhöra, men den dag då tillhörigheten firas 

upplevs det som ett hot att lämna den förort som ofta och rutinmässigt beskrivs 

som en plats definierad genom sin avvikelse. Under alla omständigheter utgör 

hotet om våld från den organiserade, rasistiska högerextremismen en inskränkning 

i de intervjuade ungdomarnas handlingsfrihet, och den är oacceptabel oavsett 

om de identifierar sig med och vill tillhöra "svenskheten" eller inte. 

Sammanfattning: tillhörighet, möjlighet och plats 

Det produktiva individuella aktörskap som ungdomarna i denna intervju 

beskriver kännetecknas av flit, ambition och en vilja att underkasta sig skolans 

pensum. När detta ambitiösa och ansvarstagande aktörskap definieras, markerar 

man även distans till dem som inte sköter skolan — de som pundar och softar. 

Skolan är en biljett till framtiden, den som inte sköter skolan riskerar att 

förstöra sitt liv. Genom att på detta sätt distansera sig från de icke-skötsamma 

presenterar sig intervjupersonerna som skötsamma och ansvarstagande. Detta 

avståndstagande skulle kunna förstås som en disidentifikation28; genom att på ett 

kritiskt sätt förhålla sig till negativa (och massmedierade) bilder av "förorten" och 

de människor som bor där, vill intervjupersonen ifrågasätta och/eller markera 

distans till en kategori som man delvis mot sin vilja upplever sig bli inskriven i. 

I vilken utsträckning denna tolkning är riktig eller inte är svårt att avgöra med 

utgångspunkt i den empiri som presenteras här, men mot bakgrund av vad som 

sägs längre fram under intervjun finns det skäl att anta att så är fallet. 

I redogörelsen för sitt produktiva aktörskap framhävde intervjupersonerna 

vikten av individuellt arbete och ansvarstagande, men fokuseringen på det 

individuella hade åtminstone ett viktigt undantag; man gav föräldragenerationen 

28 Jmfr Judith Butler, Bodies that Mutter. On the Discursive Limits of Sex (New York 1993), s. 219. 
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rätt att vara med och bestämma över vilken inriktning aktörskapet och 

den framtida yrkeskarriären skulle få. Föräldragenerationens erfarenheter 

från det etniskt delade svenska arbetslivet fixerade den nedre gränsen för 

yrkesaspirationerna — varken de intervjuade eller föräldrarna ville arbeta i de 

nischer där föräldrarna var eller hade varit verksamma. Men föräldragenerationens 

negativa erfarenheter till trots, så betraktades ändå det svenska samhället som 

relativt gynnsamt ur karriärutvecklingssynpunkt. Det gällde i synnerhet det 

svenska utbildningssystemets förmåga och programmatiska ambition att 

(försöka) ge alla rätt till utbildning. 

Intervjuerna kännetecknas bland annat, som vi har sett, av en balansgång 

mellan positiva och negativa omdömen av det svenska samhället. Nackdelar 

vägdes mot fördelar, förekomsten av rasism balanserades mot invandrade 

personers negativa behandling av svenskar. Denna balansgång följde ett tydligt 

mönster - vanligtvis följdes ett negativt omdöme av ett positivt. Det var vanligen 

de negativa omdömena som ansågs påkalla en positiv och/eller rättvisande 

nyansering; viljan att nyansera gick mer sällan åt det andra hållet. I så måtto 

kan vi säga att en strävan efter epistemologisk sannfärdighet var påtaglig i 

intervjupersonernas utsagor. Det fanns hos flera intervjupersoner en vilja att 

producera rättvisande och nyanserade omdömen om den svenska föreställa 

gemenskap man ville tillhöra. 

Strävan efter epistemologisk sannfärdighet inkluderade även en stark vilja 

till att förändra och nyansera de föreställningar om förorten och kategorin 

"invandrare" som man hade fått ta del av, bland annat via massmedia; "vi är 

inte värsta djävulen" kände sig Oznur manad att påpeka. Mot de negativa 

bilderna ställdes en rad positiva bilder: "utan invandrare, inget liv", "det är vi 

som arbetar", "skolministern, Ibrahim Baylan, han är fan invandrare". Tydligtvis 

fanns det diskursiva resurser för att "ladda om" den negativa laddningen i den 

sociala kategorin "invandrare". Dessa resurser behövdes. Det är tydligt att de 

negativa föreställningarna om "invandraren" och "förorten" väckte känslor och 

upplevdes som provocerande, de "fastnar i hjärnan" som Oznur sade. 

Med utgångspunkt i Mats Trondmans terminologi kan vi säga att 

intervjupersonerna tydliggjorde en hel del ståndpunkter om de sociala 

representationernas politiska filosofi, när de försökte rätta till de felaktiga och 

orättvisa bilderna av kategorin "invandrare". Men frågan om hur viktig denna 

kategorisering är för identitetsformeringen är inte lätt att besvara. Redogörelsen 
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för tillhörighet till denna kategori medförde till exempel inte ett närmande till 

de potentiellt subversiva och värderingsmässigt sett inverterade varianterna av 

den — som t. ex. "blatte" eller "svartskalle" — vilket har beskrivits som en vanlig 

mothegemonisk strategi i tidigare forskning.29 Intervjupersonerna använde en 

annan strategi i förhållande till den etnonationalistiskt definierade majoritetens 

uppsättning av tillhörighetskategorier, nämligen ett närmande snarare än 

ett fjärmande. Den etniska grupp som intervjupersonerna tydligast uttryckte 

tillhörighet till var till exempel den svenska. "Jag känner mig mer som svensk än 

som turk" sade Ceyda; "jag kan mer om svenska traditioner, om turkiska kan jag 

ingenting" påpekade Oznur. Det uttrycktes såväl närhet till som gillande inför 

det svenska samhället under intervjuerna. 

Mot bakgrund av detta gillande kan det tyckas viktigt att uppmärksamma 

det förhållandet att förekomsten av rasistiskt våld fick ett relativt stort utrymme 

under intervjuerna, och att det var just denna företeelse som lyftes fram när 

intervjupersonerna frångick min frågelista och därmed tog över dagordningen för 

diskussionen. Det rasistiska våldet är tydligtvis ett hot och en realitet. Erfarenheter 

av rasistiskt våld finns i de intervjuades egna sociala miljö, och när rasistiska och 

högerextrema organisationer demonstrerar känner de sig uppenbarligen inte helt 

säkra ens i sitt eget bostadsområde, i den "förort" som så ofta definieras som 

"invandrartät". Det paradoxala ligger i att det i den föreställda gemenskap som 

flera av intervjupersonerna vill tillhöra finns grindvakter som — på eget uppdrag 

— med våld som medel vill tydliggöra deras utgruppsstatus. Det är dock möjligt 

att paradoxen är skenbar, ambitionen att "räkna in sig", i svenskheten kan vara 

en del i ett identitetsarbete som pågår i ett socialt sammanhang som bland 

annat präglas av diskriminering på arbetsmarknaden, hot om rasistiskt våld och 

generaliserande, negativa stereotyper. 

Under alla omständigheter tydliggör förekomsten av detta högerextrema, 

rasistiska våld svårigheterna i projektet att vilja tillhöra den etniskt definierade 

majoritetens föreställda gemenskap samtidigt som man är inskriven i den 

sociala kategori som utgör gemenskapens "utgrupp". En utsträckt hand löper 

risken att bemötas med en käftsmäll. Den svenska nationaldagen har, som vi 

har kunnat se, blivit en dag då risken för dessa käftsmällar är större än vanligt. 

Den svenska föreställda gemenskapens firande av sig själv, sin historia och sin 

territoriella suveränitet har kommit att associeras med de militanta och rasistiska 

högerextremister som demonstrerar på Stockholms gator denna dag. Det ligger 

2'̂  Jmfr t.ex. Sernhede (2002); Magnus Dahlstedt, Reserverad demokrati. Representation i ett 
mångetniskt Sverige (Umeå 2005), kapitel 5; Jonsson (2007); jmfr Mäkitalo och Hertzberg 
(2006), s. 2f. 
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en viss ironi i detta, med tanke på hur utformningen av firandet trots allt 

försöker att undvika att uttrycka de mest exkluderande drag som är inneboende 

i de flesta nationalismers symbolik.30 Det kan även vara så att kunskapen om hur 

denna aspekt av nationaldagsfirandet upplevs aktualiserar en diskussion om hur 

prioriteringen mellan rättigheterna yttrandefrihet respektive frihet från hot och 

våld bör se ut. 

30 Michael Billig, Banal Nationalism (London 1995), kapitel 5. 
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