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Abstract 

 

 

This paper aims to identify the feeling of social belonging which individuals of non-

swedish descent are experiencing in Sweden today. The relationship to Sweden and it’s 

citizens and which structural terms the individual is living after. To answer this 

qualitative semistructured interviews were performed and the subjective interpretation of 

reality was analyzed with an abductive method. The empirical material was viewed 

against a background made of social constructionism, stigmatization and the need of 

belonging for the creation of identity. 

 

The results show that in Sweden there exists a structural discrimination based on 

ethnicity and an othering of individuals of non-swedish descent, an othering which has a 

ground in a preconception of a white definition of reality. This power imbalance forces 

the individual into a position as a deviant, which paradoxically is required for integration. 

To be swedish is therefore nothing which comes easy as the categories are tightly 

constructed and hard to integrate with a mixed national background, something the lack 

of adequate terminology in the swedish language portraits. Knowledge of language, 

commitment in various settings and meaningful relationships are shown to have a 

significant effect on the creation of context and belonging. 
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Sammanfattning 

 
Uppsatsen syftar kartlägga den känsla av social tillhörighet som individer med 

utomsvensk bakgrund upplever i dagens Sverige. Hur Sverige och svenskhet erfars och 

utefter vilka villkor vardagen struktureras. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och den subjektiva verklighetsupplevelsen analyserades med hjälp av en 

abduktiv ansats. Det empiriska materialet tolkades mot bakgrund av ett 

socialkonstruktionistiskt ramverk kombinerat med stigmabegreppet och behovet av 

tillhörighet för skapandet av identitet. 

 

Resultaten visar att det i Sverige existerar en strukturell diskriminering baserad på 

etnicitet och ett andregörande av individer med utomsvenskt påbrå, ett andregörande 

vilket har sin grund i ett förgivettaget vitt tolkningsföreträde. Maktobalansen tvingar 

individen in i en avvikande roll som paradoxalt nog krävs för att integreras. Att vara 

svensk är därför ingenting lätt att bli då kategoriseringarna är starkt etablerade och 

svårförenliga med en blandad nationell bakgrund, något bristen på adekvat terminologi i 

det svenska språket belyser. Språkkunskaper, socialt engagemang och meningsfulla 

relationer visar sig ha en signifikant effekt på skapandet av sammanhang och tillhörighet. 

 

 

Nyckelord: Socialpsykologi, svenskhet, tillhörighet, social interaktion, integration, 

stigmatisering  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
  

Sverige, ett av världens mest jämlika länder. Ett land som kämpar för allas lika rättigheter 

oavsett kön, religion eller sexuell läggning. Integrationsmål om samma möjligheter oavsett 

etnisk bakgrund. Ett land där invandrade skall få bygga ett bo efter egna förutsättningar, lära sig 

språket och integreras på arbetsmarknaden för att kunna försörja sig själva. Ett land medborgaren 

skall kunna vara stolt över (Regeringen:2012). Trots de fina orden och det utopiska idealet 

präglas den svenska debatten av ett klimat som tyder på att allting måhända inte är frid och fröjd 

för de nyanlända. Utanförskap och misär, rasism i skolan. Den debattmässiga motreaktionen låter 

sig inte väntas på och den storm av högerextrema vindar som blåst in över Europa tornar nu upp 

sig som mörka mål vid en blågul horisont. Det är hedersvåld, bristande assimilering och 

segregation som är problemen. Så hur ligger det då egentligen till? 

  

Rasism är något som i Sverige anses tillhöra det förgångna. För i det antirastiska Sverige skall 

vem som helst kunna sitta vid ett bord uppdukat av lika möjligheter, mött av en färgblind blick. 

Trots detta fortgår Reva-projektet, ett nationellt projekt mellan polisen, kriminalvården och 

migrationsverket för att kunna effektivisera migrationsverkets handläggningsärenden 

(Polisen:2013). Människor med utseende definierat som utländskt får stå ut med att fastna på en 

hållplats mellan två stationer i jakten på papperslösa invandrare. Allt som krävs är en svart kalufs 

och bruna ögon för att bli fråntagen rätten att vara svensk, något som synliggör den vita självbild 

det svenska samhället tyst tar för givet. 

  

Sverige ser sig självt som ett homogent samhälle med definierade kulturella och sociala 

värderingar väl förankrade i nationella koder. Denna nationella självbild är dock en relativt ny 

konstruktion. Historiskt sett är Sverige ett land format av migration och innan 1960 var reglerna 

synnerligen liberala då det fanns ett överskott på arbetestillfällen. Allt eftersom arbetena blev 

färre blev reglerna för immigration allt mer restriktiva. Sedan 1970-talets mitt har 

arbetskraftsinvandringen sinat och ersatts av en flyktinginvandring vilket inneburit en förändring 

av det svenska samhället (Rosenberg 1995:210). 

  

I detta nya samhälle ställs medborgarna inför utmaningen att tillsammans skapa ett samhälle där 

alla får plats. Trots att en av tio svenska medborgare idag har utomsvenskt påbrå talas det om 

etniska svenskar som särskiljda andra generationen invandrare vilket delar upp invånarna efter 

riktiga, och mindre riktiga svenskar. Hur det är att leva i detta samhälle präglat av motstridiga 

tolkningar för oss tillbaka till den tidigare ställda frågan - hur ligger det egentligen till? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
  

Uppsatsen syfte är att kartlägga den subjektiva upplevelsen av att leva i Sverige med 

utomsvenskt påbrå. Hur individen förhåller sig till den samhälleliga strukturen och hur detta 

yttrar sig i det egna narrativet. För att kunna belysa den individuella berättelsen mellan 

individens verklighetsdefinition och relationen till samhället som helhet formulerades följande 

fyra frågeställningar: 

  
- Hur upplever individer med utomsvenskt påbrå Sverige och svenskhet? 

 

- Vilka villkor och utmaningar möter individer med utomsvenskt påbrå i Sverige? 

  

- Hur förändras relationen till ursprunget i Sverige? 

  

- Vilka faktorer identifierar individen för att känna tillhörighet och utanförskap? 

  

1.3 Begrepp och definitioner   

 

Uppsatsen behandlar ett ämne med en begreppsterminologi som inte alltid är oproblematisk. 

Genomgående har uppsatsen försökt vara trogen det ordval som valda teoretiker och författare 

själva använt, för att underlätta läsningen följer nedan en presentation av ett par centrala termer 

och begrepp: 

 

Allmänna kunskapsförrådet: För en given kontext finns det en delad förståelse gällande hur 

saker eller människor fungerar och vilket beteende som är önskvärt och därmed förväntas. 

 

Situationsdefinition: En utgångspunkt för handlande. När en individ definierar en situation på 

ett visst sätt kommer hon också att handla därefter, vilket resulterar i att hennes 

situationsdefinition i konsekvenserna blir reella, oavsett om hon hade objektivt rätt eller fel från 

början (Trost & Levin 2010:14–15). 

 

Hermeneutik: Delen behövs för att helheten skall förstås, men utan helheten är delen menlös. 

Komponenterna är beroende av varandra och beteckningen på denna process kallas den 

hermeneutiska cirkeln (Aspers 2011:246). 

 

Ingrupp och utgrupp. En ingrupp är den grupp som den enskilde individen är medlem av och 

utgrupper är vidare de grupper som individen inte är en medlem av (Trost & Levin 2010:84).  

 

Internalisering: När tankar, normer och värderingar införlivas hos individen. En förståelse för 

andras beteenden relativt det egna självet (Trost & Levin 2010:102–103). 
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Signifikanta andra: Personer vilka är emotionellt viktiga för individen, speciellt under den 

primära socialisationen. Genom att imitera och interagera med sin omgivning lär sig individen 

rollövertagande och kan sätta sig in olika situationer (Giddens 2006:163). 

 

Socialisation: Under socialisationen införlivar individen de normer som råder i samhället. 

Processen kan ses som en passage till att bli en samhällsmedborgare, och få en förståelse för de 

lagar och regler som gäller i det aktuella samhället (Giddens 2007:161–162). 

 

Stigma: Avvikande från normen innebär att individen blir socialt brännmärkt och 

misskrediterad. Stigmat tillskrivs på basis av yttre karakärsdrag eller på grund av andra 

avvikande egenskaper (Goffman 1963:12).  

 

Tillhörighet: Känslan av tillhörighet bygger på vilka sammanhang och medlemskap man ser 

som meningsfulla. Att tillhöra innebär att individen ser sig som en del av en helhet och upplever 

sig vara hemma inom given kontext (Yuval-Davis 2011:14). 

 

Typifiering: Människan interagerar med hjälp av typifieringar. “Huligan” tillskrivs vissa 

egenskaper som associativt delas av samhällsmedborgarna (Berger & Luckmann 2011:43). 

 

Vi och dem: Avvikande från det normativt internaliserade leder till skapande av ett ”vi” och ett 

”dem” där majoritetssamhället avgör vilka som får ingå i ett eftertraktat “vi”. Genom att särskilja 

definieras självet och den avvikande gruppen andregörs (Borgström 1998:28). 

1.4 Disposition 

 

Nedan följer en presentation av tidigare forskning rörande ämnet och därefter presenteras det 

teoretiska ramverk uppsatsen utgått från. Teoridelen är uppdelad i tre avsnitt: 

Socialkonstruktionism, stigmatisering samt tillhörighet och identitet. Efter följer ett metodavsnitt 

där tillvägagångssättet redogörs för samt en beskrivning av analysmetoden och respondenterna 

presenteras. Materialet har analyserats parallellt med framställningen av resultatet och det är 

denna del, resultat och analys, som följer efter metoden. Uppsatsen avslutas med en 

diskussionsdel där resultatet efter en sammanfattning binds ihop med tidigare forskning och 

teori.   

2. Tidigare forskning 
 

Mycket forskning har genomförts på ämnet som berör diverse olika aspekter av problembilden. 

Här följer ett axplock för att illustrera de villkor människor med utomsvenskt påbrå möter i 

vardagen. Materialet som valts har försökt vara aktuellt då samhällsstrukturer är föränderliga. 
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Som nämndes i inledningen har invandringen till Sverige förändrats. Arbetskraftsinvandringen 

har minskat och ersatts av flyktinginvandring, där individen inte kommer för Sveriges skull, utan 

Sverige finns för individen (Rosenberg 1995:210–211). I detta nya Sverige definierar Katarina 

Mattsson i antalogin ”Bortom vi och dom”, sammanställd som en statlig offentlig utredning 

(SOU), svenskhet som en maktposition där grupptillhörigheten tillåter medlemmen att agera 

utifrån positionen svensk. Svensk innebär ett implicit tolkningsföreträde mot utgruppen, utgjord 

av invandrarna. Detta skapar en stratifierad samhällsstruktur där de som tillhör gruppen svenskar 

själva får möjlighet att avgöra vem som får medlemskap. Mattsson identifierar fem kriterier vilka 

tillåter fullt medlemskap: 

  

– Svensk är man när man är född i Sverige, andra blir således definierade såsom 

tillhörande kategorin invandrare eller utlandsfödda. 

  

– Svensk är man när man är svensk medborgare. Detta för med sig en uppdelning 

mellan så kallade etniskt infödda svenskar, och svenska medborgare vilket avser 

svenskar med invandrarbakgrund. 

  

– Svensk är man när man ens föräldrar är ifrån Sverige och det finns blodsband. 

  

– Svensk är man när man är kulturellt svenskt och delar ett antal kulturella 

symboler, som att tala perfekt svenska.  

  

– Svensk är man när man ser svensk ut, det vill säga vara vit (Mattsson 2005:148). 

  

Mattssons logik innebär att kategorier som svenskhet och nationell gemenskap inte är något på 

förhand givet. Istället är det något som måste kreeras genom definition och något som kan 

uppfyllas till olika hög grad. Michael Azar fortsätter på Mattssons resonemang om den 

dominerande gruppens tolkningsföreträde över vem som får tillträde och framhåller vikten av 

symboler för skapandet av gemenskapen. Ett svenskt pass kan till exempel vara en formell 

symbol för medborgarskap, men behöver inte per definition tillåta medlemskap i gruppen svensk 

(Azar 2005:159–161). Det är inte medborgarskapet som sådant som avgör inkludering, utan det 

symboliska värde det tillskrivs. Genom att få tillgång till ett symboliskt objekt medföljer rätten 

att tillhöra en större helhet där objektet i sig bara blir det fysiska kvittot. Den som är svensk är 

således den som inte är medlem i utgruppen (Azar 2005:161–163). 

 

Kategorierna som produkter av aktiv definiering innebär att de är öppna för förhandling vilket 

kan leda till social förändring. Varken svensk eller svenskhet är statiska kategorier utan befinner 

sig i konstant behov av återskapande i förhållande till någonting annat. Behovet föranleder 

konstruerandet av invandrargruppen som ett ”dem”, ett andragörande som tillskrivs negativa 

associationer (de los Reyes 2005:95). Medlemskap i denna grupp innebär att befinna sig i en 

försvarsställning och få krav på sig om förväntat beteende, till exempel om att visa tacksamhet 
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över att vara här (de los Reyes 2005:251). Maktkoncentrationen hos majoriteten är därför inte 

möjlig utan en exploatering vilken preminerar majoritetsgruppen på minoritetsgruppens 

bekostnad (de los Reyes 2005:233). Detta speglas på många sätt, inte minst i terminologin som 

används och skapas av ett samhälle med tolkningsrätt. Landet beskriver sig till exempel ofta som 

invandringstolerant, vilket betyder att någonting tolereras trots att det inte är önskvärt. 

Integration är även det normativt och talar om en process med ett tydligt eftertraktat mål där den 

invandrande skall försöka bli svensk (de los Reyes 2005:235). 

  

Ann Runfors bygger i ”Modersmålssvenskar och vi andra” vidare på de konsekvenser 

gränsdragningen mellan svenskar och invandrare får. Trots att fördelarna med att vara flerspråkig 

framhålls, får det andra språket ofta stå tillbaka för det svenska i institutionella miljöer. Runfors 

fokuserar på hur unga med utomsvensk bakgrund använder språket för att forma och skapa en 

identitet i en miljö baserad på normativ svenskhet. Hon poängterar att social identifikation inte är 

en statisk ägodel, utan en produkt av definitionssituationer och handlande därefter. Interaktionen 

tar avstamp i samhällsklimatet där majoriteter och minoriter definieras efter sina kulturella 

diskrepanser, istället för sina gemensamma nämnare (Runfors 2009:106–107). Runfors illustrerar 

den makt språket har i form av möjlighet till begreppsdefinition i en studie av skolmiljön. 

Användandet av motsatspar var vanligt och eleverna definierades som invandrare eller svenskar. 

Det framgick tydligt att lärarna vilka utförde distinktionen internaliserat normen om ursprungets 

oväsentlighet, och förklarade att eleverna möttes som unika individer, inte som medlemmar av 

en etnisk grupp. Olikhetsblindhetsidealet, med synen på biologisk härkomst som oväsentlig, är 

som normativt perspektiv utbrett i Sverige (Runfors 2009:109–110). Aina Bigestan och Annick 

Sjögren (2001) menar att skolan därför är präglad av detta normativa ideal och formar 

associativa kategorier med underordning för invandrarelever. 

  

Olikhetsblindhet får också andra språkliga konsekvenser då den dikotomiska uppdelningen 

formar stereotyper. I Ylva Brunes avhandling ”Nyheter från gränsen” beskrivs hur media 

etablerar stereotyper som ”invandrarkillen” och ”flyktinginvandring” vilka reproducerar ett “vi” 

och “dem” perspektiv. Hon visar i avhandlingen att Sverige inte behöver beskrivas som positivt 

utan blir det implicit genom att särskilja sig från de negativa egenskaper som tillskrivs ”de 

andra” (Brune 2004:217–220). Språkets makt är något som Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, 

Fataneh Farahani och René León Rosales problematiserat i antalogin “Om ras och vithet i det 

samtida Sverige”. De menar att tabubeläggandet av ras som term för härkomst, dock utan den 

hierarkiska dimensionen, försvårat möjligheten att effektivt adressera problembilden med 

särbehandling baserad på etnicitet och olikhetsblindheten har därmed blivit kontraproduktiv 

(Hübinette et al. 2012:15). 

  

Philomena Essed beskriver i ”Diversity: Gender, Color and Culture” (1996) hur trots att 

rasistiska ideologier som söker förklara en social ordning utifrån biologisk härkomst idag inte 

har någon större spridning, är rasism i högsta grad levande i form av vardaglig diskriminering. 

Essed utvecklar i “Understanding everyday racism” definitionen av vardagsrasism som 
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strukturell rasism vilken gör sig påmind i alldagliga situationer. Boken utgår från en 

intervjuundersökning bland svarta kvinnor och det framgår att det sker en systematisk 

särbehandling som maskeras av att den enskilda händelsen i unicitet inte tycks rasistisk (Essed 

1991:2). Den allmänna karaktären låter vardagsrasismen krypa in i normsystem och socialiseras 

in i samhällsmedborgarna vilket gör den dominanta gruppen ovillig att erkänna dess existens 

(Essed 1991:17). 

  

Det är därför inte helt lätt att identifiera etnisk särbehandling, då det inte självklart behöver 

uppfattas så av den utsatta individen. Olikhetsblindhetsidealet i Sverige får till följd att det 

istället är vanligt att kategorisera diskriminering som en produkt av individuella 

tillkortakommanden. Motviljan mot att identifiera ovänliga attityder som diskriminering kommer 

ur svårigheten att erkänna sig ha blivit diskriminerad på grund av den stigmatisering det innebär. 

Paulina de los Reyes observerar detta i studien “Invandrare och tjänstemän” (1997). De los 

Reyes identifierar vikten av olikgörandet, både för kategorin svensk, men också som basis för 

diskriminering. Svenskheten får möjlighet att definiera vad som är diskriminering och vad som 

inte är det genom skapandet av en kulturellt underlägsen andre (de los Reyes 2001:67). 

Minoritetsgrupper blir som en följd av detta konsekvent särbehandlade i strukturella konflikter 

gällande normer och värderingar, vilket ådagalägger uppfattningen om rasism som ett problem 

på individnivå (Essed 1991:7). Som visuell avskiljare är hudfärg den tydligaste, då det är det 

första kännetecknet som går att observera. Richard Dyer beskriver i “White” hur vitheten är 

något osynligt, just på grund av det tolkningsföreträde den vita befolkningen innehar. Vithet som 

egenskap blir transparent och förgivettaget och en norm som det färgade avskiljer sig ifrån 

snarare än förhåller sig till (Dyer 1997:12).  

 

Sara Ahmed fortsätter på Dyers linje och i boken “Vithetens hegemoni” (2011) illusterar hon hur 

den vita normativiteten påverkar och styr interaktion. Skillnaden mellan att vara kulturellt vit och 

äga hudfärgen vit är något tydlig för adopterade. I “Adoption med förhinder” (2008) illusterar 

Tobias Hübinette och Carina Tigervall utmaningarna adopterade möter. Hudfärg innebär en 

kategoritillskrivning, en kategori med förväntningar som individen inte är beredd att bemöta då 

hon under sin barndom konstant definierat sig som en del av en vit majoritet. Författarna 

vidareutvecklar i artikeln “Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivföräldrar” 

(2008) hur den icke-vita kroppen ger upphov till diskriminering och stigmatisering. 

  

De diskriminerande strukturerna och dess inrotade karaktär är något Dan-Olof Rooth illustrerat 

genom att isolera en av de faktorer som kan ligga till grund för diskriminering - utseendet. Rooth 

menar att förekomsten av etnisk diskriminering inte går att utesluta då graden av arbetslöshet 

bland adopterade är högre än för motsvarande grupp bland infödda svenskar, allt annat lika 

(Rooth 2001:536). Rooth delar i studien upp adopterade svenskar i två utseendemässigt olika 

kategorier: typiskt svenskt utseende och icke-typiskt svenskt utseende. I resultaten framgår att de 

infödda svenska har den lägsta graden av arbetslöshet, följda av de adopterade med svenskt 

utseende endast en procent högre. Efter detta blir det ett hopp på nära tio procent till de 
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adopterade med utomsvenskt utseende och än värre för motsvarande grupp bland första 

generationens invandrare. Jan Ekberg och Mats Hammarstedt bekräftar detta i ”20 år med allt 

sämre arbetsmarknadsintegrering av invandrare” (2002) då utländsk akademisk utbildning inte 

tycks vara överförbart och i studien ”Invandring till Sverige ger lägre yrkesstatus” (2005) visar 

Jan Ekberg och Dan-Olof Rooth hur invandrare inte innehar arbeten i nivå med utbildningen, 

något som de menar är negativt för Sveriges ekonomi då nyutbildning är kostsam. Det finns 

negativa ekonomiska konsekvenser även på den individuella nivån, och för manliga första 

generationens invandrare är lönerna betydligt lägre än för sina infödda svenska motparter (Le 

Grand & Szulkin 1999:104). 

  

Andra SOUs har också behandlat invandringsfrågan och i “Det blågula glashuset” skriver Paul 

Lappalainen om etnisk och religiös diskriminering i Sverige och hur detta påverkar känslan av 

tillhörighet. Lappalainen bygger vidare på Esseds definition av vardagsdiskriminering och 

analyserar de individuella villkoren utifrån olika samhällsinstitutioner såsom arbetsmarknad, 

massmedia, socialtjänst och sjukvård. Medborgarnas ovilja att se rasismen får till följd att det 

finns en utbredd syn på Sveriges institutioner som fria från rasism och Lappalainen menar att 

strukturell diskriminering är ett problem som uppstår när människors lika värde inte tas i 

beaktning (Lappalainen 2005:21–22). Masoud Kamali vidareutvecklar i ”Integrationens svarta 

bok” analysen av de mekanismer som gömmer sig bakom etnisk diskriminering och vad 

konsekvenserna blir i praktiken. Exempelvis valde riksdagen 1975 att benämna en politisk linje 

som “invandrarpolitiken” vilket resulterade i en tydligare uppdelning av invandrare och 

svenskar. Inskrivet som en regel blev det att invandrare var annorlunda och behövde antingen 

behålla sitt kulturella arv för att snart kunna åka “hem” eller anpassa sig till det svenska 

samhället för att kunna integreras (Kamali 2006:11).  

 

Integrationsverkets undersökning om diskriminering “Upplevelser av etnisk diskriminering hos 

utrikes födda personer i Sverige 2005” redogör för hur människor med invandrarbakgrund 

upplever olika vardagliga sociala sammanhang och bemötandet inom andra samhällsinstitutioner 

såsom skola och sjukvård (Diaz 2006:7). Ytterligare forskning inom ämnet är “A stranger in my 

homeland” (2010) en doktorsavhandling skriven av Barzoo Eliassi som behandlar inkludering 

och exkludering bland invandrarungdomar. Eliassi menar även han att det inte räcker med ett 

svenskt medborgarskap för att känna sig svensk då ett papper inte gör en mindre förknippad med 

negativa attribut. För att känna svensk tillhörighet fokuserar därför den invandrade på att lära sig 

språket eller skifta tydliga markörer som att byta namn, vilket kan kopplas ihop med 

uppfyllandet av Mattssons fem kriterier. 

 

“Rethinking multiculturalism” (2006) skriven av Bhikhu Parekh har forskat kring 

mångkulturalism utifrån övergripande politiska teorier och belyser begreppets komplexitet i 

samhället. Författaren menar att hänsyn måste tas till alla minoritetsgrupper som invandrare, 

homosexuella och handikappade men att det är problematiskt att hitta en politisk agenda som 

försvarar allas intressen. Demokrati till sin natur är ett majoritetsstyre och den politiska linjen 
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kommer därför främst tillgodose dess intressen. Marginaliserandet av minoriteter innebär dock 

ett samhällsklimat präglat av motsättning och konflikt. Parekh beskriver att ett mångkulturellt 

samhälle inkluderar två eller mer kulturella samhällsgrupper som inte sällan är uppdelade efter 

ett ”vi” och ett ”dem”, men att normer måste förändras i takt med att nya situationer definieras i 

ett samhälle med föränderliga kulturella inslag. På ett mer internationellt plan skriver Gallya 

Lahav i “Immigration and politics in the new Europe” (2004) om hur inställningar till invandring 

förändrats i Europa under globaliseringsprocessen. Trots att människor rör sig i allt större 

utsträckning över landsgränser, leder inte denna ökade mobilitet automatiskt till öppnare gränser. 

Tvärtom tycks europeiska länder bejaka separationen mellan ”vi” och ”dem” och värna om den 

egna nationaliteten, mer än vad länderna villigt vill erkänna. Gränsbevakningen riktar sig främst 

mot utomeuropeiska länder och kan tolkas som en reaktion på den ökade flyktinginvandringen, 

något som tyder på förekomsten av en överliggande europeisk identifiering. 

 

I den tidigare forskning som presenterats arbetas det induktivt eller deduktivt och utgår antingen 

från individens perspektiv eller ifrån vedertagna teoriansatser. Den abduktiva ansatsen i denna 

undersökning utgör därför ett nytt angreppssätt på ett etablerat problem. Det starka 

socialpsykologiska individfokuset kombinerat med återkoppling mot de strukturella faktorerna i 

ett ramverk väl teoriförankrat ger utrymme för en ny typ av analys och en annan infallsvinkel på 

problembilden. Frågorna som stipulerats kan tyckas generiska men är en följd av metoden att 

försöka komma åt det specifika genom det generella. 

3. Teori 
 

Följande teoriavsnitt är uppdelat i tre delar: Socialkonstruktionism, Stigma och Tillhörighet och 

Identitet. Samtliga teorier beskrivs utifrån närstående teoretiker för att avslutningsvis 

sammanfattas i förhållande till varandra.  

 

3.1 Socialkonstruktionism 
 

Socialkonstruktionism vilar på antagandet att världen i begreppslig mening bör förstås som en 

produkt av social interaktion. I boken Kunskapssociologi utkommen 1966 definierar Peter Berger 

och Thomas Luckmann vardagsverkligheten som aggregerade sociala relationella processer vilka 

tillsammans bildar en kollektiv begreppsram. Detta kollektiva medvetande förknippar associativ 

mening med objekt och är det som vardagsinteraktion utgår ifrån. Den associativa meningen 

skapar en typifiering, en schablonbild, gällande förväntade egenskaper hos olika ting eller 

människor. Typifieringar konstruerar sedan tillsammans kategoriseringsscheman vilka inrutas i 

interrelationella kognitiva sammanhang (Berger & Luckmann 2011:41–43). Verkligheten, det 

vill säga dess associativa dimension och inte den materiella, definieras därmed som det vilket 

erkänns existera obundet den egna viljan och är ett resultat av den sociala (Berger & Luckmann 

2011:11). 
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Verkligheten som den förstås har således sin början med människan som i interaktion med andra 

individer producerar typifieringar. En typifiering kan sägas vara en generalisering gällande ett 

socialt objekt konstruerat av egenskapsagglomeringar. För att knyta an till Mattssons kriterier 

kan typifieringen svensk sägas vara en vit svensk medborgare som är född i Sverige med svenska 

föräldrar. Typifieringen av svensken har sitt ursprung i individer som generaliserat beteende från 

en eller ett par svenskar vilka äger dessa egenskaper och sedan uttryckt typifieringen i interaktion 

som en generalisering gällande alla svenskar. När de avsedda associationerna väcks i mottagaren 

har typifieringen etablerats i interaktion och bildar därmed en social institution. Genom 

interaktion reproduceras sedan typifieringarna och blir en källa för förutsägbarhet då riktlinjer 

om kontextuellt förväntat beteende etablerats (Berger & Luckmann 2011:70). Typifieringens 

slutgiltiga steg är när personen som avses accepterar och internaliserar de normativa attributen 

och baserar sitt handlande därefter (Berger & Luckmann 2011:109–110). 

 

Överallt i vardagen finns typifieringar som tar sig uttryck i form av meningsfulla tecken och 

symboler. De är meningsfulla då det inte är den fysiska materian vi förhåller oss till i interaktion 

utan egenskapsassociationerna. För att exemplifiera är en utsträckt hand bara en hand som vilken 

annan, men placerat i ett visst läge och i en viss kontext konstruerar det en externaliserad 

objektivering av ett större koncept som erbjudande om vänskap. När människan således rör sig i 

sin omgivning är det dessa tecken och symboler hon navigerar efter och samhället som vi förstår 

det är därmed en mänsklig produkt bestående av typifieringar som i interaktion konstant 

aktualiseras och vidimeras (Berger & Luckmann 2011:68). 

  

Interaktionen tar avstamp i begreppsvärlden vilket gör möjligheten att ge typifieringar en mer 

konstant karaktär språket till den viktigaste symbolen då interaktionen inte längre är beroende av 

spatial och temporal närhet (Berger & Luckmann 2011:49–50). Språket blir därmed en hörnsten 

både i samhällets konstruktion och i dess reproduktion och en källa till stabilitet, då kritik mot 

samhället måste framföras på basis av det språk som definierar det. Förändring måste alltså ske 

på samhällets villkor och med dess institutionaliserade terminologi. Samhällsordningen i sin 

helhet kan därmed tecknas som ett kategoriseringsschema där de sociala institutionerna, 

bestående av typifieringar, relateras mot varandra och förlänas en given plats. Desto mer 

homogent ett samhälle är värderingsmässigt desto stabilare är det då det allmänna 

kunskapsförrådet delas av samtliga medborgare (Berger & Luckmann 2011:97). 

  

Den entitet vi kallar samhälle är därmed ingen statisk kreation, utan en organism vilken kan 

sägas vara summan av sina invånare. Det är dock viktigt att komma ihåg att i lika stor 

utsträckning som samhället är en produkt av sina medborgare, är medborgarna och deras 

agerande ett resultat av de samhälleliga strukturer de lever under. George H. Mead har inom 

socialkonstruktionismen fått stort genomslag för sin definition av jaget och dess uppkomst. Mead 

menar att jaget och identiteten inte är möjlig att utveckla utan just denna sociala samhällsordning 

(Mead 1976:162–163). Frågan om vilken enhet som därför är dominant, samhället eller 

individen, blir således redundant, då deras relation är en av symbiotisk växelverkan (Mead 
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1976:36–37). Genom typifieringarna och skapandet av ett universellt medvetande gällande 

mening skapas grundvalen för de sociala processer som utgör samhällets bas, och möjliggör för 

individen skapandet av ett socialt själv. För att åstadkomma detta behövs därmed språket vilket 

både är konstituerat, och konstituerande, av samhället som sådant (Mead 1976:115). 

  

Under sin uppväxt tillgodogör sig individen en förståelse för de olika samhälleliga rollerna och 

förväntningarna knutna till dem. Under de första åren är barnet väldigt anpassningsbart och 

därför beroende av människorna i dess omedelbara omgivning, de signifikanta andra. När barnet 

blir äldre och den primära socialisationen avslutas utsätts det för andra individers tolkningar av 

verkligheten vilket utvecklar normerna till allmängiltig subjektivitet (Berger & Luckmann 

2011:153–158). I den efterföljande sekundära socialisationen, som i skolmiljön, fortsätter 

individen att utveckla sitt jag vilket kan betecknas som summan av de sociala attityder som 

internaliserats (Mead 1976:125–126). 

 

Avslutningsvis måste det erinras om att individens agerande baseras på den subjektiva 

definitionen av situationen. Detta innebär att individen kommer agera beroende på hur hon tolkar 

omgivningen. Antar hon att en människa är arg kommer hon bete sig därefter, vilket leder till att 

ilskan manifesteras som en objektivering genom hennes handlande, oavsett om detta var sant 

från början eller ej (Trost & Levin 2010:122–124). 

 

3.2 Stigma 

 

Erving Goffmans stigmateori bygger vidare på verklighetens sociala kategoriseringar och 

typifieringar presenterade ovan, och konsekvenserna en negativ associativ mening kan få för en 

grupp eller egenskap (Goffman 1963:12). Genom sociala attribut kan individen bli tillskriven ett 

stigma vilket är svårt att bli av med. Det normativt önskvärda, det normala, ställs mot det 

stigmatiserade där det normala definieras som det samhället förväntar sig av dig (Goffman 

1963:9–10). Stigmat placerar individen utanför den normala socialiseringsprocessen genom att 

individen antingen misskrediterar sig själv och självstigmatiseras, eller genom att samhällets 

normer placerar henne i en missgynnad position. Stigmat kan både ha sin grund i fysiskt 

avvikande, såsom karaktärsdrag, men också i egenskaper som psykiska rubbningar eller 

arbetslöshet. Goffman beskriver hur människan via ett stigma reduceras till en position som halvt 

mänsklig och hur den stigmatiserade konsekvent diskrimineras, något som verkar negativt för 

den sociala identiteten (Goffman 1963:14–15). 

  

Bruce Link och Jo C. Phelan drar därför slutsatsen i “Conceptualizing stigma” att etiketter sätts 

på mänskligt definierade skillnader och innehavandet av ett tolkningsföreträde över normalitet 

innebär en maktposition då det ger möjligheten att skapa kategorier som “vi” och “dem”. Det är 

för den stigmatiserade en lång uppförsbacke till den position medborgare definierade som 

normala åtnjuter. Kategoriseringen av individer som normala och onormala är enligt författarna 
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rationellt, då de som definierats som normala vill särskilja sig ifrån dem vilka associeras negativt 

(Link & Phelan 2001:367). Författarna menar att det existerar en social natur som av samhället är 

tagen för given vilken bygger på ett antal antaganden som att det finns blinda, handikappade och 

svarta människor. Genom att acceptera dessa skillnader som finns människor emellan 

axiomatiskt automatiseras samhällets reproduktion (Link & Phelan 2001:370). 

 

Etnicitet och nationalitet är egenskaper vilka kan ge upphov till stigma. Detta definierar Goffman 

som tribal stigma, och den aspekt av stigmabegreppet denna undersökning fokuserar på, och det 

som i fortsättningen menas när stigma som begrepp används. Utanförskap baserat på medfödda 

egenskaper är svåra att hantera då de till stor del är oföränderliga genom samhällets 

automatisering. En social brännmärkning är ingenting lätt att bli fri från och kan forma den 

handlande varelsens aktioner och upplevelser. Författarna menar att social, ekonomisk, och 

politisk makt är ett krav för att försvara tolkningsföreträdet över normalitet (Link & Phelan 

2001:375) och återknyter till strukturell diskriminering vilket tidigare diskuterats. Invandrare blir 

stigmatiserade och strukturellt diskriminerade på exempelvis arbetsmarknaden där vita anställer 

vita (Link & Phelan 2001:373). 

  

Benedict Andersson definierar nationen som ett koncept vilandes på de band och relationer som 

abstrakt delas av människor vilka inte mötts, och kanske aldrig kommer att mötas  

(Lundström 2008:18–19). Exkludering baserad på härkomst innebär därmed för individen en 

utanförställning sett mot denna nationella gemenskap. En försvarsmekanism är då att anamma 

utanförskapet till den egna identiteten och göra det till en del av självet för att på så vis återta 

makten, att presentera en alternativ situationsdefinition inom vilka de som delar stigmat kan 

samlas (Goffman 1963:32). Återtagandet av makten är dock inte lätt gjort då tolkningsföreträdet 

över normalitet är starkt etablerat. Vanligare är istället att individen lever utifrån de villkor hon 

blir tillskriven som avvikande och baserar sitt agerande på den misskrediterade positionen.  

    

3.3 Tillhörighet och identitet 
 

Begreppet tillhörighet är en relativ ny konstruktion och har egentligen ingen uttalad 

förgrundsteoretiker och därmed ingen allmänt vedertagen definition. Undersökningen baserar 

därför istället sin definition på en kombination som nu presenteras. Henri Tajfel definierar 

begreppet tillhörighet som det vilket ger individen utrymme att skapa en social identitet genom 

vetskapen om vilken social grupp hon är del i och de emotionella band som delas (Brown 

2011:311–312). Då kategoriseringarna i Sverige tenderar att vara svåra att ta sig in i kan 

individen pressas till negativ självkategorisering för skapa sammanhang (Brown 2011:313). 

Frågan om vem som i slutändan tillhör en kategori, och hur denna tillhörighet fås och ges är 

något som berör alla, inte bara på statlig nivå, utan är också påtaglig i mindre grupper (Sawyer 

2006:201). 
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Nira Yuval-Davis menar att tillhörigheten närmast kan definieras som den känslomässiga 

upplevelsen av att känna sig hemma. Känslan är en pågående process genom vardagens sociala 

interaktion och kan ge individen så väl tillfredställelse som smärta. I “Power, Intersectionality 

and the Politics of Belonging” drar hon slutsatsen att tillhörighet som känsla är en dynamisk 

process och skiljer sig mellan individer. Tillhörigheten har också en maktdimension då 

ingruppen äger medlemskapsdefinition vilket underställer människor i kategorier utanför makten 

(Yuval-Davis 2011:14). 

  

Floya Anthias skriver i sin artikel ”Where do I belong” att begreppet tillhörighet är nödvändigt i 

den nya mångkulturella, kosmopolitiska samhällsstrukturen. Nationsgränser är inte längre 

inhägnader för homogena grupper utan kategoriseringar sker idag efter andra förutsättningar 

(Anthias 2002:491). Det är därför svårt att direkt tala om en ensskild identitet, utan istället bör 

fokus ligga på de olika tillhörigheter individen känner. Den direkta frågan om någons identitet är 

på samma gång för stor och för liten. För stor då det är omöjligt att koka ner en person till en 

serie egenskaper, och för liten då den inte kontextualiserar individen utan reducerar henne till en 

statiskt oföränderlig position. Det vore att begränsa människans dynamiska karaktär att låsa in 

henne i en serie handlingsmönster och inte ge henne den teoretiska möjligheten till förändring. 

Identiteten är konstant utsatt för konflikt och förändring, samvarierande med, och beroende, av 

kontext och är därmed ingen ägodel, utan en process (Anthias 2002:496). Detta har tagits fasta 

på i undersökningen som därför baseras på individens narrativ och en bild av respondenternas 

identitet formas av deras berättelser i sin helhet, snarare än på enskilda svar (Anthias 2002:498). 

 

Vikten av hemmet som källa till identitet är också något som Azril Bacal berör och i sin 

avhandling ”Types of ethnic identity responses to ethnic discrimination” bygger han en modell 

för identifieringsprocessen bland mexikanska amerikaner. Bacal visar att beroende på hur lycklig 

uppväxt individen har, tenderar hon i högre eller lägre grad att identifiera sig med föräldrarnas 

syn på integration. En lycklig uppväxt med välintegrerade föräldrar skapar en individ som också 

hon kommer integreras (Bacal 1992:147–149). 

  

Hemmets vikt för integrering och tillhörighet skriver också Masoud Kamali om i “Varken 

familjen eller samhället”. Kamali beskriver hur ungdomar med invandrarbakgrund fångas 

mellan två världar, familjens och samhällets (Kamali 2005:39). Familjens och samhällets normer 

och värderingar krockar vilket leder till att individen blandar, en blandning som inte accepteras 

av varken samhället eller familjen. För att bygga tillhörighet blir istället medlemskap i gäng en 

källa till identifiering och sammanhang, något som alienerar dem än mer (Kamali 2005:67–69). 

Tudelad nationell tillhörighet, och risken att fångas mellan ”vi” och ”dem” är något Maria 

Borgström skriver i avhandlingen “Att vara mitt emellan” (1998). Både samhället och individen 

har ett behov av etikettering och att känna tillhörighet till en etnisk grupp innebär förknippning 

med kulturella markörer och en kulturellt förankrad värdegrund. Något som kan leda till negativ 

behandling baserat på ursprung.  
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3.4 Sammanfattning 
 

Verkligheten har därmed etablerats som resultatet av interaktion som skapar typifieringar vilka 

konstruerar ett allmänt kunskapsmedvetande som delas bland medborgarna. I denna verklighet 

präglad av normativ vithet stigmatiseras människor med utomsvenskt påbrå som avvikande. Att 

vara avvikande i Sverige innebär en serie utmaningar då individen riskerar att bli strukturellt 

diskriminerad i skolan och arbetslivet. Kategorin svensk identifieras som någonting positivt och 

de vilka inte är svenskar får negativa associationerna tillskrivna sig på basis av avvikande 

grupptillhörighet. Individer söker tillhörighet och sammanhang, någonting som blir viktig för 

skapandet av en identitet. 

 

Utifrån denna bas är syftet för undersökningen att på den individuella nivån belysa de 

utmaningar och krav som möter individen, och vilka strategier som tillämpas för att skapa 

tillhörighet. 

 

4. Metod 
 

I följande avsnitt beskrivs de metod och vägval som tagits under arbetets gång. Inledningsvis 

beskrivs tillvägagångsättet som används och följs därefter av en beskrivning hur det empiriska 

materialet samlats in. Analysmetoden presenteras och hur etiska forskningsprinciper tagits i 

beaktning. Därefter följer en presentation av respondenterna och metodavsnittet avslutas med 

kritiska reflektioner. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 
 

Undersökningen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer vilka utformades semistrukturerat 

utifrån ett antal teman som växt fram under teoriinläsning och diskussion. Då fokus 

genomgående varit på respondenternas egna berättelser blev de teman som formulerades början 

på en abduktiv ansats, något som diskuteras närmare nedan. På bas i empirin vidareutvecklades 

deduktivt definierade teman till induktivt formulerade kategorier och koder som kontinuerligt 

under processen återapplicerats på materialet (Svennevig: 1997:2). 

 

Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades och skrevs ut i pappersform. Dessa 

transkriberingar kodades sedan efter marginalmetoden vilket innebär färgkodning på de 

utskrivna transkriberingarna (Aspers 2011:185). Avslutningsvis tolkades empirin med 

analysmetoden Interpretative phenomenological analysis (IPA). Kvalitativa intervjuer valdes 

som metod då syftet med undersökningen var att ge en nyanserad bild av respondentens 

subjektiva verklighetsuppfattning. Genom djupgående intervjuer ges möjligheten att få fram 

självständiga erfarenheter från respondenterna och få tillgång till deras världsbild  

(Repstad 2007:84) och för att på bästa sätt förstå den subjektivt uppfattade betydelsen av 
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strukturer (Teorell & Svensson 2007:10). Som redogjorts för tidigare är problematiken med 

strukturella motsättningar svår att komma åt då särbehandling kan ske utan att respondenten i 

den givna händelsen aktivt reflekterar över det. Det blir därför naturligt att använda 

förstahandskällor för att kunna ställa följdfrågor och placera individens upplevelse kontextuellt. 

 

Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide vilken hade sin bas i de teman som definierats 

(Aspers 2011:142). Frågeguiden utarbetades från fem huvudteman med underfrågor som tog ett 

avstamp i nuet (Teorell & Svensson 2007:90). De huvudteman som utgicks ifrån var: Vem är 

du?, Sverige för dig, Social tillhörighet, Erfarenheter och Framtid. Under dessa teman 

formulerades underfrågor som under samtalet var öppna för justering och utveckling beroende på 

hur samtalet fortlöpte. Det var viktigt att låta respondentens associationer styra, något som gav 

dem möjlighet att mer personligt berätta. Åtta intervjuer genomfördes vilka tog mellan 40 och 60 

minuter. Intervjuerna genomfördes i trygga neutrala miljöer, inom universitetet eller på platser 

föreslagna av respondenterna för att inte skapa en maktobalans mellan intervjuare och 

intervjuperson (Trost 2011:65).  

 

4.2 Urval  
 

För att komma åt personliga berättelser krävs respondenter villiga att prata om sina livsöden och 

beskriva sin situationsdefinition i samhället. Detta för att biografin som metodlogiskt redskap, 

tillsammans med teori, kan förmedla en djupare förståelse för samhälleliga skeenden (Bunar 

1998:7). Det urval som genomförts är ett bekvämlighetsurval då människor i bekantskapskretsen 

har tillfrågats genom universitetet, arbetsplatsen eller via kontakt på internet. Det rör sig främst 

om bekantas bekanta men urvalet har varit strategiskt i den mån att det varit riktat gällande till 

exempel kön och med förkravet att ingen inbördes relation mellan respondenterna förelegat. 

Urvalet har en yttre homogenitet, då samtliga respondenter har utländskt påbrå och ett utseende 

som stereotypt inte klassas som ”svenskt”. Urvalet har dock en inre heterogenitet fördelat på kön, 

ålder och sysselsättning för att försöka teckna en bredare bild och består av fyra kvinnor och fyra 

män i olika åldrar från olika delar av världen.  (Trost 2011:137).  

 

4.3 Abduktion 

 

I hermeneutisk anda har intervjumaterialet behandlats abduktivt vilket innebär att empirin 

analyserats mot sig själv och också mot teorin. Att tolka något hermeneutiskt innebär att delen 

behövs för att förstå helheten, men utan helheten är delen oförståelig. Något som innebär att 

delen och helheten konstant förstås och tolkas i förhållande till varandra i en spiralliknande figur 

leder forskningsprocessen framåt (Gilje & Grimen 2007:172–173). Abduktion som teoretisk 

ansats innebär att deduktion och induktion kombineras och kompletterar varandra. Abduktion 

som metod skapades av pragmatikern och filosofen Charles S. Peirce. Han ansåg att det 

behövdes ytterligare en metod för analysering av data förutom de redan etablerade induktiva och 
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deduktiva angreppssätten, en metod där interaktion och kontext var i fokus. Pierce hävdade att 

det var viktigt att empiri kunde vila på någon form av erkänd förståelse vilket är något som 

anammats i denna undersökning då analysen av intervjuerna filtreras genom det teoretiska 

ramverket (Svennevig 1997:2-4).  

 

4.4 Analysmetod - Interpretative phenomenological analysis 
 

Alvesson och Sköldberg beskriver i ”Tolkning och reflektion” den subjektiva upplevelsen som 

något aktivt, skapande och riktat av meningsfull intention. Upplevelsen menas därför vara en 

produkt av individens bakgrund, då denna påverkar definitionen av situationen i ögonblicket 

(Alvesson & Sköldberg 2008:118). Synsättet, där upplevelsen både konstituerar och är 

konstituerad av individens socialt skapade jag, överensstämmer med den jag-definition som 

tidigare beskrivits. Syftet med undersökningen är att beskriva den individuella tolkningen och för 

att uppnå detta valdes därför en analysmetod som låter individens egen berättelse stå i centrum - 

Interpretative phenomenological analysis (IPA) framförallt utvecklad av Jonathan A. Smith, Paul 

Flowers och Michael Larkin. Metoden används för att analysera kvalitativ empiri och vilar på tre 

ben: fenomenologi, hermeneutik och meningskapande (Smith et al. 2009:4). Verkligheten bör 

därför förstås som resultatet av meningsskapande upplevelser. Upplevelserna skapas då de tolkas 

i förhållande till tidigare händelser vilket gör varje enskild händelse viktig, både som fenomen 

och som medkreatör av en större helhet (Smith et al. 2009:32). IPA utgår därför från erfarenheter 

och situationsdefinitioner som för den här undersökningen innebär ett fokus på människor med 

utomsvenskt påbrås förhållande till den egna identiteten såväl som till samhället i stort. 

 

IPA är väl förenlig med en abduktiv ansats och lämpar sig bäst för ett mindre antal intervjuer för 

att bygga en djupare kontextuell förståelse för den subjektiva upplevelsen. Det mindre urvalet 

innebär dock att gruppen bör homogeniseras för att mönster skall kunna identifieras och innebär i 

undersökningen ett urval med respondenter vilka samtliga har utomsvenskt påbrå. Efter 

insamling av material, gärna genom semistrukturerade intervjuer då de öppna frågorna ger 

respondenterna möjlighet att själv måla upp sin verklighetstolkning, transkriberas intervjuerna 

och analyseras i sex steg (Smith et al. 2009:4). Stegen är inte ömsesidigt uteslutande utan flyter 

ihop under analysprocessen. 

  

Det första steget är att återbekanta sig med materialet genom att läsa, och läsa om, de 

transkriberande intervjuerna för att placera respondenten i centrum vilket blir starten för att bryta 

ner det generella till det specifika (Smith et al. 2009:81–83).  

 

Det andra steget inleder tolkningsprocessen och forskaren skriver här flitigt ner anteckningar 

vilka delas in i tre underkategorier: deskriptiva – till exempel olika nyckelord som respondenten 

använder, lingvistiska – hur något sägs (Smith et al. 2009:83–84), samt konceptuella – vilka är 



19 

forskarens egna slutsatser utifrån de deskriptiva och lingvistiska grundade i forskarens egen 

förförståelse (Smith et al. 2009:89). 

  

I det tredje steget formuleras teman och kategorier baserade på de anteckningar som gjorts under 

steg två. I denna undersökning konstruerades ett kodningsschema med fem teman och sex 

underkoder (Smith et al 2009:79). Analysen genomfördes sedan utefter marginalmetoden vilket 

innebär att noteringar görs i marginalen på de transkriberade intervjuerna med hjälp av 

färgpennor. Varje tema och underkod tilldelades en specifik färg och transkriberingarna 

färgkodades sedan rad för rad. Ett identifierat tema kodades med underliggande substanskod i 

tvåfärgskombinationer (Aspers 2011:185–187). 

 

Steg fyra återaktualiserar den hermeneutiska spiralen och redan färgkodade teman och 

underkoder jämförs som delar med en större helhet för att kontextualisera materialet  

(Smith et al. 2009:91). 

  

Det femte steget återupprepar tidigare steg, vilket ger en ny del av helheten att jämföra med. 

 

Det sjätte och avslutande steget innebär en bredare hermeneutisk tolkning där analysobjekten 

relateras till varandra för att identifiera mönster i de personliga narrativen. Små händelser för en 

enskild individ kan vara någonting symptomatiskt för en större struktur, något som tidigare 

beskrivits gällande den strukturella diskrimineringen. Då syftet är att belysa individens enskilda 

tolkning kan därför små enskilda händelser få konsekvenser för den upplevda känslan av 

tillhörighet, och IPA är därför lämpligt för beskrivning av människans identitetsskapande 

(Smith et al. 2009:163–165). 

4.5 Uppsatsens trovärdighet 
 

Det är naturligtvis svårt att från ett fåtal intervjuer generalisera till ett helt samhälle och därför 

vanskligt att försäkra sig om reliabilitet och validitet vilket ständigt är ett problem kvalitativ 

metod ställs inför (Teorell & Svensson 2007:55). Valet av kvalitativa intervjuer föll sig ändock 

som det bäst lämpade baserat på syftet om att komma åt innehåll snarare än förekomst (Repstad 

2007:13–15). I denna uppsats, vinns validitet, eller frånvaro av systematiska fel, genom att 

tydligt definiera abstrakta begrepp. Detta går även igen i analysmetoden då IPA framhåller 

vikten av kontextuell medvetenhet och respekt (Smith et al. 2009:180). Genom öppenhet och 

transparens gällande forskningsprocessen och strukturerade frågeämnen motverkas de 

osystematiska felen och reliabiliteten stärks (Repstad 2007:57). 

  

4.6 Etiska överväganden 
 

Då ämnet som behandlas kan uppfattas som känsligt var det genomgående viktigt att ta hänsyn 

till respondenterna. Nyckelord processen igenom var hänsynsfullhet, empati och förståelse. 
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Baserat på nyckelorden var förhoppningen att skapa en miljö i vilken respondenten fritt kunde 

uttrycka sin egen situationsdefinition utan dömande. Respondenterna har både vid tidsbokning, i 

introduktionsbrevet och i anslutning till själva intervjun informerats om rättigheten att när som 

helst avsluta intervjun och att det är fullkomligt frivilligt och anonymt (Repstad 2007:96). 

     

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har följts och hänsyn togs till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidenskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990). Respondenterna 

informerades om undersökningens syfte och hur materialet skall användas har förklarats, både i 

introduktionsbrevet samt under inledningen av intervjun. Samtliga respondenter behandlas med 

största möjliga konfidens och förutom namnmässig anonymitet har också sysselsättning och 

ursprungsland i vissa fall bytts ut. Empirin kommer vidare enkom att användas för denna 

undersökning (Repstad 2007:9). 

4.7 Respondenterna 
 

María; är 20 år, kvinna, född i Bolivia och kom till Sverige när hon var 18 år. Studerar. Marías 

mamma gifte sig med en svensk man och flyttade därför till Sverige. Resten av familjen stannade 

kvar i Bolivia. När María kom till Sverige var hon rädd inför vad som väntade i det kalla landet 

hon hört så lite om. 

  

Ismael; är 28 år, man, född i Libanon med föräldrar från Irak och kom till Sverige när han var 10 

år. Arbetar idag på ett egenstartat företag. På grund av olika anledningar kunde hans familj inte 

längre vara kvar i Irak, och flyttade till Sverige via Libanon och Storbritannien. Ismael kommer 

ihåg hur förväntansfull han var för att komma till Sverige. Gratis utbildning med pennor, block 

och allt. 

Maryam; är 21 år, kvinna, född i Sverige och har syrianska föräldrar. Arbetar inom offentlig 

sektor och är ideellt engagerad. Maryam finner sig ibland fångad mellan en mer konservativ 

bakgrund och ett mer progressivt samhälle.  

  

Eduardo; är 29 år, man, född i Portugal och kom till Sverige när han var 5 år. Arbetar som 

lagerarbetare. Eduardo känner en stor kärlek till sitt hemland men uppskattar vad Sverige har gett 

honom. Även om han skulle färga håret blont tror han att folk kommer förstå att han inte är från 

Sverige då han öppnar munnen.  

  

Laleh; är 41 år, kvinna, född i Iran och kom till Sverige när hon var 30 år. Arbetar som 

förskolepedagog. Laleh träffade sin man i Iran via gemensamma vänner, och då han var bosatt i 

Sverige flyttade hon hit. Hon säger sig uppskatta att inte behöva ha sjal. 

 

Miguel; är 26 år, man, född i Sverige med utlandsfödda föräldrar. Studerar. Miguels mamma 

kommer från Chile och hans pappa från Turkiet, båda flydde på grund av oroliga förhållanden 

från respektive land. Snarare än med en nation identifierar sig Miguel som stockholmare.  
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Neneh; är 22 år, kvinna, född i Senegal och kom till Sverige när hon var 14 år. Studerar och är 

ideellt engagerad. Nenehs mamma gifte sig med en svensk man och de flyttade till Sverige. 

Innan Neneh kom till Sverige slog hon vad med sin bror om att det vandrade isbjörnar på 

gatorna.  

 

Asad; är 30 år, man, född i Somalia och kom till Sverige när han var 10 år. Studerar och arbetar 

deltid. Asad flyttade med delar av sin familj från Somalia på grund av inbördeskrig i landet. 

Asad gillar den svenska historian och läser gärna Selma Lagerlöf.  

   

4.8 Kritisk reflektion 
 

Då valda teorier nyttjas parallellt med empiriskt material uppkom vissa frågor av teoretisk 

karaktär. Frågor om svensk gemenskap och tillhörighet har båda en akademisk dimension, vilken 

respondenten eventuellt inte har en förförståelse om. Ambitionen var genomgående att försöka 

skapa en avslappnad samtalsmiljö där respondenten fick möjlighet att berätta sin historia och 

akademiska begrepp kopplade till syftet kan tänkas ha verkat underminerande. I största möjliga 

grad har det försökts att undvika genom anpassning av språkbruk och ordval så att respondenten 

inte skall känna att han eller hon inte förstår. Den gemensamma nämnaren för respondenterna är 

utländskt påbrå, vilket medför att de flesta av dem inte har svenska som modersmål och 

språkkunskaper kan bli en källa till makt.  

  

Det har under forskningsprocessen varit viktigt att reflektera över omöjligheten att som 

utomstående nå ett fullkomligt insiderperspektiv då ingen av författarna till denna uppsats har 

utländskt påbrå. Det går därför inte att utesluta att respondenternas format sina svar därefter. 

Detta kan i viss mån kompenseras av bekvämlighetsurvalet, och användandet av bekanta och 

bekantas bekanta för att försöka skapa en så trygg miljö som möjligt och öka möjligheten att 

öppna upp sig (Repstad: 2007:91). Trots det får respondenternas skildringar tolkas och förstås, 

inte bara förankrat i den individuella kontexten, utan också med en bibehållen medvetenhet om 

en eventuell forskareffekt. 

 

I presentationen ovan framgår det att samtliga respondenter har någon typ av institutionellt 

sammanhang då de alla arbetar eller studerar och många av dem är heller inte flyktingar, utan 

anhöriginvandrande. Ingen av respondenterna kom hit själv utan tillsammans med familj och i de 

flesta fallet fanns också en etablerad kontakt i Sverige. Det är viktigt att hålla i minnet att 

villkoren för att tvingas fly och flytta av fri vilja skiljer sig avsevärt och att invandrande inte är 

en homogen grupp. 

 

Samtliga respondenter är boende i storstadsområden, vilket kan antas vara en miljö mer van med 

invandrande och det kan därför argumenteras för att detta inverkat på det bemötande som de fått 
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i sin vardag. Den politiska frågan om invandring är en het potatis och kan anses vara präglad av 

ett normativitetsideal om att ha politiskt korrekta åsikter. Genom undersökningen har en 

normativ forskareffekt motarbetats genom att konsekvent och genomgående fokusera på 

respondentens narrativ. Analysen sker dock på basis av den förförståelse som finns och är svår 

att fullkomligt värja sig emot. Materialet har därför framställs så opåverkat som möjligt för att ge 

en rättvis och sann bild.  

5. Resultat och analys 
 

Resultatdelen nedan är uppdelad på nio underkategorier där de första åtta har sitt ursprung i de 

teman och koder som identifierades under analysarbetet och i den avslutande delen 5.9 ges en 

mer övergriplig sammanfattning av resultatet. Delarna uppfyller tillsammans undersökningens 

syfte om att belysa de individuella villkoren som boendes i Sverige med utomsvenskt påbrå ställs 

inför, och besvara de fyra frågeställningarna; - Hur Sverige upplevs, - Vilka villkor och 

utmaningar de möter, - Hur relationen till ursprungslandet förändrats samt - Vilka faktorer som 

påverkar tillhörighet och utanförskap.  

 

Siffror inom parantes i citaten är pauser och numret avser antal sekunder. Efter varje citat följer 

ett namn och en siffra inom parantes som avser vilken sida i transkriberingarna citatet hämtats 

från. I de fall när längre intervjuutdrag citerats finns hänvisningen efter det sista citatet. Tre 

punkter betyder att respondenten avbrutit meningen. Understrukna ord är ord som betonats, 

röstmässigt eller med gester. Citaten har redogjorts för som de sagts med så närliggande talspråk 

som möjligt. I få fall har det gjorts smärre ändringar för att få det förståligt och rätten att ta bort 

eventuella stickspår har förbehållits. 

 5.1 Sverige, svenskar och svenskhet 
 

Som invandrande till Sverige möts man av ett socialt skyddsnät som hjälper nyanlända att 

etablera sig i det svenska samhället. Så snart som möjligt påbörjas en språkinlärning (SFI) och 

vidare finns en etableringskedja formad som med arbetsförmedlingens hjälp skall leda till 

sysselsättning. Bostadsförsörjning och tillhörande samhällsorientering tilldelas när individen 

skall integreras i det svenska samhället (Regeringen: 2012). Redan från början möts alltså 

individen av en svensk samhällsstruktur och svenska medborgare. Om utgångspunkten är att den 

svenska självbilden bör förstås som en social produkt konstruerad av interaktion hur förhåller sig 

då respondenterna till denna typifiering? Sverige ser gärna sig självt som ett land med en särskild 

svensk gemenskap vilket inte tycks vara något respondenterna reflekterat över, men värden 

kopplade till kategorin svensk återkommer i de flesta av intervjuerna: 

  

Svenskarna är smarta, de vet liksom vad de gör och det är ett bevis på att, jamen du ser ju hur 

samhället funkar liksom. (Eduardo:7) 
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Även andra egenskapstypifieringar finns tydligt etablerade: 

  

Jag skulle säga att folk är väldigt blyga, det tar mycket mer tid att bli kompis med en svensk än 

nån från ens land. (2) Det är mycket... man ska vara lite monoton. (1) Typ fråga samma saker 

och visa, jag vill vara din kompis. Efter några gånger, “Hur är det med dig?” “Ja, bra...” för 

sen när man blivit van med det och se varann. Ja då är man kompisar. (María:9) 

  

Citaten ovan tecknar en bild av den typiske svensken, någon som är smart, tillbakadragen och 

reserverad. Det dras även en parallell till landet Sverige som förstås som ett land bebott av 

svenskar, där de svenska egenskaperna innebär en samhällsstruktur som beskrivs som väl 

fungerande. Den positiva bilden kan tyckas märklig med tanke på den bild av strukturell 

diskriminering som tecknats i bakgrunden. Så vem är det då som får vara svensk? Notera att 

respondenterna i citaten ovan intog en utanförposition i deskriptionen av svensken. Kategorin 

definieras som något som står utanför det egna subjektet som man förhåller sig emot, annars 

hade ordvalet fallit på att “vi” är så här. Detta illustrerar hur användandet av en tudelad 

terminologi tvingar in individen i en position: 

  

Ja men jag är ju invandrare? Jag är ju inte svensk så då är jag ju invandrare? (Eduardo:3) 

  

Svensk är därmed någon som inte tillhör den icke-svenska gruppen. Den enda respondenten som 

uttryckligen säger sig vara svensk är Maryam och hon är en av två som är född här. 

Självkategoriseringen är dock inte oproblematisk vilket framgår av intervjuutdraget nedan: 

  

Maryam: Om någon frågar mig “var kommer du ifrån?” så säger jag alltid jag är sven... född 

här men mina föräldrar är från Syrien.  

Intervjuare: Men när du säger hur du presenterar dig, att du är född här men mina föräldrar 

kommer ifrån Syrien. Är det viktigt att ta upp det? Att dina föräldrar kommer någon annanstans 

ifrån? 

  

Maryam: Alltså, det är inte viktigt. Men jag vet ju att när folk frågar mig så frågar de för att jag 

inte ser svensk ut. För de förväntar sig att jag ifrån någon annanstans så nu har det kommit på 

automatik att jag säger att jag är född är, och mina föräldrar är från Syrien för jag känner inte 

att jag tillhör Syrien som jag tillhör Sverige.  

  

Intervjuare: Så du känner dig “svensk”? 

  

Maryam: Ja det gör jag, men som jag alltid säger. jag äter inte arabisk mat, jag åker inte dit så 

mycket nu har det ju varit krig där ett tag och när jag väl kommer dit är jag svensk känns det 

som för jag kan inte...(1.5) Så det känns väldigt svenskt så... Svenska traditioner, svensk mat, allt 

sånt. Så jag känner mig svensk! (Maryam:2) 
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Maryam beskriver hur hennes tillhörighet som svensk ifrågasätts på grund av sitt utseende, hon 

uppfyller inte kriteriet Mattsson beskriver som utseendemässig svenskhet. Det är dock inte bara 

ingruppens definition av svenskhet som har ett problem med Maryam som svensk utan hon ställs 

i en försvarsställning även från minoriteten, något som visar på hur den svenska 

situationsdefinitionen genom tolkningsföreträdet över verkligheten internaliserats i medborgarna, 

ursprung till trots: 

  

Maryam: Jag har fått höra många gånger: “Varför svarar du så där? Varför svarar du att dina 

föräldrar är därifrån? Varför kan du inte bara säga att du är från Syrien?” Så får jag alltid så 

här säga Men jag känner mig ju inte som en syrier jag känner inte att jag har några större band 

till Syrien än jag har till Sverige. Och tycker de att det är löjligt, många kan tycka att jag är 

löjlig för att jag ens behöver svara så... men det gör jag för vara tydlig, det är inget jag tänker 

på utan det blir bara så automatiskt.  

  

Intervjuare: Men tycker de att du borde säga att du är syrier...? eller svensk? 

  

Maryam: De som har kommenterat det tycker att jag ska säga att jag är från Syrien. 

 

Intervjuare: Men vilka är det som tycker så då? 

  

Maryam: Men de är väl ofta invandrare själva (1.5) som reagerar... För dom... (1) Det är väl en 

grej att vara stolt över sitt hemland, men jag känner inte den… jag känner inte att jag tillhör det 

så mycket (1.5)men de får väl tycka så. (Maryam:3) 

  

Intressant att notera är att när hon beskriver hur hon måste försvara sin egen situationsdefinition 

växlar hon också tillhörighet och pratar om andra invandrare, som att hon är en av dem. Ingen av 

de övriga kategoriserar sig som svensk och framhåller i olika grad vikten av sitt ursprung. 

Någonting många respondenter nämner som något som bör göras är att inte glömma sina rötter. 

Kategorierna tycks dock vara flytande och kontextuellt betingade: 

 

Utomlands är jag svensk... jag tycker det är kul. (2) Vänner säger ofta att de är ifrån ett land, att 

de är ifrån sitt hemland när de är i Sverige men så fort vi åker utomlands så är det jätteviktigt att 

säga att man är svensk och man är plötsligt jättestolt över att säga att man är svensk. (Ismael:5) 

  

Något som även Miguel upplevt och trots att inte känner sig svensk i Sverige menar han sig ha 

umgåtts med “andra svenskar” utomlands: 

  

Jag har arbetat utomlands och umgicks mycket med andra svenskar då och kände mig mer 

"svensk" då man var en minoritet som hölls samman på grund av att man delade språket. 

(Miguel:3) 
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Svenskhet tycks därför vara något flytande och något som konstant definieras som önskvärt och 

därigenom blir motsatsen automatiskt något avvikande som associeras negativt. På grund av de 

normativt utseendemässiga kriterierna som finns etablerade i Sverige blir anspråket på att vara 

svensk svårt att genomföra då det inte erkänns förenligt med det allmänna kunskapsförrådet. 

Utomlands är dock villkoren för medlemskap mer flytande då det inte finns en majoritetsgrupp 

vilken förbehåller sig rätten att tillåta, och neka, medlemskap. Det går igen även i vardaglig 

interaktion och kan vara svårt att förhålla sig till:  

 

Maryam: Jag har en kompis och hon är svensk, alltså född svensk, och jag hjälpte henne att 

tvätta häromdagen, hon fick komma hem till mig och tvätta och hon sa typ ”vilken svensk skulle 

göra det? Inte ens min mamma skulle låta mig komma hem och tvätta hos henne!” och det är 

nånting som ni kanske invandrare gör att vi kanske bjuder in mer.  

 

Intervjuare: En fråga där om din kompis, när hon säger så... typ så här ”det är bra, vilken 

svensk...” men du är ju svensk? Hur känner du inför det? 

  

Maryam: Ja men vi satt och diskuterade det igår... eh, för hon sa så här jag har en kompis och 

hon är typiskt svensk, så här till sättet. Och då sa jag det att det kan jag känna att jag också är. 

Att jag också är lite svensk och då sa hon så här ”a men du bjöd in mig och tvätta vilken svensk 

skulle göra så?” och då var det så här “jaha”, visste inte riktigt vad jag skulle säga... jag kanske 

är lite invandrare ändå... för de var som... (1.5) jag fattade inte riktigt hur jag skulle svara på 

det så jag bara lät det (2) rinna bort liksom... (3.5) men jag vet inte om det har med att jag är 

invandrare eller om det typ har med att jag är jag... (Maryam:10-11) 

 

5.2 Språk 
 

Språket visar sig vara en viktig aspekt för hur individen konstruerar sin verklighet, något som väl 

överensstämmer med Berger och Luckmanns definition av språket som en signifikant symbol. I 

intervjuerna nämner samtliga respondenter vikten av att kunna kommunicera och därmed få 

inträde till en större gemenskap. Brown beskriver språket som ett instrument för att uttrycka den 

individuella identiteten (Brown 2000:312), något som respondenterna överensstämmer med: 

 

Om man inte lär språket, då man kan vara utanför [...] det är jätteviktigt för om man flyttar till 

ett annat land då man behöver lära sig språket om man vill bo där och då man måste lära sig 

[...] så man klarar sig. (Laleh:8) 

 

Språket blir därmed nyckeln till delaktighet i samhället och oförmåga till kommunikation innebär 

en risk för utanförskap och en alienerad position. Asad beskriver i intervjuutdraget nedan den 

förändring han upplevde språkkunskaper medförde: 
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Asad: Så fort man lärde sig språket så öppnades fler vägar och dörrar... då krävdes inget annat 

av dig... Man lär sig liksom samma sak som alla andra... så då kommer man ju in i samhället 

som alla andra.  

  

Intervjuare: Så du har alltid känt dig välkommen? 

  

Asad: Jo jo absolut. Det är lätt att bli accepterad när man kan språket... När man kan språket är 

man som alla andra. När jag kom i svenskklass så kom man ju verkligen in.  

  

Intervjuare: Känner du att här är jag inkluderad och trygg? 

  

Asad: Det var ju efter en viss tid som man började känna sig tillhörig. Jag var tvungen till att… 

(1.5) man lär sig ju svenska först. Sådär språkmässigt är det viktigt att lära sig för att känna 

tillhörighet, man kommer in lättare i samhället då. Sen kulturellt också. [...] Genom att man vet 

vad som är svenskt och sådär... med kulturen. (1.5) För att jag vet att många känner sig att inte 

tillhöra. (Asad:3) 

  

Vikten av att lära sig språket genom kontakt och interaktion är något som är genomgående i 

intervjuerna och också den variabel Borgström identifierar för att bygga tillhörighet (Borgström 

1998: 37-40). Att lära sig ett språk i vuxen ålder är dock något vilket kräver ansträngning och 

ansvaret för detta menar respondenterna vilar på individen som något vilket bör göras. Språk, 

eller snarare bristen på språkkunskaper, kan bli en potentiell källa till utanförskap och 

stigmatisering då det effektivt isolerar individen från att få vara delaktig. Att tvinga sig själv att 

prata är dock inte något som kommer naturligt utan är en utmaning. Det blir följaktligen ett 

verbalt stigma att inte behärska det svenska språket fullt ut och man ställs utanför genom 

felsägningar, något som får konsekvenser för individens självbild: 

  

Det kändes som jag var lite rädd att prata med folk på svenska, och jag var lite rädd att de skulle 

fråga mig saker som jag inte kunde svara så jag var liksom... (1) [...] man är liksom rädd att 

dom ska döma dig. (María:8) 

 

Positionen som avvikande är något som känns igen av fler respondenter och Ismael berättar hur 

han i skolan blev retad för sina språkkunskaper: 

  

Mamma sa prata, prata men det är inte så lätt för man säger så mycket fel och alla skrattar åt 

en, man blir som en komedi… (2) inte för en själv men... (Ismael:3) 

  

För Ismael tog det sig uttrycket som ett moment 22 där den enda vägen ut var att prata mer, 

något som dock var själva anledningen till utanförskapet. Det kategoriseringsnät som är 

förhärskande idag innehåller en tydligt rasifierad syn på vilka som bör, och förväntas tala 

svenska, egenskaper förknippade med en vit majoritet (Hübinette et al. 2012:23). I berättelserna 
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bekräftas det då speciellt de med ursprung på den afrikanska kontinenten flitigt i vardagen blir 

tilltalade på engelska: 

  

På grund av hur jag ser ut så pratar folk engelska med mig. (Neneh:7) 

  

När jag går till ett café och direkt börjar folk prata engelska med en. Ibland kan dom inte ens 

fråga om man pratar svenska utan börjar prata engelska direkt.  [...] Dom antar att man är ny, 

eller att man inte kan svenska... Efter 20 år liksom.  Det handlar ju om mitt yttre att jag är 

exkluderad. (Asad:6) 

  

Neneh och Asad blir stigmatiserade på grund av sitt yttre och det görs en automatisk bedömning 

baserat på det allmänna kunskapsförrådet att de inte kan, eller bör, tala svenska. Stigmatiseringen 

genomförs därmed på automatik, inbyggd i samhällstypifieringar. Att människor trots dessa 

implikationer väljer att inte lära sig språket förklarar María med: 

  

Det är vuxna människor som säger jag tänker inte lära mig att räkna igen. Det kan jag på mitt 

språk, varför ska jag lära mig på svenska? Det är jobbigt, det känns som man är på dagis. (1) Så 

här... men... (2) jag tycker det som är mest jobbigt att som en vuxen lära sig allt om igen. 

(Maria:4) 

  

Och utvecklar senare i intervjun: 

  

Men det är som sagt, man är rädd i början. Man är så himla typ liten. Man kan inte alfabetet, 

man kan inte siffrorna man kan ingenting och man känner sig så himla liten. Men man måste 

fortsätta liksom, go on! (María:9) 

  

Språket som symbol blir därmed en avgörande variabel för inkludering och tillhörighet i det 

svenska samhället. Det är inte bara kommunikation som möjliggörs med språkinlärning, utan 

även det symboliska värdet av språk som innebär en förståelse för samhällets kulturella 

dimension. Respondenterna framhåller alla vikten av den personliga ansträngningen, men det är 

svårt att avgöra huruvida detta är en personlig åsikt eller en spegling av yttre krav. Valet att inte 

lära sig språket innebär en stigmatisering av självet, inte på grund av de kommunikativa 

begränsningarna i sig, utan då det är något som förväntas av individen i egenskap av minoritet 

och invandrare. 

 

5.3 Tillhörighet 
 

Utifrån den uppmålade bild av Sverige, svenskar och svenskhet som finns porträtterad på 

samhällets väggar frågades respondenterna om upplevd tillhörighet för att försöka identifiera 

vilka faktorer som var centrala i skapandet av sammanhang. Yuval-Davis menar att känslan av 

att vara hemma är beroende av de strukturellt formade grupperingarna vilket tas upp av 
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respondenterna som nämner vikten av sysselsättning, aktiviteter och eget engagemang för 

tillhörighetskänslor: 

  

Det känns som att när man gör ett bra jobb och man visar att man försöker och man jobbar och 

man har viljan då är man väldigt inkluderad. (María:7) 

  

Asad belyser också vikten av delaktighet i något större, som en institution: 

  

Man kommer ju in i samhället genom skolan, man träffar andra folk, du vet mer än sin egen 

grupp. När man börjar på universitetet träffar man ju folk från hela Sverige så att gå i skolan 

har varit en bra interaktion med samhället. (Asad:2) 

  

Snarare än till en geografisk plats tycks det därför vara sammanhang som skapar känslan av 

tillhörighet, något som illustreras av Ismael som trots att han är född i Libanon och uppvuxen där 

innan flytten till Sverige ändå kom att känna tillhörighet till sina föräldrars Irak: 

  

Men relationen blev större till mitt hemland när USA gick in i Irak, det var inte mitt hemland, 

men mina föräldrar är ursprungligen därifrån. Då blev relationen gigantisk i jämförelse med 

vad den var innan. Det var en jättejobbig tid och det var då man kände en väldig samhörighet 

till att vara irakier. Då var det mycket... (2) då kände jag verkligen att jag tillhörde den gruppen. 

[…] Och ja… Men jag kände också en skuld över att jag inte har involverat mig mer. Man 

kanske hade kunnat hjälpa. (Ismael:5-6) 

I intervjuerna återkommer också vikten av att anstränga sig, och att tillhörighet är något som fås 

efter att, som María säger ovan, ha gjort ett bra jobb. Detta resulterar i att tillhörigheten blir 

resultatet av interaktion som får karaktären av ett utbyte, där individen anstränger sig och som en 

belöning känner sig välkommen, något som är förtjänat. Tillhörighet tycks också kunna sporras 

av mer ytliga markörer: 

 

Ja men typ saker som kan verka ytliga till exempel att jag snusar, vilket är en utpräglad svensk 

ovana, berättar något om min tillhörighet (Miguel:4) 

 

Eller mer mer formella och kulturella källor: 

  

Fira midsommar, då känner jag mig väldigt svensk. [...] Men pappret (anm: medborgarskap) 

skulle jag nog säga vara mest viktigt och att man har gått i skolan och fått svenska skolbetyg och 

såna saker. (Ismael:7) 

  

Ismael beskriver ovan att få vara delaktig i traditionsenligt firande som en källa för tillhörighet, 

men också ett mer formellt utbyte, det om medborgarskap och betyg. Känslan av tillhörighet och 

sammanhang är dock inte bara kopplat till utbyte, utan också något som kan skapas relationellt 

med vänner och familj som Neneh i utdraget nedan illustrerar: 
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Intervjuare: Vad tror du är viktigt för social tillhörighet? 

  

Neneh: Alltså jag tror att det oftast är att man känner sig välkommen här, att man känner att 

man kanske har sina vänner och sin familj här, då känner man att man tillhör där. (2) Jag 

menar, jag har ju alla mina vänner här så då känner jag ju att jag hör hemma här! Hemma i 

Senegal till exempel har jag bara min syster. Så hos henne skulle jag ju kunna känna mig hemma 

kanske om jag åker dit oftare. Jag tror att det är det som gör att man känner sig hemma 

någonstans, det är att alla runt omkring en får en att känna sig välkommen. (2) Det är inget man 

kan råda över helt själv. (Neneh:5) 

  

Intervjuare: Men man har ändå lite press på sig att integrera sig själv också? 

  

Neneh: Saker och ting går lättare för en om man förstår kulturen som man befinner sig i än om 

man inte förstår den. (1.5) För då kan man bara gå runt och vänta på att andra ska hjälpa en 

och då går det ju inte lika effektivt så att säga.(Neneh:sid 9) 

  

Tillhörigheten som beskrivs ovan är alltså förankrad i omgivningen, något som speglar det 

Yuval-Davis beskriver som tillhörighetens flytande natur, en fortlöpande process av 

mellanmänsklig interaktion. Själva ordet tillhörighet betyder att vara en del av en helhet, att 

kopplas ihop till något större. Dimensioner som nationell och etnisk tillhörighet adresseras också 

av respondenterna, och även här tecknas en processuell bild: 

  

Så varje år man lutar lite mer åt det nya landet istället för det gamla landet. (1.5) För det går 

inte att gå tillbaka nu, varken kulturellt eller språkmässigt. (Asad:4) 

  

Neneh talar om vikten av att umgås med andra människor födda i Sverige från en tidig ålder för 

att kunna känna tillhörighet i det nya landet:  

  

Jag antar att det hade varit lite svårare... om jag hade hamnat i en skola med bara folk som inte 

kommer i från Sverige. (1.5) Att man kanske skulle ha det lite svårare att integrera sig då. 

(Neneh:3) 

 

Hon jämför med sin bror: 

 

Men... om jag jämför med min bror till exempel... jag gick på en skola där de flesta var svenskar 

och min bror gick på en skola och där var det inte jättemånga svenskar. Så man märker så med 

våra vänner att han hänger med folk som inte kommer från Sverige, och jag har mer blandat, i 

och med att vi gått i olika skolor.. Så jag antar att det hade varit lite svårare... om jag hade 

hamnat i en skola med bara folk som inte kommer från Sverige. (2) Att man kanske skulle ha det 

lite svårare att integrera sig då. (Neneh:3) 
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Vikten av hemmet för känslan av tillhörighet återkommer i de flesta intervjuerna, och precis som 

Ismaels beskrivning gällande midsommarfirande som en källa till tillhörighet mot Sverige, kan 

kulturella traditioner i hemmet också vara en källa för sammanhang. 

  

När jag är hemma hos mina föräldrar så pratar vi bara arabiska och äter arabisk mat och kollar 

på arabisk teve. Men man är ju inte längre hemma så ofta så det har väl blivit åt det svenska 

hållet. (Ismael:5) 

  

Hemmets och uppväxtens vikt speglar väl den emotionella karaktären av den primära 

socialisationen, och den vikt de signifikanta andra har under denna. Precis som Mead menar 

Bacal att barnet tenderar att följa föräldrarnas situationsdefinition: 

  

Allting kommer ju från hemmet som sagt, du växer ju upp och du lär dig ju det mesta från 

hemmet och du får din personlighet därifrån. (Eduardo:14) 

  

I Eduardos fall beskriver han själv sina föräldrar som typiska portugiser och språket och 

traditionerna har alltid varit väldigt påtagliga under uppväxten, något som kan antas ha format 

hans egen starka identifiering som portugis. Maryam, som identifierar sig som svensk, beskriver 

sin uppväxt som svensk: 

  

Vi äter inte så mycket arabisk mat, det är alltid svensk mat och mamma är så här men morsdag 

så firar vi svensk morsdag inte arabisk morsdag hon är väldigt så, det är svenska traditioner och 

sånt. (Maryam:2) 

 

Hemmet utgör en första källa till tillhörighet, något som människan strävar efter och detta blir 

därmed en viktig faktor i skapandet av en identitet som tillhörande någonting större än det egna 

självet. Det tycks dock inte vara en fullkomligt kausal relation då Maryam berättar om sin bror 

som väljer en annan väg: 

 

Maryam: Han skulle du fråga han om han är svensk eller arab skulle han säga arab… (2) och 

det är nånting vi tycker är jättekonstigt för ingen har någonsin vart så under uppväxten, inte ens 

pappa har ju varit så grov i sitt sätt att säga ”jag är arab” men han är jättemycket ”jag är inte 

svensk, jag är arab” men varför? För vi är… (2) ja du går in i vårt hem och du tror inte vi är en 

arabfamilj så jag förstår inte vart han plockat upp det ifrån... 

  

Intervjuare: Men är det viktigt för dig att han ska vara det ena eller andra? 

  

Maryam: Alltså det stör mig när han är så här ”jag är arab” eller när han kan säga ”walla” 

eller när han börjar använda det språket... men då är det så här nej men va?  För på nåt sätt vet 

jag... för det är inte... (2) ja, på nåt sätt, det stör mig. (Maryam:18-19) 
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5.4 Utanförskap 

 

Om man då inte passar in i de kriterier som ställs för att vara svensk utan definieras som 

avvikande upplevs det också så av individerna? Trots att samtliga respondenter säger sig ha sitt 

hem i Sverige, oavsett hur man definierar det, är det ingen av de som invandrat som känner sig 

svensk. Goffman menar att stigma kan uppstå på grund av etnicitet eller religion, och för 

respondenterna tycks det gränsland mellan att vara svensk och icke-svensk vara en källa för 

utanförskap. Förväntningar om att känna sig välkommen och omhändertagen innebär att 

respondenten fastnar i ett mellanläge vilket leder till konfliktfyllda känslor och en pendling 

mellan olika tillhörigheter: 

Eduardo: Många brukar fråga mig om jag är… (1.5) om jag är svensk. Men jag brukar säga att 

jag är inte svensk, jag är en svensk medborgare. (2) För jag känner mig mer som en portugis än 

en svensk. Jag vet ju liksom att det är portugisiskt blod jag har i mig och sånt där. (1) Så det är 

ju mitt hem men ändå inte, det är så här lite konstigt att förklara (2) jag tror jag drar mer av det 

här portugisiska än svenska men som sagt jag är ju svensk medborgare och jag uppskattar ju 

liksom Sverige som land och jag har ju den här svenska uppväxten men... (2) 

 

Intervjuare: Men när du är i Portugal hur känner du då? Känner du då att du är portugis, att du 

passar in och så? 

 

Eduardo: Ja, jag känner mig portugisisk. Hade du frågat någon annan kompis så känner nog han 

sig mer svensk för han har ju växt upp på ett annat sätt, han hade inte den kärleken till Portugal 

som jag har så... (2) jag känner ju liksom att jag hör hemma och så dära, men hemma då säger 

jag liksom... (1.5) hur ska man förklara, det här är ju liksom mitt ursprung... här är jag liksom... 

här är jag ju var jag är... sen i Sverige det är ju mitt hem, det är där jag jobbar det är där jag 

har mitt liv om man tar det så. (3) 

  

Intervjuare: Tror du nånsin att du kommer vilja, eller kunna känna dig svensk? 

  

Eduardo: Nej jag tror inte det, för jag har sån stor kärlek till liksom mitt land och just det här 

Portugal och min uppväxt... med mina föräldrar för mina föräldrar är ju som typiska 

portugiser... men svensk och svensk jag säger ju alltid att jag är svensk medborgare och det är 

inte så att jag inte vill, eller att det är något fel på att vara svensk. Det är ju så att jag, just som 

jag som Eduardo känner mig att det är min grej, och det är ju Portugal.. (3)  det är den blodet 

som rinner, det är den generna jag har... så jag tror inte man kan... ta bort gener och blod.. 

alltså jag menar inte färg men jag ser ju många invandrare som kommer hit och dom säger att 

dom är svenskar och sånt här och jag tycker ändå inte att dom... (1.5) så det är  (2) nej jag tror 

inte jag skulle kunna säga att jag är svensk.  

  

Intervjuare: Finns ju inga rätt eller fel svar så... 
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Eduardo: Nej det är ju bara hur man känner själv, och det är ju de det handlar om tror jag. För 

jag säger ju, jag säger ju att jag är svensk medborgare och det är jag ju också jag är ju 

medborgare i ett land som liksom har välkomnat mig hit och... (1) Jag försöker ju göra det bästa 

utav det liksom. (Eduardo:2) 

  

Intervjuutdraget ovan visar på pendelrörelsen mellan svensk och icke-svensk, hem och borta, 

som individer levandes i gränslandet genomgår. Utdraget visar också på den kontextuellt 

betingade tillhörigheten som någonting flytande vilken flyttar sig mellan olika positioner. Genom 

att definiera sig som en del av ett ”dem” internaliseras utanförskapet som en del av identiteten 

och individen definieras därmed per automatik i förhållande till något annat. Egna anspråk på 

svenskheten blir därmed inte fulla medlemskap som svenskar, eller svensk portugis, utan istället 

som svenska medborgare. 

  

Nej, jag känner mig inte svensk. [...] men samtidigt man måste behålla sin identitet också, jag 

kommer aldrig säga att jag inte är från Iran. (Laleh: 6-7) 

 

Som diskuterades tidigare är svenskhet för respondenterna flytande och definieras per se inte mot 

svenskarna, utan snarare som en del av identiteten sett mot människor levandes utanför Sverige. 

Det normativt vita samhället, och en internaliserad svenskhet, placerar därför individen i detta 

mellanläge. Om medborgarskap och betyg tidigare beskrivits som en formell källa till 

tillhörighet, blir bristen därav en pragmatisk källa till utanförskap. Vikten av ett personnummer 

för att kunna existera i samhället tydliggörs nedan: 

 

Jag har en kompis som alltid klagar och säger att han vill vara född i Sverige. Han är fransk och 

för honom är det jättesvårt... eller svårare för han har inte ett personnnummer. För han får typ 

bara vara här i elva månader och sen man måste typ vara här i ett år för att få ett 

personnummer och det gör ju att allting blir mycket svårare. (Neneh:10) 

5.5 Vardagen 
 

Det vardagliga förhållandet till officiella institutioner beskrivs inledningsvis av respondenterna 

som positivt med ett högt förtroende till sjukvård och skola. Sverige som land beskrivs 

genomgående i positiva ordalag vilket tyder på att respondenterna internaliserat det allmänna 

kunskapsförrådet och dess associativa kategoriseringsnät. 

  

Sverige har ju, de har ju ett bra system och så liksom och dom får ju hela samhälle att funka 

ganska bra och speciellt såna här viktiga saker i livet läkare och såna här grejer. (Eduardo:7) 

  

Tryggheten till systemet går också igen på andra områden. Ismael beskriver hur han i en dialog 

med sin mor uttryckte en rädsla för att påbörja ingenjörsutbildningen och hon då lugnade honom: 
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Det är väldigt svårt i det här landet att misslyckas, om du inte är alkoholist eller heroinist eller 

har extremt stora svårigheter rent psykiskt. För det finns såna skyddsnät under dig. Skolan är 

gratis, du kan få hjälp, alltså det finns myndigheter som kan hjälpa dig ekonomiskt. (Ismael:7) 

  

Det är anmärkningsvärt då dessa institutioner empiriskt tycks diskriminera invånare med 

utländskt påbrå, eventuellt en effekt av påtagandet av invandrarrollen med tillhörande 

förväntningar. Att vara avvikande och implicit underlägsen den normativa vita svensken innebär 

en förväntan om att visa tacksamhet och inte kritisera det system som definierat möjligheten att 

komma hit som någonting positivt. Detta innebär också att du bör försöka realisera de mål 

tolkningsföreträdet identifierat om assimilation: 

  

Självklart du kan ju inte komma hit till ett nytt land och liksom försöka sätta dina regler, ditt 

lands regler du måste ju anpassa dig till Sverige för att du ska vara tacksam över att dom 

släpper in dig och ger dig den möjligheten och då ska du anpassa dig till det. (Eduardo:12) 

  

María visar också på vikten av att anpassa sig till en ny kultur: 

 

Om jag ska flytta till ett nytt land, ett nytt land och jag ska bo här för evigt vill jag inte känna 

mig utanför jag vill försöka komma in... Och man kan bara inte trycka in den egna kulturen i en 

annan kultur... “Ja nu ska vi alla skratta högt och dansa salsa hela dan.” (María:4) 

 

Något som talar för att detta skulle vara fallet är att institutionerna beskrivs ur en objektsform, 

som någonting statiskt, istället för att tala om att vissa läkare är bra och andra dåliga. Detta går 

igen när respondenterna talar om diskriminering. Subjektspositionen tycks ovillig att ha erkänt 

sig blivit utsatt för diskriminering, vilket rimmar väl med antagandet om det som något skamligt, 

och något som är svårförenligt med självbilden. Istället talas det om att “man har hört” och 

“vissa har blivit”. Det går dock att identifiera tendenser i narrativen och det finns trots allt en 

medvetenhet om att strukturella villkor kan vara missgynnande för invandrade:  

 

Det skulle jag nog säga är det svåraste, att namnet är ett hinder. (2) Och betyg många gånger. 

(2) Om jag är duktig på något som jag inte ska vara så duktig på, så kan jag få ett lägre betyg än 

resten av klassen som inte har min bakgrund. Hon kan inte då ge mig det betyget då resten av 

klassen ligger under. En sån sak är också ett hinder. Men visst, det finns ju alltid 

distansutbildningar och Komvux och sådär så det hindrar ju inte en totalt att komma dit man 

vill. (Ismael:9) 

  

Trots ett uppenbart exempel på diskriminering berättigar Ismael det med att det trots allt erbjuds 

potentiella möjligheter att få en rättvis bedömning och går därmed in i positionen som den andre. 

Detta är även tydligt i nedanstående dialog, märk hur Ismael som beskriver sig själv som 

välkommen och integrerad och talar om Sverige som positivt trots det tecknar en nedslående 
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bild. Osynliggörandet av vardagsrasismen är tydligt även här, och fast Ismael uppenbarligen har 

en god förståelse för utmaningarna är de något som drabbar andra. Han har också tydligt 

reflekterat över problematiken med att generalisera egenskaper till en individ baserat på 

grupptillhörighet: 

  

Intervjuare: Men tror du då att det skulle kunna vara en lösning att komma ifrån det här “vi och 

dom”... Med att fokusera mer på individen? 

  

Ismael: Ja, det tror jag. Jag menar personligheter skiljer sig väldigt mycket också så det kan 

vara en person som råkar vara en invandrare och den här personen (anm: en infödd svensk) 

passar inte ihop... rent personlighetsmässigt... och då har man en anledning att inte prata med 

den personen för att han är invandrare. Så jag tror att det är mycket sånt...(2) Man har hört 

många gånger att “du är den första invandrare som är så här schysst, annars vill de alltid råna 

en” och då säger jag att det där handlar inte om invandrare... Jag menar jag är lika rädd för de 

här rednexen. (1) Det är bara det som folk måste förstå. Det finns farliga människor i alla 

kulturer och såna saker liksom.  

  

Intervjuare: Men varför tror du att invandrare blir en sån tydlig slagpåse i Sverige?  

  

Ismael: Det är för att man börjar ju... (1.5) Här kommer vi ju in på klasser. Man börjar ju inte i 

medelklass eller i överklass man börjar ju i den lägsta klassen... (1) Och om man tittar rent 

statistiskt så är det ju så att underklassen är ju överrepresenterade inom (2) kriminalitet. För att 

det beror på många saker men det är det man måste tänka på. Och när invandrare kommer så 

kommer dom ju in i den klassen som är överrepresenterade inom kriminalitet. (1) Jag tror att en 

person som inte har mycket att förlora kommer att automatiskt vilja gå in i kriminalitet och det 

är inget man tänker att man ska.  

  

Intervjuare: Vi har ju pratat om mycket motsättningar i vardagen. Vad tror du annars att 

människor med invandrarbakgrund möter för motsättningar i vardagen? 

  

Ismael: Jag tror det är mycket saker. Mycket på grund av språket och på grund av att mycket är 

väldigt annorlunda än vad det är i vårt hemland. Alla människor kan inte anpassa sig jättelätt 

och det är svårt att veta hur exakt koderna fungerar och såna saker... Kösystem och sådana 

grejer. Man kan inte språket och det finns inget sätt som man kan kommunicera på... (2) och 

sådana saker... (3) Och du måste lära dig språket snabbt, du måste ut i arbetsmarknaden och 

såna grejer... det är en ganska, lång, lång och brant backe som man måste uppför för att komma 

in i samhället. (Ismael:11-12) 
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5.6 Anpassning och krav 
  

Flytten till ett annat land har för respondenterna inneburit utmaningar av olika slag, och att ålder 

vid flytten spelar roll för hur lätt det är att genomföra migrationen kommer igen i flera av 

intervjuerna: 

  

Jo om man är äldre så, då är det svårare att komma in än när man är barn. Det är nog därför 

jag känner lite ansvar att du vet göra något… (2) utbildning eller förbättra sig. För mina 

föräldrar kan inte bli av med den negativa bilden om sig när de kom hit sent, min moster, det tog 

henne typ 15 år att omutbilda sig här och så. (Asad:8) 

  

Bland respondenterna råder uppfattningen att det är svårare att tillskanska sig det nya språket när 

man är äldre, det som i ovanstående kapitel beskrivits som viktigast för att komma in. 

Svårigheten som äldre kan också förklaras av de strukturella krav som ställs, något som María 

fick genomgå innan hon kunde påbörja sina universitetsstudier: 

  

Det som var lite jobbigt var grejen med betyg. Att man ska översätta betygen från mitt land och 

så. (María:2) 

 

Och fortsätter: 

 

Alltså jag skulle till exempel börja med ingenjörsprogrammet innan jag kom hit... men när jag 

kom hit så insåg jag att jag måste liksom plugga, typ grejer som svensk historia och några andra 

ämnen som inte riktigt intresserar mig. (María:5) 

  

Ursprung kan även få konsekvenser på arbetsmarknaden vilket Laleh beskriver: 

  

Laleh: Till exempel det finns läkare här som kommer från andra länder (1) dom kan inte få jobb 

dom är till exempel på undersköterskans nivå fast dom är jättebra utbildade i sitt land. Men 

Sverige tar inte dom, även om här är det så brist på såna… (2) läkaren eller allt för dom säger 

dom kommer från andra länder. 

 

Intervjuare: Varför tror du att man väljer att inte anställa dom för då? 

  

Laleh: Systemet. Tror jag som gör så här, men tyvärr… (3) det är inte… (2) på såna grejer jag 

vet inte vad det beror på att dom gillar inte invandrare eller dom är... bara... (1) vill inte att dom 

ska vara med…(Laleh:12-13) 

 

Det är dock inte bara i institutionella miljöer som utmaningar möter den invandrade i det nya 

landet, utan även då individen nu befinner sig i ett samhälle där hon inte längre har den 

trygghetsbas som hon tidigare haft. Även om flytten skett med familj är det en isolerad position 
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med brist på sammanhang. Som invandrad, och definierad som avvikande, tenderar därför 

individen att inta en defensiv roll. Då hon ännu inte internaliserat det allmänna kunskapsförrådet 

är det svårt att se interaktionskedjor och leva upp till förväntat beteende: 

  

Man inte riktigt fattar hur det funkar. Man är inte riktigt van liksom och... det är också något 

med självförtroende skulle jag säga. För eftersom man ser så himla annorlunda ut och pratar 

lite konstigare också så kan man ha lite mindre förtroende [...] så i början är man lite mer så här 

rädd över att vara accepterad även om man redan är accepterad. Man kanske inte förstår (1.5) 

att de andra verkligen vill, de vill att du ska vara med. “Jamen varför skulle de vilja?” Jag 

pratar så konstigt, jag ser så annorlunda ut. (María:5) 

  

Detta tyder på något som ofta tas för givet, och något som för Ismael var speciellt svårt: 

  

Att ha föräldrar som inte har riktigt hundra procent koll på hur allting funkar. Svenska är inte 

deras första språk […] så det var mycket som man missade, och såna saker, information som 

inte nådde fram. (2) Man… (1.5) halkade efter med vissa saker som man inte kunde veta. Men 

det var tills jag kunde läsa (1.5) själv till hundra procent. Jag kommer ihåg fotbollsträningar till 

exempel, mycket misskommunikation. (1) Och det tror jag beror på att mina föräldrar inte kunde 

så bra svenska. (Ismael:14) 

  

Med två föräldrar födda i Sverige har en förstfödd bebis enligt SCB i genomsnitt 60.4 års 

aggregerat kulturellt kapital, vilket innebär en förståelse för hur det samhället fungerar. 

Samhällets andregörande av individer med utomsvenskt påbrå och rollpositioneringen som 

avvikande gör sig påmind hos respondenterna och speglar den konflikt sprungen ur en dualistisk 

tillhörighet: 

  

Jag är bara förvånad över folk som jag har växt upp med inte ser Sverige som sitt hem. Jag 

menar för mig är det enkelt, jag ser Sverige som mitt hem. (1.5) Ibland känner jag mig lite 

skyldig för att jag inte är tillräckligt somalisk, ibland måste man liksom välja (Asad:8) 

 

Även Eduardo, som tydligt definierar sig som portugis porträttrerar en liknande bild gällande att 

känna sig tvungen att välja en nationell tillhörighet: 

  

Det är tufft liksom, när man som har som två saker att välja mellan än när du bara har en sak. 

(2) Där har du skillnaden tror jag på invandrare och svenskar då för att dom lever ju i det här 

landet och dom har ju bara det här landet att välja på, invandrare har ju sina hemländer också 

så det blir svårt. (2) Dom får det svårare för dom måste nånstans välja mellan antingen gillar 

man ju sitt hemland mer eller så gillar man Sverige mer. (Eduardo:11) 

  

Det svenska systemet och målet om integration som en önskvärd process går här att tydligt 

identifiera. Respondenternas svar visar en bild av ett samhälle som kräver av dem att uppfylla ett 
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antal kriterier om anpassning. Individen ställs inför ett val om att rangordna sin nationella 

tillhörighet, och inför valet tillgriper respondenterna olika strategier. Eduardo väljer att enkom 

ansluta sig till det formella kravet som svensk medborgare och uttrycker tacksamhet över att vara 

här, men att han trots det först och främst är portugis. Asad och Ismael väljer en annan strategi 

och försöker integreras i samhället genom att tillskanska sig kulturen och språket vilket ger dem 

en bas för anspråk på medlemskap i gruppen svenskar. Asad beskriver sig därför som: 

  

Så även om jag är etnisk somalier så är jag kulturellt svensk. (Asad:5) 

  

Och utvecklar: 

  

Jag tänkter ofta på hur svensk man egentligen är, om man hinner tänka på det ibland.(1) Allt jag 

lärt mig, allt jag kan är från Sverige. (2) Jag kan inte motsvarigheterna i Somalia... Liksom vem 

är Selma Lagerlöf i Somalia? (Asad:10) 

  

Det underförstådda kravet om anpassning får konsekvenser för individen och hennes beteende: 

  

Jag är inte samma person som när jag flyttade men det kändes som jag var väldigt så glad och 

skrattade så mycket högre och så och hade mer kontakt och kände personer lite mer och så (2) 

Det känns som att i Sverige måste man hålla sig lugn och försöka ha lite avstånd (María:3) 

Även Laleh har anpassat sitt beteende: 

 

Vi som kommer från andra länder vi är vana att prata med folk, till exempel vi står på 

busshållplatsen men ni gör det inte, [...] 1000 personer stod och ingen pratar med varandra, 

ingenting. Men när det kommer invandrare hit och så småningom vi bli samma som er. (Laleh:4) 

 

Respondenterna har därmed frångått det gamla, men det nya är inte automatiskt tillgängligt. 

María utvecklar: 

  

Alltså jag vet inte om jag nånsin kommer vara svensk, för det är jag inte, fast jag är inte heller 

samma person som när jag flyttade hit. Jag kan inte säga att jag kommer bli svensk, jag kan säga 

att jag kan anpassa mig till svenskheten. Jag kan förstå hur man fungerar men jag tror aldrig att 

det kommer vara jag. (María:6) 

  

María beskriver jagets och identitetens karaktär som flytande och anpassningsbar, men hennes 

jag och kategorin svensk tycks dock oförenliga för henne i nuet. Men vad kan man då begära av 

de invandrande som flyttar till Sverige? De flesta respondenterna följer linjen om ett stort 

personligt ansvar: 

  

Alltså det är ett individuellt ansvar, vad kan landet liksom göra? Dom har ju dom reglerna som 

tycks vara dom bästa för samhälle sen om du inte tycker (1) att en sak är bra och du vill göra på 
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ett annat sätt, då är det ju fel utav dig (1.5) du ska vara tacksam över att dom släpper in dig och 

ger dig saker som ett jobb och sånt, speciellt i Sverige när du får massa bidrag för invandring 

(Eduardo:13) 

 

Jag tycker att man kan kräva att folk ska lära sig mer.. Folk kommer hit och bor hos sina 

släktingar, och barnen kan inte ens svenska. Jag menar jag kom hit och efter några månader så 

kunde jag svenska.. Man vill inte ha mer segregation och att folk håller sig till sina 

egenområden, man kan inte vara för snälla. [...] jag tror att man ska kräva lite mer. (Asad:9) 

 

Att anstränga sig behöver dock inte vara nog för att få känna sig tillhörig och Asad berör det 

ofrivilliga utanförskapet. Fast i en stigmatiserad roll kan individen sakna verktyg för att ta sig ur 

den, ställd mot samhällets tolkningsföreträde. Detta ger att anpassning kanske inte nödvändigtvis 

behöver vara ett potentiellt val, utan en omöjlighet: 

  

Det handlar nog om att det är en produkt av segregationen från när man var liten. Att man när 

man var mindre kanske bara umgicks med människor med invandrarbakgrund. Men kan man 

bara sitt eget språk och inte umgås med andra människor så är det ju mycket svårare att komma 

in. Om man inte har någon etnisk svensk kompis, så är det svårt, enkelt att hålla kvar vid det 

gamla, och svårt att släppa in det nya. (2) Till exempel att vi bara bodde med invandrare när vi 

kom hit. Det är definitivt en negativ produkt, att det är uppdelat. Vissa jag känner har inte 

kommit in i samhället än på grund av det. Det är inget dom tänker “jag vill inte vill bli svensk” 

utan det handlar bara om hur man har växt upp. (Asad:4) 

5.7 Interaktion 
 

Den sociala interaktionen har inte varit problemfri för respondenterna. Samtliga respondenter har 

haft erfarenheter av att någon gång i interaktion med andra känt sig annorlunda: 

  

Men man känner ibland när man är ute att nån inte vill ha mer kontakt, man vill prata men dom 

vill inte prata. (Laleh:3) 

  

Jag har varit här väldigt länge nu... Och det var nog lite mer i början att jag tänkte på att när 

man gick in i en affär så trodde folk att jag skulle sno massa grejer och sådär. (Asad:7) 

  

Man har alltid känt av att man är annorlunda. [...] Den här obehagliga känslan av att man 

liksom... (2) man inte är lika som dom andra. (Ismael:2) 

  

Ja självklart har jag känt mig annorlunda så är det väl men nu har det i och för sig blivit så stor 

grej [...] man har ju alltid känt sig annorlunda för man vet ju att man inte är som dom svenska 

pojkarna eller flickorna utan det är ju (1) självklart. (Eduardo:3) 
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Även om det inte av respondenterna betecknats som allvarligt så ger det uttryck för 

samhällstendenser vilka definierar olikhet: 

  

Det hände en gång att en kille bara “OJ du är svart”. [...] Jag störde mig lite grann på det när 

han sa det, kanske bara för att han sa det så kanske flera tänkte det. Jag menar jag kan också 

tänka det... (1.5) att jag är den enda svarta människan här, det tänker jag ju också. (Neneh:10) 

  

En liknande situation av särbehandling beskrivs av María: 

  

María: Man var på Stocken till exempel jag och min svenska kompis skulle lämna jackorna. Och 

vi hade bara varsin hundralapp, så var det typ två killar som tog pengarna och sånt så killen 

som fick pengarna av min kompis var typ ”ah trevligt och så” men när jag gav min hundralapp 

så var det ”men du måste ju ha växel med dig, alltid” och så här” du måste veta att du måste ha 

mynt och sånt” men varför säger ni inte till henne liksom? Varför just jag? Alltså… (2) det är så 

här... (1) och så en annan gång så träffade jag typ... (1) men det var en sån här en kille som jag 

träffade... på jag vet inte. Men jag pratade med en kille på en bar och han var (2.5) ja (2) han 

ville typ ragga och sånt. Och ja ba, nä men sluta och sånt. Han han bara “nej men vet du jag 

betalar skatt du borde göra vad jag vill”. Och ja ba, “vad säger du?” Jag fattade inte riktigt... 

varför (1) vad har det...(2) varför tog du upp det här nu...(3) på fyllan? 

  

Intervjuare: Var det som att du inte gjorde det då, eller? 

María: Nej eftersom han betalar skatt så måste jag typ göra vad han vill liksom, nåt sånt. Jag var 

bara VA?! Var typ... mindblown. Så jag gick typ därifrån bara, det är såna småsaker som jag 

inte riktigt fattar. (1.5) Men jag tror det händer till alla, nästan, som flyttar hit till landet. Några 

småsaker som man blir inte så himla ledsen men det borde inte vara så. 

  

Intervjuare: Vad tror du att det beror på? 

  

María: Jag tror definitivt att det är hur man ser ut. För att det är (1.5) det är så himla enkel att 

träffa en person som inte ser lika som en själv och börja prata engelska direkt. Och inte ens 

försöka säga hej. Och (1) ibland blir jag lite sur på det. Men jag kan förstå, man ser inte som... 

svensk ut. (María:11-12) 

  

María beskriver här hur hon avskilts som avvikande från den svenska normen och därför fått ett 

antal egenskaper tillskrivna sin person som en avvikande andre. Dessa små händelser ses i sig 

själva inte som ett problem, men då de är symptomatiska för respondenterna tyder det på en 

djupare strukturell problematik med en konsekvent särbehandling. María beskriver frustrationen 

över att inte bli sedd som subjekt, utan istället som del av en typifierad grupp: 

  

Man är liksom rädd att dom ska döma dig. Som till exempel... Eftersom jag är från Bolivia, det 

är väldigt typiskt att folk frågar mig om jag har kokain (1) alltid. Jag har inte riktigt fattat om 
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det är för att man vill göra en konversation eller prata om det någonting typ, “jaha jag kan 

något om Bolivia, det finns kokain där”. (1.5) Jag vet inte vad är tanken med det. Men ibland typ 

så här (1) Jag är inte ett land! Jag är inte kokain! (María:10) 

  

Maryam berättar vidare om hur det känns att vara bärare av ett visuellt stigma, i förhållande till 

en normativ svenskhet, och försvarsställningen det innebär: 

  

Alltså man har liksom taggen utåt hela tiden för bara att man inte vill att nån ska vara rasistisk 

och då blir man själv den som särar på vi och dom. (Maryam:10) 

  

Det som Maryam beskriver är att människor genom att anamma de typifieringar som finns blir 

en del av reproduceringen av grupperingarna och andregörandet. Ett “vi” och “dem” som 

förankras i det förgivettagna i interaktionen och därmed styr vårt handlande efter förväntningar 

därefter. Positionen som den andra är något samtliga av respondenterna fått känna av, och 

Miguel, som är född här, illustrerar nedan kraften i vithetens tolkningsföreträde gällande 

normativitet: 

  

 

 

 

I Sverige kunde jag under min uppväxt känna mig utanför och att jag inte tillhörde. Främst i nya 

miljöer bland människor jag inte kände, det behöver inte vara något uttryckligt som har hänt 

eller sagts så... bara en vag känsla som liksom gnager inom en att man kanske bemöts 

annorlunda beroende på hur man ser ut, som bottnar i de få gånger det faktiskt har hänt. Det 

kan vara mina egna förutfattade meningar om andra människors attityd mot mig jag projicerar 

på dom... Det försvinner ju äldre jag blir men ibland kan en nedsättande kommentar eller en 

händelse ta upp såna känslor till ytan igen och då känner jag mig utanför eller att jag inte tillhör 

liksom. (Miguel:1) 

  

Miguel beskriver här hur han tagit del av typifieringen från andra hållet, då han är visuellt 

avvikande förväntar han sig ett visst beteende. Övriga respondenter känner igen sig och beskriver 

hur det i Sverige trots idealet om olikhetsblindhet, eller kanske just på grund av det, finns en 

maskerad främlingsfientlighet. De finns en osäkerhet om huruvida det går att lita på 

medmänniskorna: 

  

Jag tror ofta det är lite så här smyg... om det händer så tror jag inte det är så här öppet så jag 

ska kunna se det om det händer mig själv (Maryam:14) 

  

Känslan av att inte veta huruvida någon dömer dig på grund av ditt ursprung upplevs som olustig 

och innebär att individen placeras i en konstant försvarsställning, där man är beredd på att få 

möta kritik gällande självet eller det land man kommer ifrån, och då förväntas att själv kritisera 
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det till förmån för ett svenskt ideal. Detta är en del av det andregörande och får konsekvenser då 

interaktionen inte sker villkorslöst, utan med ett konstant latent anpassningskrav. 

Respondenterna menar att det hade varit bättre med en öppnare debatt och jämför med andra 

länder: 

  

I Tyskland dom som gillar inte invandrare dom säger direkt till dom, men här i Sverige dom 

säger inte. Dom pratar så fint och så men när dom tänker då tänker dom nåt annat. (Laleh:9) 

  

Något som Ismael instämmer i: 

  

En grej som är lite läskigt med Sverige är att i andra länder så är man ganska ute med att man 

är fientlig mot invandrare. Medan man i Sverige så vet man inte riktigt vem som är rasistisk och 

sådär. [...] Men här känns det som att man gömmer sin rasism lite grann. Och jag tror att det 

kan vara farligt för då får man inte prata om det, och man får inte ut saker och ting. (Ismael:12) 

  

Maria tror att det är ett resultat av ett historiskt problem där olikhetsblindheten och självbilden 

som ett av världens mest emanciperade land lett till en rädsla för att bli förknippad med rasism: 

  

Ja, men man kan inte riktigt prata om andra kulturer utan att tolka det som rasism ja men man 

kan inte säga typ dom svarta människorna för man tolkar det som rasism. Men det är inte rasism 

och säga typ dom svarta människorna (1) för ja, det är som dom är? Varför skulle det vara 

rasism? (María:7) 

  

Detta rimmar även väl med den ovilja som finns mot att identifiera händelser som rasism, då det 

inte är förenligt med det allmänna kategoriseringsnät som utgås ifrån. Då typiferingarna befinner 

sig i konstant omförhandling och i behov av reproducering blir nya tendenser som dessa svåra att 

integrera då det kan tänkas leda till strukturell förändring. Förändring av samhällsstrukturer är 

något som förknippas med en hotbild, då den hotar den förutsägbarhet som är eftertraktad. Att 

respondenterna upplever att rasister inte är öppna med sina åsikter kan antas vara ett resultat av 

hur debatten kring invandring är konstituerad i Sverige. Det svenska samhället har en självbild 

som ett tolerant och öppet land där härkomst inte skall vara av betydelse. Därmed dikotomiseras 

verklighetsuppfattningen mellan ”svenskar” och ”de andra”, oavsett om dessa “andra” är 

invandrare, andra generationens invandrare eller icke-etniska svenskar, just det Hübinette menar 

försvårar debatten. 
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5.8 Framtid  

 

Respondenterna har olika syn och förväntningar på framtiden, men alla ser sig vara kvar i 

Sverige på något sätt. Eduardo är den som är mest ambivalent inför framtida boendeland: 

  

Ja, alltså det är lite svårförklarat men liksom min hem i Sverige det är här mitt liv tillhör, det är 

här jag jobbar det är här jag växt upp det är här jag... (1) ja har…(2) alla mina känslor så. Men 

där nere är det ju ändå mitt hem […]men här är ju min vardagliga liv det är ju det... men där är 

ändå... (1.5) när jag åker ner till Portugal så är där ändå mitt hur ska man säga då... (2.5) mitt 

hjärtas hem om man säger så där, jag hör hemma där, det är här jag vet att jag kommer hamna 

någon dag om man säger. […] Jag tror det är (1.5) jag tror att alla portugiser har den drömmen 

att nån gång komma hem igen, inte bara portugiser det tror jag alla invandrare har. (Eduardo:9-

10) 

  

I övrigt tycks respondenterna se sig själva som boendes i Sverige: 

  

Nu är det mitt hem, jag har gjort en plats här.[...] Jag har försökt så mycket. Jag har lärt mig så 

mycket (1.5) och jag har också fått så mycket tillbaka. (María:6) 

  

 

Något som Asad instämmer i: 

  

Ja Sverige är ju mitt hem så vart ska jag åka? Jag har bott i Uppsala mer än vad jag bott i 

Somalia så att ja.  Sverige har gjort mycket för mig. Kanske flyttar längst till Stockholm. (skratt) 

[…] Jag accepterade för länge sedan att jag… jag inte har haft anledning att flytta. Vart ska 

jag? Nej. Jag gillar Sverige så enkelt är det. Om jag hade… (2) Om Somalia vore lika bra som 

Sverige så kanske jag hade åkt dit och hjälpt till lite. (Asad:9-10) 

  

Många talar om möjligheten för barnen att blanda, att få känna sig svensk men ändå ha kvar ett 

andra språk och kulturella traditioner. Ingen som idag inte känner sig svensk tror sig heller i 

framtiden kunna göra det, även om de eventuellt tror sig kunna bli mer integrerade, illustrerande 

jagets processuella karaktär. Det är intressant att notera användandet av ”få” i citaten under, då 

det återigen speglar hur svårtillgänglig och avgränsad kategorin svensk är. Den starkt typifierade 

kategorin blir därför svårintegrerad i den egna identiteten. Att bli en boliviansk svensk eller 

svensk iranier tycks inte finnas som alternativ. För respondenterna betyder istället att bli svensk 

att göra avkall på sitt ursprung, något Laleh inte vill: 

  

Laleh: Jag vill gärna hålla kvar min iranska, alltså vissa bra sidor av iransk kultur [...] det är 

vissa saker som jag tar avstånd från men jag fokuserar på det positiva, det är det som utgör min 

identitet. (Laleh:6) 
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Intervjuare: Hur tror du att det blir för din dotter då? 

  

Laleh: Det är hon som bestämmer men [...] jag vill gärna att hon har vissa saker från Iran att 

hon ska ha dom och vissa saker som ni har, jag vill att hon ska få blanda. (Laleh:6) 

  

Denna mellanposition behöver inte upplevas som något negativt och María ser de kulturella 

fördelarna, även om hon kategoriseringsmässigt möter svårigheter: 

  

Jag är en blandning nu, det finns massor av saker som jag inte tycker om, ja typ, i bolivianska 

kulturen och jag tycker inte om grejer som är den svenska kulturen så jag tycker det är bättre att 

få plocka det bästa av allt. (María:6) 

  

På synen om hur respondenterna tror att samhället kommer utvecklas mot mångkulturell 

likställdhet är framtidsvisionen mörk, något som går stick i stäv med den överlag positiva tonen 

gällande Sverige som land. Kritiken riktas dock inte mot samhället, utan mot följderna i 

vardaglig interaktion. Den strukturella diskrimineringen maskeras därmed och samhället ges en 

tidsfrist för förändringsmöjligheter: 

  

Man är inte riktigt van med invandrare här [...] så invandrarna har inte riktigt gått så långt här. 

Jag tror det tar lite tid och acceptera ja, att de faktiskt bor här, ja, att vi bor här och att vi ska 

stanna här. (María:3-4) 

  

Laleh är inne på samma linje men hoppas att enticitet skall förlora sitt särskiljande genom mer 

nyanserade grupptillhörigheter, inte bara svensk eller invandrare: 

  

Det ska vara mer som i USA att här är tillexempel japaner, här är från Kina, till exempel araber, 

iranier inte bara invandrare och svenskar och så delar på oss utan alla är samma, alla har 

samma rättigheter. (Laleh:11) 

  

Trots att Laleh är medveten om problematiken med en onyanserad bild av härkomst använder 

hon sig själv av denna terminologi då hon beskriver dikotomiseringen mellan invandrare och 

svenskar. Problematiken med att försöka kritisera ett system med systemets egen vokabulär 

synliggörs, då det är på dess villkor eventuell reformering måste ske. Detta kan ses som ett 

tecken på den brist i adekvat terminologi svenska som språk innehar för att effektivt kunna 

adressera frågan. Miguel upplever sig sen Sverigedemokraternas frammarsch vara mer utsatt: 

 

Framför allt på nätet möts man av främlingsfientliga åsikter som man tidigare inte såg. En del 

av mina vänner har köpt den världsbild som sprids genom bloggar, och SD-sponsrade 

"nyhetssidor" som typ Avpixlat, och kan uttrycka främlingsfientliga åsikter i samtal med mig. 

(Miguel:2) 
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Ismael menar att för att minska segregeringen och uppdelningen krävs att människor interageras 

i tidigare ålder och drar paralleller till sin egen uppväxt: 

  

Under 8 an och 9 an [...] det var verkligen en uppdelning mellan invandrare och svenskar. De 

hade sina villafester och det var omöjligt att komma in. Och jag tror det skulle vara bra om man 

skulle få komma dit, då skulle man komma in i samhället snabbare. (Ismael:11) 

  

Även om han är skeptisk till att det kommer förändras ser han ändå en potentiell möjlighet om 

invandrade fortsätter att utbilda sig och därigenom komma in i samhällsstrukturen och 

möjliggöra förändring inifrån: 

  

Ju mer man lägger dom i den klassen som man sköter det nu så tror jag inte att det kommer att 

bli bättre, jag tror bara att det kommer att bli värre. Men också så är det så att fler invandrare 

utbildar sig och kommer in i kommunerna och arbetar med sociala frågor. [...]Att man har, (1) 

att dom som jobbat med detta har en viss medkänsla av vad som pågår vilket gör att 

integrationen kommer att bli lättare. (Ismael:15) 

  

Bilden av tid som en katalysator för minskad segregation och utanförskap är något som stöds av 

Asad som menar att: 

  

När jag kom hit på 90-talet så var det inte lika många invandrare i vissa städer som det är nu, 

det var mer segregerat förut. Alla invandrare bodde i egna områden… (2) tyckte jag... (1) Det 

var liksom en annan värld i skolan. (Asad:3) 

  

Avdramatiseringen av utomsvenskt påbrå och annan etnisk bakgrund har dock förbytts i en 

annan typ av xenofobi, som mer fokuserar på religion snarare än ursprung. På en inomsvensk 

nivå speglar det idealet om olikhetsblindhet som råder, att människan skall mötas som den 

individ hon är, inte den etnicitet hon tillhör: 

  

Det är bara lite fördomar och sånt när man går i butiker och så. Så nu är det ju de fördomar 

som man ser är från samhället, med islam och folk antar att man tror på allt… (1.5) att kvinnor 

inte har någon rätt och sådär. [...] Det är det jag pratar om också att islamfobin är mycket 

större idag generellt. Den påverkar mig mer för att min familj är religiös. Man får mer frågor 

om islam och sådär än att förut var det mer “du är från Afrika”, mer om min hudfärg, nu 

handlar det mer om religion. (Asad:8) 

  

En annan stor komponent är att det speglar en mer global debatt där det sedan 11/9 pågått en 

uppdelning mellan kristna västerlänningar, ledda av USA och de andra, utgjorda av muslimska 

terrorister: 
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Hoppas samhället blir mer jämlikt, men det beror också på folket som tror att alla muslimer är 

terrorister, men det är inte så [...] att alla är så här bara för att nån iranier är så här men…(2) 

det blir så där [...]om man gör nåt fel då är alla så där. (Laleh:11) 

  

Vilket också visar på hur starka typifieringarna, även kategorier vilka uppenbart är så heterogena 

som en hel folkgrupp. 

 

5.9 Sammanfattande analys 
 

Undersökningen har utformats efter fyra frågeställningar och försökt uppfylla syftet om att 

belysa individer med utomsvenskt påbrås vardag i Sverige. Gällande de första två 

frågeställningarna, hur respondenterna upplever Sverige och svenskhet och vilka villkor som 

möter dem, går det i respondenternas berättelser att urskilja en serie generella mönster. 

Typifieringen invandrare innebär tillskrivning av en rollposition vilken inte är lätt att komma 

undan. Trots att den typiske invandraren i egentlig mening inte existerar är den skapad i 

förhållande till någonting normativt. Detta faller naturligt då invandring per definition sker på 

värdlandets villkor i form av lagar och regler, något som ställer den invandrade i en 

beroendeställning och en initial maktbalans etableras.  

De förväntningar kopplade till invandrarrollen tycks respondenterna effektivt ha internaliserat 

och därmed intagit en utanförposition, något som också paradoxalt nog tycks krävas för att 

integreras. Integrationen och medlemskap sker på majoritetgruppens villkor och därför följer ett 

antal förväntningar om visad tacksamhet och ansträngning vilket i praktiken innebär att 

medlemskapet sker på villkor av detta utbyte och acceptans av utanförskapet som en del av 

identiteten. 

  

Trots påtagna roller om utanförskap och en uttryckt bild av Sverige som genomgående positiv 

finns det vissa tendenser i intervjuerna vilka inte är lika positiva. Förutom Asad och Ismael 

menar de andra respondenterna inte att de själva har blivit utsatta för direkt särbehandling, utan 

främst en egen känsla av annorlundaskap. Det kan dock argumenteras för att det inte krävs en 

uttalat rasistisk kommentar eller att inte få ett jobb för att utanförskapet skall reproduceras, i 

likhet med den osynliggjorda strukturella rasism som redogjorts för ovan. Att det faktiskt 

föreligger en problembild synliggörs i respondenternas framtidssyn. Den positiva bilden blir här 

skev, då förhoppningar uttalas om att det kommer bli bättre, implicit menandes att det inte är bra 

nu. Ansvaret tillskrivs dock främst individer, och mer förväntas av invandrade än svenskar för 

förändring. Svenskars tillkortakommande försvaras eftersom de inte är vana med invandrare här 

och att det är en fråga om tid, medan invandrarna bör anstränga sig för att integreras 

språkmässigt och kulturellt då det inte är deras land. Maktbalansen gör sig därmed påmind då 

majoritetsgruppen är i en fördelaktig position som anses ägare till landet och invandrade enbart 

som gäster.  
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Maktens tolkningsföreträde är inte något som kan underskattas och det är lätt att glömma det 

osynliga utgångsperspektiv det utgör. Vithet är någonting normalt, och ingenting som reageras 

mot. Genomgående i intervjuerna upprepas tacksamhet, något som illustrerar rollen 

respondenterna intar. Detta blir också tydligt när en av få negativa aspekter adresseras i den 

svenska smygrasismen då den aktualiserar försvarsställningen som hela tiden ligger förborgad 

strax under ytan. Gällande den fjärde frågeställningen om vad som skapar tillhörighet identifierar 

respondenterna språk som nyckel till det svenska samhället och vikten av språket tycks inte nog 

kunna betonas. Respondenternas stora fokus vid språket väcker en fråga. Om deras agerande 

baseras i förväntat beteende, är det då samhället som sätter stor vikt vid språkkunskaper som 

särskiljare för bra, eller mindre bra, integrerade invandrare? Då assimilering definierats som 

någonting positivt blir det viktigt att försöka leva upp till idealet och språk kan antas fungera som 

ett bevis på hur långt individen kommit.   

 

Även om mycket är lika bland respondenterna finns det dock ett antal skillnader som är viktiga 

att belysa. Det finns en tydlig skillnad mellan hur pregnant de manliga och de kvinnliga 

respondenterna upplever utanförskap, och även för de olika manliga respondenterna. För Asad 

och Ismael gör sig rollen som avvikande påmind frekvent och de tycks fast i ett gränsland. För 

Miguel, som är född i Sverige, tar sig inte denna konflikt uttryck på samma sätt, och inte heller 

för Eduardo är uppfattningen att vara annorlunda lika stor. Detta kan tänkas ha sitt ursprung i de 

olika typifieringarna. Asad och Ismael passar i högre grad in på den klassiska typifieringen 

”invandrarkillen”, då de kommer från flyktingländer och har namn vilka har islamsk 

konnotation. För Miguel och Eduardo är villkoren annorlunda, då de har namn och ursprung 

vilka inte lika väl faller under den klassiska typifieringen. Eduardo har också sitt ursprung inom 

Europa och EU vilket ger honom en större rätt att hålla kvar vid sitt ursprung då det inte är 

förknippat med samma sociala stigma.   

  

Gällande den tredje frågeställningen, hur relationen idag ser ut till ursprungslandet tecknar 

respondenterna olika bilder. De olika strategierna för assimilering leder till frågan om individen 

verkligen är tvungen att välja en nationalitet? I intervjuerna är svårigheten med att befinna sig i 

gränslandet tydlig och olika strategier väljs för att skapa identitetsmässig stabilitet. Maryam 

utgör en pol med ett nära komplett avkall på sitt ursprung. För henne möjliggörs det då hon är 

född här och har ett legitimt anspråk på att tillhöra kategorin svensk. Asad och Ismael strävar 

också efter att finna identifikation med gruppen svenskar och skapa sammanhang genom att 

engagera sig och försöka internalisera den svenska kulturen. De möter dock svårigheter då de 

tillskrivs en utanförposition och ett annorlundaskap, och Maryam berättar hur hon måste försvara 

sin position, både mot andra med utomsvenskt påbrå såväl som mot svenska kompisar. Eduardo 

väljer en annan strategi och identifierar sig som portugis till hjärtat, och även om han är tacksam 

över det han kallar sitt vardagliga hem i Sverige, är det ändå i Portugal han ser sig komma 

tillbaka till. Det blir därmed närmast som att han är här på ett tillfälligt besök, trots att han bott i 

Sverige i 25 år och ser sina framtida barn växa upp här. 
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6. Avslutande diskussion 
 

6.1 Summering 
  

Uppsatsens syfte var att kartlägga den individuella upplevelsen av tillhörighet och utanförskap i 

Sverige för människor med utomsvenskt påbrå. Genom kvalitativa intervjuer har medgångar och 

motgångar i vardagen beskrivits vilka tecknar en bild av respondentens verklighet. Denna bild 

förstås mot en bakgrund där världen i begreppslig mening är en produkt av social interaktion, 

och där strukturell särbehandling är något internaliserat i de socialt konstruerade normerna. 

Respondenterna har olika relation till landet Sverige som de alla, om än på olika sätt, kallar hem. 

Samtliga respondenter är noggranna med att uttrycka tacksamhet över möjligheten att, som de 

säger, få vara här, och att leva i Sverige blir därmed någonting positivt. Etablerandet av 

maktstrukturen påverkar individen och hennes förhållande till ursprungslandet, då det svenska 

internaliseras som någonting mer positivt och premieras, vilket leder till skuldkänslor över den 

svalnande relationen till ursprunget. Språket, meningsfulla relationer och engagemang är det som 

respondenterna bedömer avgörande för att känna tillhörighet. 

 

Genom normativa krav om assimilering och integration placeras individen i ett gränsland mellan 

att definieras som icke-svensk i Sverige, men samtidigt inte ha kvar den ursprungliga nationella 

tillhörigheten. Medlemskap i kategorin svensk blir därför svårtillgängligt och något som måste 

försvaras och argumenteras för, både mot så kallade etniska svenskar som mot invandrade 

svenskar. Utomlands är dock kategorin mer tillgänglig då den inte på samma sätt ifrågasätts och 

diskrepansen inte tydliggörs i form av markörer som utseende och språk. Just språket identifieras 

som den faktor som är viktigast för att känna tillhörighet. Genom språket skapas 

interaktionsvägar vilka innebär ett medlemskap i en större grupp och ett sammanhang. Att vara 

utanför är inte ett lätt ok att bära, vilket träder fram i hur respondenterna väljer att tala om 

episoder gällande särbehandling. Det som de själva blivit utsatta för marginaliseras som 

petitesser och närmast rättfärdigas och mer strukturella tendenser objektiveras och reproduceras. 

Det handlar inte längre om självet som blir diskriminerad om det finns en systematisk 

särbehandling baserad på etnicitet, utan istället handlar det om en relation mellan invandrarna 

och samhället, en relation där respondenterna genomgående ställer sig utanför båda dessa 

grupper och problembilden rör därför inte det egna subjektet. Detta synliggör mellanpositionen 

och pendlingen mellan olika grupper. Trots att de identifierar sig som invandrare och icke-

svenskar berör den strukturella rasismen ”invandrarna” som en grupp respondenten inte tillhör. 

  

Utifrån respondenternas berättelser tycks det egentligen inte finnas något val om att behålla den 

ursprungliga nationella identiteten. För att uppfylla det normativa kravet om assimilering krävs 

avkall på ursprunget. Assimilationen verkar dock oavsett inte gå att genomföra då 

kategoriseringsschemat utgör en tydlig definition av vad svenskar och invandrare är och erkänner 

inte medlemmar som inte fullt ut uppfyller kraven. Medborgarskap och personnummer är inte 
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nog för att få vara svensk, utan istället klassas individen som svensk medborgare eller nysvensk. 

Typifieringarna tycks också ha en dimension gällande kön, då kvinnor och män möter olika 

svårigheter i vardagen. Detta kan kopplas till att kvinnor i mindre utsträckning uppfattas som ett 

hot om samhällelig förändring och strukturell instabilitet. Trots en självbild som jämställt, 

demokratiskt och antirastiskt tycks en vit hegemoni vara förhärskande där mörk hud avviker.       

6.2 Övergripande diskussion 
  

Under det senaste decenniet har främlingsfientliga vindar blåst i Europa, en avoghet som inte 

riktar sig mot vita västerlänningar utan mot utomeuropeiska immigranter. I kölvattnet av den 

ekonomiska krisen har klimatet hårdnat än mer. Samtidigt menas att Sverige har västvärldens 

bästa integrationspolitik, antidiskrimineringslagar och tolerans gentemot invandrare. Detta går 

också igen i den officiella linjen men i praktiken tycks verkligheten vara en annan. Systematisk 

diskriminering och en strukturell rasism tycks vara förhärskande och diskrepansen mellan teori 

och praktik, typifieringar och verklighet, är något respondenternas berättelser bekräftar. 

Internaliseringen av det allmänna kunskapsförrådet får som följd att en andreposition tillskrivs 

självet och placerar individen strax utanför. Känslan av tillhörighet är inte någonting som 

kommer automatiskt med ett formellt medborgarskap, men dess symboliska värde i form av ett 

kvitto skiner igenom. Svensk som kategori definieras av samhället som någonting normativt 

önskvärt, och ambitionen att försöka uppfylla dessa normer framgår i resultatet. Vikten av språk, 

en tydlig markör för hur långt man kommit, framhålls vilket därmed bidrar till reproduceringen 

av samhällsordningen då individen genom att definiera sig som bättre distanserar sig från något 

sämre, de så kallade dåliga invandrarna. Mellanpositionen tydliggörs då även om det finns en 

viss sympati för invandrare framgår det att samhället mycket väl kan ställa högre krav om 

personlig ansträngning. Vissa av respondenterna menar sig bli glada när de ser invandrare som 

pratar bra svenska och anstränger sig för att integreras istället för att komma hit och förvänta sig 

bidrag och tro att man är kvar i det hemlandet. 

  

Men måste man då vandra denna väg? Att se språket och kulturell assimilation som delmål på en 

väg mot att bli så svensk som möjligt. Resultaten visar att tillhörighet inte bara är beroende av 

strukturella villkor utan också av omgivningen. Tillhörigheten måste förstås kontextuellt och inte 

som en statisk relation, utan som någonting flytande vilket formas och skiftar beroende på 

sammanhang. Terminologin gällande invandringspolitik och invandring delar inte denna 

pragmatism, och har en tydligt normativ klang. Ingen av respondenterna talar om att inte vilja 

vara svensk, utan istället om att inte kunna och kategoriseringarna tycks därför fastställda. 

Språket sätter gränserna för vad som är möjligt eller ej, något som förklarar den pendelrörelse 

mellan olika grupper som tidigare identifierats, då inget alternativ kan fånga en flytande 

tillhörighet. Kravet om assimilation syns också när respondenterna beskriver hur de förändrat sitt 

beteende då upplever krav om att vara lugna och reserverade, inte längre hälsa på främlingar och 

vara tyst i väntan på bussen. De olika kraven är motsägelsefulla och individen förväntas 

anstränga sig och prata men måste göra det lugnt och reserverat utan att störa någon. 
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Assimileringen sker därmed fullkomligt på samhällets villkor och det är upp till individen att 

lösa uppgiften. Den genomgående positiva bilden dessa utmaningar till trots föranleder tankar 

om att kategoriseringsnätet påverkat intervjuerna. Då båda utförarna av undersökningen är så 

kallade etniska svenskar kan det tänkas att maktstrukturen mellan grupperna påverkat 

respondenternas svar gällande landet som helhet, och bristen av ett resultat kan tolkas som ett 

resultat i sig.  

  

Sammanfattningsvis har undersökningen visat att relationen till Sverige som utlandsfödd, eller 

med utomsvenskt påbrå, är komplicerad. Kategoriseringsnätet som utgör den samhälleliga 

begreppsramen är inte kapabel att låta dem realisera sin egen identitet utan individen tvingas 

välja en redan befintlig kategori, att försöka bli svensk, något som dock tycks omöjligt, eller 

acceptera ett stigma som avvikande invandrare. Samhället bör dock ses som en produkt av sina 

medborgare och förändring är därför möjlig genom ett åsiktsskifte och en medvetenhet bland 

dem. En mer öppen dialog där mindre krav ställs på statiskt inrutande av individer kan därför 

vara en potentiell lösning genom att skapa ett samhällsklimat där alla får möjlighet att känna 

tillhörighet. Förändring är dock inte lätt, då det sker på samhällets djupt rotade terminologiska 

villkor och skiftningar i typifieringar utifrån deras tolkningsföreträde av situationen. Det är 

därför vitalt att begrepp som idag är förgivettagna ifrågasätts och moderniseras för att bättre 

motsvara den samhällsstruktur de idag används för att förklara. 

6.3 Implikationer för forskning och praktik 
  

Vardagsrasismen är ett problem som är akut. Invandringen till Sverige är fortsatt hög och så 

kallade andra generationens invandrare fortsätter öka, och att alla dessa nya svenskar inte ges 

möjlighet att få en rättvis bedömning ter sig paradoxalt med den svenska självbilden som 

emanciperat i beaktning. Föregående mening tyder på problematiken, det saknas idag en allmänt 

vedertagen terminologi för att rättvist ge människor en identitet. Beroende av kategoriseringar 

letas det istället efter gamla begrepp och termer som reproducerar en skev maktstruktur. Att 

adressera problematiken och föra en öppen debatt är ett bra första steg mot en öppnare 

samhällskultur, något som innebär en frångång från det klassiska olikblindhetsidealet och genom 

att vara öppen för skillnaderna se likheterna. Detta kan vara början på en frångång från det 

klassiskt maktrotade synsättet och en ommålning av den svenska självbilden med andra färger än 

bara gult och blått. 

  

Mycket av tidigare forskning har ett ekonomiskt, antropologiskt eller kulturgeografiskt synsätt 

men vikten av att belysa den individuella upplevelsen går inte att överskatta då det är genom den 

praktiken skiner igenom teorin. För framtida forskning skulle därför fortsatt arbete med 

människors narrativ vara att rekommendera, och genom dem belysa den kontextuella 

tillhörigheten och vikten av grupptillhörighet. Tillhörighetsdynamiken är ett intressant 

forskningsområde och mer utförligt identifiera vad som sporrar känslan är ett uppslag för en 

undersökning. Är till exempel utbytet centralt, att någonting symboliskt betalas för att få del av 
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någonting annat? På ett mer makroorienterat plan är möjligheten till kosmopolitisk identifiering 

en möjlig forskningsväg. Är det i en globaliserad värld möjligt att frångå de klassiska nationella 

identiteterna och istället känna identifikation med en europeisk gemenskap och vara europé? 

  

Avslutningsvis bör poängteras att denna uppsats genomgående identifierat tillhörighetens 

kontextuellt betingade karaktär och den förgänglighet den besitter. För framtida forskning finns 

det därför skäl att tala om flytande tillhörighet, för att mer adekvat beskriva dess karaktär. 

Tillhörigheten, eller bristen därav, är ingenting automatiskt nedärvt utan istället ett aktivt val som 

sedan kan nekas eller accepterats av den grupp individen är medlem i och blir därför något vilket 

utgående från självet ges en natur av realitet beroende av andra.  
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1. Bilagor 

 

1.1 Introduktionsbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Socialpsykologi C vid Sociologiska institutionen på Uppsala 

Universitet och gör nu vår Kandidatuppsats som behandlar social tillhörighet bland människor 

med utomsvenskt påbrå i Sverige. Vi vill genom samtal undersöka hur man upplever sin 

individuella situation i dagens samhälle. Detta uppsatsämne anser vi vara viktigt att belysa och vi 

har därför tillfrågat dig att delta i vår undersökning. Hur väl känner du dig inkluderad i det 

svenska samhället? När uppfattar du dig vara exkluderad? Begrepp som vidare kommer att 

behandlas är tillhörighet, svenskhet och identitet. 

 

Intervjun kommer att vara anonym och du har fria rättigheter att avsluta intervjun när helst du 

önskar. Intervjun kommer att hållas i en neutral miljö på dina villkor. Intervjun kommer vidare 

att spelas in med hjälp av ljudupptagare och ingen annan än vi kommer ha, eller få, tillgång till 

ljudupptagningen.  

 

Vi tackar för din medverkan och tveka inte att höra av dig med frågor eller för information.  

 

Med vänliga hälsningar 

Uppsatsförfattare 

Anna Nordstrand och Daniel Swedling 

073-7184053  

070-2754857 

 

 

Kontaktuppgifter till vår handledare för andra eventuella frågor: 

Hedvig Ekerwald, Professor vid sociologiska institutionen, Uppsala Universitet 

hedvig.ekerwald@soc.uu.se 

Tjänstetelefon: 018- 471 51 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hedvig.ekerwald@soc.uu.se
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1.2 Frågeguide 

 

 

Vem är du? 
- Berätta om dig själv. Namn, ålder? 

- När kom du till Sverige? 

- Varför flyttade du hit? 

- Vad är din huvudsysselsättning i Sverige? 

 

 

Hur är Sverige för dig? 
- Förhållande till svenska institutioner (sjukvård, skola etc.)   

 - Om du blir sjuk, känner du dig trygg, varför / varför inte? 

 - Vad har du för personlig relation till skolan - känns universitetet tillgängligt? 

- Känner du dig välkommen?  

- Om jag säger svensk gemenskap - vad säger du då? 

- Är det något som du ansett har varit svårt sen du kom hit? 

 

 

Om första generationen: 

-Vad hade du för tankar när du visste att du skulle till Sverige? 

-Beskriv din första tid här, vad kommer du ihåg? 

 

Om andra generationen: 

 - Har du varit i dina föräldrars hemland, vad hade du för förväntningar och tankar? 

 - hur var det sen där då när du åkte? 

 

Vad tycker du själv att du är? 
- Vad förknippar du med din sociala tillhörighet? Vilka faktorer?  

- När känner du dig “så” (tillhörighet) exemplifiera olika tillhörigheter 

- Identifierar du dig med en särskild nationalitet? 

 - Vad har du för relation till ‘hemlandet’? 

 - Är den problematisk? Är det lätt att åka dit? Känns det som hem, eller borta? 

- (Hur) identifierar du dig som svensk? finns det egenskaper som sporrar tillhörighet? 

 - Varför / Varför inte? 

 - Vad skulle krävas för det? 

 - Hur tror du, och hur vill du, att dina barn skall identifiera sig? 

 

 

 - Hur tycker du svenskar är? finns det några generella tendenser? 

 - Hur ser din relation till det du definierar som svenskar ut? 
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Exempel/Erfarenheter. 
- Kan du ge något exempel på när du upplevt dig vara väl inkluderad i det svenska 

samhället?  

- Om  du kommit senare i livet; har du känt dig välkommen och känt att du fått nog med 

hjälp? 

- Upplever du att att Sverige har förändrats över tid med tanke på Sverigedemokraternas 

växande storlek? Har du märkt någon skillnad i hur du blir bemött? 

- Motsättningar i vardagen?  

 

Framtiden? 
- Vad och var är du om tio år?  

- Hur ser din framtid ut?  

- Är du i Sverige? 

 

 

 

 

 

 


