
 

 

MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för socialt arbete 
 
 
 

ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats 
  
  

HANDLEDARE: Anna-Lena Suorra 
 
 
 SAMMANFATTNING:  

Sveriges befolkningsstruktur består av cirka nio miljoner invånare, 
varav cirka 1.5 miljoner är människor med utländsk bakgrund. Att 
människor från olika delar av världen flyttar till Sverige, är inte ett 
nytt fenomen, då det har varit aktuell sedan 1500-talet. Trots detta 
betraktas människor med utländsk bakgrund som ett folk för sig, där 
de behandlas olika på grund av deras ursprung. Orättvisan grundar 
sig i Sveriges strukturella och institutionella diskriminerande 
handlingar, där människor fråntas möjligheten att verka i det 
svenska samhället med samma villkor. Den etniska diskrimineringen 
påverkar även de utsattas välmående och framtidsplaner. Syftet med 
denna studie är att lyfta fram röster från ungdomar som har en eller 
två föräldrar med utländsk bakgrund, och att titta på hur de hanterar 
den etniska diskrimineringen i Sverige. I hanteringen förekommer 
olika strategier, motstånd, attityder och förhållningssätt till det 
svenska samhället som ligger på personlig och grupplig nivå. 
Studien har ett kvalitativt arbetssätt, där det empiriska underlaget 
har bestått av tre halvstrukturerade intervjuer. Två av 
intervjupersonerna kommer ifrån marginaliserade områden, medan 
en är ifrån ett icke-marginaliserat område i södra Sverige. Studien 
visar att varken sociala tillgångar, bostadsområden eller positioner i 
det svenska samhället, minskar på upplevelsen av den etniska 
diskrimineringen. Den upplevs i en sådan hög grad att de utsatta kan 
känna ett visst utanförskap och icke-samhörighet med Sverige, som 
driver de till en dröm att någon dag lämna landet för gott.  

 
 
NYCKELORD: Etnisk diskriminering, hantering, 

motstånd, strategier, ungdomar  
 

TITEL: ”Att bemöta den etniska diskrimineringen 
– olika former av hanterings – och 
motståndsstrategier bland ungdomar som 
har en eller två föräldrar med utländsk 
bakgrund.” 
 

FÖRFATTARE: Sara Al-joumeyli 
 

DATUM: Januari 2009 



 

 

Förord 
Jag vill med dessa förord tacka Allah, min familj och en speciell vän som har gett mig styrka, 

tålamod och stöd under hela min utbildning och uppsatsens gång. Ett stort tack går även till 

min syster som har hittat deltagare till denna studie. Intervjupersonerna deltog i studien med 

ett förtroende till mig, vilket jag uppskattar väldigt mycket och som jag vill ägna stor 

tacksamhet till. Utan deras deltagande skulle denna studie inte ha kunnat genomföras. 

Slutligen vill jag även ge ett tackord till min handledare Anna-Lena Suorra som har gett mig 

råd och tips under uppsatsens gång. 



 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

1.2 Syfte och frågeställning 

1.3 Begreppsdefinitioner 

2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

2.2 Datainsamling 

2.3 Urval 

2.4 Analysmetod 

2.5 Etiskt förhållningssätt 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Attityder och förhållningssätt till det svenska samhället 

3.2 Olika hanteringsstrategier av den etniska diskrimineringen 

4. Resultat och analys 

4.1 Bakgrund om intervjupersonerna 

4.2 Attityder mot det svenska samhället 

4.3 Religion 

4.4 Hanteringsstrategier av tydlig eller otydlig etnisk diskriminering 

4.5 Hanteringsstrategier på arbetsmarknaden 

4.6 Välmående och framtidsplaner 

5. Sammanfattning och diskussion 

 

Referenser 

 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

1 

1 

3 

4 

5 

5 

6 

7 

7 

8 

9 

10 

11 

14 

14 

15 

19 

20 

26 

30 

34 

 

37 

 

39 

40 

 



 

1 

 

1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en bakgrund och problemformulering till ämnet om diskriminering i 

Sverige. Därefter följer syfte och frågeställningar kring denna studie. Kapitlet avslutas med en 

begreppsdefinition. 

 

1. 1 Bakgrund och problemformulering 

År 2007 publicerade Statistiska Centralbyrån, SCB, en statistik på Sveriges 

befolkningsstruktur. I den står det att Sveriges befolkningsstruktur idag består av cirka nio 

miljoner invånare, varav 1.5 miljoner har utländsk bakgrund. Antalet svenska medborgare 

med utländsk bakgrund har ökat med cirka 33 000 invånare sedan år 2007, vilket visar på att 

Sverige är ett land med människor från olika delar av världen (SCB, 2007). Invandringen till 

Sverige är inte ett nytt fenomen, då den har varit aktuell sedan 1500-talet (Migrationsverket, 

2007). Med flera decennier och århundraden av invandring har även antalet födda barn med 

invandrarbakgrund – där antingen den ena eller båda föräldrarna har utländsk bakgrund – 

ökat. Därmed utgör Sveriges invandrare en stor del av den svenska populationen, som alltmer 

växer med åren. I befolkningsstatistiken finns en uträkning om hur många invandrare som 

finns i Sverige. De som beräknas in i den statistiken är individer som har en eller två föräldrar 

med utländsk bakgrund (SCB, 2007). I andra sammanhang kan dessa människor däremot 

betraktas som ”svenskar”. Genom att exempelvis vara född i Sverige, får man per automatik 

svensk tillhörighet och medborgarskap enligt svensk lag. Att betraktas som ”svensk” eller 

”invandrare” beror alltså på kontext, där människor med utländsk bakgrund definieras olika.  

 

Alla samhällen i världen har mer eller mindre alltid haft hierarkier av underordnade och 

överordnade människor baserade på ursprung och fysiska egenskaper. För att titta på världen i 

helhet går det bland annat att dela in den i två dualistiska kontraster: normala/icke-normala, 

västvärlden/resten av världen, occident (kristna)/orient (icke-kristna), kristendom/islam, 

modernitet/traditionellt. I och med att Sverige tillhör västvärlden betraktas landet som 

”normal” med dess ”normala” egenskaper, exempelvis svenskar/icke-svenskar, 

svenskar/invandrare, svenskar/muslimer, svenskar/araber etc. Därmed står svenskheten och 

även fysiska egenskaper i kontrast till det som betraktas som ”annorlunda” (SOU 2005:41). Ju 

mer ”svensk” man ser ut att vara, desto mer ”svensk” är man. Människor som är exempelvis 

”vita” från USA, Polen, Tyskland eller England blir sällan uppfattade som ”invandrare” i det 

svenska samhället (Sernhede, 2007). Därför spelar SCB (2007) statistiken eller svensk lag om 
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medborgarskap mindre roll om hur människor med invandrarbakgrund i Sverige ska betraktas 

som ”svenskar” eller ”invandrare”.  

 

Med detta som bakgrund, bemöts och behandlas människor olika i det svenska samhället 

beroende på hur ”utländsk” man ser ut att vara, vilket även har medfört olika typer av etnisk 

diskriminering. Trots att den etniska diskrimineringen har funnits långt bak i historien, kan 

den betraktas som en ”modern” diskriminering grundad i postkolonialismen (Sernhede, 2007). 

Det innebär att västvärlden idag lever i kolonialismens spår, vilket uttrycker sig genom en 

överordnad kontra en underordnad makt, där de vita fortfarande är ”normen” som härskar 

över resten av världens befolkning. Med postkolonialismen, är de överordnade ”normala”, 

medan de underordnade beskrivs som ”etniska” och ”kulturella” (Baaz, 2002). På så vis 

formas även ett vi-och-dom-tänkande mellan ”svenskar” och ”invandrare”. ”Dom”, i det här 

fallet, är oftast icke-svenskar som inte har privilegier att uppnå positioner i samhället i form 

av materiella och symboliska resurser, utbildningar och arbeten. ”Vi”, är så kallade 

svenskheten, där ”svenskar” har privilegier som sätter svenskarna i en överordnad position i 

förhållande till den marginaliserade populationen. Svenska gemenskapen uttrycker sig i en 

homogen kultur grundad på gemensamma värderingar, historia, språk, identitet och 

livserfarenheter. Att inte likna den svenska homogena gruppen, kan leda till att man snabbt 

hamnar utanför samhället och bli en del av ”dom” (SOU 2005:41).  

 

Media, litteratur, och TV spelar en viktig roll i konstruktionen av vi-och-dom-tänkandet, där 

nya stereotyper reproduceras om ”dom”. Invandrare beskrivs exempelvis oftast i negativa 

sammanhang i media. Det främjar rasismen och dess fördomar om speciellt ungdomar med 

invandrarbakgrund, då det finns en tendens att skandalisera just den gruppen i artiklar och 

nyheter. Denna typ av negativ beskrivning om invandrare i media, väcker starka känslor hos 

människor med invandrarbakgrund; ”många vittnar om ökad hjärtklappning och ilska så fort 

de slår upp en tidning eller tittar på nyhetsprogram i teve” (SOU 2005:69, s. 99).  Media är 

dock inte den optimala orsaken till att människor med invandrarbakgrund blir behandlade 

olika, utan andra viktiga komponenter i samhället spelar också viktig roll, inte minst sagt 

arbetsmarknad och utbildningssystem (SOU 2005:69). Den etniska diskrimineringen har med 

andra ord funnits i Sverige länge och fortlöper ännu idag. Människor med utländsk bakgrund 

har exempelvis rapporterat att de minst ett par gånger under sitt liv blivit utsatta för hot, 

förolämpningar och andra trakasserier på offentliga platser. Många har också upplevt att de på 
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grund av utländsk bakgrund inte har fått de jobb de sökt trots att de har varit kvalificerade för 

arbetet (Lange, 1996).  

 

I och med att mer än en miljon av Sveriges population består av människor med 

invandrarbakgrund som också ökar med åren, är det viktigt att veta att det finns en fortsatt 

etnisk diskriminering i Sverige som människor hanterar på olika sätt. Då många ungdomar 

med invandrarbakgrund är födda i Sverige och inte betraktar sig själva som ”onda” i den 

bemärkelse som media ofta signalerar ut, kan, enligt Kamali (2005), olika typer av attityder 

mot det svenska samhället utvecklas. Att först och främst betraktas som svenskar för att vara 

födda i Sverige, för att sedan i nästa skede behandlas som problem, avvikande, annorlunda 

och ibland även som ett hot mot det svenska samhället, kan i sig öka på klyftan mellan 

”invandrare” och ”svenskar”. Att känna till forskningen kring den etniska diskrimineringen är 

viktigt för att praktiker ska kunna ändra på deras sätt att bemöta människor med 

invandrarbakgrund. Det är också viktigt att veta hur den etniska diskrimineringen är en ytterst 

bidragande faktor till hur människor med invandrarbakgrund formar identitet, personlighet, 

värderingar och förhållningssätt till det svenska samhället (Kamali, 2005). Erfarenhet av 

diskriminering generar också olika former av hanterings – och motståndsstrategier för att 

hantera den etniska diskrimineringen (Cancelli m.fl., 2000: Datta m.fl., 2008). Att få lärdom 

om ämnets problematik inom socialt arbete är också angeläget, då sociala arbetets 

arbetsuppgifter kan innehålla kontakt med människor från olika delar av världen, där 

bemötandet är viktigt för att uppnå bra resultat, framgång och god relation till sina klienter, 

vilket även kan minska på klyftan mellan ”invandrare” och ”svenskar”. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera och skapa förståelse kring hur ungdomar var den ena 

eller båda föräldrarna har utländsk bakgrund, hanterar den etniska diskrimineringen. 

Frågeställningarna är: 

 

– Hur hanterar ungdomar med utländsk bakgrund den etniska diskrimineringen? 

– Använder ungdomar med utländsk bakgrund specifika strategier eller motstånd för att 

hantera den etniska diskrimineringen? 

– Vad är orsakerna till att ungdomar med utländsk bakgrund väljer specifika strategier 

eller motstånd för att hantera den etniska diskrimineringen? 
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– Finns det en koppling mellan upplevelser av den etniska diskrimineringen och 

välmående bland ungdomar med utländsk bakgrund? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Gruppen studien är avsedd att handla om, är ungdomar som har en eller två föräldrar med 

utländsk bakgrund, därför kommer de att beskrivas som ungdomar med invandrarbakgrund 

eller ungdomar med utländsk bakgrund. Studien har tagit avstånd ifrån att benämna 

gruppmedlemmarna för ”svenskar” eftersom att ungdomarna inte kan definieras som 

”svenskar” om de själva inte uttrycker sig som det. Samtidigt, som tidigare nämnts under 

”Bakgrund”, finns det problematik kring att kallar gruppen för ”svenskar” då det finns en 

paradox i uttrycket beroende på kontext (Sernhede, 2007). För att tydliggöra vilken typ av 

diskriminering studien handlar om, kommer beskrivningar om upplevd diskriminering röra 

etnisk diskriminering. Studien avser inte andra typer av diskriminering, exempelvis förtryck 

baserad på kön, ålder, fysiska funktionshinder, klass med mera. Definitionen på etnisk 

diskriminering går att förklaras genom det Lange (1996) beskriver om hur människor på 

grund av sitt utländska ursprung fråntas möjligheten att behandlas lika genom hot, 

förolämpningar och andra trakasserier i offentliga platser.  

 

Den etniska diskrimineringen uttrycker sig indirekt genom strukturell diskriminering, i språk 

och bemötande, vilket är baserat på en överordnad kontra en underordnad grupp, i det här 

fallet ”svenskar” kontra ”invandrare” (Boréus, 2006; Eliasoph, 1999; Essed, 1991; Roth, 

2008). Med dessa motpoler legitimeras ojämlikheter och maktförhållanden i samhället, där 

möjligheten att agera och bemötas utifrån egna erfarenheter, förmågor, kompetens och 

värderingar fråntas från individer med utländsk bakgrund. Den strukturella diskrimineringen 

finns i samhällskonstruktionen, exempelvis boende, utbildning, polis, rättsväsende, media och 

politik, utan planering eller avsikt och fortlöper precis som ”vanligt”. Eftersom att exempelvis 

arbetsgivare alltid har anställt människor på ett visst sätt, blir deras tillvägagångssätt normalt 

och oföränderligt. Med det tillvägagångssättet skapar och reproducerar institutioner en 

strukturell etnisk diskriminering i samhället utan att reflektera över dess konsekvenser (SOU 

2005:41).  

 

Två av intervjupersonerna kommer ifrån marginaliserade områden, vilket enligt SOU 

(2005:69) definieras som segregerade områden som är exkluderade från makt och inflytande i 
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samhället. De som bor i dessa områden har hög arbetslöshet och sämre hälsa, där 

majoritetsbefolkningen består av människor med utländsk bakgrund. Barn och ungdomar har 

även sämre förutsättningar att kunna prestera i samhället under lika villkor som andra barn 

och ungdomar från icke-marginaliserade områden. Utbildningssystemen är sämre etablerade 

än icke-marginaliserade skolor. Marginaliserade områdena befinner sig oftast ”utanför” 

samhället när det gäller bostadsfördelningen, där områdena blir till förorter. Denna 

marginalisering av segregerade områden är ett resultat av majoritetssamhällets strukturella 

och institutionella diskriminering, som exkluderar vissa grupper från samhällets tjänster och 

villkor (SOU 2005:69). I marginaliserade områden hamnar ungdomar mellan två kulturer som 

de ”måste” välja mellan; den ”egna” och den ”svenska kulturen”. Det dilemmat har i sin tur 

utvecklat en ny ”kultur” som är influerad av ”egna rötter”, vänner från olika delar av världen, 

och gemensamma livserfarenheter i det svenska samhället, som uttrycker sig genom bland 

annat hiphop, sång, dans, och kriminalitet. Den egna ”kulturen” kallas för det ”tredje 

rummet”, vilket har blivit alltmer vanligt i marginaliserade områden (Fanon, 1995; Sernhede, 

2007). 

 

2. Metod 
I följande kapitel presenteras vilka metoder som har använts, hur litteratur och deltagare i 

studien har erhållits samt hur intervjuerna, transkriberingen och analysen har genomförts. I 

slutet finns en diskussion om etiska förhållningssättet. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Studiens forskningsmetod är kvalitativ. Kvalitativ metod syftar till att karaktärisera, det vill 

säga att skapa förståelse och kunskap om egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen 

(Repstad, 2006). Eftersom att syftet i studien är att skapa förståelse kring hur ungdomar som 

har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund, hanterar den etniska diskrimineringen, är 

kvalitativ metod passande. Kvalitativ metod tittar även på individen och dess helhet (Kvale, 

2007). Istället för att se på fenomen där A orsakar B, tittar man på fenomen med ett 

helhetsperspektiv där A kan orsakas av antingen B eller C, eller en kombination av B, C, D 

etcetera. Denna studie fungerar under samma premisser, där hanteringsstrategierna av den 

etniska diskrimineringen är olika beroende på kontext av värderingar, personlighet och 

erfarenheter.  
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Intervjuer har använts för att skapa förståelse och kunskap kring ett fenomen. I intervjun 

förekommer ett samspel och ett utbyte mellan två personer som samtalar om ett ämne, för att 

lära känna varandra, veta något om varandras erfarenheter och känslor med mera (Kvale, 

2007). Därför är en intervjumetod lämpligt i denna studie då undersökningsgruppens 

erfarenheter och känslor spelar viktig roll. Intervjuerna har varit halvstrukturerade, för att ge 

utrymme för intervjupersonerna att uttrycka sig själva om respektive ämne utan att ställa 

alltför ledande frågor. Halvstrukturerad intervju innehåller öppna och slutna samtal och 

frågeformulär, med en intervjuguide som innehåller vissa teman och ämnen (Kvale, 2007). 

Detta har även lett till att intervjuerna har sett annorlunda ut beroende på hur mycket eller vad 

intervjupersonerna väljer att diskutera eller ge för svar. Intervjumanualen (Se bilaga 1), har 

använts som stöd där intervjupersonerna har förts vidare till respektive ämne för att få 

intervjun att hålla sig inom studiens ramar. Deltagarna har fått ett informationsbrev (Se bilaga 

2) innan intervjun, som innehöll information och syfte om studien, samtyckeskrav, 

konfidentialitet och kontaktuppgifter. Ordet diskriminering hade i informationsbrevet 

medvetet valts bort för att undvika att leda intervjupersonernas erfarenheter till egna 

teoretiska tolkningsbegrepp. Mycket har därför gått ut på att intervjupersonerna har fått 

definiera sina erfarenheter själva för att uppnå så objektivt resultat som möjligt. 

 

2.2 Datainsamling 

Litteratur har eftersökts via Mittuniversitetets biblioteksdatabas MIMA eller den nationella 

biblioteksdatabasen Libris. Även vissa hemsidor återfinns i källförteckningen då dessa 

innehöll information som ej fanns att återfå via tryckt källa. De databaser som har använts för 

att hitta artiklar är Academic Search Elite, CSA Social Science, och Google Schoolar. 

Sökorden i databaserna har varit everyday racism, understand*, discrimination, racial 

discrimination, youth, coping, discursive, strategies. En del artiklar har även hittats genom 

manuell sökning via litteraturernas referenslistor.  

 

Gällande studiens empiri, har tre personer med invandrarbakgrund intervjuats. Intervjuerna 

har spelats in genom en mikrofon som var kopplad till datorn. Varje intervju tog sammanlagt 

upp till en timme. Därefter blev inspelade intervjuerna transkriberade och analyserade. Innan 

riktiga intervjuerna genomfördes testades intervjumanualen med en person som tillhörde 

samma grupp som studien är avsedd att handla om. Däremot har den typen av ”test-intervju” 

inte använts i studien, utan var endast avsedd till att se vilka frågor och ämnen som behövde 
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iakttas mer till kommande intervjuer. Två av intervjuerna har ägt rum hos deltagarnas 

respektive lägenheter, medan en intervju har ägt rum hemma hos författarens familj. 

Ambitionen har varit att få intervjuerna genomförda hemma hos intervjupersonerna, för att de 

ska känna trygghet och mindre ”underlägsna” i relation till intervjuaren (Kvale, 2007). Det 

blev dock ett undantag för en av deltagarna eftersom att personen i fråga bor fortfarande 

hemma med många familjemedlemmar, som skulle kunna ge störande effekter för intervjun. 

Därför genomfördes intervjun på en plats som intervjupersonen föredrog.  

 

2.3 Urval 

Intervjupersonerna har valts ut via subjektivt urval. Det innebär att urvalsgruppen har hittats 

genom kontakter i södra Sverige. Tillvägagångssättet har varit fullt medvetet, då det har 

funnits tvivel om att urvalsgruppen, inte skulle kunna ha hittats eller komma i kontakt med på 

annat vis. Subjektiva urvalet är en urvalsteknik som används i fall där urvalsgruppen är unik 

och svår att få tag på, vilket i engelskan kallas för revelatory case sampling. Det innebär att 

urvalsgruppen är av en relevant och avslöjande karaktär, men är svår att få tag på i 

vetenskapliga undersökningar. Urvalsgruppen som väljs ut genom revelatory case sampling är 

svår att undersöka, men är ändå av värdefull information om hittills icke-studerade fenomen 

(Teddlie & Yu, 2007). Därför kan subjektiva urvalsmetoden vara relevant för att stärka 

studiens kvalité och empiri. Relevans för studien är även att nå största möjliga kvalitativa 

innehåll, snarare än representativitet, varför subjektivt urval, är mer passande (Halvorsen, 

2006). Med detta tillvägagångssätt har ambitionen även varit att hitta intervjupersoner som 

har ett ursprung av fysiska egenskaper/karaktärer som skiljer de från ”svenskheten”. Detta för 

att det har visat sig i tidigare studier att ju mer ”vit” man ser ut att vara eller uttrycker sig att 

vara, desto mindre upplevelser av den etniska diskrimineringen (Fanon, 1995; Sernhede, 

2007). Därför har deltagarnas fysiska egenskaper spelat viktig roll, vilket har slutat med att de 

har haft arabiskt och eritreanskt ursprung. Självselektion har också funnits, då deltagarna har 

fått välja själva om de vill deltaga eller inte. I och med att studien avser ungdomar har valet 

av deltagare haft en åldersgrupp mellan 18-25. Åldergränsen har medvetet varit minst 18 år, 

med hänsyn till att deltagarna helst ska vara myndiga.  

 

2.4 Analysmetod 

Transkriberingen av intervjuerna har skett på så vis att varje intervju har spelats upp och 

skrivits ner på datorn, vilket har tagit cirka tre timmar per intervjuperson. Gällande analysen 
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av intervjuerna, har flera metoder använts. Däremot har grunden i analysen haft en ad hoc 

analys. Alltså att ingen speciell teknik har använts till att börja med, utan teknikerna har 

uppkommit allteftersom (Kvale, 2007). Därmed har olika metoder använts beroende på vad 

som har ansetts vara bäst. Meningskoncentrering har exempelvis varit en nödvändig metod för 

att korta ner vissa berättelser till ett meningsfullt sammanhang som är väsentligt för studien. 

Detta ger möjlighet att reducera långa intervjutexter till mer precisa formuleringar (Kvale, 

2007). Eftersom att intervjupersonerna har fått utrymme att berätta om olika ämnen istället för 

att få många frågor om ett visst ämne, kan deras svar ha varit väldigt långa som har behövts 

kortas ner i analysen för att få fram det väsentliga. Även en form av meningskategorisering 

har använts som metod, för att fånga intervjuernas berättelser under vissa väsentliga 

kategorier. Metoden är nödvändig för att se om alla viktiga ämnen har tagits upp, och vilka 

typer av fenomen som intervjupersonerna mest har talat om (Kvale, 2007). Denna typ av 

meningskategorisering har däremot inte använts överallt i intervjuerna, utan bara vid 

intressanta fenomen. Sist har meningstolkning varit absolut nödvändig i analysen, då alla 

intervjupersoner hade en tendens att uttrycka sig om ”svenskheten” med ord som inte direkt 

beskriver ”svenskheten”. Genom att återkommande skällsord användes istället för ”svenskar”, 

hade många ord och meningar annan innebörd än egentliga skällsordens innehåll. Med 

meningstolkning kan man alltså se vad människor egentligen indirekt säger men uttrycker det 

på ett annat sätt (Kvale, 2007). 

 

2.5 Etiskt förhållningsätt 

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning, har denna studie försökt implementera principerna för det etiska förhållningssättet. 

Förhållningssätten grundar sig i Kvales (2007) etiska forskningsstadier. En av de viktigaste 

principerna är att vara noggrann med planering och ge tydlig information till 

undersökningspersonerna som deltar i studien. Det är viktigt att undersökningspersonerna har 

möjlighet till samtycke till deltagandet och att det finns en garanterad konfidentialitet (Kvale, 

2007). Denna etiska princip har definitivts följts upp och tagits hänsyn till i studien. En annan 

princip handlar att om vara medveten om intervjusituationens konsekvenser i samspelet 

mellan intervjuaren och undersökningsgruppen. Det kan exempelvis uppstå stress beroende på 

vilka frågor som ställs, och intervjun kan ibland även uppfattas som terapeutisk (Kvale, 

2007). Det har funnits i åtanke under intervjuernas gång och har informerats till 

undersökningsgruppen innan och under intervjun. Ibland var det tydligt att intervjupersonerna 
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uppfattade en fråga eller ett diskussionsämne som för känsligt, vilket har hanterats med att gå 

vidare till nästa ämne för att lugna ner dem. I transkriberingen av intervjuerna har det även 

tagits god hänsyn till konfidentialiteten, varför namn eller annan typ av information som 

skulle kunnat ha identifiera intervjupersonerna, har ändrats.  

 

Det som har varit av ytters viktiga karaktär i det etiska förhållningssättet är forskarens 

förmåga att vara oberoende i relation till undersökningsgruppen. Det finns risk för att 

intervjuaren kan ”köpas” av undersökningsgruppen i samband med intervjun, vilket även 

kallas för go native. Forskaren kan identifiera sig själv med undersökningsgruppen i så hög 

grad att intervjuaren inte längre kan agera med en professionell distans. Risken blir då att 

forskaren kan börja tolka och rapportera studien ur undersökningsgruppens perspektiv, utan 

objektivt oberoende (Kvale, 2007). Eftersom att undersökningsgruppen har hittats genom 

subjektivt urval, har utmaningen varit att försöka hålla så professionellt objektivt 

förhållningssätt som möjligt. Enligt Halvorsen (2006) finns det risk för intervjuar-effekt 

oavsett om intervjupersonerna känner författaren eller inte. Detta är något studien har tagit 

hänsyn till, men har även märkt att intervjuerna tvärtom gav en annan effekt. Eftersom att 

intervjupersonerna kände intervjuaren kunde de lättare slappna av och vara mer ärliga i sina 

svar. Öppenhet, svordomar, fördomar och upprörda kommentarer uttrycktes mer än vad 

intervjupersonerna annars inte skulle ha gjort med en ”okänd” författare. En nackdel har dock 

varit att intervjupersonerna ibland har tagit intervjuaren alltför givet och förväntat sig att 

eftersom intervjuaren förstår vad de menar, så behöver de inte heller förklara. Det har 

hanterats genom att svara med att det finns förståelse kring vad intervjupersonerna menar, 

men att få konkreta exempel vore en fördel för att studien ska kunna ta del av deras 

berättelser.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter, vilket har använts som bakgrundsteorier 

och förklaringar till analysen på intervjupersonernas hanteringar och strategier i mötet med 

den etniska diskrimineringen. Till att börja med, presenteras vissa attityder och 

förhållningssätt till det svenska samhället och vad de beror på. Sedan avslutas kapitlet med 

hur den etniska diskrimineringen hanteras baserad på studier från Storbritannien, Sverige, och 

USA. 
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3.1 Attityder och förhållningssätt till det svenska samhället 

Kamali (2005) menar att ungdomar med invandrarbakgrund och deras inställningar till det 

svenska samhället, baserar sig på hur deras föräldrars livssituation ser ut i Sverige. Negativa 

inställningen beror på ungdomarnas föräldrar vars position i samhället består av ett 

utanförskap från arbetsmarknaden, sociala gemenskapen och politiska systemet. Med det 

utanförskapet tenderar föräldrar att föra över deras missnöjda attityder mot svenska 

myndigheter till sina egna barn, där grunduppfattningen är att ”svenskarna” inte vill att de ska 

lyckas. ”Svenskarna” är oftast myndigheter, polis, skolpersonal med mera. Kamali (2005) 

menar dock att sambandet mellan föräldrarnas inställning och påverkan på deras barns 

inställning på det svenska samhället inte nödvändigtvist behöver ses som den enda 

förklaringsmodellen. Det finns ungdomar med invandrarbakgrund som har föräldrar med 

positiv inställning, men formar ändå en ganska negativ inställning mot det svenska samhället. 

Detta beror på att även om moraliska läran inom familjen består av att utbildning är viktigt 

och att man kan lyckas i det svenska samhället, agerar föräldrarna i familjen på ett annat sätt 

genom att arbeta ”svart” samtidigt som de lever på socialbidrag. Indirekt är handlingen 

negativ, vilket ger negativa effekter på barnens inställningar och attityder till det svenska 

samhället.  

 

När det gäller ambivalenta ungdomar med invandrarbakgrund, skiftar deras inställning mot 

det svenska samhället beroende på kontext. Oftast har de föräldrar vars attityd och 

arbetssituation är positiv där minst en av föräldrarna erhåller ett arbete. Det som får dessa 

ungdomar att bli ambivalenta är att deras inställningar påverkas av omgivningen beroende på 

umgängeskretsar, skolmiljöer eller specifika händelser. Inställningen och attityden kan då 

vara både positiv och negativ beroende på kontext, vilket försätter ungdomarna mellan två 

lojaliteter; umgängeskretsen och familjen. Å ena sidan kan ungdomarna vara ansvarfulla och 

satsa mycket på utbildning och framgång, men å andra sidan kan de samtidigt begå vissa brott 

med negativa umgängeskretsar, för att vara lojala mot vännerna som ”alltid ställt upp för 

dem”. Ungdomar med invandrarbakgrund vars inställning mot det svenska samhället är 

positiv, förklaras med att deras föräldrar är väletablerade i den svenska arbetsmarknaden, är 

lojala i ord och handling, och uppmuntrar sina barn att ta del av det svenska samhället. 

Inställningen är positiv i den höga graden att föräldrarna ser sig själva som svenskar och en 

del av Sverige som de uttrycker vidare till sina barn. Det har i sin tur positivt påverkat 

ungdomarnas inställning till det svenska samhället, där de oftast satsar mycket på utbildning 
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och har hög framtidstro och framtidsplaner, vilket de i övriga grupperna oftast inte har 

(Kamali, 2005).  

 

3.2 Olika hanteringsstrategier av den etniska diskrimineringen 

Enligt Lange (1996) rapporterar ungdomar med invandrarbakgrund att etnisk diskriminering 

från myndigheter, arbetsliv och utbildning har varit en vanlig erfarenhet i det svenska 

samhället. Lange (1996) visar i sin undersökning att ju mer människor med utländsk bakgrund 

blir utsatta för etnisk diskriminering, desto större upplevda svårigheter i att skaffa svenska 

vänner, speciellt bland araber. Det har i sin tur utformat att araberna istället har valt att umgås 

med sina egna landsmän, vilket även ger mindre känsla av samhörighet med Sverige och 

resten av samhället. Att uppleva den etniska diskrimineringen inom speciellt arbetslivet och 

publika platser, exempelvis av politiker, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, statens 

invandrarverk, skolor, sjukvård med mera, får utsatta människor att tappa förtroende för 

myndigheter och att inte vilja stanna kvar i Sverige (Lange, 1996). 

 

För att undvika upplevelsen av den etniska diskrimineringen tenderar vissa människor med 

utländsk bakgrund att lägga mycket vikt på utseende och umgängeskretsar. Enligt Ruggiero & 

Taylor (1995) beskrivs denna metod och hantering för personal/group discrimination 

discrepancy – skillnad mellan personlig och grupplig upplevelse av diskriminering. Detta 

innebär att människor med invandrarbakgrund har rapporterat att upplevelsen av den 

offentliga etniska diskrimineringen uppstår betydligt mycket mer när de befinner sig i en 

grupp av människor med utländsk bakgrund, än när de är ensamma. Hanteringen av detta har 

lett till att många väljer strategin ”ensam-är-bäst”, där människor med invandrarbakgrund tar 

avstånd från umgängeskretsar som har samma ursprung som dem, eller väljer att inte uppvisa 

sig med den typen av umgänge i offentliga verksamheter så som utbildning och arbete. Själva 

poängen eller målet med denna typ av hanteringsstrategi, är att i största mån bevisa för 

majoritetssamhället att man inte är som ”de andra”.  När den etniska diskrimineringen är 

tydlig i speciellt skolan och lärarnas sätt att betygsätta elever, tenderar människor med 

utländsk bakgrund att uppfatta sina egna låga betyg som etniskt diskriminerande. Däremot när 

lärare genom strukturell diskriminering betygsätter utsatta elever med dåliga betyg, tenderar 

eleverna att uppfatta sig själva som problematiska och misslyckade. I och med att strukturella 

diskrimineringen oftast är svår att peka ut, kan utsatta elever inte veta vad eller vart problemet 

är, och hanterar det istället som att det är fel på dem själva (Ruggerio & Taylor, 1995). 
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Cancelli m.fl. (2000) har gjort en undersökning på hur afro-amerikaner i USA hanterar den 

etniska diskrimineringen och hur den på olika sätt även påverkar utsatta gruppens självkänsla 

och välmående. Den etniska diskrimineringen förorsakar speciellt stress bland afro-

amerikaner, där situationen upplevs på olika sätt; (a) som ett hot, (b) som en risk för skada 

eller förlust, (c) som en utmaning. Att uppleva den etniska diskrimineringen som dessa 

faktorer kallas för primary appraisal (primär värdering). Secondary appraisal (påföljande 

värdering), handlar om hur utsatta människor på bästa sätt kan hantera känslan av situation a-c 

genom vilka tillgångar och status de har i samhället (Feagin, 1991; Cancelli m.fl., 2000). Att 

exempelvis uppleva en situation som hotande skapar enligt tidigare undersökningar passivitet, 

tillbakadragenhet och depression, medan att uppleva situationer som en utmaning, leder oftast 

till emotionell mognad eller uppväxt, vilket är vanligt förekommande i kontakt med publika 

offentliga verksamheter. Dessa hanteringsstrategier är vanligt förekommande bland afro-

amerikanerna, eftersom att de har en medvetenhet om att konfronteringen av den etniska 

diskrimineringen kan leda till konsekvenser som kan utsätta dem för mer skada, 

diskriminering eller annan typ av problem. Däremot om afro-amerikanerna erhåller bättre 

status i samhället i form av utbildning och väletablerade arbeten, har de större vilja och mod 

att konfrontera och utmana diskriminerande situationer (Cancelli m.fl., 2000).  

 

Det har även visat sig att den etniska diskrimineringen skadar afro-amerikanernas känsla av 

lycka, livsnöje och självkänsla, vilket har lett till psykiska och fysiska sjukdomar som 

exempelvis depression, stroke, högt blodtryck etcetera (Cancelli m.fl., 2000). Att den etniska 

diskrimineringen skadar de utsattas självkänsla och ökar på depression, har även bevisats i en 

studie om mexikanska ungdomars hantering av den etniska diskrimineringen (Edwards & 

Romero, 2008). Även studier på afro-amerikanska barn och ungdomar har gjorts, där 

resultaten har varit detsamma (House & Scott, 2005).  

 

Ett annat sätt att hantera den etniska diskrimineringen är att antingen agera eller att reagera, 

vilket kopplas till begreppen problemfokusering och emotionellfokusering. Att exempelvis 

bemöta en etniskt diskriminerande situation med passivitet kan i sig även vara 

emotionellfokuserat. Den emotionella hanteringsstrategin kallas för intern hantering. Det 

uttrycker sig oftast genom att den utsatta personen kan börja grubbla mycket över stressade 

situationen, som i sin tur utvecklar känslor av oro och självömkan. Det i sig kan däremot 

betraktas som positivt då dessa personer kan utveckla en mer emotionell kontroll över 
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deprimerande mönster, och mindre känslor av missnöje och social ångest. I extern hantering 

finns strategier så som att skrika, svära, eller att säga ifrån, vilket kan ses som en direkt, 

impulsiv eller automatisk respons på den etniska diskrimineringen. Tålmodigheten mellan 

extern kontra intern hantering, grundar sig i vilka erfarenheter av etnisk diskriminering utsatta 

människor tidigare har haft (House & Scott, 2005; Scott, 2004). Ett annat sätt att hantera den 

etniska diskrimineringen, som också är vanligt förekommande bland svarta ungdomar, är 

socialt stöd från vänner och familj med samma ursprung. Ju mer stöd man får genom sociala 

kontakter, desto mer användning av intern hanteringsstrategi (House & Scott, 2005). 

 

Den etniska diskrimineringen mot svart medelklass uttrycker sig – enligt Feagin (1991) 

genom fem olika tillvägagångssätt: (a) Undvikande – Exempelvis att ett vitt par undviker att 

gå över gatan om en svart människa är i närheten. Eller "Hate stare", då vita tittar hatiskt, 

konstigt och defensivt på svarta människor, (b) Avståndstagande – Att ge dålig service och 

bemötande i offentliga verksamheter, (c) Verbal attack – Varje gång svarta gör något fel ger 

vita sig själva legitimitet att kalla de för ”negrer” vid konfrontation. (d) Fysisk hot och 

trakasserier av vita polismän. (e) Fysiska hot och trakasserier från övriga vita människor.  

Utsatta människor reagerar på dessa situationer olika. Den vanligaste metoden är att inte göra 

något tillbaka, och att acceptera bemötandet. I vissa fall kan även verbal respons uppstå, 

speciellt i tydliga situationer som i exempelvis avståndstaganden, där de utsatta tenderar att ha 

mer mod att säga ifrån. Ibland hanteras händelser av trakasserier med att bortförklara attacken 

som något som kanske inte var riktat mot just de utsatta.  

 

Datta m.fl. (2008) har gjort en studie på hur människor ifrån Ghana i Storbritannien hanterar 

den etniska diskrimineringen på arbetsplatsen. Det visade sig att de utsatta ofta fick stå ut med 

trakasserier från kunder och arbetskamrater, vilket hanterades med att inte reagera eller att 

göra motstånd mot, med risk att bli av med jobbet. De utsatta tenderade istället att använda 

acceptans/passivitet och tålamod som hanteringsmetod (Datta m.fl., 2008: Feagin, 1991). I 

tålmodighetsstrategin förekommer beteenden som att le tillbaka till praktikern, att vara snäll 

men att även vara på sin vakt utifall att det finns risk för fysiskt hot eller våld mot de utsatta. 

Denna hanteringsstrategi kallas för negativ attityd med kontroll, eftersom att de utsatta alltid 

är på sin vakt med negativa inställningen att det finns risk för att vita människor kan skada 

dem fysiskt. En annan vanligt förekommande hanteringsstrategi är att finna stöd och styrka i 

religionen. Styrkan ger de utsatta en tro om att deras underlägsna status i det brittiska 



 

14 

 

samhället inte kommer att vara för alltid, utan att det kommer att ske en förändring genom 

självständighet, styrka och tro på sig själv. Ghananerna i Storbritannien finner stödet i kyrkan 

med människor med samma ursprung och erfarenheter av den etniska diskrimineringen, där 

de föredrar att endast umgås med egna landsmän för att få känsla av gemenskap, erkännande 

och skydd, vilket de känner mer av i hemlandet. Därför har många en framtidsvision om att 

någon dag åka tillbaka till Ghana. Att dras till sina ”egna” och finna stöd bland gruppen, 

kallas för själv-segregation, vilket i sig är en typ av hantering eller ”överlevnadsstrategi” av 

den etniska diskrimineringen (Datta m.fl., 2008). 

 

4. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultat av intervjuerna presenteras med koppling till föregående 

presenterade teorier. Resultatet innehåller en analys av intervjupersonernas berättelser.  

 

4.1 Bakgrund om intervjupersonerna 

Tre män mellan 21-24 år har deltagit i denna intervju. Dessa varken känner eller umgås med 

varandra. Första intervjupersonen – Jihad – är 21 år, född i Sverige men har ett ursprung ifrån 

Palestina. Båda hans föräldrar är födda och uppvuxna i Palestina, och saknar utbildning. Jihad 

har under hela sin uppväxt bott i ett marginaliserat område i södra Sverige, tillsammans med 

sin familj och ett par syskon. Han uttrycker sig själv vara en arab ifrån Palestina utan någon 

speciell koppling till att vara svensk trots att han är född i Sverige. Jihad är idag arbetslös men 

är utbildad till en yrkesinriktad hantverksutbildning. I övrigt har han inga planer på att studera 

vidare på universitet då han inte har behörighetspoäng för att komma in, och för att han inte 

finner något intresse i att studera vidare. Jihads pappa har haft olika bilmekaniska jobb, både 

”svart” och vitt, vilket aldrig har varit fast. Jobben har – som Jihad uttrycker det – ”kommit 

och gått, lite ströjobb så där”. Samtidigt har familjen haft socialbidrag då de har haft dålig 

ekonomi. Jihads mamma har arbetet i äldreomsorgen och har utbildat sig till undersköterska, 

men även där inte haft något fast jobb. Jihad har aldrig tidigare haft ett arbete, utan hans enda 

ekonomiska tillgång är för tillfället socialbidrag.  

 

Den andra intervjupersonen, Malek, är 22 år med ett ursprung ifrån Palestina. Hans familj har 

sedan ett par generationer tillbaka bott i Libanon, där han även är född. Malek kom 

tillsammans med sin familj till Sverige när han var två år gammal och har sedan dess fått flera 

syskon som är födda i Sverige. De har under hela hans barndom flyttat mellan olika 
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marginaliserade områden i södra Sverige, tills hans pappa öppnade en kiosk i ett område som 

bestod av mestadels svenskar. Maleks mamma har haft olika ströjobb som aldrig har varit 

fasta. Idag lever hon endast på bidrag. Ingen av hans föräldrar har någon speciell utbildning. 

Malek går just nu på universitet och läser ett program som rör arabisk språkkunskap och 

Mellanösterns politik. Universitetet ligger långt bort ifrån hans hem, därför bor han inte 

hemma för tillfället. Hans ekonomiska tillgång är bidrag och lån ifrån Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN). Precis som Jihad, identifierar Malek sig själv som arab och inte 

svensk, trots svenskt medborgarskap.  

 

Tredje intervjupersonen, Medhane, är 24 år och kommer ursprungligen ifrån Eritrea, då båda 

hans föräldrar är därifrån. Han själv föddes i Saudiarabien under familjens flykt ifrån Eritreas 

krig – och svältperiod. Därefter flydde Medhane och hans familj vidare till Sverige. De blev 

placerade i ett flyktinghem i södra Sverige, där Medhane och hans familj blev de första 

medborgarna med invandrarbakgrund i bostadsområdet. När Medhane var elva år flyttade han 

och hans familj till ett marginaliserat område i annan stad i södra Sverige, som de ännu idag 

bor kvar i. Medhane är utbildad med en yrkesinriktad hantverksutbildning och har sedan en 

månad tillbaka fått sitt första jobb som rörmokare. Ingen av Medhanes föräldrar har någon 

utbildning. Hans pappa har aldrig haft ett jobb i Sverige, och har sedan många år tillbaka skilt 

sig och bor i ett annat land utan någon kontakt med familjen. Hans mamma har däremot 

jobbat som städare ända sedan de kom till Sverige. Medhane har i samband med nya jobbet 

även skaffat en egen lägenhet i samma bostadsområde som hans familj bor i. Han beskriver 

sig själv som en ”svart” eller en eritrean, och inte svensk trots svenskt medborgarskap. 

 

4.2 Attityder mot det svenska samhället 

Under intervjuerna fanns inte mycket samtal kring hur deltagarnas föräldrar uttryckte sig om 

det svenska samhället. Däremot utifrån det de beskrev om sina livserfarenheter och vilka 

positioner deras föräldrar har haft i samhället, finns vissa karaktäristiska sammanhang ur 

berättelserna som visar vilken typ av attityd intervjupersonerna hade utifrån Kamalis (2005) 

teori om negativ, ganska negativ, ambivalent och positiv inställning. När det gäller Jihad har 

han haft föräldrar som alltid har uppmuntrat honom att sköta sig i skolan och att försöka 

skaffa en utbildning. Detta för att speciellt kunna få ett arbete i framtiden för att kunna 

försörja sin framtida familj. Däremot har Jihads pappa jobbat ”svart” som bilmekaniker vid 

olika tillfällen under hela hans uppväxt, samtidigt som de har haft socialbidrag. Hans mamma 
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har agerat på samma sätt. Det dubbla budskapet som föräldrarna uttrycker; att ena sidan 

uppmuntra Jihad till att vara lojal, att sköta skola och jobb, men att å ena sidan själva arbeta 

”svart” och inneha socialbidrag, kan ha påverkat Jihads ganska negativa inställning till det 

svenska samhället. En annan viktigt aspekt att tänka på är att många ungdomar tappar 

motivation till förändring då föräldrarna har svaga socioekonomiska förhållanden. Att även se 

hur föräldrarna har haft svårt att nå framgång trots flera år av försök, gör att ungdomarna 

förlorar hoppet om att de själva skall kunna nå förändring (Kamali, 2005). Trots att Jihad inte 

uttryckte detta, går det att tolka att hans attityd bland annat låg på dessa grunder, då han vid 

ett flertal gånger motiverade sitt missnöje med arbetsmarknaden och skolan i Sverige med 

exemplet nedan: 

 

”Min morsa är utbildad undersköterska, om man ens ska kalla det en utbildning. Dom 

[arbetsmarknaden] ger inte bra fast jobb till mina föräldrar ändå. Varför skulle jag vilja ha 

något med horungarna [arbetsmarknaden] att göra då? Jag kan fixa det här själv vad fan.” 

 

Den ganska negativa inställningen uttrycker sig i att Jihad föredrar att umgås med egna 

landsmän, har inget förtroende för myndigheter och håller sig undan ”svenska” människor. 

Detta kan kopplas till Langes (1996) teori om sambandet mellan upplevd etnisk 

diskriminering och att känna gemenskap med det svenska samhället. Jihad ville inte ha något 

med ”svenskar” att göra för att det inte fanns någon gemenskapskänsla i relationen med 

”svenska” människor: 

 

”Nej, alltså vad fan ska jag med Gustav till? Vad har vi gemensamt? Jag har de vännerna jag 

har. Jag tycker mycket om mina egna landsmän och så. Folk med samma kultur och 

religion.” 

 

Enligt Lange (1996) förklaras val av umgängeskretsar med att ju mer en utsatt människa 

upplever den etniska diskrimineringen, desto svårare att skaffa svenska vänner. Jihad stämmer 

däremot inte in i den teorin, utan han har snarare valt att inte umgås med ”svenskar”.  

 

Jihads ungdom har i övrigt bestått av kriminalitet och drogmissbruk. Förutom Jihads 

föräldrars inverkan på hans attityd mot det svenska samhället, spelar även vännernas 

inflytande viktig roll. För honom är vännerna viktiga där de tillsammans har format en 
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gemenskap som står mellan familjen och samhället, vilket kallas för det ”tredje rummet” 

(Sernhede, 2007). Gemenskapen består av samma livserfarenheter, bostadsområde, kultur, 

religion och värderingar. Hans vänner är kriminellt aktiva, men vilket han själv har på senare 

tid tagit avstånd ifrån. Han uttryckte dock vid ett flertal gånger att han inte uppfattade 

kriminaliteten som ett problem, då ”dem [samhället] förtjänar inte mina pengar ändå”. Trots 

att Jihad har valt att ta avstånd ifrån kriminaliteten, har han vid ett flertal gånger ändå blivit 

indragen i umgängets kriminella verksamheter för lojalitetens skull. På så vis skiftar Jihad 

mellan olika företeelser i hans liv, där dilemmat ligger i att kunna nå förändring och framgång 

trots familjens och vännernas handlingar, vilket drar in honom i problem han egentligen inte 

vill hamna i. Inställningen till det svenska samhället blir då också ambivalent, då Jihad vid 

flera tillfällen i intervjun tyckte att det var tillåtet att lära känna svenska människor om man 

kan tjäna på det i form av arbete eller annan typ av nyttiga kontakter.  

 

Trots detta, är Jihads utformning av det ”tredje rummet”, ganska negativa och ambivalenta 

inställning mot det svenska samhället i sig en hanteringsstrategi av den etniska 

diskrimineringen som finns i Sverige. I Jihads fall bor han först och främst i ett marginaliserat 

bostadsområde vilket direkt försätter honom i ett utanförskap från det svenska samhället, med 

dåliga socioekonomiska förhållanden. För det andra upplever Jihad hur den etniska 

diskrimineringen tar skada på hans föräldrar som har försökt under hela hans uppväxt skaffa 

ett gediget jobb, där deras brist på svenska språket och att skaffa svenska kontakter har varit 

en av flera orsaker till svårigheten att skaffa bra jobb. För att hantera detta väljer Jihad, genom 

själv-segregation, att finna stöd och styrka i det ”tredje rummet”, där vänner och 

umgängeskretsar delar samma livserfarenheter och värderingar som honom. I det ”tredje 

rummet” finns kriminalitet, men som för Jihad inte är ett problem då gemenskapen, känslan 

av att finnas till och att fylla en funktion är mer övervägande än kriminalitetens problematik.  

 

Maleks attityd mot det svenska samhället är fullständigt ambivalent. Till skillnad från Jihad 

har hans föräldrar alltid varit lojala i handling och ord i förhållandet till det svenska samhället. 

Han har speciellt fått mycket inspiration till förändring ifrån hans pappas politiska 

engagemang i Palestina, vilket har gett honom en ambition att kunna arbeta och utbilda sig 

inom dessa frågor i framtiden. Ambitionen är även att en dag lämna Sverige för gott och att 

arbeta i ett arabiskt land. Malek umgås med egna landsmän som är marginaliserade och 

kriminellt aktiva. Malek menar att det är endast genom hans familj och vänner som han finner 
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känsla av gemenskap och trivsel. Han föredrar att umgås med människor med utländsk 

bakgrund: 

 

”Om jag ska vara helt ärlig, så trivs jag mest med blattar. På grund av deras sociala 

erfarenheter, deras humor, deras sätt att vara som människor, är annorlunda, så är det bara. 

Det finns svenskar som man bara inte kan umgås med. Man är för olika helt enkelt.” 

 

Även här stämmer inte Malek in i Langes (1996) teori om att upplevd etnisk diskriminering 

leder till svårigheter i att skaffa svenska vänner, eftersom att precis som Jihad, väljer Malek 

att inte umgås med svenskar på grund av brist på känsla av gemenskap. Maleks ambivalenta 

inställning kan i sig också ses som en hanteringsstrategi av den etniska diskrimineringen. Han 

har exempelvis bott i ett marginaliserat område endast under sin barndom. I övrigt har han 

bott i en liten med få invandrare. Trots detta har han valt att umgås med endast invandrare och 

använt själv-segregation som en strategi, med en ambition att en dag lämna Sverige för alltid. 

Detta för att han har upplevt den etniska diskrimineringen i speciellt skolan och arbetsplatsen 

på grund av hans ”ursprung”, som han uttrycker det. På den punkten stämmer Malek in i 

Langes (1996) teori om att ju mer upplevd känsla av den etniska diskrimineringen från 

offentliga platser, desto mer känsla av utanförskap och att inte vilja stanna kvar i Sverige. 

Malek finner istället mer gemenskap och tillhörighet hos ”sina egna” i det ”tredje rummet”, 

där vännerna bland annat delar samma livserfarenheter av den etniska diskrimineringen. 

Däremot är Maleks vänner kriminellt aktiva och bor på marginaliserade områden. Dilemmat i 

Maleks fall har därför varit att han ibland har dragits in i kriminella verksamheter samtidigt 

som han studerar på universitet, vilket är oftast risken med den ambivalenta inställningen 

(Kamali, 2005).  

 

Medhane har en mer komplicerad situation. Hans mamma har mer eller mindre uppfostrat 

honom och hans syskon ensam. Under deras första tid i Sverige blev hans familj placerade i 

ett bostadsområde som första svarta inflyttande familjen. Bemötandet från grannar och skolan 

var hotande då hans familj blev trakasserade ofta med ord och handlingar genom att folk 

exempelvis kunde kasta skräp på deras fönster med mera. Medhanes mors reaktion mot detta 

var rädsla, varför hon alltid uppmuntrade hennes barn att vara på sin vakt i kontakt med 

svenskar, att alltid le, att alltid vara trevliga och att aldrig göra svenskarna upprörda i skolan, 
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en hanteringsstrategi som är enligt Datta m.fl. (2008) allt vanlig bland människor ifrån Ghana 

i Storbritannien: 

 

”Min morsa har alltid sagt du vet, att är det något vi kan ta ifrån dom här [Sverige] så är det 

utbildningen. Vi kan inte bli något i det här landet om vi inte har utbildning, förstår du vad 

jag menar? För att annars kommer de [svenskarna] att krossa oss.”  

 

Eftersom att Medhanes mamma har blivit illa bemött på grund av sitt ursprung med ständigt 

etniskt diskriminerande handlingar riktade mot henne och hennes familj, har hon även lärt 

sina barn att inte beblanda sig med svenska människor om det inte är nyttigt för dem. Hennes 

hanteringsstrategi av den etniska diskrimineringen har därmed påverkat Medhane med en 

negativ inställning mot det svenska samhället. Vad som dock är viktigt att veta i Medhanes 

fall, skiljer sig hans mamma från Kamalis (2005) teori om negativa inställningen till det 

svenska samhället, då hon har i sina handlingar varit lojal och uppmanat sina barn att ta del av 

samhället för att uppnå framgång. Därför blir det i Medhanes fall svårt att veta vart han 

egentligen passar in. Eftersom att Medhane, precis som Jihad och Malek, umgås med 

människor med invandrarbakgrund i ett marginaliserat område, blir även han påverkad av det 

”tredje rummet” som uppstår mellan honom och hans vänner. I hans umgängeskretsar finns 

också kriminalitet och ett utanförskap ifrån det svenska samhället, vilket han känner mest 

gemenskap med. Trots att Medhane idag har ett arbete, spenderas fritiden med olagliga 

verksamheter tillsammans med hans marginaliserade vänner. Därmed blir Medhanes attityd 

indirekt ambivalent där hans mammas ständiga uppmuntran och värderingar om utbildningens 

betydelse, tillsammans med vänner som befinner sig utanför samhället, försätter honom i en 

lojalitetsproblematik mellan familj, vänner och samhälle.  

 

4.3 Religion 

Datta m.fl. (2008) skriver att den mest förekommande hanteringsstrategin i mötet med den 

etniska diskrimineringen bland människor ifrån Ghana i Storbritannien, är att finna stöd och 

styrka i religionen. Styrkan får de utsatta att speciellt tro på att deras underlägsna position i 

samhället kommer att förändras i framtiden. Intervjupersonerna i denna studie gav samma 

inställning. Både Jihad och Malek har fått sin trosuppfattning Islam genom uppfostran i 

familjen, medan Medhane själv har konverterat till religionen då han tidigare varit kristen 

katolik. Han har blivit inspirerad av Islam genom muslimska vänner. Alla deltagare beskrev 
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religionen som en viktig del i deras liv, där målet är att komma den närmare genom tro och 

handling. Handlingarna kan röra allt ifrån att tillbe Allah fem gånger om dagen, till att välja 

rätt umgängeskretsar. Trots att alla nämner att de inte praktiserar Islam fullt ut, finner de 

styrka i tron och har som mål att praktisera religionen helt. Det i sin tur kommer att föra 

Intervjupersonerna vidare till, enligt deras värderingar, livets viktiga mål; att skaffa familj och 

att kunna försörja den genom arbete. I religionen finner intervjupersonerna ro, självkänsla och 

”sig själva”, där Malek uttrycker det som sådan: 

 

”Det [Islam] kommer att stärka mig. Jag tror att som religiös trogen människa så kommer 

saker och ting underlätta mycket för en. Man kommer må väldigt bra. Alltså ens själ blir 

befriad från saker och ting. När man blir det. Då har man börjat med sig själv. Då kan man 

ta nästa steg.” 

 

Diskussionen om religion kom i samband med hur intervjupersonerna på olika sätt har blivit 

behandlade annorlunda på grund av deras utländska bakgrund, men även i diskussioner om 

tillgångar i samhället så som arbete. Alla tre uttryckte att trots att de inte har ett jobb eller 

utbildning, kan det inte sänka deras självkänsla eller självförtroende. Detta för att tron på Gud 

är något personligt och internt inom dem, som inget utifrån egentligen kan ändra eller ta ifrån 

dem. Jihad beskrev även att genom tron och att umgås med människor som är muslimer, 

finner han styrka i sitt tålamod med samhällets konflikter. Ett exempel är när han i kontakt 

med polisen har blivit trakasserad och förolämpad med rasistiska kommentarer, vilket han har 

hanterat genom att gå till moskén för att finna styrka och tålamod. Han nämnde flera gånger 

under intervjun att om det inte vore för bland annat hans tålamod, så skulle han agera genom 

att ha ”gett dem [poliserna] stryk”. 

 

4.4 Hanteringsstrategier av tydlig eller otydlig etnisk diskriminering 

Enligt begreppet ”personal/group discrimination discrepancy” – skillnad mellan personlig 

och grupplig upplevelse av diskriminering, upplever människor med invandrarbakgrund mer 

etnisk diskriminering i offentligheten när de är i grupp än när de är ensamma (Ruggerio & 

Taylor, 1995). Medhane kunde inte svara på om han kände någon skillnad på upplevd etnisk 

diskriminering om han var ensam eller i grupp. Däremot gav Jihad och Malek ett motsatt svar 

till teorin. De upplevde mindre tydlig/direkt etnisk diskriminering när de var i grupp, än när 

dem var ensamma. Jihad beskrev detta som sådan: 
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”Att de [svenskar] säger ’din jävla svartskalle’, säger de inte till mig när jag är i en stor 

grupp, men när man är ensam kan de känna frihet att göra det. Det har hänt mig. Det 

behöver inte heller vara skolan. Det visar sig till exempel när de [polisen] har tagit en. Då 

har de tagit en till sidan och säger ’din jävla svartskalle’ utan att resten i gruppen hör.” 

 

Malek gav en liknande beskrivning: 

 

”Svenskarna till exempel, de kunde säga rasistiska saker till mig. Vågade sällan göra det när 

man var med andra invandrare. Men när man var själv, då kunde de göra det. Folk säger det 

direkt till mig. Typ på idrotten, eller om man bara sitter bland kompisar på café och så, då 

kan man höra kommentarer.” 

 

Utifrån intervjupersonernas svar, upplever Jihad och Malek en etniskt diskriminerande 

situation endast när den är tydlig eller direkt riktad till dem. Hur den tydliga diskrimineringen 

hanteras, är olika. Jihad berättade exempelvis om en rasistisk lärare: 

 

”En [lärare] var rasist. Hon klagade alltid på att jag var ifrån Palestina och sådana här 

grejer. Och även om min religion. Hon brukade säga ’Ni Palestinier’ i förnedrande 

sammanhang. Så jag bröt kontakten där. Ibland gick jag på lektionerna och mobbade henne 

och så där.” 

 

I exemplet ovan uttryckte Jihads lärare en etniskt diskriminerande handling genom det Feagin 

(1991) kallar för avståndstagande. Hanteringsstrategin av dessa situationer kan vara att agera 

och att ge verbal respons, vilket Jihad även påvisade. Agerandet bestod av att undvika 

lektionerna, men att ändå återkomma då det behövdes för att möjligtvist få ett godkänt betyg. 

När Jihad väl gick på lektionerna, uttryckte han sin upprördhet av den etniska 

diskrimineringen genom verbal respons där Jihad mobbade läraren och attackerade hennes 

yttre: ”jag mobbade henne för att hon var så ful”. Att mobba läraren kan kopplas till externa 

hanteringsstrategin som enligt House & Scott (2005) består av att skrika, säga ifrån eller att 

svära emot praktiken. Eftersom att Jihads lärare var överordnad i förhållande till honom där 

hon hade makten över hans betyg, kunde Jihad inte ge motstånd med samma typ av etnisk 

diskriminering, därför använde han hennes yttre attribut som underlag till mobbingen. Läraren 

reagerade därefter på hans beteende genom att betygsätta Jihad med ”streck” i betyg, det vill 
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säga ej godkänd. Jihad visste också att ändring på hans beteende inte spelade någon roll, då 

han fick dåligt bemötande och betyg hur han än gjorde. Detta går att läsa av i konversationen 

nedan som är ett klipp ur intervjun: 

 

Intervjuare: ”Hur såg dina betyg ut hos henne då?” 

Jihad: ”Ett stort streck.” 

Intervjuare: ”Vad tror du att det beror på?” 

Jihad: ”Ja, jag hade ju mobbat henne hela tiden, så att det är ju det.” 

Intervjuare: ”Ok, men en lärare – även om hon är mobbad och så – kan rent professionellt 

inte bedöma dina kunskaper och betyg utifrån det.” 

Jihad: ”I det här fallet, så var det så, eftersom att jag hade fått godkänt på dem flesta 

inlämningsuppgifterna, men ändå fick jag streck [i betyg]” 

 

Jihad uppfattade underkända betyget som en reaktion på hans mobbing mot läraren, och inte 

att det kan bero på den etniska diskrimineringen, eftersom att ge någon betyg är inte en direkt 

eller tydlig etniskt diskriminerande handling. I det här fallet använde Jihads lärare en 

strukturell/institutionell diskriminering för att rättfärdiga underkända betyget. Enligt Ruggerio 

& Taylor (1995) tenderar människor med utländsk bakgrund att reagera på strukturella 

diskrimineringen precis som Jihad gjorde. Reaktionen kan vara att skuldbelägga sig själv 

eftersom att den etniska diskrimineringen inte är tydlig (Ruggerio & Taylor, 1995). Därmed 

uppfattade Jihad sig själv som problematisk, där hans hanteringsstrategi – att agera på lärarens 

strukturella diskriminering genom att mobba henne – betraktades av honom som orsak till 

underkända betyget. 

 

Medhane hade samma typ av hanteringsstrategi som Jihad när det gällde bemötandet i skola 

och arbete. Han tenderade att skuldbelägga hans egna handlingar som orsak till underkända 

betyg, men även hur människor behandlade honom på hans tidigare jobb. Detta för att den 

etniska diskrimineringen som har varit riktad mot honom också har haft otydlig karaktär och 

uttryckt sig genom en strukturell diskriminering. Han beskrev otydliga diskrimineringen vid 

flera olika tillfällen, vilket i nästa citat är ett exempel på hur han ser på den etniska 

diskrimineringen, hur han hanterar den, och hur han indirekt rättfärdigar praktikerns 

bemötande genom att se sig själv som problematisk: 
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Medhane: ”Vet du hur många gånger jag funderat på att byta bank men aldrig gjort det? Jag 

brukar gå till banken i stora torget. Jävla satkärring [en kvinna som jobbar på banken]. Hon 

hatar mig. Jag märker det. Hon jiddrar varje gång jag är där. Vi tjaffsar om insättningar och 

uttag. Hon misstänker alltid mig för något och gör alla ärenden mer avancerade än vad de 

egentligen är, förstår du vad jag menar?” 

Intervjuare: ”Ja, men kan du ge mer konkret exempel på vad hon gör?” 

Medhane: ”Ja men du vet, det är bara en känsla. Det är bara något man vet. Hon hjälper 

mig, men hon vill inte hjälpa mig. Hon försöker känna mig dum. Hon tittar konstigt på mig, 

misstänker att jag är där för att råna banken, tror alltid att mitt legg är falskt och ska alltid 

ge sådana där småkommentarer du vet.” 

Intervjuare: ”Hur har du då hanterat situationen?” 

Medhane: ”Jag gör ingenting. Det är inte värt att göra något. Jag pallar inte med de 

horungarna [banken].” 

Intervjuare: ”Vad tror du att det beror på att hon bemöter dig så?” 

Medhane: ”Min hudfärg, min hudfärg. Det har varit mitt största hinder i mitt liv. Jag har 

tänkt att det har hindrat mig från allt.” 

 

Trots att Medhane är fullt medveten om att bemötandet på banken beror på den etniska 

diskrimineringen, agerar han inte med något motstånd. Detta beror på, som tidigare nämnts, 

att den etniska diskrimineringen är otydlig och strukturell/institutionell. Medhane ”känner av” 

den etniska diskrimineringen genom hur kvinnan på banken tittar på honom. Detta kan 

kopplas till Feagins (1991) teori om ”hate stare”, där utsatta människor rapporterat att de vet 

att vita människor inte vill ha något att göra med dem genom blickarna de signalerar ut. 

Medhane väljer även att inte agera på grund av konsekvenserna som kan uppstå om han gör 

något, vilket är en vanlig hanteringsstrategi bland utsatta människor när passivitet används 

som reaktion (Cancelli m.fl., 2000).  

 

Vad som bör beaktas och som också spelar viktig roll till Medhanes val av passivitet som 

hanteringsstrategi hos banken, är att utsatta människor tenderar att reagera på den etniska 

diskrimineringen beroende på vilken position och status de har i själva sammanhanget 

(Feagin, 1991; Cancelli m.fl., 2000). Medhane är exempelvis i en underordnad position i 

förhållande till banken. Underordnade position är också i beroende till den överordnade 

makten som banken erhåller. Makten bestämmer vad Medhane får och inte får göra, trots att 
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det handlar om hans egna pengar. Premisserna som gäller går under byråkratiska ordningar 

som tvingar Medhane att passivt stå ut med den etniska diskrimineringen för att kunna 

uppfylla hans egna ärenden på banken. Detta gör även att tolkningen av situationen, även 

kallat primary appraisal – primära värderingen – uppfattas som risk för skada eller förlust. 

Att agera med någon form av motstånd kan bidra med konsekvenser, där Medhane kan ta 

skada mer än själva banken. Detta för att banken kan använda Medhanes reaktion emot 

honom, där vilken typ av agerande han än väljer, kan betraktas som ”hotande”, eftersom att 

reaktionen inte är berättigad då banken egentligen inte har gjort något direkt eller tydligt.  

Enligt Cancelli m.fl. (2000) och Feagin (1991) är passivitet den vanligaste hanteringsstrategin 

bland människor som utsätts för etnisk diskriminering, speciellt bland afro-amerikaner och 

svart medelklass, där konsekvenstänkandet är i fokus. Trots att Medhane varken är afro-

amerikan eller tillhör en svart medelklass i Amerika, upplever han samma typ av etnisk 

diskriminering som är baserad på hans hudfärg, där passivitet och konsekvenstänkande är hans 

vanligaste hanteringsmetod.  

 

Till skillnad från Jihad och Malek som inte har svart hudfärg, blir den etniska 

diskrimineringen mot dem mer diffus. Detta kan även förklara varför de aldrig under 

intervjuerna uttryckte att orsaken till att de blir utsatta för den etniska diskrimineringen beror 

på deras hudfärg, utan istället beror på antingen deras beteende eller om praktiken känner till 

deras grupp – och religionstillhörighet. Däremot är Medhane väl medveten om att den etniska 

diskrimineringen som han ständigt blir utsatt för beror på hans svarta hudfärg eftersom att 

svart hudfärg är i en mer tydlig kontrast till vita majoritetssamhället, än vad arabisk hudfärg 

är. Detta grundar sig i postkolonialismens spår där att vara svart är att alltid vara i 

underordning till det vita majoritetssamhället; ”den svarte är, hur autentisk han är, slav under 

det förflutna” (Fanon, 1997, s. 200). Eftersom att bemötandet i Sverige grundar sig på hur 

”vit” man ser ut att ”vara”, är det svårt att ”bevisa” att man inte ”är” som fördomarna eller 

stereotyperna, speciellt om man har svart hudfärg. För att motbevisa fördomarna är det en 

fördel att den vite – exempelvis kvinnan på banken – ger svarta människor en chans att 

bemötas utifrån handling och personlighet. Finns inte den öppenheten kan svarta människor 

behandlas etniskt diskriminerande oavsett vad de gör, precis som i Medhanes fall. 

 

För att titta vidare på Cancelli m.fl. (2000) teori om hantering av den etniska diskrimineringen 

baserad på primary appraisal – primär värdering och secondary appraisal – påföljande 



 

25 

 

värdering eller handling, visar den tydligt hur även Malek passar in i teorin. Till skillnad från 

Jihad och Medhane, har Malek till största delen av sitt liv varit uppvuxen i ett samhälle som 

består av svenska majoritetssamhällets invånare. Han har även valt att vidareutbilda sig på 

universitet och studerar för tillfället i en ort som ligger långt ifrån hans familj. Malek har mer 

eller mindre alltid hamnat i klasser som högst har haft en eller två elever med utländskt 

bakgrund. Därför har han enligt honom haft det lättare att veta hur man hanterar ”svenskar” 

och fördomar om människor med utländsk bakgrund: 

 

”Just på grund av att vi har flyttat runt och så där, så har det blivit så att jag har liksom, eller 

har fått lära känna alla sorters människor så jag vet hur de [svenskar] funkar. Jag vet hur 

systemet [Sverige] fungerar.” 

 

Maleks erfarenhet av den etniska diskrimineringen har liknat Jihads och Medhanes erfarenhet, 

där diskrimineringen oftast har ägt rum på skola och arbetsplats. Eftersom att han alltid varit i 

minoritet i förhållande till klassen och på arbetsplatsen, har han funderat mer på varför han 

inte kan behandlas som alla andra. Funderingarna har lett till att han alltid har haft en tendens 

att reagera och agera emot den etniska diskrimineringen när den väl inträffar: 

 

”När jag gick i gymnasiet, var vissa lärare rasister. Jag hade mycket otal med dem, om man 

säger så. Som liten, som ungdom, träffade man typ lärare som man bara visste att de inte 

tyckte om en alls. Man känner det liksom. Det kan vara att han [lärare] pikar saker om just 

invandare. Det gjorde de [lärarna] ofta framför alla i klassen, och jag var enda invandraren i 

klassen, och en till. När man märker att de [lärarna] pikar en, då vill man inte bara sitta där 

och ta emot det du vet. Då kan man säga något tillbaka. Typ ’vad fan, varför är du så mot oss, 

vad säger du för något?’. Och då blir han [läraren] aggressiv och så. Sen man märker, man 

får dåliga betyg. Man verkligen försöker, men de [lärarna] sätter stopp för en.” 

 

Trots att Malek vet att hans reaktion kan bidra med underkänt betyg, hindrar det inte honom 

från att säga ifrån och att ifrågasätta lärarens beteende av den etniska diskrimineringen. Detta 

beror på att Maleks primary appraisal – primära värderingen på situationen uppfattades mer 

som en utmaning än ett hot eller risk för skada/förlust. Secondary appraisal – påföljande 

värderingen och handlingen blir då att agera (Cancelli m.fl., 2000). Det som stärker Maleks 

mod att agera på etniskt diskriminerande situationer är tre aspekter. För det första studerade 
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Malek i en skola som var mer väletablerad än vad skolor i marginaliserade områden kan vara. 

Eftersom att skolan var väletablerad hade Malek inga svårigheter och fick därmed relativt bra 

betyg. Det har i sin tur stärkt hans självkänsla och självförtroende i förhållande till 

utbildningssystemet. För det andra påverkas Maleks agerande som hanteringsstrategi av hans 

föräldrars inställning och handling till det svenska samhället. Som tidigare nämnts, kommer 

Malek ifrån en familj som alltid har uppmanat honom att vara lojal mot det svenska samhället 

och att sköta sig i skolan. Malek har även en pappa som sköter sig väl, äger en egen 

verksamhet i området och är lojal till det svenska samhället både i handling och tänkande. För 

det tredje har hans pappa en politiskt insatt inriktning som består av ett palestinskt motstånd. 

Men den typen av inriktning reagerar och agerar människor med ett motstånd mot en 

auktoritär israelisk regering, oavsett hur svag position i samhället palestinierna har. Malek 

beskrev vid flera olika tillfällen att hans val av handling och utbildning på universitet beror 

mycket på hans pappas styrka och politiska inriktning. Med dessa tre aspekter, har Malek haft 

en stadig social styrka och tillgång under hela hans uppväxt, som också har påverkat hans 

mod att våga säga ifrån i etniskt diskriminerande situationer:  

 

”Jag har alltid reagerat. Jag försöker alltid, alltid hantera det [den etniska diskrimineringen] 

på ett bra sätt. Jag försökte förklara för dem [elever och lärare] att det [fördomar om 

invandrare] inte är så. Hur saker och ting egentligen är, förstår du?” 

 

Denna typ av tillgång och status som Malek har haft, har varken Medhane eller Jihad haft 

erfarenhet av. Båda deras föräldrar har också haft svårt att etablera sig i den svenska 

arbetsmarknaden. Däremot har intervjupersonerna samma typ av erfarenhet när det kommer 

till upplevelsen av den etniska diskrimineringen, oavsett tillgång eller status. Det som har 

skiljt intervjupersonerna åt, är deras hanteringsstrategier, som minst sagt har visat sig bero på 

tillgång och status.   

 

4.5 Hanteringsstrategier på arbetsmarknaden 

Intervjupersonerna använde sig av nästintill samma typ av strategier på arbetsmarknaden. Det 

som skiljer intervjupersonerna åt, är att strategierna utnyttjas i större grad av Malek, än av 

Jihad och Medhane. Deras hanteringsstrategier på arbetsmarknaden kan förklaras med vilken 

typ av erfarenhet intervjupersonerna tidigare har haft av den etniska diskrimineringen från 

offentliga verksamheter så som skola och myndigheter (Lange, 1996). Till att börja med, 
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utgår intervjupersonerna ifrån att den viktigaste strategin man bör använda sig av för att få ett 

arbete, är att uppföra sig svenskt. Detta innebär för det första att klä sig ”normalt”, det vill 

säga, att klä upp sig med lite finare kläder inför arbetsintervjun. För det andra gäller det även 

att försöka prata så tydligt och ”rent” svensktalande som möjligt. För det tredje måste 

intervjupersonerna skaffa bra svenska kontakter för att över huvud taget bli kallade till en 

intervju. Malek sammanfattade strategin som sådan: 

 

”Man måste ha bra klädsel, förstår du? Vara ärlig och glad. Lite rolig med lite humor, det 

måste man ha. Beter sig mer svensk alltså, för att bli accepterad. Man måste som sagt impa, 

förstår du? Eftersom att man lever i Sverige, så måste man kunna uttrycka sig på ett mer 

svenskt sätt. Det måste man göra för att klara sig i arbetslivet. Så när jag är på 

arbetsintervju, då försöker jag förfina mitt svenska språk, så mycket jag kan, förstår du?” 

 

Att försöka anpassa sig till det svenska samhället i handling och beteende i kontakt med 

arbetsgivare, kan kopplas till Ruggerio & Taylors (1995) teori om ”ensam-är-bäst”. Trots att 

intervjupersonerna inte har haft erfarenhet av ökad direkt/tydlig etniskt diskriminerande 

situationer när de är i grupp, än när de är ensamma, har deras hanteringsstrategi på 

arbetsmarknaden samma typ av koncept. Strategin är omedveten som grundar sig på att den 

etniska diskrimineringen kan öka om intervjupersonerna inte beter sig tillräckligt svenskt 

inför arbetsintervjun. För att signalera ut till arbetsgivaren att intervjupersonerna inte är som 

”dom andra”, beter de sig ”svenskt” genom klädsel, tal och uppförande (Ruggerio & Taylor, 

1995). Däremot delade alla intervjupersoner samma åsikt om att deras chans till att få ett 

arbete minskar väsentligt om andra svenskar har sökt samma jobb som dem. Jihad uttryckte 

det som sådan: 

 

”Jag har gått till företagen där jag har varit på intervju och så, och jag har varit enda 

invandraren som sökt, så då tar de alltid svenskar. Det är vad som hände sist då jag och 

några till i min klass som är svenskar sökte till ett ställe, och svenskarna fick jobbet, men inte 

jag. De [arbetsplatsen] kände inte ens dem [klasskamraterna] sen tidigare, ändå fick de 

[klasskamraterna] jobbet.” 

 

Enligt Feagin (1991) uttrycker den etniska diskrimineringen sig genom olika 

tillvägagångssätt: undvikande, avståndstagande, verbal attack, eller fysisk hot/trakasserier. 
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Eftersom att intervjupersonerna har erfarenhet av etnisk diskriminering på offentliga platser, 

har de även lärt sig att hantera den på olika sätt beroende på vilken situation de befinner sig i. 

När intervjupersonerna exempelvis har sökt ett arbete och inte fått det på grund av deras 

ursprung, agerar arbetsgivaren med ett avståndstagande. Effekten har oftast varit att de utsatta 

hanterar situationen genom att acceptera och att vara tålmodiga med orättvisan (Feagin, 

1991). Istället för att agera och att göra motstånd, försöker de utsatta istället ändra på sig 

själva för att bli accepterade, något intervjupersonerna alltid hade i åtanke när de sökte ett 

arbete. Som tidigare nämnts, använde inte alla intervjupersonerna hanteringsstrategin i lika 

hög grad som Malek gjorde. Både Jihad och Medhane använde den endast i arbetssituationer 

där de kände att de hade en chans till att få jobbet. Däremot när de var skeptiska och nästan 

säkra på att de inte skulle få arbetet på grund av deras ursprung, ansträngde de sig inte på 

varken ansökan eller arbetsintervjun. Medhane sammanfattade deras förklaring till detta som 

sådan: 

 

”Varför ska jag låta annorlunda? Vad vill ni [arbetsmarknaden] mig? Det här är den jag är. 

Varför ska jag ändra mig? Nej, det här är vem jag är. Jag tänker inte ändra på mig 

någonting. Nej, jag har anpassat mig tillräckligt. Jag är så svenskaliserad som möjligt, så det 

räcker för mig. Jag skulle förlora min identitet annars.” 

 

För både Jihad och Medhane betraktades anpassningen som att förlora sin identitet, eftersom 

att de redan har anpassat sig tillräckligt nog. ”Tillräckligt” i det här fallet, handlade om att 

Jihad och Medhane tyckte att de hade förlorat deras språkliga kunskaper ifrån hemlandet och 

att de över huvud taget befann sig i Sverige. Däremot, som tidigare nämnts, har de använt sig 

av anpassningsmetoden på arbetsintervjuer där de har känt sig mer säkra på att möjligtvist få 

jobbet. Säkerheten ligger i att de har blivit kallade till intervjuer genom tips från andra 

svenska kontakter som de har kommit i kontakt med i sina yrkesutbildningar. En annan orsak 

till att de medvetet tar avstånd ifrån att anpassa sig själva är för att de har haft mycket mer 

tydlig erfarenhet av den etniska diskrimineringen än vad Malek har haft, eftersom att båda 

kommer ifrån och befinner sig i marginaliserade områden och förhållanden. Därför kan de 

uppfatta anpassningen mer som ett hot mot dem, än vad Malek kan göra. 

 

När utsatta människors primary appraisal – primära värdering – av den etniska 

diskrimineringen på arbetsplatsen tolkas som risk för skada eller hot, blir secondary appraisal 
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– påföljande värderingen – att acceptera situationen och att använda sig av en 

hanteringsstrategi som kräver mycket tålamod (House & Scott, 2005). Det innebär att de 

utsatta alltid är på sin vakt på arbetsplatsen med en negativ attityd med kontroll, där 

bemötandet med arbetsgivare och arbetskamrater består av att le tillbaka och att vara snäll 

(Datta m.fl., 2008). Malek och Medhane passade mer in på denna teori, än vad Jihad gjorde. 

Att Jihad skiljde sig från Malek och Medhane kan förklaras med att han inte tidigare har haft 

ett jobb. När det gäller Malek och Medhane beskrev båda två att deras hanteringsstrategi på 

arbetsmarknaden består av att le, skämta och att vara trevlig. Malek använder sig av denna 

strategi för att undvika påhopp av den etniska diskrimineringen från arbetsgivare eller 

arbetskamrater, medan Medhane använder sig av denna strategi för att också veta vart han har 

sina arbetskamrater: 

 

 ”Jag kör mycket blatteskämt, direkt, så att de [svenskar] känner sig lugna, för att testa dem 

och se hur de fungerar och grejer. Som jag gjorde i skolan, jag skrattade med dem [lärare 

och klasskamrater] och körde blatteskämt, då märkte jag att de garvade och blev lugna och 

man blev en i gänget.” 

 

Malek motiverade hans val av att anpassa sig som sådan: 

 

”Om jag hade ignorerat att anpassa mig? Jag tror det skulle ha varit värre. De [svenskarna] 

skulle känt att jag var typiskt utlänning, eller blatte, för att då skulle jag ta för mig mer, det 

gör jag inte nu. Nu är jag bara tyst och hänger med i bakgrunden och så. Men tar man för sig 

hos dem [svenskarna], de ser en som knäpp och med fördomar, därför jag anpassar mig, för 

att inte få dåligt rykte och så där.” 

 

Malek och Medhane använder negativa attityden med kontroll som hanteringsstrategi just för 

att undvika den etniska diskrimineringen, men också för att veta vart de har människorna 

omkring sig. Detta kan tolkas som att de mer eller mindre uppfattar varje offentlig situation 

som hotande eller att människorna omkring dem kan när som helst, skada de fysiskt eller 

psykiskt, vilken enligt Feagin (1991) & Cancelli m.fl. (2000) leder till inget speciellt 

motstånd, utan mer passivitet. Att Medhane till och med väljer att använda sig av skämt som 

är fördomsfulla för att kunna bli accepterad eller för att veta vart han har sina arbetskamrater, 

är i sig en väldigt destruktiv handling som han har lärt sig att använda sig av på grund av hans 
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tidigare erfarenheter av den etniska diskrimineringen (Scott, 2004). Samtidigt blir Medhane 

enligt Kamalis (2005) teori även påverkad av hans föräldrars attityder till det svenska 

samhället, då hans mamma under hela hans uppväxt har agerat med en defensiv kontroll i 

kontakt med svenskar. Medhane har lärt sig att svenskar kan, när de vill, skada honom på 

grund av hans hudfärg. Negativa attityden med kontroll kan även ses som en 

hanteringsprocess som består av att agera med en emotionellfokuserad handling, där 

intervjupersonerna har valt att inte bemöta den etniska diskrimineringen med något motstånd, 

utan att istället jobba med sig själva genom intern hantering (House & Scott, 2005). Interna 

hanteringen blir då att komma på andra sätt att agera för att undvika upplevelser av den 

etniska diskrimineringen.  

 

4.6 Välmående och framtidsplaner 

Intervjupersonerna uttryckte inte tydligt hur deras välmående var, men det visade sig att den 

etniska diskrimineringen mer eller mindre påverkade deras självkänsla och självförtroende, 

men även deras syn på livet. Enligt Cancelli m.fl. (2000) orsakar den etniska diskrimineringen 

stress bland utsatta människor, vilket i sin tur påverkar deras välmående och självkänsla. 

Inverkan på välmående kan vara depression och tillbakadragenhet. För att titta på Malek, 

uttryckte han flera gånger att han kände utanförskap bland svenska människor, speciellt på 

skolan och arbetsplatsen. Känslan av utanförskap har gjort att han ibland ville ge upp och 

lämna hela Sverige. Eftersom att han anstränger sig psykiskt och emotionellfokuserat för att 

bli accepterad på skola och arbetsplats, och för att undvika upplevelser av direkt etnisk 

diskriminering, lägger han mycket kraft på egna sättet att agera i offentliga platser. Detta i sig 

kräver mycket psykisk energi från Malek: 

 

”Grejen är den, jag anpassar mig bland svenska studenter typ. I min klass, är det bara 

svenskar, så det blir så att jag alltid är med svenskarna. Jag kan känna att 20 % av deras 

skämt och beteende är roligt, men 80 % av det de säger till mig, det är irrelevant. Det är så 

torrt, tråkigt, det finns ingen gnista i det de säger. Ingen glädje. Då känner jag att jag inte 

orkar engagera mig. Då kollar jag ner, säger till mig själv, svär och grejer; ’Snälla Gud, ta 

mig härifrån’. Men jag går inte, jag måste vara kvar. Det är fruktansvärt. Det är jättejobbigt. 

Det är något jag verkligen, alltså, något jag fått leva med, förstår du?” 
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Under dessa samtalsämnen tog Malek djupa andetag och visade små uttryck av förtvivlan och 

utmattning. Han beskrev att energin han lägger på anpassningen gör att han blir psykiskt 

utmattad när han kommer hem från skolan. Då brukar Malek kontakta familj eller vänner för 

att prata om dagen. Han menar att det är endast med hans familj och vänner som han kan vara 

sig själv och slappna av, vilket han behöver för att orka med skolan och jobbet. Att Malek 

kontaktar vänner och familj, är enligt Datta m.fl. (2008) och House & Scott (2005), i sig en 

hanteringsstrategi av den etniska diskrimineringen. Denna typ av hanteringsstrategi kallas för 

socialt stöd, som även stärker den interna hanteringen av den etniska diskrimineringen 

(House & Scott, 2005). Även om Malek inte uttryckte att han var deprimerad, kunde hans 

berättelser tolkas som att han hade drag av depression. Malek upplever däremot inte mycket 

etniskt diskriminerande situationer, men han lägger mycket energi på hans psykiska 

personlighet för att undvika det. Indirekt påverkar det Maleks välmående och känsla av 

tillhörighet. Enligt Cancelli m.fl. (2000) tenderar utsatta människor som upplever den etniska 

diskrimineringen som ett hot, att vara passiva, tillbakadragna och deprimerande. Detta kunde 

läsas av på Malek också, trots att han mest av alla intervjupersoner är den som oftast har mer 

mod att säga ifrån när han upplever direkt etniskt diskriminerade situationer.  

 

Enligt House & Scott (2005) betraktas passiva hanteringsstrategin som ett sätt att hantera 

stressen som uppstår, vilket i sin tur är emotionellfokuserat. I den emotionella fokuseringen 

uppstår mycket grubblande i den utsattas tankar, vilket leder till känslor av oro och 

självömkan. Det minskar däremot i sin tur den utsattas känsla av missnöje och social ångest. 

Medhane passade in i denna teori på till en viss del. Det som inte stämde in på honom var att 

han tvärtom uttryckte mycket missnöje med sitt liv, självkänsla, och självförtroende. Medhane 

visade tydliga tecken på att han hade självömkan och en negativ självkänsla, där han 

exempelvis beskrev sig själv som ”jävla neger”, och ”dum svarting”, när han rättfärdigade den 

etniska diskrimineringen: ”Jag var dum svarting som lät vita trampa på mig.” Han var alltså 

”dum svarting”, ”jobbig”, ”blatte” och ”skoltrött”, vilket förklarades som orsak till dåliga 

betyg och sämre arbeten. Däremot indirekt visade han också att det kunde bero på praktiker 

som har ”hindrat honom från att lyckas”, men som enligt honom beror på hans hudfärg.  Hur 

Medhane använde negativa begreppen på sin egen självbild och självkänsla, berodde på 

sammanhang. När han skulle beskriva sig själv lade han till ordet ”stolt” framför ”svart”, 

däremot när han uttryckte missnöje över sig själv och andra svarta människor, använde han 

negativa begreppen: 
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”Man kommer aldrig bli sedd som svensk bland vitingarna. Dem här [svenskarna] kommer 

aldrig se dig som svensk. Som min bror exempelvis, jag kallar honom för Micke Svensson, för 

att han beter sig som en fucking svensk. Han tror att han är svensk, men han är inte det. Bara 

för att han har ett jobb och har svenska kollegor, så ska han inte komma och tro att han är vit 

bara för det. Dumma neger.” 

 

Medhanes hanteringsstrategi på både skolan och arbetsmarknaden har alltid varit passivt och 

självömkande. Han har sett sig själv och hans egen hudfärg som problematiska. Enligt Feagin 

(1991) tenderar utsatta människor att bortförklara attacker riktade mot dem, till sig själva. 

Istället för att se att praktikern har agerat etniskt diskriminerande, tolkar den utsatta sig själv 

som orsak och problematisk (Ruggerio & Taylor, 1995). Detta har i sin tur påverkat 

Medhanes självkänsla och missnöje med livet. Medhane var även den enda av alla 

intervjupersoner som inte hade några framtidplaner eller motto. Medhane tar livet som den 

kommer, där hans enda drivkraft är att ha pengar för dagen: ”jag tror att det är pengarna som 

driver mig, eftersom att jag har haft finanskris sedan 2006 [då han förlorade jobbet som 

städare].”. Detta kan kopplas till Edward & Romeros (2008) teori om att den etniska 

diskrimineringen skadar de utsatta och ökar på depression. En del av depressionen är att ha 

dålig självkänsla, vilket i sin tur även påverkar sociala ångesten och positiva framtidsplaner. 

Även Kamali (2005) menar att om ungdomar med utländsk bakgrund inte har positiv 

inställning till det svenska samhället, tenderar de att ha mindre framtidstro och 

framtidsplaner.  

 

Medhanes ganska ambivalent uppfattning om sig själv, påverkar också hans självförtroende. 

Ett gott exempel på detta är att Medhane tenderade att ge upp lätt på skolan så fort han 

utsattes för en etniskt diskriminerande situation. Han menade exempelvis att lärare och 

rektorer hade rätt i att uppfatta honom som en person som inte förtjänade att vara kvar på 

skolan, vilket han därmed levde upp till: 

 

”Dem [lärare och rektorer] ville bara få en att sluta skolan, det var verkligen; ’Du har inget 

att göra här’. Tänkte fuck it, han [en viss lärare] hade rätt. Jag minns att vi hade ett möte, 

och då sa han [rektorn]: ’Medhane, du är skoltrött, det är att bäst att du hoppar av’. Han 

hade rätt i det han sa, jag var ju skoltrött. Så jag hoppade av.” 



 

33 

 

Medhanes skoltrötthet berodde på att han sällan fick uppmärksamhet från lärare då han 

behövde hjälp för att förstå vissa ämnen. Många lärare uttryckte även, det som Feagin (1991) 

kallar för ”hate stare”, vilket fick Medhane att inte känna sig välkommen i skolan av varken 

lärare eller elever. Eftersom att den etniska diskrimineringen har varit strukturell där Medhane 

har varit i underordning till majoritetssamhället, har han inte haft någon makt att kunna ändra 

eller påverka sin situation. Istället har han trott på fördomarna och uppfattningarna den 

etniska diskrimineringen har om svarta människor, och sedan levt upp till dem, vilket enligt 

Fanon (1995) är vanligt förekommande bland afro-amerikaner. På så vis har den etniska 

diskrimineringen påverkat Medhanes välmående med en ambivalent självkänsla och 

självförtroende. Jihads välmående var mycket starkare än Maleks och Medhanes. Han visade 

inga speciella meningar som pekar på att han hade någon form av depression, dålig 

självkänsla eller självförtroende. Jihad visade istället en stark nonchalant sida, där han inte lät 

den etniska diskrimineringen påverka honom:  

 

”Självkänslan är bra, självförtroendet är bra. Jag ser ingenting som kan sänka det. Gillar 

dem [svenskar] inte mig, så kan de ju dra åt helvete. Jag tänker inte göra något åt det. Jag 

tänker inte sänka mig så lågt.”.  

 

Jihads strategi var att uppfatta samhället som problematiskt, och inte han själv. Han hade en 

stark själv-segregerad attityd, där han såg resten av samhället som en del av ett ”judesystem” 

eller ”judefasoner” som var emot honom. ”Judesystemet” eller ”judefasonerna” kunde varken 

besegra eller påverka hans mående.  

 

”Jag kör ett psykologiskt race. Jag kollar vem som har judefasoner. Man ska behandla 

människor olika och bara utnyttja dem för att få sin sak, det är judefasoner. Försöka vinna 

saker och ting för sin skull. Som judarna har lyckats göra, så försöker vi åstadkomma samma 

sak. Till exempel att ha kontakt med svenskar för att kunna tjäna på det genom att få 

kontakter till jobb och så, det är ett äkta judesystem.” 

 

Denna uppdelning av det svenska samhället, där Jihad står i kontrast till ”judesystemet”, 

grundar sig i, enligt Lange (1996) den etniska diskrimineringen han tidigare har haft 

erfarenhet av.  För att inte bli påverkad av ”judesystemet” finner Jihad styrka i sin religion 

och umgängeskretsar. Han svarar snabbt att ”tron på Gud” är det som stärker hans 
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självförtroende och självkänsla. Eftersom att Jihad kommer ifrån Palestina – som är i 

underordning till en israelisk makt – identifierar han sig själv med sitt hemland. Israeliska 

makten består av ett judiskt folk, vilket Jihad uppfattar som ”fiender” vilket han projicerar 

vidare även i Sverige. Allt som står i vägen för Jihad är en del av hans uttryck ”judesystemet”, 

vilket i Sverige blir majoritetssamhället som marginaliserar och exkluderar honom från 

inverkan och tillgångar i det svenska samhället. Samtidigt finns även en annan aspekt; enligt 

Lange (1996) tenderar utsatta människor, speciellt araber, att välja att umgås med sina egna 

landsmän som effekt av svårigheter i att skaffa svenska vänner. Med landsmännen kan de 

utsatta finna mer samhörighet, än vad de gör med svenskar (Lange, 1996). Även om Jihad inte 

uttryckte att han hade svårigheter i att skaffa svenska vänner, kan teorin stämma i den graden 

att han hade svårt att umgås med svenska människor på grund av brist på gemenskap. Med 

Jihads själv-segregation, finner han stöd och styrka bland sina landsmän, vilket enligt Datta 

m.fl. (2008), i sig är en hanteringsstrategi av den etniska diskrimineringen som stärker 

välmående.  

 

Jihads framtidsplan är att någon dag lämna Sverige och att åka tillbaka till Palestina eller 

något arabiskt land, att gifta sig och att skaffa många barn. Han uttryckte en positiv mening 

om framtiden och såg inga hinder eller svårigheter i att uppnå framtidsplanerna. Detta för att 

Jihad hade en stark självkänsla och menade att så länge man själv vill något och tror på Gud, 

så finns inget som kan hindra en att uppnå sina drömmar. Det som däremot är intressant i hans 

framtidsvisioner, är att Jihad uttrycker att han inte har någon som helst samhörighet med 

Sverige. Den är i så hög grad, att han inte heller kan föreställa sig vara kvar i Sverige när han 

skaffar egen familj. Detta kan förklaras med Langes (1996) teori om att ju mer en utsatt 

människa upplever etnisk diskriminering inom speciellt arbetslivet och publika platser, desto 

mer känsla av att inte vilja stanna kvar i Sverige. Jihads framtidsplaner och attityd mot det 

svenska samhället och ”judesystemet”, visar därför indirekt att han möjligtvist ändå inte mår 

bra i Sverige, trots egna positiva ord om hans välmående.  

 

5. Sammanfattning och diskussion 
Denna studie har tittat på hur ungdomar med invandrarbakgrund hanterar den etnisk 

diskriminering i Sverige, och om det finns olika typer av strategier eller motstånd de använder 

sig av för att hantera den. För att svara på studiens syfte och frågeställningar, har tre 

intervjupersoner använts; Malek, Medhane och Jihad. Intervjupersonerna har varit mellan 21-



 

35 

 

24 år, med arabiskt och eritreanskt ursprung. Deltagarna har funnits genom subjektivt urval 

för att hitta personer som passar in i studien. Två av intervjupersonerna, Jihad och Medhane, 

kommer ifrån marginaliserade områden, medan Malek har bott i ett mer väletablerat område. 

Intervjupersonerna visade tydligt att föräldrarnas position i samhället påverkar deras 

inställningar och attityder till det svenska samhället, som grundar sig i och är en respons mot 

den etniska diskrimineringen de har haft erfarenhet av. Med deltagarnas attityder mot det 

svenska samhället, har de utvecklat ett ”tredje rum” som består av vänner och familj. I det 

”tredje rummet” finner deltagarna stöd och styrka genom människor som har samma position 

och erfarenheter som dem. Genom att dras till det ”tredje rummet” använder deltagarna själv-

segregation som en hanteringsstrategi för att undvika upplevelsen av den etniska 

diskrimineringen. En annan hanteringsstrategi har varit att finna stöd och styrka i religionen. 

Intervjupersonerna visade även att de hade svårt att konfrontera etniskt diskriminerande 

situationer när den hade strukturell/institutionell karaktär. Deltagarna hade en tendens att 

istället skuldbelägga sig själva, där de uppfattade deras egna handlingar som orsak till 

orättvist bemötande i skola och arbetsmarknad. De hade däremot en tendens att säga ifrån mer 

när den etniska diskrimineringen var tydlig, och när de hade bättre tillgång, status och position 

i förhållande till praktiken. När det gäller arbetsmarknad hade intervjupersonerna samma 

värderingar kring hur man bör uppföra sig för att över huvud taget få ett jobb. Dessa strategier 

bestod av tre punkter: 1. Att uppföra sig svenskt, 2. Att prata tydlig och ren svenska, 3. Att ha 

svenska kontakter. Strategierna baserade sig på vilken typ av erfarenhet deltagarna har haft av 

den etniska diskrimineringen. Till sist diskuterades välmående med deltagarna, och det visade 

sig rätt snabbt, beroende på attityder och inställningar, att den etniska diskrimineringen har 

påverkat intervjupersonernas välmående och självkänsla.  

 

Intervjupersonerna som har använts i denna studie har ibland varit svåra att koppla till vissa 

teorier. Det första var Kamalis (2005) teori om negativa, ganska negativa, ambivalenta och 

positiva inställning till det svenska samhället. Det var exempelvis svårt att veta exakt vilken 

inställning vissa deltagare hade, då de ibland passade in på flera attityder än en. 

Intervjupersonerna kunde inte heller kopplas till teorin om personal/group discrepancy – 

skillnad mellan personlig och grupplig upplevelse av diskriminering av Ruggerio & Taylor 

(1995). Detta kan förklaras med att deltagarna endast uppfattade en etniskt diskriminerande 

situation när den var tydlig, och svarade då endast utifrån den erfarenheten. Skulle 

intervjuaren vara mer noggrann och ställa frågan genom att ge exempel, skulle svaren kanske 
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ha sett annorlunda ut. En av intervjupersonerna var även svår att tillämpa till teorin om att 

passiv hanteringsstrategi utvecklar indirekt mindre känsla av missnöje och social ångest av 

House & Scott (2005). Tvärtom utvecklade den passiva hanteringsstrategin mer självömkan 

och sämre självkänsla. Trots vissa svagheter i att finna deltagare som passar in i studiens 

teoretiska utgångspunkter, tar denna studie hänsyn till att teorierna möjligtvist skulle kunna 

verkställas mer om studien hade flera deltagare. Tidigare studier har haft 

undersökningsgrupper som har bestått av minst 50 personer, varav de flesta har haft enkäter 

och intervjuer som metod. Denna studie är betydligt mycket mindre och fokuserar endast på 

intervjuer, varför det kan vara svårt att få alla intervjupersoner att stämma in i varje teori. 

 

Vad som skiljer denna studie åt från tidigare forskningar i samma ämne, är att den handlar om 

ungdomar med invandrarbakgrund i Sverige. I denna studie har ingen speciell etniskt 

grupptillhörighet varit i fokus, utan istället har den grupp av människor som löper störst risk 

att utsättas för den etniska diskrimineringen varit mest intressant. Därför har 

intervjupersonerna haft olika bakgrunder och socioekonomiska förhållanden. Att ta del av 

studiens undersökningsgrupp och deras erfarenheter är viktigt, då dessa trycks ner av 

samhällets strukturella och institutionella konstruktion utan att praktiker känner till det. Trots 

att ungdomar med invandrarbakgrund går på svenska väletablerade universitet eller får ett 

arbete i det svenska samhället, kan många fortfarande känna ett utanförskap. Ett utanförskap 

som till och med skapar en framtidsvision om att en dag lämna Sverige för gott. Även om 

denna studie endast talar för tre personer, kan det finnas en viss sanning om att flera dolda 

röster delar samma erfarenheter och attityder. Eftersom att dessa ungdomar med 

invandrarbakgrund består av en stor del av den svenska befolkningsstrukturen, finns det en 

risk att Sveriges befolkningsstruktur kan förlora många invånare, då ungdomarna en dag 

uppnår sina framtidsplaner. Utanförskapet, attityderna och framtidsplanerna grundar sig på 

hur ungdomar med invandrarbakgrund har utsatts för den etniska diskrimineringen, därför kan 

speciellt institutioner som praktiserar diskrimineringen, dra nytta av denna studie för att veta 

hur bemötandet på olika sätt kan få människor med utländsk bakgrund att känna sig 

nedtryckta. Det behöver inte alltid handla om att uttrycka tydliga rasistiska fördomar mot en 

utsatt grupp, utan den etniska diskrimineringen kan sitta i blicken, sättet att tala och sättet att 

agera. Ett strukturellt och institutionellt bemötande som ökar på klyftan mellan ”invandrare” 

och ”svenskar” (Boréus, 2006). 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 

2008-11-24 

 

Inbjudan om en studie om vad ungdomar, där antingen den ena föräldern eller båda 

har utländsk bakgrund, har för livserfarenheter i Sverige 

 

Du är en av tre personer som har valts ut att deltaga i en studie rörande hur ungdomar i 

Sverige, mellan 18-25 år, där antingen en av föräldrarna eller båda har utländsk härkomst, har 

för livserfarenheter. Syftet med studien är att undersöka hur ungdomar hanterar olika 

företeelser och bemötanden i vardagen, utbildning, arbetsliv med mera. Vidare fokus kommer 

även att röra frågor om hur dessa företeelser och livserfarenheter påverkar ungdomarnas 

utveckling, tillgångar och välmående i samhället.  

 

Mitt namn är Sara Al-joumeyli och jag är socionomstudent vid Mittuniversitetet.  Resultatet 

för studien skall ligga till grund för en C-uppsats. Den färdiga uppsatsen kommer att 

publiceras i rapportform och kommer att finnas tillgänglig vid Mittuniversitetets bibliotek.  

 

Deltagandet är frivilligt och Du har självklart rätt att avstå helt från deltagandet eller från att 

besvara frågor vid intervjun. Samtalet kommer att spelas in på band och data kommer att 

hanteras konfidentiellt. Detta innebär alltså att personlig data, såsom namn och bostadsort, i 

uppsatsen kommer att avidentifieras så att presenterat material inte kommer att kunna 

hänföras till enskild person. Inga obehöriga kommer att få ta del av datamaterialet. 

 

Har du ytterligare frågor om studien så är Du välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänlig hälsning, 

Sara Al-joumeyli 

 

Tel. mob.:xxx 

E-post: xxx@student.miun.se 
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Bilaga 2 
Intervjumanual 

 
Beskrivning av intervjupersonen 

Berätta kort om dig själv – ålder, kön, status. 

Familjesituation 

Boendesituation 

Ursprung – har du en eller två föräldrar med utländskt bakgrund? 

Religion – hur är din relation till religion? 

 

Miljö och uppväxt 

Kan du berätta lite kort om din uppväxt? 

Barndom och bakgrund med mera. 

Umgängeskretsar 

 

Utbildning 

Gymnasietiden – hur såg den ut? 

Betyg – berätta om dina betyg. 

Bemötande – Hur var bemötande och behandling från lärare och rektorer? 

Skolhinder – tyckte du att du mötte vissa hinder i skolan? 

Hur hanterades dessa hinder? 

Fanns det skillnad på bemötandet om du var ensam eller i grupp? 

 

Arbetsliv 

Har du ett arbete idag? 

Om inte, vad beror det på? 

Hur har bemötandet varit i sökande efter arbete? 

Hur har det hanterats? 

Hur har bemötandet varit i arbetet? 

Hur har det hanterats? 

Vilka hinder/motgångar finns det? 
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Samhälle (alltifrån myndigheter till sociala möten i vardagen) 

Beroende på vad intervjupersonen ger för information, vill jag veta om samma typ av 

bemötande har uppstått i övriga samhället. 

Hur har du hanterat situationen i samhället? 

Ser du någon skillnad på bemötande om du är ensam eller i grupp? 

 

Relationer 

Vilka umgås du med idag? 

Har ni något gemensamt? 

Diskuteras ni samhällets bemötande? 

Hur hanterar du diskrimineringen idag? Ex. politiskt aktiv, sociala nät, etc. 

 

Mående (Känsligt ämne, kommer att tas upp beroende på hur mycket intervjupersonerna 

uppfattas som villiga/öppna att diskutera detta.) 

Hur ser du på din självkänsla eller självförtroende? 

Vad kan det beror på? 

Hur mår du i övrigt? 

Vad kan det bero på? 

 

Framtidsplaner 

Har du några framtidsplaner? 

Vilka verktyg och strategier kommer du använda dig av för uppnå framtidsplanerna? 

Finns det några hinder? 

 

Motivation och drivkrafter 

Finns det något speciellt motto i ditt liv som driver dig framåt? 

Resonera kring den. 


