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Känslan av utanförskap                                                                            

Om rasifiering ur gymnasietjejers perspektiv 

Mariam Al-shegagi  

 

Utifrån tidigare forskning om rasifiering undersöktes i denna studie 

hur elever med invandrarbakgrund gav mening åt erfarenheter och 

upplevelser av rasifiering. Rasifiering är en process där man skapar 

raskategoriseringar och genom vilken icke-vita har blivit socialt 

konstruerade. Syftet med studien var att undersöka om det finns en 

relation mellan rasifiering och självkänsla. Ambitionen var att ge 

en ny kunskap och ökad medvetenhet om rasifiering och dess 

påverkan på elevers självkänsla. Semistrukturerade intervjuer med 

nio gymnasieelever genomfördes. Intervjuerna transkiberades och 

analyserades med en tematisk analys. Genomgången av 

intervjuerna visade att gymnasieeleverna upplevde att de någon 

gång under sitt liv blivit rasifierade då de upplever känslor som 

utanförskap och underlägsenhet i förhållande till svenskheten. 

Resultatet visade att intervjupersonerna har en självbild i form av 

en rasifierad sådan. Självkänslan är intimt sammankopplad med 

kategorierna ”svensk” och ”invandrare” eftersom att man inte ser 

sig själv som ”svensk” då man har föräldrar födda utanför Sverige.  

 

Keywords: ethnicity, ethnocentrism, stereotype, racism, racialization 

 

Inledning 

 

En svensk nationell gemenskap 

Sverige är ett mångkulturellt land med ett mångkulturellt samhälle. Det finns cirka två miljoner 

personer med olika nationaliteter än den svenska. Sociologen Massoud Kamali (2005) menar att 

byggandet av nationalstater har medfört en likartad kultur, ett likadant språk och nationer som 

delar en gemenskap. Att dela en gemenskap innebär att man har skapat ett nationellt enhetligt 

”vi”. För att kunna skapa ett ”vi” måste man även skapa ”de andra” och på så sätt har den 

nationella gemenskapen skapats genom vad den inte är. I Sverige värdesätts människors lika 

värde oavsett kultur, religion, utseende, kön eller sexuell läggning. de los Reyes och Kamali 

(2005) skriver hur Sverige har ett inkluderande förhållningssätt gentemot flyktingar, invandrare 

och personer med invandrarbakgrund och att Sveriges integrationspolitik står för lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund men att det finns en 

segregation i Sverige som skapar en hierarkisk ordning mellan ”vi” och ”dom”. Oavsett om idén 
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om den svenska modellen står för jämlikhet har det inte betytt att diskriminering inte råder i 

Sverige. Diskriminering innebär hur sociala strukturer påverkar människors möjligheter och  

innebär också att man blir negativt särbehandlad som medlem av en viss grupp. Detta utgör ett 

brott mot människors lika värde (Dahlstedt & Hertzberg, 2005). Man menar att diskriminering i 

det svenska samhället har skapats av bostadssegregationen som råder i Sverige (de los reyes & 

Kamali, 2005). Denna diskriminering kallas för strukturell diskriminering och handlar om hur 

relationer mellan människor formas i dagens samhälle, samt hur resurser, makt och inflytande 

fördelas mellan individer. Diskrimineringen skapar en maktstruktur som vidare skapar en 

underordning genom att markera och vidmakthålla olikheter mellan människor. Den strukturella 

diskrimineringen skapar idéer, föreställningar och värderingar som möjliggör diskriminerande 

handlingar. de los Reyes och Winborg (2002) anser att dessa diskriminerande handlingar 

genomsyrar samhällets strukturer, institutioner och organisationer. 

 

Föreställningen om svenskhet  

I Sverige är föreställningar om svenskhet en norm för olika samhällsfunktioner som ger upphov 

till kognitiva segregerande processer då svenskhet skapas i kontrast till icke-svenskhet. 

Människor agerar inte självständigt som individer, utan de tillskrivs olika positioner i samhället 

och får social makt över andra människor. Enligt Mattson (2005) finns det en tydlig koppling 

mellan vithet och svenskhet genom en utseendebaserad föreställning om att se svensk ut innebär 

att vara blond och blåögd. Den normativa iden om vithet består av en specifik grupp som har 

särskilda och eftersträvansvärda egenskaper.      

 Dahlstedt och Hertzberg (2005) skriver att föreställningar om ”svenskhet” är en 

normaliserande utgångspunkt i den offentliga debatten. Med detta menar man att föreställningen 

om ”svenskhet” är opersonlig och att det finns en norm om vad ”svenskhet” är. Dessa 

föreställningar om ”svenskhet” skapar en hierarkisk ordning och kan inkludera samt exkludera 

människor från deras ”svenskhet”.  Kamali (2005) skriver att ”vit överhöghet” ger företräde till 

kontrollen av makt och materiella resurser. Människor med invandrarbakgrund som växer upp i 

Sverige kan drabbas av denna föreställning om ”svenskhet”. Dahlstedt och Hertzberg (2005) 

fann att människor med invandrarbakgrund bedömde sina möjligheter att påverka sin egen 

levnadssituation som mindre positiv än svenskars. Icke-vita människor, beskrivs av sociologen 

Lundström (2007) som personer som har svårare att passera obemärkta på vissa platser jämfört 

med vita människor. Om man inte ser likadan ut som de andra eller har ett annorlunda namn kan 

man få frågan ”Vart kommer du ifrån egentligen?” då man inte anses som ”svensk”.  

 Ahmed (2007) menar att om man har ett annorlunda namn eller om man inte är ”vit” så blir 

man kategoriserad som icke-vit, det vill säga inte svensk. Vithet i den svenska kontexten kan 

innebära att räknas som ”äkta svensk” (de los Reyes & Kamali, 2005). När man blir ställd inför 

en sådan fråga så kan man ganska snabbt förstå att man inte passar in i en föreställd bild av 

”svenskhet” och man kan då bli osäker vilket kan leda till att man möter motstånd i relation till 

sin tillhörighet vilket en studie (Lundström, 2007) har visat.  Detta kan skapa en känsla av 

utanförskap för de som inte kategoriseras som svenska. Detta i sin tur skapar en klyfta som ”vi 

och dom” i samhället.           

  de los Reyes och Kamali (2005) skriver att när bilden av svenskhet fixeras som 

skillnadsmarkör påverkar inte det endast exkluderingen av den invandrade befolkningen utan det 

skapar ett ”vi” som är högre uppsatt på ett nationellt plan i förhållande till de främmande andra. 
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För att kunna bli tillfrågad vart man kommer ifrån borde det finnas en bakomliggande faktor till 

frågan och den anledningen kan exempelvis vara för att man beter sig annorlunda, ser 

annorlunda ut eller har en annan kultur jämfört med den ”vita svensken”.  

 

Etnocentrism, stereotyper och rasifiering  

Etnocentrism är ett begrepp inom psykologin som innebär att man ser sin egen kultur som den 

främsta. Man menar alltså att kulturens sedvänjor, normer, språk och värderingar är de naturliga 

och rätta och genom dessa bedöma andra grupper. Utgångspunkten är sin egen grupp när man 

bedömer andra grupper. Inom begreppet etnocentrism finns det något som kallas för in-grupp 

och ut-grupp. In-gruppen är den främsta och den som är annorlunda är ut-gruppen. Man tenderar 

att ha negativa attityder mot ut-gruppen och ser sin egen grupp som den överlägsna och centrala 

(Zolfagharian, Saldivar, & Sun, 2014).       

 Logan, Steel och Hunt (2015) har kunnat visa att etnocentrism skapar osäkerhet och ångest 

hos människor i interkulturella möten. Med detta resultat kan man förstå att etnocentrism är ett 

begrepp som finns hos alla kulturer mer eller mindre och att det ligger i människans natur att se 

sin in-grupp som den normala och rätta vilket skapar attityder och fördomar mot andra kulturer 

och grupper. Etnocentrism ligger nära det psykologiska begreppet stereotyp vilket innebär att 

man skapar förutfattade meningar om en grupps medlemmar och deras egenskaper. Stereotyper 

är generaliserade föreställningar av medlemmar av en grupp och det största problemet med dessa 

föreställningar är att man ser gruppen som en helhet och drar alla medlemmar över en kam 

(Kenny & Briner, 2014).          

 Wasserberg (2014) har redovisat resultat som pekar på att stereotyphot kan orsaka att 

människor som är medlemmar i en minoritetsgrupp blir rädda och osäkra att prestera i en klass 

som domineras av exempelvis vita. Stereotyper kan dessvärre skapa känslor som underlägsenhet 

och påverka en människas självkänsla. Detta i sin tur kan skapa ångest som är sammanlänkad 

med lägre akademisk prestation. Mot bakgrund av dessa begrepp behöver den psykologiska 

disciplinen forskning om rasifiering och dess påverkan på människor. Song (2012) beskriver 

rasifiering som en process där man skapar raskategoriseringar och den process genom vilken 

icke-vita har blivit socialt konstruerade.        
 Molina (2005) beskriver rasifiering också som en process där kategorin ras blir till som en 

social konstruktion. Med social konstruktion menar Molina (2005) att det är något som görs i en 

social kontext av människor, just där och då.  De som avgör vem som tillhör vilken ras är de som 

ingår i den miljön där kategorin ras etableras. Meer (2013) hävdar att rasifiering  är ett medel för 

att tillskriva mening till kroppsliga egenskaper. Detta kan man se som rasifiering då man ställer 

människor i olika fack och tillskriver dem olika egenskaper på grund av hudfärg. ”Svenskhet” 

kan ses som ”vithet” som enligt Ahmed (2007) menar är resultatet av en rasifiering som skapar 

en ram för vad människor kan göra och menar att vithet ska förstås som en norm som alla 

förhåller sig till, i den svenska kontexten. Kategorin ”vita” kan man se som en social 

konstruktion som blir till genom en rasifieringsprocess (Mattson, 2005).    

 Carter, Picca och Murray (2012) beskriver rasifiering som en process där man associerar sig 

själv och andra med tillhörande rasliga egenskaper och kategorier vilket skapar en personlig 

”ras” identitet. Ras och rastillhörighet som icke-vita kan exkluderas i olika delar av samhället när 

bilden av svenskhet används som ett medel för att urskilja olika raser (de los Reyes & Kamali, 

2005). Föreställningar om mänskliga egenskaper kopplade till hudfärg påverkar människors liv i 
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grunden hävdar Molina (2005). Det finns en anledning till att dessa klyftor skapas i samhället 

och det är att om man ser annorlunda ut så associerar man denna individ med sin kunskap vilket 

kan leda till osanna beskrivningar av personen (Meer & Modood, 2009). Rasifiering i denna 

studie kommer att grunda sig på Songs (2012) definition av rasifiering. Rasifiering innebär 

således en process där man skapar raskategoriseringar och genom vilken icke-vita har blivit 

socialt-konstruerade. Alexander (2006) hävdar att etnografi ska förstås som studiet av människor 

i deras ”naturliga” miljö med fokus på förståelsen av deras egen värld. Etnicitet är alltså något 

som inte nödvändigtvis behöver vara en fråga om ras utan mer hur den enskilda individen ser på 

världen. Alexander refererar till Trondman där denne skriver att den rasifierade kateogrin 

”invandrare” i Sverige är inskrivet i vardagliga möten och överenskommelser. Han menar att 

rasifierade kategorier som ”invandrare” verkar som en ”grammatik” som begränsar de tolkningar 

och platser som är tillgängliga för individen. Rasifierade kategorier är strukturellt genererade och 

inbäddade socialt när man blir placerad som ”invandrare” eller ”icke-invandrare”.  

 Phelps, Taylor och Gerard (2001) har redovisat resultat som pekar på att afroamerikaner har 

en kulturell misstro jämfört med andra etniciteter i samhället som påverkar deras självkänsla då 

de är en minoritetsgrupp i USA. Kulturell misstro står för benägenheten hos afroamerikaner att 

misstro vita. Att misstro vita kan ha att göra med att man känner sig annorlunda och att man inte 

delar samma identitet, ras eller kultur som ”de andra”. Det ligger i människans natur att 

kategorisera och tillskriva människor egenskaper som ger dem en viss identitet och detta har att 

göra med kultur, ras och etnicitet vilket man tillskriver människor olika identiteter (Layton, 

2006). Detta skapar klyftan ”vi och dom” i samhället vilket också i sin tur skapar en distans till 

”de andra” som skapar känslan av utanförskap. Rasifiering och dess användbarhet i samtida 

former av exkludering i Sverige gör att rangordningen mellan människor till ett naturligt inslag i 

sociala relationer och maktstrukturer. Rasifiering kan skapa en negativ känsla så som 

underlägsenhet för de grupper som blir rasifierade (Song, 2012). Att bli rasifierad kan hända alla 

oavsett etnicitet, hudfärg, ras eller kultur. ”Vita” människor kan bli rasifierade om man är i en 

grupp som domineras av icke-vita.   

 

Varför är det relevant att studera skolan i relation till rasifiering? 

Denna studie kommer fokusera på gymnasietjejers perspektiv på rasifiering och deras 

erfarenheter av att bli rasifierade. Påverkar rasifieringen självkänslan hos gymnasietjejerna som 

blir rasifierade? Då studiens huvudfokus kommer att vara på en grupp unga tjejer med 

invandrarbakgrund som går på gymnasiet så är det viktigt att ta hänsyn till skolan som grund.  

Skolan är den plats där unga tillbringar största delen av sina första år. Skolan är en plats för alla 

där vi lär oss att utvecklas. Vi ställs i relation till andra och utmanar oss själva att lära känna nya 

människor. Skolan är en plats för att byta idéer med varandra samt källan till kunskap. Skolan 

fostrar barn och unga samt förmedlar samhällsvärderingar så som allas lika värde. Eftersom 

skolan är källan till kunskap så är det viktigt att bli medveten om rasifiering och dess påverkan 

på elever. Därför är det relevant att studera skolan i relation till rasifiering. Det är också viktigt 

att som skolkurator, lärare och skolpersonal kunna reflektera över rasifiering och få en ökad 

medvetenhet om vad denna skulle kunna orsaka för att på så sätt skapa en större förståelse för de 

elever man möter. Som skolkurator handlar det om att hjälpa både elever och skolpersonal att 

förstå och ge mening åt deras erfarenheter. Kamali (2005) skriver att elever med 

invandrarbakgrund som har erfarenhet av exkludering och diskriminering kan ha lägre 
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utbildningsprestationer jämfört med elever som har en bakgrund som majoritetssamhället.         

Syftet med denna uppsats blir därför att undersöka om det finns en relation mellan rasifiering och 

självkänsla. Självkänsla handlar om hur man ser på sig själv och om man är nöjd med sig själv 

som människa (Proshansky, Fabian, & Kaminoff, 1983). Har man någon gång känt sig mindre 

bra eller misslyckad? Essed (2005) refererar till sin egen studie (Essed, 1991) när han tar upp 

lärarens makt över elever. Han påstår att det som är utmärkande för lärarens makt är att ge ut 

eller undanhålla belöningar. Essed (2005) konstaterar att vissa lärare inte erkänner de svarta 

studenternas prestationer på samma sätt som man gör för de vita studenterna. Denna 

vardagsrasism som Essed skriver om kan innebära att läraren undanhåller information om hur 

man exempelvis ansöker om stipendier. Minoritetstillhöriga studenter förknippas med problem 

så som lägre intelligens, språkliga brister, otillräckligt kulturell sofistikering och bristande 

yrkesetik eller social kompetens.         

 Carter et al. (2012) visade att vita studenter övervägde om man skulle gå i en viss skola 

beroende på hur många svarta och hur många vita som skolan består av. De kom fram till att man 

hellre vill associera med andra av sin egen ras. Resultatet visade också att det fanns en tendens 

för vita studenter att utesluta svarta studenter från sociala kretsar i skolan. Vaught (2012) har fått 

fram resultat som visar att individer med en annan bakgrund än den amerikanska som 

majoritetssamhället, ses i skolorna som mindre intelligenta, högljudda, lata, våldsamma och visar 

mer känslor. Att vara från en annan ras i skolan som sticker ut från majoritetssamhället 

behandlas annorlunda än majoritetseleven på så sätt att man drar alla som ser annorlunda ut över 

en kam fastän de kommer från olika länder. Man rasifierar dessa ungdomar enbart efter färg på 

sin hud (Vaught, 2012). Detta kan skapa ett utanförskap hos de individer som blir rasifierade då 

man skapar en klyfta i samhället där det blir ett ”vi” mot ”dom”.   

 

Vardagsrasism  

Ett sätt att studera förekomsten av vardagsrasism är att undersöka hur inkluderingar och 

exkluderingar äger rum i den svenska nationella gemenskapen. Dessa inkluderingar och 

exkluderingar kan handla om kultur, etnicitet och hudfärg (Song, 2012).  Essed (2005) skriver att 

rasismen omsluter ideologiska och sociala processer som diskriminerar andra på grund av att de 

ser annorlunda ut och för att de förknippas med en annorlunda etnisk tillhörighet, annorlunda 

rasmässig tillhörighet och kultur. Han skriver också att vardagsrasismen är svår att sätta fingret 

på då de kan röra sig om harmlösa och oproblematiska händelser. Dessa små händelser som inte 

alltid tycks erkännas i vardagen kan ge en psykologisk påfrestning på människor. Vardagsrasism 

kan ge kroniskt skadliga effekter på den mentala och fysiska hälsan enligt Essed (2005) när han 

refererar till Thomas La Veist studie där man funnit en koppling mellan att vara utsatt för rasism 

och högt blodtryck. Svenskhet och invandrarskap antyder inte bara olika positioner i samhället, 

utan skiljer sig i exempelvis hudfärg, kultur och etnicitet. Fries-Britt, George och Peralta (2014) 

undersökte hur färgade utlandsfödda människor i USA förstår sina erfarenheter av rasifiering. De 

kom fram till att man till en början inte brydde sig om de rasskillnader som existerande samt 

rasismen som fanns för de såg inte sig själva som afro-amerikaner. Det vill säga de tog inte åt sig 

av de rasifierade erfarenheter de mötte i vardagen då de inte har samma kulturella bakgrund och 

framförallt för att man inte är född i USA och har inga erfarenheter av slaveriet. Dock fann man 

senare i studien att färgade utlandsfödda människor kände med åren av att bo i USA hur 

stressade de blev av rasismen de mötte i vardagen. Den gav upphov till fysisk samt psykisk stress 
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och ångest. Att vara föremål för ras eller etniska fördomar har många konsekvenser för 

utlandsfödda elever. Den har en negativ inverkan på deras akademiska framgångar, socialisering 

samt personliga välbefinnande. Det är lätt att definieras som ”icke-svensk” om man inte ser ut 

som majoritetssamhället vilket kan skapa en känsla av utanförskap (de los Reyes & Kamali, 

2005).  

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie blir därför att undersöka om det finns en relation mellan rasifiering och 

självkänsla hos en grupp unga gymnasietjejer med invandrarbakgrund. Med detta sagt syftar 

studien till att besvara följande frågeställningar. Finns det en koppling mellan rasifiering och 

självkänsla? Upplever intervjupersonerna rasism?  

 

Metod 

Denna studie har utförts med en kvalitativ intervjumetodik där studiens frågeställningar 

besvarades genom intervjuer.  Intervjuns huvudfokus grundar sig på tjejernas erfarenheter samt 

upplevelser av att bli rasifierade. Essed (2005) menar att vid beskrivningar av vardagsrasism är 

personliga berättelser som man får genom intervjuer, speciellt värdefulla.  Huvudfokus i 

analysen ligger i den sociala kontext intervjupersonerna befinner sig i samt det strukturella 

tillstånd som påverkar dem psykologiskt. Intervjudeltagarnas enskilda berättelser kan ge en ökad 

förståelse för deras erfarenheter av rasifiering och om denna kan relateras till deras självkänsla.  

 

Deltagare  

Intervjupersonerna som deltog i denna studie var en grupp unga tjejer som gick på 

gymnasieskolan. Urvalet för studien gjordes genom att fråga bekanta om de har bekanta som 

skulle gå med på att bli intervjuade. Dessa intervjupersoner uppfyllde de krav som behövdes, 

således att ha en utländsk bakgrund med föräldrar som är födda utanför Sverige, vara mörka till 

hyn, ha mörkt hår samt ögon. Det genomfördes intervjuer med totalt 9 gymnasietjejer som gick i 

olika gymnasium i Sverige, varav två intervjudeltagare gick på samma skola. Mångkulturella 

skolor valdes ut. Med mångkultur innebär det att det råder flera olika etniciteter, således inte ett 

gymnasium med endast ”svenskar” eller endast ”invandrare”. Åldrarna skiftade mellan 18-20 år. 

Intervjupersonerna studerade sitt tredje år på gymnasiet vilket bidrar till en god erfarenhetsbredd 

att förstå då man var ute efter deras erfarenheter av att bli rasifierade under deras skolgång på 

gymnasiet.  Genom att intervjua elever som går tredje året på gymnasieskolan kunde frågor 

ställas om deras tankar kring hela skolgången. Att vara över 18 år innebar att gymnasietjejerna 

skulle ha uppnått en mognadsgrad som skulle göra att de kommer att kunna reflektera över och 

förstå sina erfarenheter samt upplevelser i skolan på ett djupare plan. Intervjupersonerna som 

kommer att presenteras här nedan presenteras i den ordning som intervjuerna genomfördes. 

      Respondent 1. 18 år. Född i Sverige och bor i en Stockholmsförort. Båda föräldrarna är födda 

i Kurdistan, Irak. Ingen av föräldrarna har en akademisk utbildning. Går i en kommunal skola.  



 7  
 

     Respondent 2. 18 år. Född i Sverige och bor i Uppsala. Går i en kommunal skola.  Båda 

föräldrar är födda i Syrien. Föräldrarna har ingen akademisk utbildning.  

      Respondent 3. 18 år. Född i Sverige och bor i Uppsala. Går i en kommunal skola. Båda 

föräldrarna är födda i Kurdistan, Turkiet. Föräldrarna har ingen akademisk utbildning.  

      Respondent 4. 19 år. Född i Kurdistan, Irak och kom hit när hon var sex år gammal. Bor i en 

Stockholmsförort och går i en kommunal skola. Båda föräldrarna är födda i Kurdistan, Irak. 

Båda föräldrarna har en akademisk utbildning.  

     Respondent 5. 20 år. Född i Sverige och bor i en Stockholmsförort. Går i en kommunal skola i 

Stockholm. Mamma är född i Syrien och Pappa är född i Egypten. Respondentens föräldrar har 

ingen akademisk utbildning.  

      Respondent 6. 19 år. Född i Sverige och bor Eskilstuna. Går i en kommunal skola. Båda 

föräldrar är födda i Syrien. Båda föräldrar har en akademisk utbildning i Syrien, men endast ena 

föräldern har en akademisk utbildning i Sverige.  

      Respondent 7. 20 år. Född i Sverige och bor i en Stockholmsförort. Går i en kommunal skola. 

Båda föräldrarna är födda i Libanon. Ingen av föräldrarna har en akademisk utbildning.  

     Respondent 8.  19 år. Född i Sverige och bor i en Stockholmsförort. Går i en kommunal skola. 

Föräldrarna är födda i Somalia och ingen av dem har en akademisk utbildning. Respondent 8 bär 

slöja och är mörk till hyn.  

    Respondent 9. 20 år. Född i Sverige och bor i en Stockholmsförort. Går i en kommunal skola. 

Båda föräldrarna är födda i Etiopien och båda har en akademisk utbildning. Respondent 9 är 

mörk till hyn.  

 

Material 

Det utvecklades en intervjuguide av semistrukturerad karaktär med både öppna och slutna frågor 

där det fanns bestämda frågeområden att utgå ifrån men samtidigt var det viktigt att låta 

intervjupersonerna uppfatta intervjufrågorna på sitt sätt där de kunde prata öppet och fritt kring 

frågorna som ställdes. Intervjuguiden bestod av fem frågeområden och av 33 frågor. 

Intervjuguiden börjar med ett övergripande frågeområde som kallades för 

”bakgrundsinformation”. Detta övergripande frågeområde användes i början av intervjuguiden 

för att inte leda in intervjupersonerna åt ett bestämt frågeområde. Detta också för att göra dem 

mer bekväma för där de skulle få en större förståelse om intervjuns utformning, istället för att 

påbörja intervjun med exempelvis frågeområdet ”rasism” som är ett tungt ämne. Exempel på 

frågor inom ”bakgrundsinformation” var ”Hur gammal är du” och ”Vart bor du?”. Utöver detta 

ställdes det även frågor kring föräldrarna. Exempel på sådana frågor var ”Vart är dina föräldrar 

födda” och ”när kom de till Sverige”. Exempel på frågor inom frågeområdet ”rasism” var ”Har 

du några livserfarenheter som skiljer sig från andra elever, och på vilket sätt?” och ”Hur upplever 

du att din bakgrund har påverkat dig i skolan och på fritiden?”. Likaså ställdes det frågor kring 

andra frågeområden så som självkänsla, fritid och skola. Målet med frågorna i intervjuguiden var 

att de skulle vara så korta och konkreta som möjligt för att öppna upp för intervjupersonerna att 



 8  
 

själva använda begrepp de kände var meningsfulla. Samtliga frågeområden belystes i alla 

intervjuer. Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare för att sedan transkriberas 

ordagrant till text på dator.  

 

Procedur 

Intervjun började med en intervjuare som berättade lite kort om sig själv och vart denna studerar 

samt att denna gör en kandidatuppsats. Det berättades sedan om studiens syfte, det vill säga att 

undersöka om det finns en relation mellan rasifiering och självkänsla, samt om hur man skulle 

genomföra intervjun. Intervjudeltagarna informerades om att intervjun skulle spelas in med 

bandspelare och att det endast är undersökaren som kommer att lyssna på intervjun. 

Intervjupersonerna informerades om de forskningsetiska principerna som undersökaren också 

skulle hålla sig till under hela kandidatuppsatsen. Innan intervjun klargjordes det att uppgifterna 

endast skulle användas för forskningsändamål, att informationen skulle behandlas med 

konfidentialitet samt att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002). Senare delen av intervjun var frågeområdet ”skola” och där öppnades intervjun med en 

öppen fråga om deras erfarenheter av skolan. Undersökaren ville få ut deras förståelse och 

upplevelser och låta dem prata fritt kring frågorna snarare än att öppna upp intervjun med slutna 

frågor. Senare delen av intervjun ställdes öppna men även slutna frågor kring andra 

frågeområden som undersökaren ville att de skulle reflektera över. Under intervjuns gång 

försökte undersökaren använda sig av ord och begrepp som intervjupersonerna använde sig av 

för att på så sätt skapa ett gott klimat där intervjun skulle ses som ett samtal mer än att få ut 

information. Alla frågor ställdes under intervjuerna men inte i samma ordningsföljd då många 

belyste det undersökaren redan tänkt fråga om. Intervjuerna som genomfördes hade mer 

karaktären av det som Kvale (1997) beskriver som en spontan intervjuprocedur i motsats till den 

mer strukturerade intervjun. Intervjuerna varade i 40-60 minuter. 

 

Databearbetning 

Denna studie utgår från en induktiv ansats då den går ut på att tolka data för att urskilja motiv 

och förklaringar kopplade till mönster. Materialet som kommit från intervjuerna analyserades 

med hjälp av tematisk analys. Undersökaren har valt att skapa teman som syftar till att ge en 

övergripande bild av intervjumaterialet. Intervjuerna transkriberades till en text för att få en 

större förståelse av intervjuerna och för att inte missa något väsentligt i materialet. 

Transkriberingen av intervjuerna gick på cirka 2-3 sidor för varje intervju. När transkriberingen 

var klar så meningskoncentrerades dessa intervjuer. När meningskoncentreringen var klar var det 

dags att hitta mönster och teman. I det första steget togs teman ut från varje intervju som tycktes 

likna varandra och som passade ihop med forskningsfrågan. De fanns över tio teman som sedan 

reducerades till 3 nyckelteman med underteman, som i slutändan låg närmare de ursprungliga 

forskningsfrågorna. Det sorterades citat från varje intervju och grupperades under olika 

övergripande teman. Därefter gjordes en slutgiltig definition av varje tema och dessa relaterades 

till varandra för att få en sammanhängande helhet.  
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Resultat 

Resultatet har tagits fram genom tematisk analys. Resultatet är uppdelat  i tre huvuteman med 

underteman. Ordet ”invandrare” betecknar personer som rasifieras och ”svenskar” som 

människor som passar in i den föreställda bilden av svenskhet.  

 

Uppdelning av ”invandrare” och ”svenskar” i gymnasieskolan på grund av 

svenskhet och icke-svenskhet  

Gymnasieskolan beskrevs på olika sätt av intervjupersonerna men deras uppfattningar skiljde sig 

inte mycket. Resultatet visade att man dras till samma ras som en själv, i detta fall är invandrare 

en ras. Man umgås hellre med ”invandrare” än med ”svenskar” i skolan för det är där man 

känner gemenskap. Det visade också sig att intervjupersonerna inte kände att de skulle kunna 

kalla sig för svenskar oavsett om de är födda i Sverige och detta är för att de inte anser att de ser 

ut som svenskar. Respondent 8 sa ”jag är mörk till hyn, har en annan kultur och jag bär slöja. 

Ingen svensk har på sig slöja” Intervjupersonerna pratade i termer av ”invandrare” och 

”svenskar” när de pratade om sin klass eller om skolan generellt. Intervjupersonerna pratade om 

en uppdelning i skolan där ”invandrare” dras till varandra och ”svenskarna” dras till varandra. 

Respondent 6 sa ”det finns en uppdelning i min klass där vi invandrare dras till varandra för att 

det känns mer hemma att vara med dem, för vi har samma kultur och man kan skämta om samma 

saker som svenskar inte skulle skratta åt”. Alla intervjupersonerna beskrev sin skola utifrån 

”svenskar” och ”invandrare” när man ställde dem frågan om hur de upplevde att segregationen 

ser ut på deras skola. Intervjupersonerna menade att ”invandrare” och ”svenskar” är kategorier 

som finns i skolan, från grundskolenivå till mellanskolenivå. Intervjupersonerna kallade sig 

själva antingen som ”invandrare” eller ”svenskar”. När de beskrev sig själva som ”invandrare” så 

relaterade de till sitt utseende mer än om de är svenska medborgare eller är födda i Sverige. 

Forskaren ställde intervjupersonerna frågan ”Vad innebär svenskhet?” och de svarade att en 

”svensk” människa ser ut på ett visst sätt, beter sig på ett visst sätt, har en annan kultur och har 

annorlunda värderingar jämfört med en ”invandrare”.  Respondent 5 sa ”vi invandrare sticker ut 

för att våra värderingar skiljer sig från svenskarna och vi har en helt annan kultur, vi ser 

annorlunda ut än vad svenskarna gör, vi är mörka och de är ljusa”.  En ”svensk” människa är 

enligt mina intervjupersoner en människa med blont hår och blåa ögon samt är ljus till hyn och 

att en ”invandrare” är mörkare till hyn, har mörka ögon samt mörkare hy. De ansåg också att 

kulturen och värderingarna skiljde sig om man var ”svensk” eller ”invandrare”. Respondent 9 sa 

”En svensk är en människa som har föräldrar som är födda i Sverige och som har blå ögon, 

blont hår och har helt andra värderingar än en invandrare”. Intervjupersonerna hade lika 

åsikter om att invandrarna stack ut och att de syntes och hördes mer än vad svenskarna gjorde. 

Respondent 8 sa ”Vi invandrare hördes mer i klassrummen, på rasterna och var allmänt mer 

högljudda och sociala än ”svenskarna”. Respondent 7 sa ”invandrarna kunde stå på borden på 

rasterna och lyssna på orientalisk musik och dansa”. Alla intervjupersonerna gick i en skola där 

det fanns en tydlig uppdelning mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Fast än det fanns några 

”invandrare” som umgicks med ”svenskar” och tvärtom så var denna uppdelning något som man 

lätt kunde se. I stora delar fanns det en uppdelning i klassrummen som urskiljde ”invandrarna” 

från ”svenskarna”.  Respondent 1 säger ”jag märkte ganska snabbt att jag var den enda 

invandraren i min klass eftersom alla var blonda och blåögda och jag var den enda som hade 
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svart hår och svarta ögon och jag var inte bekväm. Jag kände mig utstirrad och jag ville byta 

skola för majoriteten var svenska och jag kände att jag inte passade in”. Respondent 1 fortsätter 

”så det slutade med att jag bytte skola efter 2 månader, till en skola mer fler invandrare och jag 

kände äntligen att jag passade in, jag behövde inte göra till mig mer”. Intervjupersonerna 

menade att uppdelningen av ”invandrare” och ”svenskar” är något naturligt i gymnasieskolan 

eftersom ”invandrare” vill umgås med ”invandrare” och likaså ”svenskar” med ”svenskar”. 

Uppdelningen var också något som intervjupersonerna inte alltid tyckte var positiv. De menade 

att man aldrig kan bli betraktad som en svensk oavsett om man är född i Sverige, har ett svenskt 

namn eller pratar ren svenska. Respondent 4 sa ”jag brukar ofta få höra vart kommer du ifrån? 

Oavsett om jag pratar ren svenska kommer jag aldrig ses som en svensk för att jag är mörkhårig 

och är mörk i hyn, man ser att jag inte är från Sverige”. 

Elever och lärare ser inte studieintresse  

Intervjupersonerna pratade om skolan som en plats för alla. De upplevde skolan som en positiv 

plats där man lär sig mycket om världen. Det som var genomgående för intervjupersonerna var 

att lärarna och eleverna inte ser studieintresse. Med studieintresse menade intervjupersonerna att 

lärare och elever inte tror att de är i skolan för att lära sig utan mer för att träffa kompisar. 

Respondent 4 sa ”jag kommer till skolan för att plugga och få bra betyg, som vilka andra elever 

som helst men ändå kan lärare få för sig att man inte gjort läxan”.              

Resultatet visade att de flesta lärare som intervjupersonerna berättade om hade en annorlunda 

attityd gentemot ”invandrareleverna” jämfört med de ”svenska” eleverna. Intervjupersonerna 

berättade att lärarna inte uppmärksammade deras prestationer. Detta gjorde att 

intervjupersonerna inte strävade efter det högsta betyget eftersom att det ändå inte skulle spela 

någon roll. Respondent 5 sa ”ibland känns det som att lärare inte tror att jag skulle klara av 

vissa saker. En svenska lärare bad mig gå på svenska 2 för att det skulle bli kämpigt och jobbigt 

för mig om jag gick i vanliga svenskan, fast än att jag är i född i Sverige”. Respondent 9 

berättade ”det var en lärare som inte gillade mig för att jag var mörk. Han inte gav mig det 

betyg jag förtjänade”. Resultatet visade även att de ”svenska” eleverna uppmärksammade mer 

”invandrarelevernas” sociala och högljudda sidor än deras skolprestationer.  Respondent 6 sa 

”många svenska elever i skolan tyckte vi invandrare var högljudda, lata och inte var 

intresserade av att få bra betyg för att vi kom lite sent till lektionerna ibland”. Respondent 6 

försökte förtydliga att hon tar skolan på allvar och är lika intresserad som de ”svenska” eleverna, 

men att hon kunde vara en tidsoptimist och högljudd ibland och att det var därför de ”svenska” 

eleverna trodde att hon inte tog skolan seriöst. Intervjupersonerna pratade om att de ”svenska” 

eleverna trodde att de var bättre än ”invandrareleverna”. Respondent 7 sa ”man kände att man 

var utanför och inte lika delaktig i klassrummet för det kändes som att man låg ett steg under 

svenskarna vilket gjorde att man ifrågesatte sina kunskaper. Man blev osäker på sig själv, för det 

kändes som att svenskarna trodde de var bättre än oss invandrare”. Trots att mina 

intervjupersoner presterade kände många att ”svenskarna” trodde att de var bättre än 

”invandrarna”. Oavsett om intervjupersonerna gick i en mångkulturell skola upplevde de att de 

sticker ut utseendemässigt på grund av deras mörkare drag. De upplevde att de inte ser svenska 

ut och därför kände de att lärare och elever inte såg deras studieintresse.  
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Upplevelsen av att bli rasifierad i skolan och utanför skolan   

Intervjupersonerna berättade om sina olika livserfarenheter och upplevelser där de görs till ”inte 

svenska”. De berättade om olika situationer i skolan och utanför skolan där de upplevde att de 

görs till annorlunda på grund av sin bakgrund. De pratade om hur deras omgivning i skolan samt 

utanför skolan ser på deras bakgrund. De diskuterade vad det innebär att vara ”svensk” och hur 

de själva förhåller sig till ”svenskheten”. Resultatet visade att flera av intervjupersonerna någon 

gång i skolan och utanför skolan upplevt att de görs till annorlunda på grund av sitt utseende och 

sin bakgrund. Intervjupersonerna berättade om sina tidiga erfarenheter och upplevelser av 

rasifiering i skolan och utanför skolan. De berättade om att de sågs som annorlunda och att de 

behandlades på ett annat sätt än de ”svenska” barnen. Flera av dem kände att de gjordes till 

annorlunda när de fick gå på svenska två fastän att de var födda i Sverige.  Vissa lärare kunde 

behandla ”invandrar eleverna” annorlunda än de ”svenska eleverna” och kunde ställa frågor som 

inte var passande. Respondent 7 säger ”lärarna tyckte det var bättre för mig att gå på svenska 

två fast än att jag inte behövde det och jag blev stämplad bland eleverna, dom tänkte det är för 

att hon inte är från Sverige”. Respondent 7 fortsätter ”jag kommer alltid bli placerad i ett fack 

på grund av mitt utseende och jag kommer aldrig ses som en svensk från samhället”.          

En   lärare hade sagt till en av intervjupersonerna "du kan så bra svenska med tanke på var du är 

ifrån". En annan av intervjupersonerna berättade om ett tillfälle där en lärare aldrig log mot 

”invandrar eleverna”. Samma lärare hade sitt klassrum uppdelat hälften ”invandrare” och hälften 

”svenskar” där ”svenskarna” satt för sig och ”invandrarna” för sig. Detta gjorde intervjupersonen 

som är respondent 5 väldigt osäker på ifall läraren tyckte om dem eller om läraren hade något 

emot dem för att de var ”invandrare”. En annan av respondenterna berättade om en situation i 

skolan där en ”svensk” elev sa ”i era hemländer så gifter man bort sina döttrar, kommer du att bli 

bortgift?”. Den vanligaste frågan enligt intervjupersonerna var ”vart kommer du ifrån, 

egentligen?” när de möter en okänd människa. Detta kunde vara i situationer som i en 

arbetsintervju, skolan och i vardagen. Oavsett om intervjupersonerna är födda eller uppväxta i 

Sverige så får de den frågan eftersom de inte ser ”svenska” ut och för att de har ett annorlunda 

namn vilket gör det omöjligt för intervjupersonerna att svara bara ”svensk”. Respondent 3 sa 

”jag får ofta frågan vart kommer du ifrån? och jag svarar libanes eftersom jag vet att jag inte 

ser svensk ut men jag är född i Sverige”. Det var den absolut vanligaste frågan enligt 

intervjupersonerna. De har alla någon gång blivit ställda den frågan.  Enligt intervjupersonerna är 

denna fråga ingen rasistisk sådan men visar fortfarande på att ”vi är annorlunda”. 

Intervjupersonerna pratade om att de ses och känner sig som ”invandrare” i Sverige och som 

”svensk” i föräldrarnas födelseland. De är svårt enligt intervjupersonerna att berätta om hur de 

förhåller sig till svenskheten då de inte vet vad de ska kalla sig själva. Respondent 2 sa ”jag vill 

kunna kalla mig för svensk, jag är trots allt född i sverige, men jag ser inte ut som en svensk och 

svenskar ser mig inte som en svensk heller”.Intervjupersonerna berättade även om situationer där 

de upplevt rasism. De har blivit kallade för ”neger”, ”svartskalle” och blivit tillsagda att ”åka 

tillbaka till hemlandet”. Flera av intervjupersonerna kände att de behövde visa att de kunde det 

svenska språket mer än vad de ”svenska” eleverna behövde. Intervjupersonerna pratade i termer 

om att de måste kämpa mer för att nå sina mål än de ”svenska” människorna. Det som var 

genomgående för intervjupersonerna var att de känner att de måste bevisa för samhället, lärare, 

elever och människor de möter i vardagen att de inte är i Sverige och lever på socialtjänsten. 

Intervjupersonerna menar att de är svenska medborgare och jobbar, pluggar och betalar skatt 

precis som vilken annan ”svensk” människa gör. Respondent 7 sa ”jag skulle kunna kalla mig 

för svensk för att jag är född i Sverige, betalar skatt, jobbar och pluggar” och fortsätter 
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”invandrare måste kämpa mer för att bevisa att de är här för att lära sig, och att de faktiskt 

jobbar och betalar skatt”. Intervjupersonerna pratade om att de blir placerade i ett speciellt fack, 

att man blir sedd som ”invandrartjejen”. Det var enligt flera av intervjupersonerna ganska jobbigt 

för att de upplevde att de var tvungna att bevisa att de kunde prata ren svenska utan brytning. 

Respondent 4 sa ”jag har träffat många som har fördomar mot mig för att jag är mörkhårig och 

de tror inte att jag ska ha så bra svenska som jag har”. Flera av intervjupersonerna berättade om 

människor de möter blir förvånade så fort de öppnar munnen. De förväntar sig inte att de ska ha 

så bra svenska som de har. Resultatet visade att människor har fördomar mot människor som inte 

tillhör majoritetsamhället.  

 

Rasifieringens påverkan på självkänslan  

Intervjupersonerna berättade om olika situationer där de blivit rasifierade och hur detta har 

påverkat dem. Resultatet visade att flera av intervjupersonerna har någon gång känt att de inte 

passar in i bilden av svenskhet. Detta har skapat känslor som utanförskap hos intervjupersonerna 

då de upplever att de inte har lika mycket gemensamt med ”svenskarna” som med ”invandrarna”. 

Många av intervjupersonerna var nöjda med sig själva som personer och är glada över sin 

invandrarbakgrund. De såg detta som något positivt. Intervjupersonerna fick svara på frågor så 

som ”är du nöjd med dig själv som människa?” och ”har du någon gång känt att du inte är bra 

alls?”. Genomgående för alla intervjupersonerna var att de emellanåt kände att de inte var lika 

bra som svenskarna i skolan. De kände att de inte kunde ta lika mycket plats i klassrummet. 

Detta skapade känslor så som mindre dugliga, underlägsenhet och osäkerhet. Respondent 2 sa 

”det är klart att man någongång känt sig mindre bra och det var i skolan där en lärare sa till 

mig att jag måste fokusera och koncentrera mig så jag blir lika bra som de andra i klassen”. 

Detta skapade en känsla av osäkerhet hos respondent 2.                      

Intervjupersonerna kände en osäkerhet till att prestera i skolan då de upplever att de placeras i 

olika fack, exempelvis ”invandrartjejen”.  Respondent 1 sa ”man har hamnat i flera olika 

situationer där man känner att man inte är välkommen i Sverige. Att vi invandrare inte är lika 

bra som svenskar”. Detta gjorde att respondent 1 inte tog lika mycket plats i klassrummet 

eftersom hon inte kände att hon var duktig nog att klara av vissa saker. Respondent 1 sa” jag kan 

vara lite osäker när det kommer till provsituationer, och jag tror det kan bero på att jag blev 

utpekad av en lärare i grundskolan”.  Respondent 4 berättade om en situation där hon upplevde 

att hennes namn och utseende spelade stor roll för ett specifikt jobb hon sökte. Hon upplevde att 

hon inte var anställningsbar just för att hon hade ett annorlunda namn och ett mörkare utseende. 

Detta skapade en osäkerhet hos respondent 4 då hon kände känslor som otillräcklighet. De flesta 

av intervjupersonerna kände sig mindre bra när det gällde skolan. De upplevde att de ”svenska” 

eleverna såg ner på dem och att lärare inte trodde på dem lika starkt som de trodde på de svenska 

eleverna. Gemensamt för intervjupersonerna var att de upplevde att de inte passade in, att de 

stack ut och därför kände de sig utanför. 
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Diskussion 

Resultat av analys  

Resultatet stämmer överens med detta då alla intervjupersoner oavsett etnicitet går under 

kategorin ”invandrare”. Resultatet visade att människor med en annan bakgrund än 

majoritetssamhället känner att de tas ifrån sin ”svenskhet” på grund av deras ”icke-svenskhet”. 

Detta för att intervjupersonerna anser att de sticker ut rent utseendemässigt. Det finns en 

föreställning om ”svenskhet” som ger upphov till segregerande processer då ”svenskhet” skapas i 

kontrast till ”icke-svenskhet” (Mattson, 2005) vilket resultatet stämmer överens med. 

Intervjupersonerna känner att de inte kan kalla sig för ”svenskar” då deras utseende inte tillåter 

detta. Den maktstruktur som de los Reyes och Winborg (2002) menar har uppstått genom att 

markera olikheter mellan människor har resultatet visat sig stämma överens med då dessa 

olikheter har gjort att man skiljer ”svenska” människor ifrån ”invandrare”. Resultatet har visat på 

att det finns en skillnadsmarkör mellan vad som är ”svenskt” och ”icke-svenskt”. Resultatet 

visade att ”svenskhet” var kopplat till utseende, kultur, värderingar, språk samt var föräldrar är 

födda. Detta resultat stämmer överens med det Kamali (2005) menar är den svenska nationella 

gemenskapen. För att anses vara svensk innebar det att vara blond, blåögd, ljus till hyn, ha andra 

värderingar, kultur samt ha föräldrar som är födda i Sverige enligt intervjupersonerna. De kände 

att de inte kunde kalla sig för svenskar (oavsett om de är födda i Sverige) för att de inte var ljusa 

till hyn, hade blont hår eller ögon samt för att de inte hade föräldrar som är födda i Sverige. 

Mattson (2005) menar att det finns en norm i det svenska samhället där vithet och svenskhet har 

en tydlig koppling till varandra vilket resultatet stämmer överens med. Resultatet visar att 

intervjupersonernas bild av ”svenskhet” är en opersonlig sådan, vilket stämmer överens med vad 

Dahlstedt och Hertzberg (2005) menar när de skriver att föreställningen om ”svenskhet” är en 

norm som finns i samhället. Man kan se här att intervjupersonernas föreställning om ”svenskhet” 

har exkluderat dem från deras ”svenskhet” vilket stämmer överens med det de los Reyes och 

Kamali (2005) syftar på när de skriver att den strukturella diskrimineringen handlar om hur 

relationer mellan människor formas i dagens samhälle samt den maktstruktur som skapar en 

underordning genom att markera olikheter mellan människor. Resultatet visade att 

intervjupersonerna hellre umgås med samma ras som sig själv, i detta fall blir ”invandrare” en 

ras vilket stämmer överens med det Carter, et al. (2012) menar när de skriver att människor 

umgås med likar eftersom att man känner en gemenskap till dessa. Intervjupersonerna kommer 

inte från samma land men hamnar under kategorin ”invandrare” vilket gör dem lika. Detta gör att 

de hellre umgås med varandra. Resultatet visade även att intervjupersonerna någon gång i sitt liv 

upplevt vardagsrasism. Detta har varit genom att man har upplevt att man görs till annorlunda på 

grund av utseendet och bakgrunden. Intervjupersoner har upplevt att de blir ställda inom ett 

speciellt fack eftersom de inte ser ”svenska ut”. De menar att människor ser dem på ett visst sätt 

och sätter etiketter på grund av deras ”icke-svenskhet” vilket innebär att de faktiskt har blivit 

rasifierade. Intervjupersonerna brukar få frågan ”vart kommer du ifrån, egentligen?” när de stöter 

på en okänd människa. Frågan påminde intervjupersonerna om deras ”icke-svenskhet” vilket 

gjorde det omöjligt att svara bara ”svensk”. Denna fråga ställs på grund av deras utseende och 

sitt namn. Precis som Ahmed (2007) framhåller så spelar det ingen roll om man är född i Sverige 

om man har ett annorlunda utseende eller namn. Intervjupersonerna har mött motstånd i relation 

till sin tillhörighet eftersom de inte vet hur de ska förhålla sig till ”svenskheten”. De pratar i 

termer om att de är ”svenska” i sina föräldrars födelseland men är ”invandrare” i Sverige. Detta 



 14  
 

har orsakat att de någon gång känt sig underlägsna, osäkra samt utanför som Song (2012) menar 

är resultatet av en rasifiering. Denna underlägsenhet har skapat känslor så som oduglighet hos 

intervjupersonerna. De har alla någon gång känt sig mindre bra i förhållande till ”svenskheten”. 

De har känt att de inte passar in i den föreställda bilden av svenskhet vilket har gjort att de har 

känt sig utanför. Detta har i sin tur orsakat att intervjupersonernas självkänsla påverkats negativt. 

Intervjupersonerna har en rasifierad självbild, intimt sammankopplad med kategorierna ”svensk” 

och ”invandrare”. Av de resultat som funnits, kan göra Sveriges medborgare mer medvetna om 

hur rasifiering påverkar människor i skolan samt utanför skolan och är ett hjälpmedel för 

skolkuratorer samt lärare att motverka denna sorts uppdelning av ”invandrare” och ”svenskar”.  

 

Diskussion kring metod och genomförande 

Uppsatsen gjordes med hjälp av en kvalitativ metod då undersökaren ville använda sig av 

djupintervjuer för att på bästa sätt uppmärksamma intervjupersonernas subjektivitet och 

upplevelser. Då man anser att intervjupersonernas egna erfarenheter av att bli rasifierade 

kommer ut bäst genom samtal så var intervjuer ett enkelt val. För att få ut upplevelser, 

erfarenheter och ett djup av ett fenomen är intervjuer det man ska använda sig av (Kvale, 1997).  

Det skapades en intervjuguide med hänsyn till studiens syfte. Det ägnades tid och justering på 

intervjufrågorna så att de skulle vara anpassade till de teman studien handlar om samt enkla att 

förstå. Målet var att låta intervjupersonerna prata fritt och öppet om deras upplevelser och 

erfarenheter. Frågorna var utformade till vardagsspråk så att intervjupersonerna inte skulle 

missförstå eller bli förvirrade av frågorna. Det användes både ledande frågor och öppna frågor 

för att låta intervjupersonerna komma till tals men samtidigt hålla intervjuaren inom ramarna för 

de teman som skulle belysas. En svaghet med studiens intervjuguide är att det aldrig gjordes ett 

pilottest innan den användes. Det hade varit bra att göra ett pilottest för att se hur frågorna 

uppfattas. Vissa frågor var lite svårare att förstå enligt intervjupersonerna vilket gjorde att 

undersökaren var tvungen att förklara frågan vilket kan ha gjort att man lett in dem åt ett visst 

tema mer än vad man egentligen ville. Då syftet med studien var ett känsligt ämne så togs hänsyn 

till social önskvärdhet vilket innebär att man försöker förmedla en bild av sig själv till det mer 

positiva eller svara på frågor så som man tror intervjuaren är ute efter. Det ställdes två ledande 

frågor till intervjupersonerna och dessa var ”upplever du att du sticker ut från att vara svensk rent 

utseendemässigt?” och ”hur upplever du att segregationen ser ut på din skola?”. Detta är en 

svaghet i studien då man lett in resondenterna i att säga om hur segregationen ser ut än att fråga 

om den förekommer och att använda sig av ordet ”rent utseendemässigt” vilket tyder på att 

intervjuaren redan där gjort det klart för intervjupersonerna att vara ”svensk” kan handla om 

”utseendet”. Detta kan ha påverkat intervjupersonerna på så sätt att de svarar så som de tror att 

intervjuaren är ute efter. Detta kan vara en svaghet i studien och är viktig att ha i åtanke. En 

annan svaghet i studien är att intervjuaren själv använder sig av ”invandrare” och ”svensk” i en 

fråga men väldigt sent i intervjuguiden. Intervjuaren fann dock att alla intervjupersoner använde 

sig av dessa kategorier innan intervjuaren själv. Intervjuaren ville att de skulle känna en viss 

tillhörighet till sig och att denne faktiskt har förståelse. Intervjuaren pratade även i samma 

tonläge och språk som de för att göra dem bekväma och för att undvika den sociala 

önskvärdheten.  En svaghet i denna studie är att det endast är intervjuaren själv som har lyssnat 

på intervjuerna samt transkiberat dessa. Om man är två hade man kunnat analysera och förstått 

innebörden av intervjuerna på ett djupare plan. Man hade kunnat förstå saker annorlunda då man 
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analyserar datan utifrån två personers förförståelse och inte endast en.              

I genomförandet av datainsamlingen intervjuades respondenterna i deras skola och detta för att 

intervjuaren ville att de skulle känna sig trygga samt få dem att slappna av istället för att låta dem 

befinna sig i en främmande miljö vilket kan ha gjort dem mer spända och nervösa. Urvalet var 

varierat då intervjupersonerna kom från olika städer och kom från olika gymnasium runt om i 

landet vilket bidrar till att man får många olika erfarenheter av hur invandrartjejer upplever 

rasifiering på gymnasieskolan. Resultatet kanske hade sett annorlunda ut om man hade valt nio 

tjejer från samma gymnasieskola för då hade det handlat om samma skolpersonal, elever och 

lärare. Då deltagarna är från olika skolor runt om Sverige så bidrar detta till att man får med 

olika erfarenheter. Urvalskriterium bestämdes för studien, detta för att specificera urvalet och 

öka spridningen i urvalet. Undersökaren ansåg att det var viktigt att ett urvalskriterium 

bestämdes för att på så sätt kunna generalisera resultatet och undvika snedvridning i urvalet.   
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