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Förord 

Jag vill ta tillfället i akt att tacka de intervjupersoner som har ställt upp i denna undersökning. 

Ett stort tack vill jag även ge till min handledare Marta Cuesta som har engagerat sig och varit 

ett stort stöd genom hela processen. Jag vill även tacka Anders Nelson som ingår i 

forskargruppen SOLUR på Högskolan i Halmstad med projekt som har varit inspirerande för 

min undersökning.   



Abstrakt (svenska) 

Denna undersökning är en kvalitativ studie som utgår ifrån ett konstruktivistiskt angreppssätt. 

Samtidigt har den inspirerats av en etnografisk metod i kombination av en minnesarbetsmetod 

som bygger på minnen i form av olika händelser som ägt rum under tre år som tidigare 

student i programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete. Huvudsakligen är 

kvalitativa intervjuer grundläggande för det empiriska material som analyserats. 

Undersökningen är baserad på fem intervjuer av högskolestudenter med annat etniskt 

ursprung än svenskt på Högskolan i Halmstad, fyra kvinnor och en man. Syftet är att se på hur 

högskolestudenter med annat etniskt ursprung än svenskt förhåller sig till representationer av 

etnicitet. Undersökningen har genererat ett nytt begrepp, positionering, i syfte att förstå hur 

representationer av etnicitet kommer till uttryck. Resultatet visar bland annat på att begreppet 

etnicitet upplevs som negativt av respondenterna vilket beror på andra studenters, med 

svenskt etniskt ursprung, samt lärares föreställningar kring det. En ”vi” och ”de” känsla 

uppstår, och detta är ett resultat av dessa föreställningar som i sin tur leder till att olikheter 

positioneras. Det framhävs även att respondenterna medvetet positionerar sig själva vilket kan 

tolkas som en av flera orsaker till varför differentierade etniska grupper uppstår. De teoretiker 

som använts i undersökningen är bland annat Howard, S Becker och Thomas Hylland 

Eriksen. För att ytterligare belysa vissa aspekter som framkommit, har delar av Frantz Fanon- 

och Paulina de los Reyes teorier använts för att skapa en slags teoretisk modell som behandlar 

det fenomen som studeras.   
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Abstract 

This study is a qualitative study based on a constructivist approach. Meanwhile, it draws on 

an ethnographic approach combined a working memory based on memories in various events 

that took place three years in a former student in the program for sociology and social 

development. Mainly qualitative interviews are essential for the empirical material analyzed. 

The study is based on interviews of five college students with an ethnic origin other than 

swedish at Halmstad University, four women and one man. The aim is to look at how college 

students with an ethnic origin other than swedish relate to the representations of ethnicity. The 

investigation has generated a new concept, positioning, in order to understand how 

representations of ethnicity are expressed. The results show, inter alia, that the concept of 

ethnicity is perceived as negative by respondents due to other students, with the swedish 

ethnic origin, as well as teachers' beliefs about it. A "we" and "they" feeling arise, and this is a 

result of these beliefs, which in turn leads how differences are positioned. It also highlights 

that respondents consciously positioning themselves which can be interpreted as one of 

several reasons why differentiated ethnic groups occur. The theorists used in the study include 

Howard, S Becker and Thomas Hylland Eriksen. In order to further illustrate certain aspects 

that emerged, are part of Frantz Fanon and Paulina de los Reyes theories used to create a sort 

of theoretical model that treats the phenomenon.
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1. Inledning 

Under min tid som student på Högskolan i Halmstad har jag som säkert många andra 

studenter utvecklats som människa då jag har fått mer kunskap och lärt känna nya människor. 

När det gäller mig själv anser jag att tiden som student har lett till att jag har förstärkt min 

självbild vilket gör att jag känner mig tryggare som människa. Höstterminen 2006 påbörjade 

jag för första gången som nybörjare mina högskolestudier för programmet sociologi och 

socialt utvecklingsarbete. Förväntningarna som jag hade stämde någorlunda överrens med hur 

det skulle bli men något som förvånade mig en aning var att det fanns väldigt många studenter 

med utländsk bakgrund som studerade. Att det fanns många utbytesstudenter var jag 

medveten om men att studenter med utländsk bakgrund som var bosatta i Sverige var så pass 

omfattande hade jag ingen aning om. Med tiden integrerade jag mig mer och mer som student 

vilket fick mig att börja fundera över hur en student med annat etniskt ursprung än svenskt 

identifierar och positionerar sig själv. Dessa funderingar var exempelvis frågor som, hur 

bearbetar studenter med annat etniskt ursprung än svenskt sig själva i relation till andra? Min 

egen bakgrund, samt erfarenheter och upplevelser har med stor sannolikhet påverkat mitt val 

av uppsatsämne eftersom mina båda föräldrar är utlandsfödda vilket kategoriserar mig som 

student med utländsk bakgrund. På sättet hur studenter identifierar och positionerar sig själva 

och för att få ett bättre grepp om vad positionering innebär förklarar Ruth Frankenberg (1993) 

i sin studie att ”vithet” är en position av strukturella fördelar och ”ras” privilegier. Det är 

utifrån denna förutsättning som ”vita” människor förstår andra, samhället och sig själva. Vem 

ingår då i den vita gruppen? Hon menar att det är socialt konstruerat och måste ses i relation 

till historiska, politiska, sociala – och kulturella processer vilka har skapats av dominans i 

förhållande till olika sociala rum och kontexter (Frankeberg, R. 1993:1-7).      

Inledningsvis följer en text, en kort beskrivning av en händelse under min tid som student 

vilken kommer att följas upp av ett antal till händelser genom kapitlet. Parallellt med dessa 

händelser kommer rapporter, hämtade från statistiska centralbyrån, samt ett pågående 

forskningsprojekt i Högskolan i Halmstad att presenteras. Detta för att ge dig som läsare en 

närmare blick på vad undersökningen kommer att handla om.    

Händelse 1 – Första dagen i skolan 

Året var 2006, på hösten, då jag för första gången satte min fot i Högskolan i Halmstad. Denna 

dag var det upprop och introduktion där samtliga studenter skulle infinna sig för att registrera sig 

till det valda programmet. När jag kom till skolan hittade jag fort vilken sal vi skulle vara i. 
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Nervös som jag var, med tanke på att jag inte kände någon, såg jag ett antal spridda studenter 

utanför salens ingång. Vissa satt ner längs korridorens bänkar, andra stod upp lutandes mot 

väggen, några i grupp och några ensamma. När jag närmade mig massan, som jag antog var min 

blivande klass möttes jag genast med blicken av ett gäng studenter, en kille och tre tjejer, som 

satt ner vid en av bänkarna och jag gick fram direkt, eftersom det var ett bra tillfälle att skapa 

kontakt med tanke på att jag inte kände någon, och frågade; ”Ska ni läsa sociologi?”, ”Ja” 

svarade nästan alla samtidigt då killen i gänget kort efter uttryckte ”Alex heter jag, vill du slå dig 

ner?” Givetvis ville jag slå mig ner och genast kände jag en stor lättnad. ”Var kommer du ifrån?” 

frågade Alex. ”Jag är född i Sverige men mina föräldrar är från forna Jugoslavien” svarade jag. 

”Haha” utbrast han och sa, ”Det gör mina föräldrar också!” Efter en kort stund då vi hade 

berättat lite om varandra kom vi in på en diskussion då alla var överens om en sak. Vi var alla 

rätt förvånade över att det var en hel del studenter med utländsk bakgrund som skulle börja 

programmet då en av tjejerna sa, ”Vad häftigt, jag som trodde jag skulle vara ensam invandrare i 

klassen”.    

Enligt statistiska centralbyrån på uppdrag av Högskoleverket var det totala antalet 

högskolenybörjare läsåret 2001/02, studerande som för första gången bedrev högskolestudier 

78 400. Högskolenybörjare med utländsk bakgrund, d.v.s. personer födda i Sverige med två 

utlandsfödda föräldrar och personer som själva var utlandsfödda uppgick till cirka 10 000. 

Detta var en ökning med 12 procent jämfört med året innan. När det gäller utbytesstudenter 

som var nybörjare var det 7 220, en ökning med 11 procent (www.scb.se).  

År 2007/08 påbörjade drygt 87 000 personer att studera vid högskolan vilket var 5 800 fler än 

föregående läsår. En del av ökningen stod utländska studenter för. Sedan slutet av 1990-talet 

har en stor ökning skett av utländska studenter och på grund av detta har det medfört att de 

utgjorde 25 procent av samtliga nya studenter läsåret 2007/08 (www.scb.se). 

Händelse 2 – Klassens första föreläsning  

Under en dag då klassen hade föreläsning, någon gång i början av terminen, skulle vi dela in oss 

i grupper om ungefär fyra personer för att diskutera kring ett antal frågeställningar som vi fick 

av läraren. För min del var det inte svårt att bestämma med vilka jag ville ha som grupp. Alex 

och de tre tjejerna som jag lärde känna redan första dagen och som jag hade bäst kontakt med 

kände jag var det mest naturliga valet vilket också var ömsesidigt från deras sida. Något som jag 

la märke till denna dag var hur studenterna delade in sig i grupper. Grupperna, inte alla men 

många av dem bestod av studenter med invandrarbakgrund, som man inte minst kunde se genom 

utseendet eller språket eftersom man klart och tydligt kunde höra att det inte vara svenska som 

talades.    

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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Vidare följer en kort redovisning av ett forskningsprojekt tillsammans med en statistisk 

rapport, som har varit en inspirationskälla för min undersökning. Den handlar om före, under 

och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad år 2007-2012 som bedrivs av forskargruppen 

SOLUR. Projektet behandlar studier om lärande och utbildningsrelationer.   

I projektet ingår det lite mer än 600 studenter som påbörjade studierna höstterminen år 2007 

och cirka 500 höstterminen år 2008. Studenterna är fördelade på högskolans fem sektioner i 

16 grundutbildningsprogram/inriktningar. Projektet följer studenterna under 5 år där de tre 

första åren innefattar deras utbildning medan det i de två sista åren fokuseras på studenternas 

liv efter grundutbildningen.  

I en delrapport från detta projekt redovisas data och analyser i relation till de studenter som 

påbörjade sina programstudier höstterminen 2007. Projektets syfte var att beskriva studenters 

bakgrund utifrån tre centrala temana, aktörskap, yrkesorientering och bildning. Även att 

studera samband mellan bakgrundsfaktorer, föreställningar, intentioner och prestationer under 

det första året var också syftet.  

Resultatet visar på att studenterna som läser ett grundutbildningsprogram på Högskolan i 

Halmstad har gjort ett positivt val på det sätt att de inte har valt högre utbildning för att slippa 

vara arbetslösa. Studenterna ser utbildningarnas bildande som yrkesorienterade aspekter och 

som viktiga och det har även framkommit att utbildningens betydelse för det framtida yrkesliv 

får större betydelse efter hand som de studerar. Efter det första studieåret konstateras det att 

studenternas prestationer varierar och att kön och kulturell bakgrund har betydelse i detta 

sammanhang. De som presterar betydligt bättre är kvinnor och studenter med nordisk 

bakgrund. Män och studenter med utomnordisk bakgrund presterar sämre (Delrapport från 

projektet: Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad 2007-2012, 2009).   

 

År 2009 var 17 % av programmets studenter utlandsfödda varav 15 % från övriga Europa och 

Sovjetunionen och 2 % från övriga världen. Statistiken visar även att 77 % av studenternas 

båda föräldrar är födda i norden vilket betyder att 23 procent av programmets studenter kan 

ses med annat etniskt ursprung än svenskt (Solur Rapport 3:2009). 

  

 

Händelse 3 – På väg till Caféet 

Efter ungefär en och en halv timmes föreläsning om klassiska teorier avbryter läraren för tjugo 

minuters paus. Jag och Alex hoppar upp från föreläsningssalens stolar och börjar direkt 

marschera mot caféet för att ta en kopp kaffe. När vi väl närmar oss caféet ser vi att det finns ont 
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om platser men hittar till slut två lediga platser längst ner i hörnet. Samtidigt som vi sätter oss 

ner hör jag en bestämd röst fråga, ”Vart kommer ni ifrån killar?” Jag vänder min blick mot killen 

som frågar och svarar-, (samtidigt som jag snabbt tänker för mig själv, ”inte svenskar” eftersom 

utseendet ser inte nordiskt ut utan mer åt det östeuropeiska hållet) - ”från Serbien” . Med ett 

leende på läpparna tittar killen på sina tre kompisar som han sitter med och vänder återigen igen 

blicken mot mig och Alex och säger, ”då är vi alltså nästan grannar de trakterna ju” då en av 

hans kompisar vidare uttrycker, ”så många invandrare det är i skolan, det är bra, men vi måste 

hålla ihop”.  

 

Det som är intressant i den senaste rapporten ovan och som huvudsakligen är grundläggande 

för min undersökning är procentantalet studenter med annat etniskt ursprung än svenskt vilket 

visar på att det finns en hel del studenter med utländsk bakgrund. Detta anser jag är väldigt 

positivt i den bemärkelsen att det har skett en förändring de senaste åren, en social och etnisk 

förändring, där studenter med varierande bakgrund interagerar med varandra. Eftersom 

Högskolan i Halmstad såsom många andra högskolor och universitet står för en social, etnisk 

och kulturell mångfald som också är centrala kriterier, vill jag närma mig detta fält där jag 

anser att procentantalet visar på en inkluderande effekt. Men om man också vänder på det, 

kan dessa studenter ses som en etnisk minoritet vilket medför en intressant diskussion kring 

hur de bearbetar sin identitet.  

. 

1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med denna undersökning är att ge en ökad förståelse inför studenters, 

med annat etniskt ursprung än svenskt, föreställningar kring etnicitet och hur dessa kommer i 

uttryck. Undersökningen syftar också till hur studenterna upplever sin position i skolan i 

relation till sin etniska bakgrund. 

1.2 Problemformulering/avgränsning 

Som bakgrund till syftet ligger den utveckling som skett de senaste åren, då det exempelvis 25 

procent av samtliga nya studenter år 2007/08 utgjordes av utländska studenter (www.scb.se).  

Dessa siffror visar på en hög grad av differentiering, alltså sociala förändringsprocesser som 

kommer till uttryck, i detta fall på högskolenivå, där studenter med olika bakgrund möts i en 

institution och samspelar med varandra. Hur är det då att vara student med annat etniskt 

ursprung än svenskt på högskolan i Halmstad? Eftersom etnicitetsforskning är relativt centralt 

idag och kan studeras inom många olika fält finner jag det väldigt intressant att se på hur 
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dessa studenters föreställningar kring etnicitet har att göra med deras konstruktion av etnisk 

identitet samt hur begreppet positionering präglar problematiken.   

Materialet bygger på fem intervjuer varav fyra kvinnor och en man på Högskolan i Halmstad. 

Kvinnorna är inne på sitt tredje och sista år på programmet för sociologi och socialt 

utvecklingsarbete medan mannen läser fristående kurs i sociologi men har bestämt att hoppa 

in i programmet nu i höst. Även mina erfarenheter, olika händelser under tiden som student i 

programmet kommer att räknas som viktigt material för undersökningen. Nedan följer 

frågeställningar vilka syftet med undersökningen har etablerat. 

Hur förhåller sig studenter med annat etniskt ursprung än svenskt till representationer av 

etnicitet i en svensk kontext?  

- Vad har det etniska ursprunget för betydelse hos studenterna? 

- Skapar studenterna sig själva den etniska identiteten eller växer den fram på andra 

sätt? 

- Hur positionerar sig studenterna i relation till andra? 

 

1.3 Disposition 

I inledningskapitlet presenteras olika faktorer som ligger till grund för undersökningens 

framväxt. En kort beskrivning av min tid som tidigare student inleds vilket följs av ett antal 

händelser som ägt rum under denna tid. Det framförs även statistik baserad på 

högskolestudenter med utländsk bakgrund tillsammans med ett forskningsprojekt som har 

varit en inspirationskälla för denna undersökning. I kapitel två ges en bakgrund till hur man 

kan studera etnicitetsbegreppet där bland annat upplevelsen av etnisk identitet, samt 

identitetens konstruktion diskuteras. Därefter följer metodkapitlet som är en beskrivning av 

hur jag har gått till väga i min insamling av material och som är grunden för den analys som 

följer i kapitel sex. Kapitel fyra redovisar den teoretiska referensram vilken utgör en modell 

som sedan har utvecklats med begrepp i relation till empirins resultat. Därefter följer det 

kapitel som behandlar det insamlade materialet som inleder en allmän beskrivning av 

respondenterna. I detta kapitel redovisas respondenternas svar under ett flertal rubriker som 

tematiserats. Kapitel sex redovisar analysen där den tidiga teorin kopplas samman med det 

empiriska materialet. I undersökningens sista kapitel ges en kort diskussion av vad som har 

framkommit samt en kort diskussion kring vidare forskning.    
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2. En bakgrund till att studera etnicitet 

Idag finns det väldigt mycket forskning kring etnicitet som framförallt innefattar 

integrationsprocesser och etniska relationer. 

I detta kapitel redovisas tre tidigare studier där det inledningsvis handlar om att akademin inte 

är gränslös och att utländska studenter anses kunna spela på två register genom att ha dubbla 

uppsättningar kulturella erfarenheter. Den andra behandlar bland annat flyktingars upplevelse 

av sin etniska identitet och anpassningen till det svenska samhället. Den tredje och sista 

studien handlar om fosterbarns konstruktion av familj samt hur man uppfattar den allmänna 

bilden av fosterbarn. Dessa studier kommer att beaktas i relation till min undersökning i ett 

försök att se på om det finns någon anknytning till hur man kan studera konstruktionen av 

etnisk identitet. När jag sökte efter tidigare studier till det ämne jag har valt att studera fann 

jag det väldigt svårt att hitta studier kring etnicitet i relation till högskolestudenter och vill 

därför gärna klargöra att dessa tre tidigare studier inte har en direkt koppling till det fält jag 

undersöker, men jag vill gärna påstå att det går att hitta attribut som kan kopplas samman med 

studenternas föreställningar kring etnicitet. Syftet är att försöka klargöra hur man kan studera 

begreppet etnicitet, eftersom etnicitet också går att studera i många olika fält. De första två 

studier har en någorlunda koppling på det sätt att de är starkt präglade av etnicitetsbegreppet 

där upplevelsen av identiteten står i fokus vilket även har att göra med hur man upplever sin 

position. I den sista studien läggs inte direkt någon tyngd på etnicitet som begrepp utan istället 

ligger fokus på konstruerandet av familj vilket jag anser är relevant eftersom det är en fråga 

om identitetsskapande på samma sätt som studenter med annat etniskt ursprung än svenskt 

upplever sin identitet.  

 

2.1 Dubbel identitet 

I rapporten ”Makten om mångfalden – eliter och etnicitet i Sverige” (2005) hämtad från 

regeringens hemsida, framhävs ett flertal undersökningar vilka tillsammans täcker de sju 

centrala delar av det svenska samhällslivet: näringsliv, politik, förvaltning, 

organisationsväsende, media, kultur och vetenskap. Resultaten grundläggs bland annat genom 

enkäter och intervjuer med utlandsfödda personer som lyckats nå ledande positioner i det 

svenska samhället. Anita Göransson och Ida Lidegran (2005) ställer sig frågan, om man utgår 

ifrån den franske sociologen Pierre Bourdieus resonemang kring hierarkier, polaritet och 

strider, vad som krävs för att ta sig in på och avancera till en ledande position om man har 
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utländsk bakgrund. För det första undersöks i rapporten var personer med utländsk bakgrund 

hamnar i högskolelandskapet. För det andra, studeras olika tillgångar och strategier som krävs 

för att nå en hög position. För det tredje vill man identifiera särdrag som påverkar 

möjligheterna att göra karriär med utländsk bakgrund med hänsyn till andra sociala fält. 

Ingången leder till att man inte bara kan fokusera på utländsk bakgrund utan även andra 

sociala kategorier så som kön och social grupptillhörighet. Med utländsk bakgrund menar 

man i rapporten att individen själv är född utomlands eller att personen är född i Sverige och 

har två utlandsfödda föräldrar. Individen som själv är född i Sverige och har minst en 

svenskfödd förälder definieras som svensk bakgrund.   

Rapporten har baserats på en enkätundersökning samt fyra intervjuer med utlandsfödda 

personer som gjort karriär inom akademin. Bourdieus kapitaltillgångar har varit relevanta 

verktyg för analysen där man bland annat relaterat symboliskt kapital till akademiskt kapital 

och vetenskapligt kapital. Det akademiska kapitalet utgör positioner inom 

högskoleadministrationen på lokal eller nationell nivå. Det vetenskapliga kapitalet utgör 

positioner inom vetenskapliga råd, tidskrifter m.m.  

Rapporten visar på att studenter med utländsk bakgrund föredrar medicin och odontologi 

vilka hamnar högst på listan bland nybörjarna som valt en yrkesexamen. Yrkesprogram som 

läkar- och ingenjörsprogrammen är populära utbildningar bland både män och kvinnor med 

utländsk bakgrund. Den största andelen studenter med invandrarbakgrund kommer från 

europeiska länder utanför EU och utanför Norden, i huvudsak från östeuropeiska länder. Det 

framhävs också att de största invandrargrupperna i Sverige är personer från, Finland, forna 

Jugoslavien och Turkiet i åldrarna 18-29 år. 

Det framgår även att akademin inte är gränslös. Det beskrivs också att om man har utländsk 

bakgrund och lyckats ta sig in på fältet konstateras det att det är troligare att man investerar i 

en högskoleutbildning inom medicin, naturvetenskap eller teknik istället för utbildningar inom 

samhällsvetenskap och humaniora. Rapporten visar på att studenter med invandrarbakgrund 

satsar på långa utbildningar vid prestigefulla lärosäten. Att investera i utbildning kan ses som 

att kompensera sin utländska bakgrund. Det är just i den akademiska hierarkin i bland annat 

forskartjänster som attraherar utlandsfödda personer. Utbildningskapitalet har alltså varit 

viktigt för de intervjuade. Oavsett om föräldrar saknade utbildningskapital eller inte 

förmedlades ändå en inställning att utbildning var viktigt. Det framgick även de intervjuade 

kände någon form av kluvenhet som Göransson och Lidegran (2005) relaterar till Bourdieus 

resonemang kring begreppet habitus. De menar att de intervjuades kluvna habitus tenderar till 

en känsla av utanförskap, eftersom de anses kunna spela på två register genom att ha dubbla 
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uppsättningar kulturella erfarenheter (Göransson, A & Lidegran, 2005:170,259,260). I 

relation till denna rapport kan begreppet positionering vara ett viktigt verktyg för att se på 

varför och hur utanförskapet växer fram.  

 

2.2 Sökandet efter en ny identitet 

I Studien ”Hur några flyktingar upplever sin etniska identitet” (2007) undersöks hur 

flyktingar upplever sin etniska identitet och hur de har anpassat sig till det svenska samhället. 

Studien baserades på kvalitativ metod där man intervjuade sex personer, fem kvinnor och en 

man på en högskola i södra Sverige. Åldern varierade mellan 20-26 år. Studiens fokus ligger 

på huruvida den sociala rollen som student har någon betydelse för den sociala identiteten och 

ifall den kan utgöra någon form av social kompensation för en eventuell bristande/svag 

identitet. 

 När det gäller urvalet var alla studenter födda utomlands och av någon orsak behövt flytta till 

Sverige. Som resultat framhävs ett relativt tydligt mönster när det gäller studentrollen med 

undantag hos två av de sex respondenterna där de upplevde att den sociala identiteten som 

student gav dem en trygghet i sökandet efter sin etniska identitet. En av dessa två uttrycker att 

man inte identifierar sig med rollen som student på samma sätt som de flesta studenter gör då 

denne inte umgås med studenter privat som andra gör. Den andre av de två respondenter 

uttrycker sig på det sätt att studentrollen inte har hjälpt att hitta sin etniska identitet då denne 

redan från början känt sig säker på sin etniska identitet. En annan gemensam aspekt som 

upptäcktes mellan intervjupersonerna som påvisade drag av marginalisering var att dessa 

upplevde högre press från föräldrarna jämfört med hur de upplevde att jämnåriga svenska 

föräldrar gjorde. Vissa uttryckte att de kände en ökad press att motbevisa de fördomar som 

finns kring invandrare.   

Som teori har man bland annat använt sig av Verkuytens (2005) tankar kring multipla 

identiteter då man kan kompensera bristen på tillhörighet till en social roll genom att uppleva 

tillhörighet till en annan social roll. Detta är anledningen till varför man har valt att lägga stor 

vikt på den sociala rollen som student då denna roll anses vara stort socialt accepterad i 

samhället vilket gör det inflytelserikt för att kunna skapa social kompensation för en brist på 

etnisk identitetstillhörighet (Madeleine Ollila, 2007). 
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2.3 Konstruerande identitet 

I studien ”Just det ja jag är inte som alla andra, för det stämmer inte med en vanlig 

Svensson-familj” (2009) undersöks hur fosterplacerade ungdomar konstruerar sig själva i 

förhållande till sina konstruktioner av familj samt hur det de uppfattar som den allmänna 

bilden av fosterbarn påverkar deras självbild. Studien utgår från socialkonstruktionismen och 

diskursanalys för att undersöka hur ungdomar konstruerar sig själva genom sättet att tala om 

familj, fosterbarn och även sig själva.   

 

Materialet visar på att dessa fosterbarn konstruerar tre olika typer av familj utifrån en 

dominerande diskurs, den blodsbundna, den dubbla familjen och den föräldralösa familjen. I 

den förstnämnda betraktas endast den biologiska familjen som familj. I den dubbla familjen 

tillhör man både sin biologiska familj och sin fosterfamilj. Den föräldralösa familjen kände 

man inte någon tillhörighet i någon av familjerna vilket leder till att dessa konstruerar sig som 

utan föräldrar och därmed i en annorlunda familj. En intressant punkt i studien är att ingen av 

respondenterna konstruerade en familj som endast bestod av fosterfamiljen och dess 

medlemmar. Det tydliggörs två diskurser då respondenterna konstruerar fosterbarn. Å ena 

sidan försöker respondenterna normalisera fosterbarnet, men å andra sidan är de medvetna om 

avvikelsediskursen. Detta leder till att dessa konstruerar fosterbarnet som en marginaliserad 

kategori. Det påpekas även i studien att respondenternas konstruering av sig själva beror på 

förhållandet till konstruktionen av familj i allmänhet, fosterfamiljen, biologfamiljen och 

konstruktionen av fosterbarn och ”normalt” barn som kategori.    

 

Studien utgår ifrån socialkonstruktivism och diskursanalys då man har använt sig av 

Bergström & Boréus diskursanalys som en teoretisk grund och som ett metodologiskt 

verktyg. Man utgår bland annat ifrån begreppet subjektposition vilket har med Foucaults 

resonemang kring subjektuppfattning att göra. I studien har man valt att förstå subjektposition 

influerad av diskursteorins subjektsuppfattning genom att diskurserna försätter individer i 

bestämda positioner. Vidare tar man även hänsyn till diskursiva kategorier vilka betraktas som 

analytiska kategorier och i detta fall, den föräldralösa familjen som kategori (Matilda Kinghed 

& Noordjan Svedin, 2009).  
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3. Metod 

I följande kapitel redogörs för val av metod samt vilket perspektiv som undersökningen utgår 

ifrån. Det redogörs även för undersökningens tillvägagångssätt med hänsyn till etiska 

aspekter.  

  

3.1 Perspektivering 

Undersökningen utgår ifrån konstruktivismens utgångspunkter där man bland annat menar att 

identiteter är sociala konstruktioner (Petersson, B & Robertsson, A 2003:7). Konstruktivism 

syftar, precis som namnet antyder till att visa att olika saker i vår omgivning som vi ofta tar 

för givet är konstruerade. Företrädarna för denna tradition hävdar att det inte finns någon rent 

rationell och objektiv kunskap. Istället uppkommer kunskap genom andra ideologiska eller 

maktbetonade processer. Vi riskeras alltså att manipuleras att tro vissa saker och genom denna 

socialisation riskerar vi att ta dessa för sanningar. Socialkonstruktivismen försöker göra en 

poäng som ser ut på följande sätt: som det ser ut för tillfället så tas X för självklart. 

Konstruktivismens uppgift är att visa att det inte behöver stämma och X behöver inte ens 

existera eller någonsin ha gjort det. Detta skapar förhoppningsvis en aha-upplevelse och det är 

just detta som är traditionens poäng. Sedan kan man om man vill gå vidare och hävda att X är 

dåligt och att vi skulle ha det bättre om inte X fanns (Alvesson, M & Sköldberg, K. 

1994:82,83). Eftersom studien utgår ifrån en konstruktivistisk ansats gör det väsentligt att 

belysa fem karakteristika i förhållande till resonemanget kring begreppet identitet (Petersson 

& Robertsson, 2003), genom att undersökningens frågeställningar inkluderar föreställningar 

kring etnicitet där det handlar om hur studenterna konstruerar sin etniska identitet. Identiteter 

är sociala konstruktioner, de är enbart meningsfulla i en kontext, de motiverar till gemensam 

handling, de är även multipla och flerdimensionella samt artikuleras i gränsytan mellan ”Oss” 

och ”Dem” (Petersson & Robertsson, 2003:7) Genom att ha föreställningar kring etnicitet, 

eller med andra ord som ger en bild av vilken uppfattning man har om sin etniska identitet 

måste vara ett resultat av någonting känner jag. Egna föreställningar och även andras kan nog 

styra väldigt mycket när det exempelvis gäller att positionera sig själv eller att bli positionerad 

av omgivningen. Positioneringen kan därför vara en avgörande faktor när individer 

konstruerar sin identitet. För att närma sig denna problematik anser jag att en kvalitativ studie 

är en nödvändig metod att använda sig av.  
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Med kvalitativ forskning arbetar man med metodologi och metodval. Det är viktigt att känna 

till ett antal viktiga distinktioner. Teori, ontologi och epistemologi är centrala komponenter i 

all forskning. Den distinktion som ofta förekommer är den mellan subjektivism och 

objektivism. Kvalitativt arbete kan man antingen utföra utifrån en subjektivistisk eller 

objektivistisk startpunkt. Om man tittar på kvalitativ forskning utifrån ett objektivistiskt 

perspektiv så innebär det att man enbart genom observationer studerar kvalitativa fenomen i 

en interaktionsprocess. Subjektivism handlar mer om aktörernas uppfattningar och mening 

och är avgörande för att förstå deras handlingar och aktiviteter. Här måste forskaren själv 

interagera med aktörer för att förstå deras värld. Skillnaden är att den objektivistiska forskaren 

tillskriver aktörer handlingar, intressen o.s.v. utifrån forskarens perspektiv. Hon konstruerar 

även en teoretisk värld baserad på olika antaganden, medan den subjektivistiska tar hänsyn till 

handlingars mening och syften utifrån aktörens perspektiv. Här konstrueras också en teoretisk 

värld men inte likadant. Den baseras på den värld som skapas av dem som studeras, de 

grupptillhörigheter de själva uppfattar och de kategorier de själva konstruerat (Aspers, P. 

2007:26–28). I mitt fall kommer jag till största del att utgå ifrån ett subjektivistiskt 

förhållningssätt men då jag inte enbart genom observationer studerar kvalitativa fenomen utan 

genom intervjuer fäster fokus på studenternas uppfattningar och mening vilket är avgörande 

för att förstå deras värld. Min roll som forskare i relation till fältet är viktigt. Jag får inte 

undvika frågan om självreflektion, alltså att jag reflekterar över min roll och hur rollen 

påverkar dem som jag interagerar med. Även hur jag själv påverkas och vilka konsekvenser 

detta har för resultatet och skrivandet är viktigt (ibid:62,63).  

3.2 Val av metod och motivering 

De frågor som ska behandlas i denna undersökning lämpar sig bäst att genomföras med hjälp 

kvalitativa metoder eftersom jag söker efter betydelser och meningsskapande. Jag kommer att 

använda mig av kvalitativa intervjuer som enligt Steinar Kvale (1997) innebär att samtal är en 

grundläggande form för det mänskliga samtalet, man talar, svarar och ställer frågor till 

varandra och genom det lär man känna varandras erfarenheter och känslor. Detta kan leda till 

att man kan komma så djupt att man lär känna varandras världar man som lever i. Det 

beskrivs att med kvalitativ forskningsmetod bygger man upp en slags kunskap som rör sig om 

ett samspel mellan intervjupersonen och forskaren där man diskuterar ett gemensamt intresse 

och har ett utbytte av synpunkter med varandra (Kvale, 1997;13,21,34). I mitt fall som 

tidigare student med annat etniskt ursprung än svenskt och som har läst programmet sociologi 

och socialt utvecklingsarbete har mina upplevelser och erfarenheter under dessa år lett till ett 
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intresse av det valda uppsatsområdet. Samtidigt har tidigare studier varit en inspirationskälla 

som tillsammans med egna intressen har bidragit till att jag vill undersöka upplevelsen av 

dessa studenters etniska identitet. Utöver kvalitativa intervjuer kommer därför även mina egna 

erfarenheter och upplevelser vara betydelsefulla vilket gör att undersökningen mer eller 

mindre inspirerats av en etnografisk ansats. Martyn Hammersley & Paul Atkinson skriver i 

boken ”Ethnography” (1995) att etnografisk metod på senaste år blivit mer och mer populär 

forskningsmetod som i sin tur har lett till att det har fått en mer dominerande roll i sociologisk 

forskning. Som etnograf innebär det att man som forskare mer eller mindre deltar i 

människors dagliga liv under en lång tid för att se vad som händer, lyssna vad som sägs och 

även ställa frågor, och genom att samla material på detta sätt får man ett stadigare grepp om 

de frågor man söker i sin undersökning (Hammersley, M & Atkinson, P., 1995:1,2). Detta 

deltagande har mer eller mindre skett men eftersom idén med undersökningen är relativ färsk, 

har jag därför inte haft möjlighet att anteckna under en lång tid. Istället har jag använt mig av 

minnet vilket gör att en minnesarbetsmetod har tillämpats (Widerberg, K. 2002:44).   

I förhållande till bakgrund av antalet studenter med annat etniskt ursprung än svenskt i 

programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete på Högskolan i Halmstad (år 2009 

hade 17 % av programmets studenter utländsk bakgrund) är jag nyfiken på vad dessa 

studenter har att säga om sin egen identitet i relation till en kontext som högskolan. 

Konsekvensen till detta har lett till att jag har gått in i studien med föreställningen om att 

studenter med utländsk bakgrund har olika uppfattningar om vad annat etniskt ursprung än 

svenskt kan innebära för dem som högskolestudenter. Mitt val av studenter valdes på 

sektionen för hälsa och samhälle samt programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete. 

Eftersom jag själv fortfarande studerar på denna sektion och har tidigare läst samma program 

ansåg jag att det skulle underlätta för mig att få tag på intervjupersoner. Tanken var från 

början att utföra sex intervjuer varav tre tjejer och tre killar för att försöka finna en balans med 

hänsyn till ett genusperspektiv men det visade sig vara svårare än väntat. Med mycket arbete 

och slit fick jag slutligen genom personliga kontakter tag på programstudenters mailadresser 

och utformade i sin tur ett presentationsbrev i vilket beskrevs vem jag var och vad 

undersökningen hade för syfte där de slumpmässigt kunde ställa upp. Dock valde jag sektion 

samt program efter kriteriet att de skulle ha ett annat etniskt ursprung än svenskt. Med hjälp 

av detta brev lyckades jag slutligen få tag på fem intervjupersoner i åldrarna 20-24 år, men 

med endast en kille som ville ställa upp.   
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3.3 Etnografiskt angreppssätt  

Grundad teori och fenomenologi/etnometodologi är några exempel av de som finns på 

empirinära kvalitativ metod. Men det finns också andra etablerade metodriktningar är mindre 

fokuserade på ett systematiskt tillvägagångssätt och som inspirerar en något friare ansats. 

Etnografi är sådan ansats och som Fetterman (1989:11) definierar som ”konsten och 

vetenskapen som att beskriva en grupp eller kultur” (Alvesson, M. 1994:109). Vanligtvis 

associeras etnografi med antropologi där idén är att visa hur social handling i en värld kan 

förstås utifrån en annan kultur. Etnografin bygger oftast på närkontakt med det som studeras, 

samhällets eller gruppens vardagsliv över en längre period där det ofta anförs ett års vistelse. 

Är studieobjektet inte främmande brukar kravet skäras ned betydligt, som konsekvens av att 

forskaren redan har god kunskap om den allmänna kontext i vilken studieobjektet befinner 

sig. Till skillnad från grundad teori och etnometodologi är etnografiska studier ofta bredare 

där kulturella eller föreställningsmässiga fenomen som idéer, tankesätt, symboler eller 

innebörder ofta betonas (Alvesson, M. 1994:110).  

Aspers (2007) beskrivning av forskningsprocessens fem steg visar på ett klart och strukturerat 

sätt hur man kan gå till väga. Det första steget är att man formulerar en forskningsfråga där 

forskaren har en tanke om ett område eller fråga som hon är intresserad av. Det andra steget är 

val av teori och metod för studien vilket man gör efter förstudien. Forskaren väljer oftast 

teorier i relation till tidigare forskning och de som har använts inom just det område som 

studeras av henne. Forskaren kan bestämma hur studien ska läggas upp, vilken metod eller 

vilka som ska användas tack vare kunskapen hon har fått från förstudien (Aspers, P. 2007:14). 

Någon konkret förstudie har jag inte utfört med tanke på tidspress. Istället ser jag mitt minne 

som inspiration till val av metoder där mitt mål är att väva in olika händelser som ägt rum 

under mina tre år som student i programmet. Dessa anser jag som betydelsefulla eftersom det 

gör det mer intressant för läsaren när det gäller beskrivningen av studenters etniska identitet. 

Syftet med minnesarbete enligt Widerberg (2002) som har inspirerats av den tyska sociologen 

Frigga Haug (1987), är att man ska se och förstå erfarenheter på ett nytt sätt samtidigt som 

denna kunskap ska produceras på ett annat sätt (Widerberg, K. 2002:44).         

Nästa steg är genererandet av det empiriska materialet. Här kan forskaren använda sig av både 

observation och intervjuer för att besvara frågan med hjälp av en viss teori. Det är alltså inte 

alls ovanligt att forskaren kombinerar olika metoder för att komma närmare och bättre förstå 

ett fenomen (Aspers, P. 2007:15). Det fjärde steget är kodning och analys vilket innebär att 

materialet först ska kodas för att sedan analyseras. Kodningen bygger på att man går igenom 
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materialet för att sortera och koda det. Ett så kallat kodschema skapas i relation till den valda 

teorin och det empiriska arbetet. Kodschemat har sin grund dels i empirin, och dels i teorin. 

Koderna är viktiga för att senare analysera materialet, där man plockar ur delar, det vill säga 

en kod som man utifrån en viss fråga studerar i detalj. Sista steget är författande och 

presentation där forskaren utifrån analysen får fram ett svar. Om man till exempel skriver en 

bok, artikel, rapport eller populärvetenskaplig text så använder man delvis olika strategier för 

att presentera materialet. Redovisningen som presenteras är kopplad till den valda teorin. Det 

som lyfts fram är beskrivningen av de olika överväganden, tillvägagångssätten och hur 

studien ser ut. Även hur man kommit fram till resultatet och givetvis vad man har kommit 

fram till (Aspers, P. 2007:15,16). 

3.4 Intervjuer och minnesarbete  

Intervjuerna bestod av 14 centrala frågor som var kopplade till studiens frågeställning. Det 

tillkom även följdfrågor som bidrog till en levande konversation samt för att försöka få ett 

mer utvecklat svar på frågan. Jag använde mig av öppna frågor och lät respondenterna fritt 

berätta samtidigt som följdfrågorna hade funktionen att hålla kvar samtalet inom 

undersökningens ramar. Det har hela tiden varit min strävan att kontrollera situationen på 

samma sätt som Kvale (1997) belyser att det är forskaren som kontrollerar situationen och 

som kritiskt följer upp svaren. Samtliga intervjuer spelades in och varade ungefär 30 minuter. 

Därefter transkriberades intervjuerna för att återge respondenternas svar så språkligt exakt 

som möjligt. Korrigeringar skedde vad beträffade exempelvis upprepningar och uttryck för att 

underlätta läsningen av texten. Även reaktioner, skratt och tveksamheter har uppmärksammats 

d.v.s. hur det sades eller hur det berättades för att få en så klar bild som möjligt som underlag. 

Samtliga intervjuer ägde rum på Högskolan i Halmstad varav tre av dem utfördes i enskilda 

grupprum medan två intervjuer fick utföras på annan avskild plats i skolan eftersom 

grupprummen oftast var upptagna.  

Minnesarbetet grundläggs på mina tre år som tidigare student i programmet och som 

inledningsvis i undersökningens första kapitel vävts in i form av olika händelser. Dessa 

händelser belyser mina egna erfarenheter och upplevelser, d.v.s. mitt minne, som jag känner 

styrker det empiriska materialet. Händelserna är inte på något sätt viktigare än intervjuerna 

men att de utgör en viktig del av kontexten i helhet. Händelserna ligger till grund för de 

minnen som jag har haft som tidigare student där syftet är att utveckla ett sätt att 

problematisera det naturliga, det vardagliga, det vi tar för givet (Widerberg, K. 2002:44–47). 



15 
 

Händelserna har skrivits ner utan att direkt analysera orden för att ge historien en chans att bli 

berättad så ärligt som möjligt. När minnet skrivs ner är det viktigt att försöka vara så konkret 

som möjligt och återge alla detaljer i situationen. Jaget står inte i centrum när man använder 

sig av denna metod utan det är istället situationer och relationer i situationen som fokuseras. 

När man använder sig av minnen måste all data samlas in under en längre tid exempelvis med 

hjälp av flera intervjutillfällen (ibid:2002:45). Mitt minne av den tid då jag var 

programstudent utvecklades hela tiden i samband med olika intervjutillfällen. Eftersom jag 

som forskare har en relativt stark relation till fältet som studeras med tanke på erfarenheter 

o.s.v. har jag ändå, som alla andra har, en slags förförståelse till fältet. Denna förförståelse 

kommer att revideras då jag hela tiden kommer att pendla mellan intervjupersonernas 

erfarenheter och mina egna i likhet med så kallade ”hermeneutiska cirkeln”, vilket leder till att 

fler detaljer uppfattas (Thurén, 1991:59,60).  

3.5 Generaliserbarhet 

Kvale (1997) skriver att den positivistiska treenigheten, som idag utnyttjas av traditionella 

forskare, mer eller mindre är emot kvalitativ forskning. Dessa anser att resultaten inte är 

tillförlitliga eftersom de har skapats genom ledande intervjufrågor. Detta innebär enligt dem 

att intervjuresultaten inte kan generaliseras och är därför ogiltiga eftersom de bara bygger på 

subjektiva tolkningar. Begreppet validitet tyder på en sträng gräns mellan sanning och 

osanning. Att validera är att kontrollera där forskaren hela tiden håller sig kritisk under hela 

studiens gång för att ständigt kontrollera forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och 

tillförlitlighet. Validitet och reliabilitet står i förhållande till varandra och går inte att fokusera 

på endast en av dem. När det gäller generaliserbarhet ställs ofta frågan om resultaten är 

generaliserbara eller inte. Kvale (1997) anser därför att det är viktigt att klargöra om generella 

slutsatser kan dras utifrån det empiriska materialet eller inte (Kvale, 1997:207–219). Det 

empiriska materialet består av fem intervjuer vilket innebär att jag kanske inte kan dra 

generella slutsatser kring studenternas föreställningar kring etnicitet. Reliabilitet handlar om 

exempelvis när man i kvalitativa forskningsintervjun ställer ledande frågor för att pröva 

tillförlitligheten för att verifiera intervjuarens tolkningar. Ledande frågor behöver inte alls 

minska intervjusvarens tillförlitlighet utan kan förstärka den (Kvale, S. 1997:146).   

3.6 Etiska överväganden 

Den mellanmänskliga metoden har grundläggande krav på forskaren inom etiska riktlinjer. 

Aspers (2007) nämner följande att; “forskaren måste se till att hålla saker hemliga om hon 

har fått kunskap om dem i förtroende” samt att forskaren inte ska lämna ut deltagarna (Aspers 
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2007:113). Vidare utvecklas resonemanget att som forskare ska man i början av studien 

informera dem som hon integrerar med, att hon inte kommer att använda deras namn i 

projektet (ibid: 206). De fyra huvudprinciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (www.codex.vr.se). Dessa fyra forskningsetiska principer kommer att följas. 

Respondenterna kommer att informeras om forskningsuppgiftens syfte. Syftet kommer alltså 

att belysas innan intervjuerna startas och jag kommer att gå igenom frågorna för att förbereda 

respondenterna. Eftersom respondenterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

kommer plats och tidpunkt att ske efter deras villkor. De har även rätt till att avbryta intervjun 

när som helst utan att det medför negativa följder. Respondenterna kommer att ges största 

möjliga konfidentialitet vilket innebär att de kommer förbli anonyma. Deras namn kommer 

därför inte att namnges vilket medför anonymitet. Jag har för avsikt att inte använda dem i 

något annat syfte förutom i forskningen.   
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4. Teoretisk referensram 

Inledningsvis i detta kapitel redogörs valet för teori i relation till det sociologiska 

resonemanget kring de valda perspektiven. Det följer en redogörelse för den teoretiska ramen 

vilken kan ses som en modell för hur man skulle kunna studera problematiken kring 

etnicitetsbegreppet.  

De centrala teoretiska inriktningarna i denna studie är, Howard, S. Beckers (1991) 

problematisering kring begreppet utanförskap, Thomas Hylland Eriksens (2004) tankegångar 

kring etnicitet/identitet, Frantz Fanons (1995) diskussion kring mänsklighetens befrielse från 

rasismens vansinne och Paulina de los Reyes m.fl. (2006) syn på föreställningar om 

rastillhörighet. Dessa teorier har mer eller mindre särskilda kunskapsteoretiska hypoteser men 

som kan förenas på ett eller annat sätt. Teorierna känner jag ändå tillsammans skapar en slags 

analytisk modell, ett gemensamt verktyg för hur man kan studera etnicitetsbegreppet i ett 

specifikt fält. Liksom föreställningar kring etnicitet, vad det har för betydelse och även hur 

man positioneras utifrån sin bakgrund, känner jag att denna analytiska modell ger en viss 

stabilitet genom att en relativt klar bild av utanförskap, etnicitet/identitet som begrepp, och 

etnicitetens konstruktion förmedlas. Inledningsvis följer Beckers och De los Reyes (m.fl.) 

teorier, som bland annat använder sig av begrepp som rasifiering och utanförskap. Dessa 

teorier har jag valt ska stå under en och samma rubrik. Detta för att de håller en relativt 

strukturell nivå som ger mer en abstrakt bild av problematiken kring etnicitet. Vidare går vi in 

på Fanons - och Eriksens teori där syftet med dessa är att problematiken ska gå från en mer 

abstrakt bild till en närmare eftersom det handlar om etniska identiteter, eller med andra ord 

utländska ursprung. Genom att strukturera upp teorierna på detta sätt känner jag att man får ett 

starkare grepp om hur etnicitet och etnisk identitet förhåller sig till varandra som i sin tur 

bland annat kan visa på en exkludernade effekt.    

 

4.1 Rasifiering och Utanförskap  

Howard S. Becker skriver i boken ”Utanför-avvikandets sociologi” (1991) om sociala regler 

som sociala grupper bedriver under viss situationer och försöker genomdriva. Dessa regler 

bestämmer situationer och beteendemönster och i sin tur anger vissa handlingar som riktiga 

samt förbjuder andra som felaktiga. Becker (1991) menar att det är de sociala grupperna som 

skapar de olika normerna och reglerna. Reglerna kan vara olika, de kan vara formellt antagna 

som lag där t.ex. statens polisära makt används för övervakning eller informella 
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överenskommelser genom traditioner. Dessa sociala regler specificerar och definierar vissa 

handlingar och beteendeformer antingen som riktiga eller felaktiga. Den individ som anses ha 

brutit mot reglerna betraktas som en särskild sorts person. Denna person betraktas som någon 

man inte kan lita på, en utanförstående. Becker (1991) poängterar att människor tillhör flera 

grupper samtidigt där man kan bryta regler hos en grupp genom att t.ex. följa en annan grupps 

regler. Att vara en avvikare kan ses utifrån två synsätt. För det första handlar det om att bryta 

mot de regler som finns och av det blir stämplad av omgivningen. Det andra är att det är den 

eller de individer som stämplar personen som bryter mot reglerna som är avvikaren eller 

avvikarna det vill säga ur den stämplades perspektiv (Becker, 1991:17,18,22). 

När personen blir betecknad av omgivningen leder det till att omgivningen skapar en bild av 

hur denna person förväntas att uppträda. Becker (1991) påpekar också att det finns situationer 

där omgivningen stämplar falskt en person på grund av deras förväntningar och fördomar. De 

olika sociala grupperna i samhället skriver reglerna och ser till att de upprätthålls och genom 

detta tydliggör vilka specifika personer betecknas som avvikande. Avvikelse är inte, enligt 

detta perspektiv, en egenskap hos den handlande utan en följd av att andra tillämpar olika 

regler på en överträdare. Avvikelse är d.v.s. en följd av andras reaktioner på en persons 

handlande där man betecknar som utanförstående. Om en handling är avvikande eller inte 

beror på andras reaktioner. De andras reaktionsgrad har stor betydelse när det gäller straffet. 

Reaktionsgraden av en handling kan variera beroende på vem som begår handlingen och vem 

som har lidit skada av den. Med andra ord kan reglerna appliceras mer på vissa personer än på 

andra (Becker, 1991:22,24f). 

I relation till Beckers teori ska vi nu gå vidare med Alexandra Ålunds diskussion kring 

gränser, främlingskap och kamp för tillhörande som framförs i boken ”Maktens olika 

förklädnader” (2006), där det framgår att det gamla grekiska ordet ”ethnikos” utpekade 

främlingen som en kategori- och gruppvarelse. Denna ursprungliga mening ligger till grund 

för hur vi idag ser på etniska främlingar. Max Webers diskussion om etniska grupper i 

ekonomi och samhälle framstår som ett av de mest betydelsefulla inläggen i sociologisk 

teoribildning om etnicitet. Kulturella traditioner står bakom etnisk samhörighet och som ofta 

sätter gränsen för socialt umgänge. Seder och vanor ligger till grund för den etniska 

differentieringen samt för föreställningar om kulturella skillnader och dess innebörd. I likhet 

med Weber skildrar Georg Simmel uppkomsten av främling. Främlingen är en person som 

geografiskt sätt finns nära oss men blir distanserad genom olika sociala och kulturella 

praktiker. Liksom hos Weber påpekar Simmel att främlingskapande har annat göra med en 
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sorts nomalitetsprincip, d.v.s. att majoritetssamhällets norm sätts om mått för det som avviker. 

Vidare menar Simmel att främlingen blir den Andre, jämställs med invandraren (de los Reyes, 

m.fl. 2006:285,286). Det svenska offentliga samtalet präglas av en statisk syn på etnicitet. 

Vidare beskrivs det att etnicitet ofta associeras med traditionstyngda och främmande 

invandrarkulturer (ibid:288). 

Paulina de los Reyes m.fl. (2006) poängterar att hittills har det diskuterats om diskriminering 

av personer med utomeuropeisk bakgrund och relationen mellan nyinflyttade och infödda 

svenskar i termer av etniska relationer. Även de maktförhållanden som uppstår i mötet mellan 

skilda och socialt konstruerade etniska identiteter. Författarna påpekar dock att det finns 

problem kring ett sådant perspektiv då ett antal otydligheter uppstår då exempelvis olika 

invandrargrupper drabbas olika av diskriminering. Författarna belsyer att det idag inte finns 

någon naturlig ordning utan de anser det som ett allt tydligare förtryck för en process där 

föreställningar om rastillhörighet är grundläggande till differentiering i arbetsliv och i 

samhället. Författarna synliggör det som definieras som samhällets rasifiering på det sätt att 

rasifiering bland annat betecknar outtalade kategoriseringar som gör rangordningen i 

samhället. Oavsett om begreppet ras explicit används som kategorisering eller inte, anknyts 

rasifieringsprocessen till en essentialistisk människosyn och som gör den sociala 

rangordningen legitim. Denna legitimitet görs utifrån en föreställning om människors skilda 

och oföränderliga olikheter. Ur denna synvinkel anser författarna att ett etnicitetsperspektiv är 

otillräckligt för att beskriva det som ligger till grund för differentierade etniska identiteter i 

samhället (de los Reyes m.fl. 2006:293). Dessa argument som vilar på traditionella och 

närmast rutinmässiga användningen av begreppet etnicitet för att representera relationerna 

mellan utlandsfödda och Sverigefödda är vilseledande. En okritisk användning av begreppet 

har bidragit till att essentialisera olikheter mellan människor. Detta har lett till en föreställning 

av naturlig egenskap och oföränderlighet har skapats. Vidare påpekar de att olikheter inte 

endast skapas utifrån invandrarstatus utan det finns också tydliga kopplingar till kulturella och 

individuella drag som tolkas som icke-svenska. Invandrarskap verkar gå i arv i den 

bemärkelsen att andra och tredje generationers invandrare fortfarande definieras utifrån 

föräldrars ursprungsländer (de los Reyes m.fl. 2006:314,315). 

4.2 Etnicitetens konstruktion 

En av många klassiker i den postkoloniala teorin är Frantz Fanons ”Svart hud, Vita masker” 

(1995) där han teoretiserat, också utifrån sin egen erfarenhet, mycket kring de koloniala 
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diskursernas betydelse för subjektskonstruktioner, konstruktionen av den andra. Den svarta 

människan konstruerar sin identitet på det sätt att genom att normen övertagits av de 

koloniserade eftersträvar de den vite mannens egenskaper eftersom de ser det som det bästa. 

Mindervärdeskomplex är ett grundläggande begrepp som han använder och med detta lever 

dessa människor ständigt i ett försök att nå ett uppfyllande av normer. Huvudsakligen är 

Fanons syfte att hjälpa den svarta människan att befria sig själv från den uppsättning komplex 

som utvecklats i koloniala sammanhang (Fanon, F. 1995:44–60).  

När det gäller att känna sig mindervärdig menar Fanon (1995) att den vite kolonisatören 

aldrig känt sig mindervärdig eller underlägsen i något anseende.  Till skillnad från andra 

författare och i detta fall där exempelvis O. Mannoni uttrycker att ett mindervärdeskomplex 

kopplat till hudfärgen bara kan observeras hos individer som är i minoritet inom en grupp med 

en annan hudfärg, är Fanon kritiskt och jämför detta med Sydafrikas cirka två miljoner vita 

och tretton miljoner svarta och menar att det inte har fallit någon svart in att känna sig 

överlägsen en medlem av den vita minoriteten. Fanon (1995) säger,  

”Den koloniserades känsla av mindervärdighet står i direkt relation till européns känsla av 

överlägsenhet. Låt oss ha mod nog att uttala det: det är rasisten som skapar den mindervärdige” 

(ibid:1995:94). 

Fanon (1995) menar att negrerna är jämförelsefixerade vilket också är en första sanning. De är 

ständigt upptagna av sitt eget värde och sitt eget jagideal. Det handlar hela tiden om värde och 

förtjänst så fort de kommer i kontakt med någon annan, men samtidigt har de inget egenvärde 

utan de är alltid beroende av den Andres närvaro. Varje egen position baseras med andra ord 

på beroenderelationer och på raseringen av den andre (ibid:187,188).  

Fanon (1995) påpekar att mindervärdeskänslan är utmärkande för svarta Antiller: 

”Det är inte en viss antiller som uppvisar en neurotisk struktur utan Antillerna överlag. Det 

antillska samhället är ett neurotiskt samhälle, ett samhälle som bygger på jämförelse. Vi måste 

således vända oss från invididen till den sociala strukturen. Om det finns en defekt finner man 

den inte i individens utan i miljöns själ” (ibid:189). 

4.3 Varför positionering? 

Idag skrivs det särskilt mycket om identitet, om bland annat personlig identitet, om 

könsidentitet, om platsers identitet, och om etniska och nationella identiteter om hur 

identiteten växer fram genom klädstil och konsumtion. Även om den biologiska grundvalen 

för mänsklig identitet (Eriksen, T. 2004:9).  
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Thomas Hylland Eriksen belyser i boken ”Rötter och fötter” (2004) att identitet förenar och 

splittrar. För att identitet ska kunna skapa värme inåt måste den samtidigt skapa kyla utåt och 

utifrån detta kan att all gruppgemenskap betraktas som ett omvänt kylskåp. Detta är en 

metafor som skapats av en journalist vid namn Peter Normann Waage som fokuserar på den 

centrala paradoxen i gruppers identitet. Denna metafor kan förstås som en slags inbyggd 

motsättning och först när vi accepterat är det möjligt att gå in i identitetskonflikter på ett 

konstruktivt respektfullt sätt. Identitet är först och främst personlig samtidigt som han frågar 

sig vad ordet identitet egentligen betyder och hur den uppstår (Eriksen, T. 2004:10).  

När det gäller att hitta lösningar på identitetskonflikter är de oftast antingen etniska, religiösa 

eller nationella men dessa lösningar har visat sig vara omstridda då han poängterar,  

”I Jugoslavien såg konflikterna mellan serber, kroater och bosnier ut att vara lösta efter andra 

världskriget. Men två generationer senare kom de tillbaka” (Eriksen, T. 2004:12). 

Eriksen (2004) belyser att, för att förklara vad en människa är och vad det vill säga att vara en 

människa, måste man kanske först och främst fråga andra människor hur det är att vara just 

de, och för att gå vidare med detta är det nödvändigt att försöka leva sig in i andra människors 

livsvärldar. Bortser människor från kulturen är det mera förbluffande hur lika vi är än vilka 

skillnader som finns. Det som skapar förvirring är att människor bara kan uttrycka sina 

likheter på olika sätt. I detta sammanhang håller det därför inte att stanna vid kulturens 

mångfald (Eriksen, T. 2004:31). En diskussion kring ”den andra” är också anmärkningsvärd 

där förklaringen av en ”Vi” och ”De” känsla exemplifieras på följande sätt, 

”Antag att jag bodde i en stad med två etniska grupper, x:en och y: na, och mina föräldrar vore 

y:n – nå, då skulle jag själv bli en y. Om dessa grupper hade olika språk och deras medlemmar 

tillhörde olika föreningar, skulle jag ha många fler bekanta bland y: na än bland x:en… eftersom 

jag och mina y:n… //… skrattar åt samma skämt och har ungefär samma idéer om livet och 

döden, är det särskilt tillsammans med andra y:n som jag känner mig backstage och kan slappna 

av i full förtrolighet med andra” (ibid:52). 

För att ”Vi” ska kunna existera måste det finnas ett ”De” på samma sätt som för att ha ett Vi 

måste man ha ett en Annan enligt Eriksen (2004). Samtidigt påpekar han att det är bara bättre 

om den Andre verkar hotande eller farlig eftersom då stärks det interna vi:et och ju starkare 

pressen utifrån är, desto kompaktare blir den inre gemenskapen. Denna Vi-känsla beror på de 

andra genom att ”Vi” antingen skapar ”dem” för att stärka en inre sammanhållning eller att 

”De” skapar ”Oss”. Vidare poängteras det att alla gemenskaper är omvända kylskåp och för 



22 
 

att åstadkomma värme inåt måste de skapa kyla utåt. Generellt sagt, motsatsen till vad ett 

kylskåp gör. Omvärlden får med andra ord problem om kylan utåt blir mer påträngande än 

den inre värmen. Det finns mycket som vi själva inte har valt. Detta innebär att vi har fått 

många av våra identifikationer kastade på oss samtidigt som Eriksen (2004) relaterar till 

Frantz Fanon som uttrycker att oavsett vart negern åker, kommer negern alltid behandlas som 

neger. Denna identitet har inte negern själv valt utan det är ett stigma som ges av omvärlden 

(Eriksen, T. 2004:53-55). 

Utifrån de ovan nämnda teorier och i relation till undersökningens syfte som behandlar 

studenter med annat etniskt ursprung än svenskt, drar jag inga slutsatser kring den etniska 

identiteten. Jag vill istället uttrycka mig så här. Att svara på vad positionering är, är inte lätt 

eftersom positionering som begrepp är väldigt abstrakt. Men jag skulle gärna vilja säga att en 

etnisk identitet skulle kunna vara något som växer fram på olika sätt beroende på hur man 

positionerar sig. Etniska identiteter ser annorlunda ut beroende på traditionella och kulturella 

(o)likheter i samhället. Vad ursprunget betyder för studenter, och hur de positionerar sig i 

skolan är givetvis intressant, men det skapar också en spännande diskussion om vad 

positioneringen har för betydelse för studenternas konstruktion av den etniska identiteten.   
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5. Resultat  

Här redovisas ett sammanfattat resultat som framkommit vid intervjuer av studenter som 

utfördes på Högskolan i halmstad. Resultatredovisningen inleds med en beskrivning av 

respondenternas kön och ålder samt vilket etniskt ursprung de har. Därefter följer det resultat 

som växt fram utifrån de frågor som baseras på studiens frågeställningar. Materialet bygger 

främst på studenternas egna åsikter och upplevelser där bland annat frågor om föreställningar 

kring etnicitet i relation till den sociala omgivningen har ställts.  

 

5.1 Allmän beskrivning av respondenter 

Av de fem respondenter som intervjuades var fyra av dem tjejer, och en av dem kille. Tjej 1 

som kommer att kallas för Erika i studien är 24 år gammal, född i Tyskland och kom till 

Sverige för 3,5 år sedan. Erika valde att läsa programmet för sociologi och socialt 

utvecklingsarbete eftersom programbeskrivningen passade in bra. Hon tycker även att 

utbildningen är ganska bred som gör det möjligt att arbeta inom många olika arbetsområden. 

Tjej 2 som kommer att kallas Sandra är 24 år gammal, född i Sverige men vars pappa kommer 

ifrån Serbien. Sandra läser tredje och sista året och började utbildningen eftersom hon ville 

inrikta sig på något socialt som alltid har varit hennes intresse. Tjej 3 som kommer att kallas 

Arnela är 23 år gammal, född i Bosnien och kom till Sverige som 7 åring är också inne på det 

tredje och sista året. Arnela valde utbildningen på grund av eget intresse samt tack vare 

hennes vänner som gett starka rekommendationer. Tjej 4 som kommer att kallas för Tina är 

21 år gammal, född i Norge och kom till Sverige som 2 åring. Av en tillfällighet blev Tina 

antagen i programmet då hon först sökte till socionom i första valet men kom inte in. Även 

Tina säger att valet beror på eget intresse där utbildningen är bred som ger många möjligheter 

och passar henne bra eftersom hon inte konkret vet vad hon vill arbeta med. Killen som 

kommer kallas Damir är 20 år gammal, född i Bosnien och kom till Sverige som 8 åring. 

Damir läser nu en fristående kurs i sociologi men har för avsikt hoppa in i programmet nu i 

höst. Varför han valde att läsa sociologi beror på att han är väldigt intresserad samtidigt som 

han påpekar att han tittade mycket på det område som passade honom bäst. Även Damir 

tycker att utbildningen ger ett brett arbetsområde.  
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5.2 Ursprungets betydelse och uppmärksamhet 

Samtliga respondenter upplever ett bra mottagande av lärare och av andra studenter i skolan. 

När jag frågade respondenterna om de känner att ursprunget har någon betydelse för 

mottagandet i skolan, och om ursprunget uppmärksammas av lärare eller andra elever av 

någon anledning, svarade respondenterna olika. Erika nämner att hon får tydlig 

uppmärksamhet på grund av hennes tyska brytning eftersom den fortfarande är ganska stark. 

Hon påpekar dock att det inte är så att folk kommer fram och ställer frågor om hennes 

ursprung men hon kan ibland se reaktioner hos andra när hon börjar prata. Även Sandra 

nämner att hennes ursprung kan komma att uppmärksammas i vissa situationer, men inte på 

grund av språket eftersom hon talar flytande svenska. Sandra säger:  

 

”De gånger det har varit så, så är det t.ex. nu när vi ska skriva uppsats om hedersrelaterade 

konflikter så har frågan kommit upp om det är något som finns i vår kultur, Mest sådant” 

(Sandra). 

 

Arnela berättar att hon inte tror att ursprunget har någon alls betydelse för mottagandet 

samtidigt som hon påpekar att hon upplever att ursprunget påverkas beroende på vilken lärare 

man har. Tina däremot känner inte att hennes ursprung uppmärksammas, eller att hon ses som 

utländsk med tanke på att den norska kulturen inte är så olik den svenska kulturen. Hon menar 

att det inte uppmärksammas på samma sätt som det kanske görs hos andra studenter med 

annat etniskt ursprung än svenskt. När det gäller Damirs syn på frågan menar han att 

ursprunget inte uppmärksammas så mycket idag jämfört med hur det var förr. Han säger:   

 

”… nu är det mer acceptabelt, folk har förstått att invandrare finns överallt du vet, de måste 

acceptera oss på samma sätt som vi måste acceptera svenskar, det är så det är…” (Damir). 

 

Samtidigt påpekar Damir att det har med personligheten att göra då han ser sig själv som 

vanlig svensk eftersom han jobbar med svenskar. Men att ursprunget uppmärksammas en 

aning är normalt säger Damir och menar att det både är positivt och negativt. I positiv mening 
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är det exempelvis när det handlar om diskussioner kring invandrare och kulturella aspekter då 

man kanske har mer att berätta om saker på grund av att man har en annan kulturell bakgrund.   

När det gäller ursprungets betydelse för respondenterna anser samtliga att ursprunget är 

väldigt betydelsefullt då de menar att det är viktigt att veta varifrån man kommer. Denna 

kunskap om sitt ursprung anses av de flesta ge en stabil identitet. De flesta nämner även att 

det är viktigt att andra känner till deras ursprung eftersom det leder till ökad förståelse i 

många olika situationer. Dock känner Sandra att det inte är viktigt för lärarna att känna till 

hennes ursprung med tanke på att det inte skapas kontakt på det sättet som det görs med andra 

studenter.   

5.3 Positionering 

Samtliga respondenter kategoriserar sig mer eller mindre som studenter med utländsk 

bakgrund. Bara Tina framställer sig själv som enbart student då hon inte ser sig som utländsk. 

Resterande ser sig inte endast som studenter, utan som studenter med utländsk bakgrund. 

Erika framställer sig i första hand som student. Dock påpekar hon att i vissa situationer ser 

hon sig, även från andra, som student med utländsk bakgrund på grund av annorlunda 

erfarenheter från hennes barndom. Som svensk ser hon sig aldrig, samtidigt som hon pekar på 

den stora fördelen att de kulturella skillnaderna inte är så stor och att det är lätt att vara tysk i 

Sverige.  

Sandra känner sig som en student med utländsk bakgrund eftersom hon drar nytta av hennes 

egna erfarenheter. Hon berättar att hon har många utländska vänner, från bland annat Serbien 

och Bosnien som hon umgås med i skolan och även på fritiden.  Sandra upplever sig själv 

som dubbelsidig då hon uttrycker,  

 

”… När jag är med mina svenska vänner är jag väldigt svensk, och när jag är med mina 

utländska vänner är jag mycket osvensk av mig…” (Sandra). 

 

Damir berättar att han i första hand ser sig som svensk men att han är medveten om att han 

har ett annat ursprung. När han jämför sig med en riktig svensk så ser han inte sig som svensk 

på samma sätt och poängterar att det är väldigt problematiskt. Man ligger någonstans mitt 

emellan nämner han då man på ett sätt räknas som svensk men att man i själen inte kan bli 

svensk. Vidare säger han, 

”… man är varken svensk… och ändå inte är helt det du är… man är ju inte i sitt ursprungsland” 

(Damir). 
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De flesta respondenter pekar på att det sker en tydlig uppdelning i skolan och främst handlar 

det om att studenter grupperar sig själva. Erika tycker inte att det sker någon specifik 

positionering utifrån lärarnas sida utan det handlar oftast om att eleverna själva strukturerar 

olika typer av grupperingar. Erika känner inte att hon sitter fast i en viss position utan hävdar 

att det är upp till var och en att göra sig rörlig mellan de strukturer som finns. I likhet med 

Erika tycker Arnela också att det är studenter som själva grupperar sig då hon nämner att 

hennes klass är väldigt uppdelad där invandrare hänger med invandrare och svenskar med 

svenskar. Varför det är så här har hon inget direkt svar på men att det bara omedvetet blir så. 

Även Damir känner att man positionerar sig själv. Man drar sig omedvetet mer till invandrare 

fastän man kanske vill vara med svenskar. Men detta ser han som normalt eftersom man med 

vissa studenter delar samma kultur, man har mer gemensamt genom exempelvis ursprungets 

traditioner där normer och värderingar matchas. Tina däremot tycker inte att hon positioneras 

på något sätt eftersom hennes bakgrund varken synliggörs eller hörs på samma sätt. Hon 

berättar att hon tycker många ser ner på studenter som pratar sämre svenska på lektionerna 

genom att se på reaktioner, himlar med ögonen o.s.v. Hon upplever det som ett störmoment 

hos vissa studenter, att de tycker det är jobbigt att lyssna på någon som bryter mycket.  

 

5.4 Föreställningar kring etnicitet 

När jag ställde frågan om vad respondenterna tror att andra svenska studenter, även lärare, har 

för föreställningar kring etnicitet samt vad etnicitet individuellt betyder för respondenterna 

framkom det olika svar. Men ett gemensamt drag hos samtliga respondenter var att begreppet 

etnicitet ansågs vara negativt laddat.  

Erika berättar att lärare inte värderar olika etniciteter i sin undervisning utan bara framhäver 

begreppet. Hos studenter menar hon att etnicitet värderas på olika sätt där fördomar oftast 

kommer in i bilden. Vidare berättar hon att alla är väldigt öppna i diskussioner kring etnicitet 

men samtidigt tycker hon att man borde beakta sina fördomar mer genom att vara medveten 

om dem.  

”… alla har fördomar!...” (Erika).  

 

Likaså nämner Sandra att det blir oftast mycket förutfattade meningar, fördomar o.s.v. genom 

att andra studenter kommer med extrema åsikter och som drar alla över en kam. Sandra påstår 

att dessa förutfattade meningar beror på en individs umgänge, d.v.s. de som har mycket 
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kontakt med människor med annat ursprung har mer kunskap. Även Arnela delar Sandras 

uppfattning och nämner att de som inte umgås med invandrare har inte lika mycket kunskap, 

eller med andra ord, har sämre uppfattning än dem som umgås med dem. Arnela berättar att 

andras föreställningar kring etnicitet, mesta dels av andra studenter, oftast är negativa.  

 

”… det känns nästan som ibland att man försöker försvara själva synsättet…”. (Arnela). 

 

Med detta menar Arnela att man många gånger känner sig tvungen att framställa sig som bra 

eftersom hon ibland får en känsla av att andra studenter ser ner på en.  

Även Damir känner att begreppet är negativt laddat eftersom det automatiskt leder till en 

fråga om ”vi” och ”dom”. Men å andra sidan upplever han det på ett annat sätt jämfört med de 

resterande. Han tycker att svenskar mer och mer börjar ta till sig, få en uppfattning och bättre 

förståelse. Damir tar upp ett exempel då en svensk en gång stödde hans argument vilket ledde 

till förvåning berättar han,  

 

”… man måste tänka ju… tänk om du själv som svensk kommer till ett annat land… det är så de 

också börjar tänka nu” (Damir). 

 

5.5 Etnicitetens betydelse 

När det gäller etnicitetens betydelse och hur etnicitet tolkas kopplar samtliga respondenter 

mer eller mindre till identitet.  

Enligt Erika är etnicitet en del av identiteten då hon menar att etniciteten kan ta mer eller 

mindre plats av identiteten. Med detta menar hon att man själv kan välja hur stor plats av 

identiteten som etniciteten ska utgöra. Erika säger;  

 

”… om jag bara går omkring och säger tysk, tysk, tysk och tänker på det hela tiden så utgör detta 

en stor del av min identitet…” (Erika). 

 

Vidare nämner hon att det är upp till varje individ hur stort utrymme man ger etniciteten i ens 

identitet.  

Även Damir är inne på samma spår då han känner att det är en del av identiteten. Man vet 

vem man är och det beror på ens bakgrund. Han påpekar även att etnicitet för honom innebär 

många olika saker och inte bara en sak. Han nämner att etnicitet oftast är positivt men att det i 

vissa situationer får en negativ bild beroende på vem man pratar med.  
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Sandra är inne på både positiva och negativa aspekter då hon i positiv mening tycker att om 

man har en annan etnicitet men ändå kan anpassa sig till något nytt får man dubbel kunskap. 

Negativt blir det i den bemärkelsen att om man fastnar i sitt eget, d.v.s. att man endast utgår 

ifrån sitt eget tänk vilket leder till att man inte är flexibel i den situation man befinner sig.  

För Arnela betyder etnicitet väldigt mycket. Även hon ser det som en del av identiteten men 

som hon dock oftast inte tycker det låter bra när man nämner begreppet. Hon relaterar det 

oftast till invandrarefrågor och tycker därför inte om att nämna det. Hon menar inte att det är 

diskriminerande på något sätt men att det blir en uppdelning direkt när man nämner begreppet 

känner hon. För att begreppet etnicitet ska låta bra, att det ska få en positiv laddning, tycker 

hon att begreppet inte ska stå självt utan måste användas med någonting.  

Tina upplever etnicitet som något avgörande för var man kommer ifrån. Hon känner att, 

utifrån sin egen utgångspunkt, man kommer ifrån ett annat land än Sverige. Vidare tycker hon 

att det är väldigt berikande då hon hävdar att Sverige inte hade kunnat utvecklas om inte olika 

etniciteter hade spelat med.  

 

Slutledningsvis kommer jag att redovisa för hur respondenternas etniska ursprung kan ha 

påverkat deras val av utbildning men som egentligen inte gynnar undersökningens syfte. 

Eftersom det inte finns något intresse av att se på om valet av utbildning har påverkats i 

relation till det etniska ursrpunget kommer jag därför inte att utveckla just detta i analysen. 

Samtidigt känner jag ändå att det är viktigt att framhäva samtliga svar eftersom det går att 

urskilja tydliga drag kring etnicitetens betydelse vilket bidrar till en bättre förståelse av 

helheten för dig som läsare.  

 

När jag ställde respondenterna frågan om deras etniska ursprung kan ha påverkat deras val av 

utbildning svarade majoriteten att ursprunget inte har med valet att göra då bland annat Damir 

tog upp ett exempel om att man kan se det utifrån en annan synvinkel där invandrare ofta gör 

val efter vad föräldrarna tycker. Han menar att många val görs, inte på grund av ursprunget, 

utan han poängterar att det har med kulturen att göra. Damir anser att han inte känner av 

sådant men att hans pappa brukar säga att:  

 

”… du gör som du vill, men misslyckas du, kom inte och skyll på mig…” (Damir). 

 

Däremot skiljer sig Sandras och Tinas tankar kring detta ifrån de resterande. Sandra som är 

den enda av alla respondenter som är född i Sverige med en utlandsfödd förälder berättar att 
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hennes bakgrund kan ha påverkat hennes val av utbildning. Eftersom hon är uppvuxen med 

sin pappa och hans familj med släktingar o.s.v. där hon har fått ta del av olika typer av 

värderingar och känslor bakom dessa vilket har lett till att hon har blivit insatt i sociologin 

redan där. Sandra påpekar att de har ett annat sätt att tänka vissa gånger viket har gett henne 

mer kunskap om en annan sida. Även Tina från Norge anser att hennes ursprung kan ha 

påverkat valet av utbildning på det sätt att man bryr sig mer om olikheter som finns i 

samhället. Hon berättar att det är jätte intressant med olika kulturer fast än inte Norge kanske 

har en jätte olik kultur än Sverige men att det känns som att man har förståelse för det ändå.  

När jag ställde frågan vad de tror att deras etniska ursprung i relation till utbildningen har för 

betydelse för framtiden kopplade samtliga det till integrationen på arbetsmarknaden. Enligt 

Erika så tror hon inte att sitt tyska ursprung kommer att påverka någon arbetsgivare att 

anställa henne eftersom tyskar och svenskar är så nära varandra, även i mentaliteten. Erika 

säger:  

”… tyskarna är ju inte så stor invandrargrupp så därför skulle ja inte säga att de påverkar min 

chans att få ett jobb. De enda som kanske e positivt är att mitt cv kanske sticker ut lite där ja e 

tysk i någon mening…” (Erika). 

Sandra känner att det kan komma att påverka henne både positivt och negativt och att det har 

med jobbsökande att göra. Sandra nämner att hon har två efternamn, det svenska, och det 

utländska, och menar att det kan vara en fördel på det sätt att hon kan välja vilket efternamn 

som ska synas i ansökan. Även Arnela tar upp efternamnet som exempel där hon till skillnad 

från Sandra anser att efternamnet kan vara positivt laddat i detta sammanhang. ”Man kan göra 

lite skillnad” säger Arnela, och poängterar att det kan vara bra i den bemärkelsen att det känns 

bra att ha blivit antagen samtidigt som man ser sig som invandrare. Damir känner att det kan 

både vara positivt och negativt och nämner att det alltid kommer att finnas, vilket han också 

anser är normalt, någon som inte gillar invandrare. I positiv mening har man med sig 

traditioner från sin bakgrund som andra kan ta del av, d.v.s. kunskap samt erfarenhet. Tina ser 

det positivt på det sätt att ursprunget öppnar dörrar på arbetsmarknaden där språket har en 

viktig betydelse.  
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6. Analys 

I analysen ligger huvudsakligen fokus på att urskilja innebörden i det empiriska material med 

hjälp av den modell, de tidigare teorier som har presenterats. Det är i det konstruktivistiska 

förhållningssättet samt utifrån en etnografisk ansats jag använder mig av för att försöka visa 

på hur etnicitetsproblematiken kommer till uttryck. Jag kommer att fokusera på de teman som 

har växt fram i resultatet för att på så sätt få en mer strukturerad analys som i sin tur enkelt går 

att koppla till det empiriska materialet. I analysen lyfts ett nyckelbegrepp fram, positionering, 

vilket jag anser kan ha en avgörande roll för att förstå det fenomen som studeras.  

 

6.1 Etnicitetens status  

Resultatet påvisar att respondenterna upplever sitt ursprung betydelsefullt då de även känner 

att ursprunget uppmärksammas av omgivningen på olika sätt. Eriksens (2004) förklaring av 

vad en människa är och vad det vill säga att vara en människa, är att först och främst fråga 

andra människor hur det är att vara just de eftersom det är nödvändigt att leva sig in i andras 

människors livsvärldar, vilket är intressant i detta sammanhang. Sandra delger genom hennes 

upplevelse av en situation då hennes ursprung uppmärksammas så här, 

 

”De gånger det har varit så, så är det t.ex. nu när i ska skriva uppsats om hedersrelaterade konflikter, så 

har frågan kommit upp om det är något som finns i vår kultur, mest sådant” (Sandra). 

 

Utifrån Sandras citat visar det på att det finns en föreställning kring etnicitet, d.v.s. en 

föreställning kring hennes etniska ursprung genom att frågan har kommit upp, under 

förutsättningar att ett redan bestämt antagande gjorts. 

Detta vill jag vidareutveckla utifrån Eriksens (2004) resonemang kring ”Vi” och ”De”. Sandra 

kan man säga får en bestämd status, en position, eftersom en ”Vi” och ”De” känsla skapas i 

föreställnigen om att hon har ett annat etniskt ursprung än svenskt. Detta kan tänkas leda till 

att Sandra positioneras som ”den andra”.  

”Vi” och ”De” känslan kan även kopplas till hur Damir uttrycker sig. Han påstår att 

ursprunget inte uppmärksammas i den omfattning som det kanske gjordes förr då han säger,  

 

”… nu är det mer acceptabelt, folk har förstått att invandrare finns överallt du vet, de måste acceptera 

oss på samma sätt som vi måste acceptera svenskar, det är så det är…” (Damir). 
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Detta citat ger en tydlig bild, framförallt Damirs bild, på hur olikheter kan komma till uttryck 

i samhällskontext. Parallellt med detta finns en tydlig koppling till vad Eriksen (2004) menar 

med att, för att ett ”Vi” ska existera måste det finnas ett ”De”.  

 

I relation till ”Händelse 1. Första dagen i skolan” (se inledning, sid 1.) kan man urskilja 

typiska drag för denna ”Vi” och ”De” känsla i den bemärkelsen att det rådde tydliga 

grupperingar då även jag som student positionerade mig, av egen vilja, till en viss grupp. En 

grundläggande tendens till varför ”Vi” och ”De” skapas och hur det ser ut kan även i detta fall 

ha med positionering att göra vilket jag återkommer till senare.   

 

Eriksens (2004) resonemang att olika identiteter såsom personlig identitet, könsidentitet, 

etniska och nationella identiteter växer fram genom exempelvis klädstil och konsumtion och 

att identitet splittrar och förenar, kan överföras på respondenternas uppfattning av etnicitet. 

Samtliga kopplar etnicitet mer eller mindre med deras identitet då bland annat Erika uttrycker 

sig på detta sätt,  

 

”… om jag bara går omkring och säger tysk, tysk, tysk, och tänker på detta hela tiden så utgör detta en 

stor del av min identitet…” (Erika). 

 

Detta kan tolkas på det sätt att Erika känner att det är upp till var och en hur mycket ens 

etnicitet ska påverka identiteten. Men å andra sidan, kan man verkligen på egen hand styra 

detta? Hon nämner även att hon i vissa situationer blir uppmärksammad i skolan genom att 

studenter ifrågasätter hennes tyska brytning och då hon ibland kan se reaktioner hos andra när 

hon börjar prata. Oavsett om Erika går omkring och tänker på sitt ursprung eller inte, är det 

inte omöjligt att andra ändå kommer att se henne som ”den andra”, eftersom språket, 

utseendet och även beteendet kanske skiljer sig åt jämfört med vad som är normalt i en svensk 

kontext.  

 

Om vi återgår till ”Händelse 1. Första dagen i skolan” hade jag inga tankar om mitt etniska 

ursprung eller hur mycket det utgjorde av min identitet, det var absolut inget jag tänkte på. 

Men precis som Eriksens (2004) exempel kring ”Vi” och ”De” känslan som handlar om två 

etniska grupper, kan situationen i skolan då kontakten skapades mellan mig och gänget vid 

bänken tolkas på det sätt att det finns en specifik gemenskap som gör att detta gäng blir mer 

bekanta för mig jämfört med vad andra blir. Om jag överför exemplet till denna situation får 



32 
 

jag och detta gäng beteckningen Y. De andra får, i detta fall de med svenskt etniskt ursprung, 

beteckningen X. Ett medvetet eller omedvetet val kan många tycka detta är. Jag skulle nog 

vilja påstå att redan här gör jag ett val där jag positionerar mig själv utifrån mitt ursprung, min 

etniska identitet, min bakgrund, vilket med andra ord sätter punkt på etnicitetens status.  

 

Omgivningens föreställningar kring etnicitet samt hur detta uppmärksammas kan vara orsaker 

som bidrar till att individen positionerar sig på ett visst sätt på grund att detta förväntas av 

andra. Att en individ har föreställningar om olika saker och att denne uppmärksammar det 

som känns annorlunda är i själva verket helt normalt. Individen är starkt präglad av den 

sociala omgivningen samtidigt som denne intar en viss roll beroende på i vilken social grupp 

man befinner sig eller väljer att söka sig till. Med andra ord skulle man kunna säga att 

anledningen till varför individen positionerar sig på ett visst sätt beror på den enskilda 

individens etniska identitet. Men att den etniska identiteten ska vara avgörande för hur 

individen positionerar sig är inte riktigt fallet. Oavsett om en individ med annat etniskt 

ursprung än svenskt väljer att positionera sig eller inte, alltså att denne medvetet söker sig till 

en specifik grupp eller inte, är omgivningens föreställningar där exempelvis olika ursprung 

mer eller mindre uppmärksammas, en avgörande faktor. Dessa föreställningar om att de finns 

något annat och på det sätt som det uppmärksammas skapar automatiskt en struktur med 

etniskt differentierade grupper.   

  

6.2 En etnisk identitet som föds?  

Föregående diskussioner kring etnicitetens status som mer eller mindre präglas av en så kallad 

”Vi” och ”De” känsla går att knyta samman med begreppet rasifiering för att på en abstrakt 

nivå se på hur studenternas etniska identitet skapas och varför den får det innehåll den har. Jag 

känner här att ”Vi” och ”De” känslan skapar, eller kan utvecklas, utifrån en fortsatt diskussion 

kring gränser, främlingskap och kamp för tillhörande, precis som Alexandra Ålund vidare 

menar att det gamla grekiska ordet ”ethnikos”, som utpekade främlingen som en kategori- och 

gruppvarelse ligger till grund för hur vi idag ser på etniska främlingar (De los Reyes m.fl. 

2006).  

Konsekvensen till tolkningen av andra svenska studenters och lärares föreställningar kring 

begreppet etnicitet ger en negativ upplevelse hos de flesta respondenter då bland annat Erika 

och Sandra delar samma uppfattning där de menar att det oftast blir mycket förutfattade 

meningar genom att andra studenter kommer med extrema åsikter och drar alla över en kam. 
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Detta kan ses som ett slags positionerande där ”Vi” positionerar ”De” vilket kan ge upphov 

till den etniska differentieringen eftersom föreställningar kring kulturella skillnader görs som 

sin tur bidrar till uppkomsten av främlingen (de los Reyes m.fl. 2006).  

 

”… alla har fördomar!...” (Erika). 

 

Ovan citerar jag Erikas utrop med vilket hon upplever att etnicitet värderas på olika sätt där 

fördomar oftast kommer in i bilden samtidigt som hon anser att man borde beakta sina 

fördomar mer genom att vara mer medveten om dem.  

Föreställningar kring etnicitet skiljer sig dock vill jag säga. Precis som De los Reyes m.fl. 

(2006) diskuterar att det finns ett tydligare förtryck för en process där föreställningar om 

rastillhörighet är grundläggande till differentiering i samhället, vill jag påpeka att det finns en 

intressant skillnad att urskilja. Tina som är från Norge och som kom till Sverige redan som 

ettåring medför en intressant spekulation kring upplevelsen av hennes etniska identitet. Tina 

kan man säga ingår både i ”Vi” och ”De” gruppen eftersom hon inte känner av någon typ av 

positionering från omgivningen eftersom hennes bakgrund varken synliggörs eller hörs på 

samma sätt som i många fall andra studenter med annat etniskt ursprung än svenskt gör. Men 

det som är intressant i detta sammanhang är att Tina som själv har ett annat etniskt ursprung 

än svenskt, ser hur andra studenter positioneras på grund av sitt ursprung, genom reaktioner 

hos andra o.s.v. Dock menar jag inte att man inte kan synliggöra något positionerande för det 

kan man. Tinas ursprung uppmärksammas inte på samma sätt som andras, då vi antar att 

orsaken till detta är att den norska och den svenska kulturen inte skiljer sig så mycket åt. Men 

ändå poängterar hon etnicitet som något avgörande för var man kommer ifrån där hon 

exempelvis anser att ursprunget, exempelvis genom språket, öppnar dörrar på 

arbetsmarknaden. Tina positioneras kanske inte av omgivningen på samma sätt som dem som 

kommer ifrån en mer olik kultur än den svenska, men hon positionerar sig själv på det sätt att 

hon inte tar avstånd ifrån hennes ursprung och dess betydelse. De los Reyes m.fl.(2006) 

resonemang kring en statisk syn på etnicitet har en poäng i detta sammanhang där de hävdar 

att etnicitetsperspektivet är otillräckligt då det istället är en fråga om rastillhörighet som rör 

problematiken.        

 

Etnicitet är alltså något som respondenterna överlag kopplar till deras etniska identitet. Denna 

identitet formas mer eller mindre av dem själva då de är medvetna om sitt ursprung, samtidigt 
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som omgivningens föreställningar leder till någon form av positionering vilket kan resultera 

till att olikheter växer fram.  

Respondenternas upplevelse av hur deras ursprung uppmärksammas, samt andra svenska 

studenters och lärares föreställningar kring etnicitet leder till en vidare diskussion i ämnet. Jag 

finner det intressant att utveckla denna diskussion med hjälp av Fanons (1995) resonemang 

kring konstruktionen av den andra då han säger, 

 

”Den koloniserades känsla av mindervärdighet står i direkt relation till européns känsla av 

överlägsenhet. Låt oss ha mod nog att uttala det: det är rasisten som skapar den mindervärdige” 

(Fanon, F. 1995:94). 

 

Genom att läsa citatet, vilket bygger på Fanons (1995) mindervärdeskomplex, känner jag har 

en intressant koppling till ”Vi” och ”De” känslan. Jag menar inte, eller drar generella 

slutsatser om att omgivningens föreställningar i skolan bygger på rasistiska antaganden men 

att citatet går att överföra till ett försök att se på hur ”Vi” och ”De”, d.v.s. hur studenter med 

annat etniskt ursprung än svenskt i en svensk kontext bearbetar sin etniska identitet.  

  

”… det känns som ibland att man försöker försvara själva synsättet…” (Arnela). 

 

Med citatet ovan försöker Arnela förklara hur hon upplever sin position i relation till sin 

bakgrund då hon många gånger upplever att det känns tvunget att framställa sig som bra 

eftersom hon ibland får en känsla av att andra studenter ser ner på en. Detta leder till att hon 

får en bild av att andras föreställningar kring etnicitet, mesta dels av svenska studenter, ofta är 

negativa.  

Utifrån Fanons (1995) teoretisering kring koloniala sammanhang skulle jag våga säga att 

omgivningens föreställningar kring etnicitet grundläggs på en uppsättning komplex som 

utvecklats i koloniala sammanhang. Då kan vi gå vidare och påstå att på samma sätt som den 

svarta människan konstruerar sin identitet genom att normen har övertagits av de koloniserade 

och eftersträvar den vite mannens egenskaper, försvarar Arnela sitt synsätt och försöker 



35 
 

framställa sig som bra eftersom hon får känslan av att hon är mindre värd. På liknade sätt kan 

Sandras dubbelsidiga upplevelse tolkas när hon säger, 

 

”… när jag är med mina svenska vänner är jag väldigt svensk, och när jag är med mina 

utländska vänner är jag mycket osvensk av mig…” (Sandra).  

 

Denna dubbelsidighet visar på en tydlig uppdelning där ”Vi” och ”De” känslan återigen 

påverkar Sandras identitet och som direkt kan överföras på Fanons mindervärdeskomplex. 

Men citatet visar även på att Sandra gör ett val då hon själv väljer position beroende på i 

vilken grupp hon befinner sig. Detta kan man tolka på det sätt att hon pendlar mellan två olika 

grupper, mellan två sociala nätverk där gruppernas normer skiljer sig åt. I likhet med Fanon 

(1995) lever Sandra i ett ständigt försök att nå ett uppfyllande av normer där hon hela tiden är 

beroende av den Andres närvaro där hennes position baseras på beroenderelationer och på 

raseringen av den andre.  

Citatet ovan, som jag även återkommer till senare, visar som sagt på en tydlig bild att det sker 

någon form av positionering genom att exempelvis Sandra gör ett val men samtidigt som det 

också kanske kan kännas tvunget eftersom normer och värderingar kan skilja sig i olika 

sociala grupper.  

Detta leder därför till en intressant diskussion kring individens identitet, den etniska 

identiteten, om det är ett resultat av hur denne positioneras eller positionerar sig själv. Oavsett 

om individen positionerar sig själv eller positioneras av andra leder det ändå till att individen 

positioneras in i olika kategorier i slutändan. Eriksens (2004) resonemang kring hur olika 

identiteter växer fram speglar just denna problematik när vi pratar om studenter med annat 

etniskt ursprung än svenskt. Det är inte alls främmande för oss att individens identitet kan se 

ut på olika sätt, för det vet vi. En fråga om individens etniska identitet blir först till då 

olikheter uppmärksammas genom att detta av omgivningen ses som annorlunda. Denna syn på 

”annorlundahet”, där exempelvis utseendet och språket hos vissa individer uppmärksammas 

genom att det skiljer sig från de övriga, vill jag gärna tro är en orsak till att en etnisk identitet 

växer fram hos individen. 
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6.3 En medveten positionering?  

Om vi återigen uppmärksammar det sistnämnda citatet där vi kan tolka att Sandra upplever en 

slags dubbelsidighet genom att positionera sig själv beroende på i vilken grupp hon befinner 

sig vill jag koppla till Howard, S. Beckers (1991) teoretisering kring sociala regler som skapas 

av sociala grupper genom att skapa normer och regler. Det som jag finner intressant med 

Sandra är att hon är halv svensk då endast hennes pappa är utlandsfödd, vilket kanske också är 

ett resultat av att hon kan kontrollera denna dubbelsidighet eftersom hon inte endast känner 

sig hemma i en kultur, utan har kunskap om två olika kulturer, som ger henne ett större 

bagage med koder för att lättare behärska olika sociala regler i en viss grupp. Men samtidigt 

undrar jag om man inte kan vända på det hela och istället fråga sig, positionerar sig Sandra 

verkligen utifrån hennes egen vilja? Om vi tänker oss Beckers (1991) resonemang kring 

sociala grupper skulle man även kunna se det som att individen kanske är tvungen att 

positionera sig beroende på vilka normer och regler som förväntas att följas? Detta vill jag 

gärna försöka utveckla med hjälp av ”Händelse 2 - Klassens första föreläsning” (se inledning, 

sid. 2). 

I likhet med Sandra kan vi i denna händelse urskilja hur en position intas, där jag själv och 

många andra studenter med utländsk bakgrund positionerade sig då klassen skulle dela in sig i 

smågrupper för att diskutera ett antal frågeställningar som vi fick av läraren. Om vi 

koncentrerar oss på ”min” grupp i detta sammanhang vill jag gärna påstå att gruppen på ett 

sätt medvetet valdes av oss själva. Detta leder ju självklart till att en tydlig positionering bland 

studenter skapas som i sin tur bildar olika sociala grupper, som återigen speglar Eriksens 

diskussion kring en ”Vi” och ”De” känsla. Omgivningens föreställningar, exempelvis andras 

fördomar visar ju som sagt på ett tydligt positionerande vilket kan vara en av många faktorer 

till varför ”Vi” och ”De” skapas. Detta kan även tänkas leda till ett utanförskap, ett begrepp 

som Becker (1991) använder. Men detta utanförskap anser jag att man ska beakta varsamt i 

den bemärkelsen att vägen till ett utanförskap kan se ut på olika sätt. Alla respondenter 

förutom Tina positionerar sig inte enbart som studenter, utan som studenter med utländsk 

bakgrund. Varför Tina enbart positionerar sig som endast student kan med stor sannolikhet ha 

att göra med att hennes norska ursprung inte skiljer sig så mycket ifrån svenska normer. Men 

det som är intressant här är att oavsett hur respondenterna ser sig själva intar samtliga en viss 

position. Till skillnad från Sandras dubbelsidighet upplever Damir situationen så här, 
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”… man är varken svensk… och ändå inte är helt det du är… man är ju inte i sitt 

ursprungsland…” (Damir). 

Med citatet kan det tolkas att han känner att han befinner sig i en komplicerad sits eftersom 

han ligger någonstans emellan genom att på ett sätt se sig som svensk men att i själen aldrig 

kan bli det. Att respondenterna upplever att andra studenter och ibland även lärare har 

negativa föreställningar kring etnicitet kan resultera till ett utanförskap. Detta kan vara en 

orsak till varför studenter med annat etniskt ursprung än svenskt känner sig utanför. Men det 

som är intressant är att några av respondenterna tycker att det sker en tydlig uppdelning i 

skolan, men inte från andra studenters och lärares sida, utan från dem själva, genom att de 

själva grupperar sig då bland annat Damir säger att han själv positionerar sig genom att söka 

sig till invandrare, men omedvetet.  

 

”… så många invandrare det är i skolan, det är bra, men vi måste hålla ihop…” (Händelse 3 – 

På väg till Caféet, se inledning sid 3). 

 

Med citatet ovan vill jag koppla till föregående på det sätt att det finns drag på att man 

återigen positionerar sig själv. Å ena sidan kan det tolkas som att man av egen vilja intar en 

position, men å andra sidan, varför görs detta val? Detta val leder till att ett utanförskap växer 

fram i kontexten. Är detta kanske en fråga om, som Becker (1991) resonerar kring, att inte 

våga bryta mot de regler som finns och av det blir stämplad av omgivningen? Genom att 

medvetet positionera sig, till en specifik grupp, där normer och värderingar går hand i hand 

ger kanske en så kallad ”Vi” känsla där gruppmedlemmen känner sig hemma. Det råder 

säkerligen en medveten positionering, utan tvekan. Men kanske positionerar individen sig 

medvetet eftersom denne helt enkelt ser en naturlig väg att gå och agerar därför på detta sätt 

genom att inte söka sig till de grupper där exempelvis sociala regler känns mer främmande.   

Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att etnicitetens status som jag har valt att nämna det, 

å ena sidan är ett resultat av andras föreställningar, men å andra sidan också ett resultat av hur 

man själv positionerar sig som i själva verket också styr den etniska identitetens innebörd. 

Varför dessa studenter med annat etniskt ursprung än svenskt medvetet eller omedvetet 

positionerar sig själva kan bero på ett antal faktorer. Etnicitetens status tolkar jag därför som 

föränderlig, en föränderlig process, eftersom framväxten av den etniska identiteten är en 
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process då den inte växer fram på ett bestämt sätt, eller att det finns ett konkret svar på hur 

den ser ut, utan denna process styrs av många faktorer. Men oavsett vad och oavsett hur 

individer positionerar sig eller positioneras är det svårt att bortse ifrån att ett utanförskap 

träder fram som kan tänkas vara grundläggande för den etniska differentieringen. För att ”Vi” 

ska existera måste det finnas ett ”De” (Eriksen, 2004). Enligt de flesta respondenterna 

positionerar de sig medvetet själva. Men detta är nog mer komplicerat än vad man tror. Jag 

tror ändå inte riktigt att man kan dra slutsatsen att det är på detta sätt, att de positionerar sig 

medvetet, för någonstans tror jag att det måste finnas en anledning till varför man gör detta. 

Men visst, jag vill inte motsäga mig vad materialet påvisar eftersom en tydlig bild faktiskt 

förmedlas där positioneringen görs medvetet av egen vilja på grund av att de känner sig mer 

hemma i en speciell grupp där gemensamma normer och värderingar efterlevs. Men samtidigt 

visar detta på att det finns en tydlig gruppering i denna kontext där föreställningar från 

omgivningen, i detta fall svenska studenter samt lärare till viss del redan består av en ”Vi” 

grupp där antaganden om att en viss olikhet existerar. Dessa föreställningar om att en viss 

olikhet existerar bidrar i sin tur kanske till att studenter med utländsk bakgrund positionerar 

sig själva, d.v.s. medvetet söker sig till andra invandrargrupper. Här får även de uppleva en 

”Vi” känsla på grund av att gruppens sociala regler stämmer överrens vilket kan tänkas skapa 

en mur mot en känsla av utanförskap. Man skulle kunna gå vidare med denna problematik 

genom att se det utifrån ett annat perspektiv. Anledningen till varför ett utanförskap träder 

fram kan bero på ett flertal faktorer som sagt. Om vi vänder på det, men som fortfarande har 

med positionering att göra, har de studenter med annat etniskt ursprung än svenskt säkerligen 

föreställningar om studenter med ett svenskt etniskt ursprung, med andra ord föreställningar 

om den svenska kulturen. Även dessa föreställningar kan bidra till att det skapas ett avstånd 

mellan olika grupper vilket i sin tur ökar den etniska differentieringen. Men kanske är detta 

initiativ, att ta avstånd, ett resultat av rädsla? Dessa studenter med annat etniskt ursprung än 

svenskt utgör en etnisk grupp men som är i minoritet. Det är nog därför inte helt omöjligt att 

de känner sig hotade vilket kan ha med mindervärdeskomplexet (Fanon, 1995) att göra. Men 

en ”Vi” och ”De” känsla skulle även kunna förekomma i dessa minoritetsgrupper i vilka 

studenter interagerar med varandra där de positionerar sig eller positioneras utifrån olika 

aspekter. Men om vi koncentrerar oss på denna uppdelning mellan svenska - och icke-svenska 

studenter då de sistnämnda utgör en minoritet i kontexten känner jag därför att dessa kan 

betraktas som de Andra. Men om vi antar att denna minoritet ökar med åren skulle det vara 

intressant att se på hur utvecklingen av denna problematik kommer till uttryck. Frågan är om 

det över huvud taget har att göra med om att en viss grupp exempelvis är i minoritet eller 
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tvärtom, eller om denna grupp med studenter av annan härkomst utgör en inte minst lika stor 

grupp som de ”svenska” studenterna. Oavsett om vissa grupper är i minoritet eller inte, 

kanske man ändå inte ska bortse ifrån en fråga om rasifiering (Ålund, A, 2006), där 

främlingen utpekas som en kategori – och gruppvarelse vilket är ett resultat av hur man idag 

ser på etniska främlingar.     

Hur studenter med annat etniskt ursprung än svenskt bearbetar sin identitet, eller med andra 

ord, konstruerar sin etniska identitet är kanske inte något de har makt över eftersom det finns 

mycket som vi individer inte själva har valt (Eriksen, T. 2004). Genom att positioneras utifrån 

omgivningens föreställningar tenderar till att gränser skapas som i sin tur leder till större 

klyftor mellan olika sociala - och kulturella grupper vilket gör att föreställningar som 

fokuserar på olikheter blir en slags normalitet i samhällsstrukturen.  

Jag har även tagit hänsyn till ett genusperspektiv under processens gång, med det framkom 

inga specifika mönster som man kunde urskilja i respondenternas utsagor.        
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7. Avslutande diskussioner 

Det övergripande syftet med denna undersökning var att se hur högskolestudenter med annat 

etniskt ursprung än svenskt förhåller sig till representationer av etnicitet i en svensk kontext. 

Detta kapitel avser att besvara följande frågeställningar: Vad har det etniska ursprunget för 

betydelse hos studenterna? Skapar studenterna sig själva den etniska identiteten eller växer 

den fram på andra sätt? Hur positionerar sig studenterna i relation till andra? 

Det som poängteras av samtliga respondenter är att ursprunget anses vara väldigt 

betydelsefullt då de bland annat syftar på att det är viktigt att ha kunskap om sitt ursprung, att 

veta varifrån man kommer vilket leder till att identiteten blir stabil. Några av respondenterna 

anser att det viktigt att andra studenter känner till deras ursprung eftersom denna kännedom 

ger en viss förståelse. Samtliga respondenter upplever ett bra mottagande av lärare och andra 

studenter i skolan men enligt några av dem upplever de att deras ursprung exempelvis 

uppmärksammas på grund av språksvårigheter och även i samband med skoluppgifter 

relaterade till kulturella aspekter. Uppmärksamheten ser väldigt olika ut beroende på vilken 

etnisk bakgrund man har. Ett norskt etniskt ursprung uppmärksammas inte i den omfattning 

som exempelvis ett östeuropeiskt etniskt ursprung gör.  

I relation till ursprungets betydelse upplevs begreppet etnicitet väldigt negativt. Denna 

negativa laddning präglas framförallt av respondenternas tolkning av andra svenska studenters 

och lärares föreställningar då det automatiskt leder till en fråga om ”vi” och ”de”. Hur 

respondenterna tolkar lärares föreställningar upplevs det bland annat att etnicitet endast 

framhävs som begrepp i undervisningen och att det inte fördjupas tillräckligt. Hos svenska 

studenter upplever man att etnicitet värderas på olika sätt där förutfattade meningar, fördomar 

kommer in i bilden genom att det ofta förekommer extrema åsikter. Anledningen till att 

förutfattade meningar existerar kan bero på att det finns för lite kunskap kring andra kulturer. 

Några av respondenterna menar att det har med umgänget att göra, på det sätt att ju mindre 

man umgås med människor med utländsk bakgrund desto sämre uppfattning och mindre 

kunskap har man. En respondent poängterade att många gånger känner man sig tvungen att 

framställa sig som bra eftersom man ibland får en känsla av att andra studenter ser ner på en.  

Etnicitet kopplas mer eller mindre till identitet av samtliga respondenter. Etnicitet innebär inte 

bara något konkret utan innebär många olika saker. En av respondenterna ser väldigt positivt 

på etnicitet då det tolkas att det är bra att ha ett annat etniskt ursprung än svenskt, under 

förutsättningar att man kan anpassa sig, eftersom det ger dubbel kunskap. Negativt blir det i 
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den mening om man bara ser ensidigt på det genom att man exempelvis inte vill anpassa sig 

vilket leder till en direkt motsats av flexibilitet. En annan av respondenterna relaterar oftast 

begreppet etnicitet till invandrarfrågor vilket inte är diskriminerande på något sätt men att det 

blir en direkt uppdelning när begreppet nämns.  

Det som var intressant och som var förvånansvärt i resultatet var att de flesta respondenter 

kände att det fanns tydliga grupperingar då de även ansåg att detta mest berodde på att de 

positionerar sig själva, d.v.s. att det finns en medvetenhet kring vilken grupp de söker sig till 

eftersom detta val känns mest naturligt.  

Frankenbergs (1993) begrepp ”vithet” med vilket hon menar är en position av strukturella 

fördelar och ras privilegier, kan överföras på etnicitetsproblematiken där etnisk identitet står i 

centrum. På samma sätt som ”vita” människor förstår andra, samhället och sig själva förstår 

studenter med svenskt etniskt ursprung andra och sig själva. De svenska studenternas etniska 

identitet blir ”deras” vithet kan man säga och är en position som är socialt konstruerad i 

relation till historiska, politiska, sociala – och kulturella processer vilka har skapats av 

dominans i förhållande till olika sociala rum och kontexter (ibid:1-7). Jag är därför en aning 

kritisk till att studenter med annat etniskt ursprung än svenskt medvetet skulle positionera sig 

själva. Detta val som har beskrivits som naturligt är å ena sidan ett medvetet val men som är 

begränsat anser jag. Vad finns det mer att välja på? Olikheterna försvinner väl inte genom att 

välja att inte positionerna sig som student med annat etniskt ursprung än svenskt? 

Utanförskapet försvinner väl inte genom att man väljer att inte söka sig till andra studenter 

med utländskt bakgrund? Den svenska kulturen dominerar i det sociala rum, i skolan som 

kontext genom att majoriteten av studenterna är etniskt svenska. Olikheter kan därför inte 

suddas ut eller glömmas bort så länge det finns något ”annat”. Valet är därför egentligen inte 

bara begränsat utan även tvångsmässigt känner jag. Oavsett hur positioneringen sker döljer sig 

en fråga om rasifiering under ytan vilket leder till att utanförskapet alltid kommer att finnas 

och att vissa grupper mer eller mindre blir exkluderade. Grupperingar i skolan beror alltså 

både på respondenternas medvetna positionering men också av omgivningens föreställningar, 

där huvudsakligen svenska studenter positionerar det som känns olikt den svenska kulturen. 

Men detta tror jag samtidigt inte är något studenter med svenskt etniskt ursprung heller gör 

medvetet eftersom det är en fråga om hur man som individ har socialiserats i samhället där 

man präglas av samhällsstrukturens egna kulturella normer och värderingar.  
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Innan man säger något om hur identiteten konstrueras och varför den konstrueras på ett visst 

sätt ska man vara medveten om att det först är viktigt att se på hur konstruktionen av etnicitet 

ser ut. Genom att etnicitet mer eller mindre kopplas till identitet av respondenterna där bland 

annat andras föreställningar kring etnicitet tolkas negativt säger ett och annat om varför den 

etniska identiteten konstrueras så som den gör. Att dra några slutgiltiga slutsatser om hur 

respondenterna förhåller sig till representationer av etnicitet går att göra. Men att dessa 

representationer mer eller mindre styrs av hur individen positionerar sig själv eller 

positioneras av andra har en avgörande roll i hur den etniska identiteten konstrueras. Denna 

identitet blir en fråga om etnisk identitet först då när vi frågar oss vad etnicitet är i förhållande 

till olika ursprung.    

De händelser d.v.s. de minnen som har presenterats och som har varit en del av analysen 

känner jag nu har fått en mer betydelsefull karaktär i den bemärkelsen att jag idag ser 

annorlunda på problematiken. När dessa händelser ägde rum hade jag inte alls någon tanke 

om att jag själv positionerade mig som student med annat etniskt ursprung än svenskt. Dock 

var jag var medveten om mitt ursprung eftersom detta kände jag var en stor del av min 

identitet. Respondenternas utsagor har lett till att jag har fått mer kunskap om hur dessa 

studenters representation av etnicitet kommer till uttryck. Idag ser jag faktiskt och förstår 

mina erfarenheter på ett nytt sätt vilket också ger mig en ny kunskap kring 

etnicitetsproblematiken kan man säga. Om jag positionerade mig medvetet eller omedvetet 

vet jag inte. Men jag vet att positioneringen är något som vi inte själva har makt över. Att inta 

en position kan se ut på flera olika sätt. Positionen intas antingen av individen själv eller att 

individen positioneras av andra. Det går helt enkelt inte att välja att inte inta en position för 

oavsett om individen vill eller inte så intar denna en position automatiskt. Detta går inte att 

bortse ifrån eftersom det alltid kommer att finnas en ”vi” och ”de” grupp som gör att olikheter 

urskiljs. Med andra ord kan positioneringen bero på, precis som konstruktivismen antyder, att 

olika saker i vår omgivning som vi ofta tar för givet är konstruerade. Synen på 

”annorlundahet” är kanske något som inte går att kontrollera eftersom det är en kunskap som 

vi har och tar för givet. Men denna kunskap är ju självklart konstruerad genom exempelvis 

ideologiska eller maktbetonade processer vilket i sin tur också kanske är avgörande för hur 

föreställningar kring etnicitet kommer till uttryck. Denna kunskap, eller sanning, styr därför 

väldigt mycket skulle jag vilja säga, i varför och på vilket sätt individer positionerar sig eller 

positioneras av andra.        
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Tidigare studier som har presenterats i bakgrundskapitlet visar bland annat på hur exempelvis 

etnicitetsbegreppet kan studeras och även konstruktionen av identitet. I likhet med dessa visar 

min undersökning på att det är möjligt att laborera kring etnicitetsbegreppet som även har en 

stark koppling till hur individen konstruerar sin identitet, i detta fall etnisk identitet, eftersom 

vi pratar om olika ursprung. Med andra ord känner jag att en ganska klar bild förmedlas av 

hur etnicitetsbegreppet kan studeras. Etnicitet som begrepp kan stå ensamt men är man ute 

efter en djupare förståelse inser man snabbt att begreppet måste kopplas ihop med något. 

Föreställningar kring etnicitet är med andra ord hur etnicitet uppfattas kan man säga, och 

denna uppfattning kan ge konsekvenser, goda som dåliga, beroende på de föreställningar som 

finns och även hur dessa tolkas. 

Nu när undersökningen har nått sitt slut vill jag gärna framhålla ett par tankar och idéer, som 

har utvecklats under processens gång. Det skulle vara väldigt intressant att gå vidare med 

begreppet positionering i framtida studier. Varför jag finner detta begrepp intressant är för att 

det i undersökningen tydligt påvisats att det har en avgörande roll för hur etniska relationer 

utvecklas. Man skulle kunna utveckla undersökningen genom att fokusera på dessa grupper 

som bildas och se på hur exempelvis dessa utländska studenter positionerar sig i förhållande 

till varandra. Att utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv där man tar hänsyn till klass, kön, 

ålder och även sexuell läggning kan vara intressant att studera och se på hur dessa olikheter 

kommer till utryck i en grupp med samma etniska tillhörighet. En annan spännande aspekt är 

att jämföra etniska grupper, hur de positionerar sig, samtidigt som det är intressant att se på 

det utifrån ett ”svenskt” perspektiv med studenter som är etniskt svenska. Frågan är hur 

studenter med svenskt etniskt ursprung positionerar sig själva i förhållande till andra och i så 

fall på vilket sätt? Hur skiljer sig positioneringen om man utgår ifrån båda perspektiven? 

Detta leder till en spännande diskussion genom att jämföra två olika perspektiv och sedan se 

vad som eventuellt skiljer dem åt, eller också binder dem ihop. Jag måste även tillägga att, 

eftersom undersökningens resultat består av respondenter i åldersgruppen 20-24 år, hade det 

varit intressant att studera fler åldersgrupper för att eventuellt göra läsningen mer spännande.     
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9. Bilagor 

 

9.1 Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket land kommer du ifrån? Föräldrar? 

3. Varför har du valt att läsa programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete? 

(Eget intresse? Andra faktorer?) 

4. Hur upplever du mottagandet i skolan? (av lärare, andra studenter) 

5. Känner du att ditt ursprung har någon betydelse för mottagandet? D.v.s. att ditt 

ursprung uppmärksammas på något sätt av lärare eller studenter av någon anledning? I 

så fall hur? 

6. Tror du att ditt etniska ursprung har påverkat ditt val av utbildning? 

7. Vad tror du ditt etniska ursprung i relation till din utbildning har för betydelse för 

framtiden? (integration i samhället) 

8. Tror du att andra (lärare och studenter) ser dig som en student med annat ursprung än 

svenskt? I så fall varför? 

9. Tror du att ditt ursprung framhävs av dig själv eller i andras ögon? D.v.s. att du själv 

känner att du har ett annat ursprung än svenskt eller beror det på att andra ser dig som 

annorlunda? 

10. Hur kategoriserar du dig själv? (enbart som student, eller student med utländsk 

bakgrund?) Varför? 

11. Tror du att ditt beteende, eller attityd har att göra med att andra ser dig som 

annorlunda? 

12. Hur upplever du din position som student i skolan? Känner du att studenter 

positioneras utifrån olika aspekter? 

13. När lärare eller andra studenter (med svenskt ursprung) pratar om etnicitet, vad tror du 

de har för föreställningar kring det? 

14. Vad betyder etnicitet för dig?  

 

9.2 Presentationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Bojan Lengajic. Vt 2009 avklarade jag min examen för programmet sociologi 

och socialt utvecklingsarbete. Efter examen kände jag att jag ville utvecklas ytterligare inom 

sociologin och påbörjade därför avancerad nivå (magisterprogrammet i sociologi) och nu är 

det dags att skriva min D-uppsats.  

Det övergripande syftet med denna undersökning är att ge en ökad förståelse inför studenters, 

med annat etniskt ursprung än svenskt, föreställningar kring etnicitet och hur dessa kommer i 

uttryck. Vidare syftar undersökningen till hur studenterna upplever sin position i skolan i 

relation till sin etniska bakgrund. 



47 
 

Studien har inspirerats av forskargruppen SOLUR som finns här på högskolan i Halmstad och 

deras projekt behandlar studier om lärande och utbildningsrelationer.   

För att avgränsa mig lite vill jag fokusera på studenter som läser programmet sociologi och 

socialt utvecklingsarbete och hoppas jag kan få tag på intervjupersoner så fort som möjligt.  

Jag söker därför tre tjejer och tre killar med utländsk bakgrund (alla åldrar). Med utländsk 

bakgrund menar jag att personen själv är född utomlands eller är född i Sverige och har minst 

en utlandsfödd förälder. Tanken är att intervjuerna kommer att ske på skolan (ca 30 min) men 

kan även utföras på andra platser om det så önskas.  

Känner du dig villig att ställa upp ber jag dig kontakta mig snarast via mail eller tele. 

 

Hälsningar Bojan Lengajic 

 

Mail: Bojlen06@student.hh.se     

Även: Bojan.Lengajic@hotmail.com 

Tel: 0735113643 
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