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Abstract
This  essay’s  aim is  to  provide  an increased understanding of  the two very large  concepts 

ethnicity and identity from a practical perspective. What kind of influence does ethnicity play 

when it comes to pupils’ identity creation? The hypothesis has been that the own creation of an 

identity and of how pupils chose to consider each other is highly affected by their own and by 

others ethnic belonging. On the basis of this a survey poll has been performed at two from each 

other separated schools in Södertälje municipality. The Schools are different with consideration 

to their assembly of pupils and the social surroundings. The polls went out to two classes in 

eight  grades  and took up questions concerning what  are  typically  Swedish,  ethnic  context, 

religion, tradition and plans for the future. The answers has in this essay helped to actualise, 

illustrate  and problematise  the  earlier  research  made on  the topic  which  is  also  presented 

continuous  in  the  text.  By  comparing  the  answers  from  these  two  classes  an  opinion  is 

established of how it  matters on these schools today and of how the pupils  relate to these 

questions. The theory has been characterized by the concepts identity and ethnicity and how 

they best should be understood in relation to each other. This survey has only been able to tell 

us something about these pupils experience explicit, even though it is possible to make general 

assumptions on the basis  of it.  The conclusion is  according to this  examination group that 

ethnicity plays an important part when young people consider and form an opinion about each 

other.  Thus it  is  a  factor  that  is  as  strong and important  to  consider  as  gender  and class. 

Ethnicity arouses a curiosity among young people but also opposition which will contribute to a 

still segregated community. 
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1 Inledning och bakgrund

”Men var kommer du ifrån egentligen?” Utan att överdriva är detta en fråga jag fått besvara 

säkerligen nio av tio gånger då jag besökt en skola i Södertälje och Botkyrka kommun där jag 

utfört vikariat och VFU under flera år. Det tycks vara viktigt främst för eleverna men till viss 

del också lärarna att kategorisera och skilja ut var någonstans jag hör hemma. Underförstått 

frågar de egentligen vem jag är och vilken rättighet jag har att vara i skolan tillsammans med 

dem. Mitt intryck är att jag definierats som ”svensk” och att detta mestadels varit till min fördel, 

särskilt bland lärarkåren. Elever med utländsk bakgrund har ibland haft svårare att tro på mina 

intentioner att vara en god pedagog för alla elever oavsett etnisk bakgrund. Det har tagit längre 

tid att vinna dessa elevers respekt och acceptans. Frågan om identitet och identitetsskapande har 

under mina år i skolan som elev, student och lärare belysts och uppmärksammats utifrån olika 

aspekter beroende på vilken nivå i skolväsendet jag befunnit mig i. Samtidigt förstås det att det 

är  just  detta identitetsskapande som kan vara något  av det  mest  problematiska för elever  i 

skolan. Egna erfarenheter säger mig att detta kunde uppta mycket mer av ens tid än skolarbetet 

någonsin gjorde. Vad beror då detta på? Hur skapas och formas ens identitet? Blir människan 

någonsin klar med denna process? Hur pass stor vikt bör det läggas på att försöka förstå denna 

process som elever går igenom? Kan en ökad förståelse av detta bidra till att skolarbetet också 

kan bli lättare och roligare att klara av? 

Som blivande lärare är det av stor vikt att söka förstå de olika socialiseringsprocesser som är en 

naturlig  del  av  elevers  vardag.  Ingen  grupp  och  inga  individer  får  ställas  åt  sidan  eller 

diskrimineras.  Den  pedagogiska  kunskapen  om hur  man  arbetar  med  barn  och  ungdomar 

fördjupas av att försöka förstå skolans vardagsliv. Kön, klass, etnicitet eller nationellt ursprung 

är några av de faktorer som har betydelse i många sammanhang med avseende på vad som 

påverkar en individs identitetsskapande. I denna uppsats har jag dock valt att avgränsa mig och 

därför fokusera endast på etnicitet och hur det förhåller sig till identitet. Med denna avgränsning 

formuleras härefter en frågeställning och hypotes kring undersökningsområdet.

1.2 Frågeställning och hypotes

Utifrån egna och andras teorier om identitet och etnicitet ställer jag mig frågan vilken påverkan 

etniciteten har för elevers identitetsskapande? Detta är två mycket stora ämnen och min tanke är 

att undersöka hur det förhåller sig i Södertälje kommun och då med fokus på två skolor med 
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relativt skilda elevupptagningsområden. Södertälje har 80 000 invånare med ett varierat boende 

både i stadsmiljö och nära naturen. Pershagenskolan ligger i utkanten av Södertälje stad och är 

främst ett villaområde som tidigare kallades för Södertäljes ”gräddhylla”. Här avlöser villor och 

radhus varandra och centrumet kan liknas vid ett centrum ute på landet med en liten matbutik 

samt kiosk och blomsteraffär. Elevgruppen är mycket homogen då de flesta barnen kommer 

från  ”svenska”  familjer  och  där  vanligtvis  åtminstone  en  av  föräldrarna  har  en  akademisk 

utbildning. 

Hovsjöskolan  vilken  är  den  andra  skolan  som  jag  valt  att  undersöka  är  belägen  i  en  av 

Södertäljes mest invandrartäta områden. Området ligger på en av Södertäljes många höjder och 

har egentligen en mycket vacker natur, som dessvärre inte är det första som uppmärksammas 

vid  ett  besök.  Höghusen  är  många  och  lika  varandra  och  centrumet  är  relativt  slitet  och 

nergånget  men  dock  väldigt  levande  med många  nyföretagare  som samsas  med den  stora 

mataffären. Elevgruppen här är också relativt homogen beroende på hur man ser det. Över 90 % 

av eleverna har invandrarbakgrund, med andra ord en icke svensk etnicitet, och de flesta bor i 

området. Områdena Pershagen och Hovsjö ligger inte långt ifrån varandra geografiskt men ser 

mycket olika ut. De ger en ganska tydlig och klar bild av Södertälje som en invandrartät och 

mångkulturell men fortfarande mycket segregerad stad. Kommunen beskriver Södertälje som en 

stad på väg  att  bli  en internationell  huvudstad med världsföretag,  småföretag och högskola 

tillsammans med en rik etnisk och kulturell mångfald. Alla dessa unika förutsättningar finns och 

det är en stor utmaning och ett strävansmål att göra integrering möjlig samt att skapa en bredare 

dialog mellan Södertäljes invånare. De studerade områdena är socialt sett skilda åt men i denna 

studie är som nämnt fokus lagt på etnicitet.

Undersökningen syftar till att ge en förståelse av hur en etniskt segregerad uppväxt/skolmiljö 

påverkar  hur  ens  egen  och  andras  identitet  betraktas  och  formas.  Vad  finns  det  för 

föreställningar  om ”den andre” samt hur beror det  av den egna definitionen av jaget.  Min 

hypotes är således att det egna identitetsskapandet samt hur elever väljer att betrakta varandra 

påverkas av deras egna och andras etniska tillhörighet. Självklart  säger denna undersökning 

endast  något  om dessa  skolor  och  kan  endast  ses  som en  förståelse  för  några  individers 

uppfattningar. Kanhända kommer detta att kunna leda till en vidare förståelse med antagningar 

av och hur det förhåller sig i liknande områden i Sverige och även utanför dess gränser. 

5



Willford

2 Material och metod

2.1 Forskningsläge och motivering till uppsatsens avgränsning och utformning

2.1.1 Skolan och etnicitet 

Skolan ska ständigt sträva efter jämlikhet och allas lika värde. Den gemensamma grundskolan 

infördes  i  början  av  1960-talet  och  kom  då  att  utgöra  något  av  en  höjdpunkt  i  den 

välfärdspolitiska visionen om ett jämlikt samhälle. I denna nya skola skulle alla elever oavsett 

social bakgrund erbjudas samma möjligheter till utbildning och fortsatta studier. Sabine Gruber 

menar  att  tidigare  knöts dessa ambitioner  enbart  till  frågan om klass och handlade om att 

möjliggöra utbildning för arbetarklassens barn. Efterhand har dessa ambitioner även kommit att 

omfatta etnisk bakgrund. De politiska visionerna om rättvisa  och jämlikhet  har kommit  att 

knytas till visionerna om en mångkulturell skola (Gruber 2007:26). Sverige vill vara ett land där 

karriär och ambitioner inte är något som en individ föds till utan istället något som kan tillägnas 

alla. Utbildning är en väg som ska vara öppen för alla, även om inte alla väljer att använda sig 

av den. Samtidigt visar forskning gång på gång att skolan inte lyckas realisera de mål som den 

satt  upp.  Även om förändringar  har  skett  kvarstår  skolan  som segregerad  och  den sociala 

snedrekryteringen till fortsatta studier efter grundskolan återstår (Gruber 2007:25). Etnicitet i 

svensk skolforskning har inte uppmärksammats i lika hög utsträckning som klass och kön. Det 

finns inte heller många studier som låter etnicitet begreppet få beröra mer än de elever som har 

invandrarbakgrund. Elever och lärare med svensk etnisk bakgrund tycks med andra ord inte 

kopplas samman med etnicitet. I undersökningen som är föremål för denna uppsats undersöks 

därför två elevgrupper som generellt  skulle kunna betraktas som två normala elevgrupper i 

svenskt skolväsende. Det är av stort intresse att undersöka identitet och dess sammanhang och 

koppling till etnicitet bland de eleverna med svensk etnisk bakgrund och de med en annan, icke 

svensk etnisk bakgrund. Den gemensamma nämnaren i en mångkulturell  och blandad skola 

resulterar ofta i en förlösande känsla av att vi alla är unika individer. Problemet i detta kan dock 

vara att somliga elever, med en annan etnisk bakgrund än svensk, blir mer unika än andra då de 

som avviker från majoriteten uppfattas som speciella och annorlunda. Samtidigt bör och kan 

inte den etniska bakgrunden ignoreras utan speciellt läraren bör vara vaksam och försiktig för 

att inte såra och befästa stereotyper. Genom att både se till individuella egenskaper samt en 

individs kulturella grupptillhörighet blir det lättare att förstå beteenden och handlingar. Som 

lärare i svensk skola idag är det viktigt att inte tillåta olikhet att laddas med negativa ord och 

värderingar då detta lätt placerar människor i makthierarkier (Arvastson, Ehn 2007:94-96). 
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2.1.2 Uppsatsens utformning

Uppsatsens tredje kapitel består av två delar, där del ett består av redovisning och reflektion av 

de centrala  begreppen och teorierna för denna uppsats.  I  denna del  redogörs identitet-  och 

etnicitet-  begreppens  historik  samt  hur  de  bör  definieras  i  denna  uppsats.  Den  behandlar 

dessutom andra teorier och aspekter som har relevans för att sedan kunna tolka och analysera de 

resultat som ges av undersökningen. Då syftet med uppsatsen varit att ge en förståelse till hur 

ungdomars  identitetsskapande  och  hur  de  betraktar  ”den  andre”  påverkas  av  etnicitet  har 

undersökningen gjorts både kvantitativt och kvalitativt  i två kommunala skolor i Södertälje. 

Som nämnt ovan är dessa skolor och elevgrupper skilda åt gällande fler aspekter än etnicitet 

men för att kunna ge etnicitet den tid den behöver är det bara detta ämne som behandlas här. 

Avgränsning redan i detta skede har alltså varit att fokusera på frågan om etnicitet samt att välja 

endast två skolor och endast ett visst antal elever på dessa skolor. Eleverna på båda skolor går i 

årskurs åtta och är gällande deras ålder i en mycket intressant fas där identiteten skapas och 

omskapas om och om igen. Självklart är dessa elevgrupper endast representativa för en tolkning 

och analys av just dem explicit. Dock är min förhoppning att det också ska kunna säga något 

om Södertälje och dess ungdomar i ett större sammanhang. Södertälje är en mångkulturell stad, 

men precis som dessa skolor ger en bild av förhållandevis segregerade stadsdelar kan denna bild 

också tyckas vara representativ för hela Södertälje. 

 

Elever på båda skolor har anonymt fått fylla i en enkät med frågor som behandlar identitet och 

etnicitet,  hur  de  betraktar  sig  själva  och  andra  (se  bilaga  1).  Därefter  har  enkäterna  noga 

sammanställts och analyserats av uppsatsförfattaren. Sammanlagt har 40 enkäter samlats in där 

svarens utförlighet har varierat varför en del elevers enkätsvar getts mindre uppmärksamhet vid 

resultatredogörelsen.  Alla  enkäter har dock vid ett  första  stadie  givits  lika mycket  intresse. 

Enkätfrågorna var av varierad art,  både kvantitativa och kvalitativa,  där vissa frågor endast 

bestod av ja eller nej alternativ och andra svar krävde ett mer motiverat och utförligt svar. I de 

fall  då svarsalternativen kunnat mätas procentuellt  har självfallet  alla enkäter tagits  tillvara. 

Analys och resultat av undersökningen i denna uppsats kan betraktas som del två i kapitel 3. 

Genom de  svar  som getts  av eleverna  på de två  skolorna  ges  ett  försök  till  tolkning och 

slutsatser gällande uppsatsens frågeställning och hypotes. Då enkätfrågorna var relativt många 

har inte alla svar blivit föremål för den djupare analys som följer (jämför bilaga 1 och kapitel 

3.2). Detta beror på följande anledningar. Till viss del har jag förstått efter genomförandet av 

enkäten att det var just den som brast en aning. Den bestod av många frågor och några av dem 
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var snarlika varandra varför eleverna till stor del förstått dem som samma fråga. Det har då inte 

varit möjligt att analysera dessa frågor på det sätt som det var tänkt. Däremot, tack vare att 

enkäten bestod av många frågor har det funnits tillräckligt många som genererade i goda svar 

varför en analys av dessa också varit möjlig att göra. Enkäter är svåra att sätta samman och 

oftast blir det mer tydligt först efteråt vilka som var bra riktade och vilka som var sämre riktade 

frågor. Detta var första gången jag själv gjort en enkätinsamling och erfarenheten från denna tar 

jag med mig inför kommande projekt. Detta har inte skrivits för att ursäkta det arbete som 

utförts utan istället för att förklara varför vissa val och avgränsningar i det insamlade materialet 

har gjorts. 

3 Redovisning

3.1 Begrepp och teori

3.1.1 Läroplanen

Enligt  Lpo 94 ska skolan främja förståelse  för andra människor samt att  det  ska finnas en 

omsorg  om den  enskilda  elevens  välbefinnande  och  utveckling  vilket  i  sin  tur  ska  prägla 

verksamheten. Vidare ska ingen i skolan behöva utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet eller handikapp. I takt med att det svenska samhället internationaliseras och 

rörligheten över nationsgränserna ökar ställs höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Läroplanen menar att en ”medvetenhet om 

det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 

utveckla,  tillsammans  med  förmågan  att  förstå  och  leva  sig  in  i  andras  villkor  och 

värderingar” (Lpo 94 2006:4). 

Det återfinns alltså stöd för undersökningens syfte och frågeställning även i läroplanen samt ett 

antagande om vad som ger en trygg identitet. Vidare följer en förklarande del där väsentliga 

begrepp och teorier diskuteras och relateras till undersökningen.

3.1.2 Identitet – en kort historisk tillbakablick

Begreppet identitet kommer från latinets identitas och har sin etymologiska rot i latinets idem 

som har betydelsen densamme. Begreppet har en lång historia och kan spåras så långt tillbaka 

som till Aristoteles. Således är identitetsbegreppet inte någon ny problemställning. Identitet är 

ett brett begrepp och handlar om grundläggande föreställningar om andra människor och om sig 

8



Willford

själv.  Det  handlar  om avgränsningar  och  skillnader,  om tillhörighet  och  likheter  (Lorentz, 

Bergstedt 2006:43). Rogers Brubaker skriver i Ethnicity without groups:

 /…/ the term “identity” is made to do a great deal of work. It is used to highlight 

noninstrumental modes of action; to focus on self-understanding rather than self-

interest; to designate sameness across persons or sameness over time /…/ and to 

stress the fragmented quality of the contemporary experience of self, a self unstably 

patched together  through  shards  of  discourse  that  are  contingently  activated  in 

differing contexts. (Brubaker 2004:35)

Under den klassiska moderna epoken betraktades en person med en identitet som ett enhetligt 

subjekt. Människan sågs som en odelbar individ vilken var begåvad med förnuft, medvetande 

och handlingsförmåga. Individen menades ha en kärna som i princip var densamme under hela 

livet. Personen i fråga beskrevs därför med hjälp utav en bestämd metafor. Denna utgångspunkt 

kan benämnas essentialistisk då subjektet antogs uppfatta verkligheten rationellt. Graden av ett 

rationellt  sinnelag  påverkade  hur  pass  nära  den  sanna  verkligheten  en  person  kom.  En 

essentialistisk uppfattning av identiteten innebar att människan uppfattades som autonom och 

oberoende.  I  den  traditionen är  det  egna tänkandet  själva  utgångspunkten  och grunden för 

verklighetsuppfattningen. 

Denna uppfattning kom dock att bli hårt kritiserad, i synnerhet av den sociologiska vetenskapen 

där det hävdades att identiteten är en kulturell konstruktion. Människan ansågs fortfarande ha en 

kärna, som i den tidigare teorin, men den omformas och utvecklas i mötet med världen utanför. 

Identiteten betraktades som en samkonstruktion och ett resultat av relationen mellan subjektet 

och det  omgivande samhället.  Det  bygger  på att  individen  förhåller  sig  till  det  omgivande 

samhället och efter hand harmoniseras med det. Samhällets sociala kategoriseringar och dess 

interaktion med subjektets identitet blev då istället det intressanta. I denna uppfattning vidhålls 

identitetens  enhet,  dess  sammanhang  och  överensstämmelse  av  och  med  subjektets 

konstruktion. Den sociologiska vetenskapen är intimt förknippat med 1800-talets urbanisering, 

industrialisering och utbildningsrevolution. 

Under  senare  år  och  genom den  postmoderna  teoribildningen  har  även  denna  uppfattning 

kommit att ifrågasättas. Teorier om identitetskonstruktioner utgår istället från identiteten som 

mångfaldig, splittrad och motsägelsefull. Analyser som gjorts av identitet visar att identiteter är 

något som skapas, ständigt förändras och aldrig är färdigkonstruerade. Sålunda skapas alltid 
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identitet genom interaktiva processer och reflexivitet. Idag talas det också alltmer om multipla 

identiteter då samma person kan vara olika personer (lärare, förälder, musiker etc.) men i olika 

situationer. Detta kan även ses som olika roller som en person ikläder sig vid olika tider av 

dygnet. Omvärlden betraktas inte heller som något stabilt eller statiskt utan antas istället vara 

underkastad oerhörda förändringar. Omvärldens förändringar behöver dock inte vara verkliga 

fullt  ut,  utan  kan  istället  vara  självupplevda  genom individens  förståelse  av  den  (Lorentz, 

Bergstedt 2006:43-45) (Andersson 1999:103-105). 

Utifrån denna senare syn betraktas och definieras identitet i undersökning och resultat. Syftet 

blir således inte att finna en fast och oföränderlig identitet som speglar hur det är att leva som 

ungdom i Södertälje. Istället vill undersökningen visa på att identitet är ett rörligt och komplext 

begrepp som förändras och konstrueras över tid.  Däremot behöver  detta inte betyda att  en 

multipel identitet innebär otrygghet vilket lätt skulle kunna antas. Det är heller inget som den 

postmoderna teoribildningen vidhåller. Men med anledning av att det för många kan tyckas vara 

ett naturligt antagande återfanns en fråga om trygghet i enkäten och resultatet av den frågan kan 

eventuellt säga oss något om sambandet mellan multipla identiteter och trygghet. 

3.1.3 Identitetsskapande

Bakgrund, personlighet, livserfarenheter eller ens drömmar inför framtiden kan vara några av de 

faktorer som är med och skapar samt lägger grunden för en människas identitet. Identitet kan 

också förstås som hur en människa väljer att tolka sin omvärld. För många människor är detta 

nära  sammankopplat  med  religion  som  därmed  tillhandahåller  olika  byggstenar  eller 

komponenter för hur den enskilda människan sedan väljer att uppfatta och förstå verkligheten. 

Denna ständiga process är något som sker genom påverkan från omgivningen, varför det kan 

påstås att individen socialiseras in i ett sammanhang (Linde 2001:56). Religion och etnicitet är 

för många människor nära sammanlänkade då de tillsammans eller var för sig talar om vem 

man är och var man kommer ifrån. Religion kan också säga oss något om värderingar och om 

vad  som  är  viktigt  och  väsentligt  i  livet.  Frågan  om  religion  och  tro  återfinns  också  i 

enkätundersökningen då tidigare erfarenheter från VFU bland annat  säger att  detta är  extra 

viktigt för elever med en annan etnisk härkomst än svensk.  

Det tycks vara så att människan har ett stort behov av att identifiera sig som en egen person men 

också  i  relation  till  andra.  Detta  skulle  kunna förstås  som ett  sökande  av  bekräftelse  och 
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trygghet i livet. Länge har den nationella identiteten varit viktig i dagens samhälle men många 

människor  finner  också  sin  identitet  genom  livsåskådning,  genom  sitt  yrke,  i  sina 

konsumtionsmönster eller i sitt kön. När identiteten är kopplad till det nationella är risken stor 

att  många  människor  hamnar  utanför  den  gemenskapen  på  grund  av  att  de  inte  känner 

tillhörighet därför att  de har en annan etnisk härkomst,  eller  för att  de helt  enkelt  inte vill 

identifiera sig med det som den nationen representerar. Om samhället ser ut på detta sätt fås en 

situation där förhållandet ”vi-och-dom” kan upplevas starkt och segregerande (Linde 2001:56). 

Identitetsskapande kan hårdraget sägas bero av kön, klass och etnicitet, men det kan än mer 

bero på en rad olika ovan nämnda faktorer. I denna uppsats urskiljs dock etnicitet som fokus för 

studien om identitet bland ungdomar i Södertälje. En kultur kan bestå av en eller flera etniciteter 

där kultur får utgöra det ramverk genom vilken omvärlden och historien tolkas, värderas och 

sätts i ett sammanhang. Etnicitet har att göra med en grupp människors föreställningar och idéer 

om  ett  gemensamt  ursprung  och  fungerar  därför  som  en  kollektiv  identitet 

(http://www.geteducated.se/template/skola/identitet).  Judarna är ett tydligt och starkt exempel 

på en grupp människor som på grund av eller kanske tack vare det fruktansvärda som historien 

har utsatt dem för hållit samman trots att de levt och lever i olika kontinenter idag. Hos det 

judiska folket finns en enorm samhörighet som är svår att återfinna någon annanstans. Det har 

sin grund i övertygelsen om att de är Guds utvalda folk, älskade av Honom och tänkta att de 

som Guds folk, Israels folk, spelar en viktig roll för resten av världen. Även om inte alla judar 

idag förhåller sig till denna livstolkning så tillhandahåller det ändå ett ramverk för att kunna 

betrakta omvärlden.  I  Ethnicity and Everyday Life skriver Christian Karner följande: “/…/ it 

[den gemensamma erfarenheten av att vara jude] reflects a recurring, more or less widely shared 

set of ideas, a framework for making sense of the world and Jewish identity, a way of seeing the 

past, the present and the future.” (Karner 2007:33) Detta citat behöver inte bara förstås som ett 

sätt att betrakta en etnisk grupps samhörighet. Det är också på detta sätt kulturbegreppet kan 

förstås vilket nämnts kort ovan i texten. Etnicitet och kultur som begrepp kan därför förstås på 

ganska liknande sätt. Kultur handlar också om ursprung och kan ses som den mening vi sätter 

till vårt samhälle och våra liv utifrån aspekter såsom religion, tradition, etik, kön och klass. 
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3.1.4 Etnicitet – en kort historisk tillbakablick

Begreppet  etnicitet  kommer  från  grekiskans  etnos eller  ethnicos  och  betyder  "folk"  eller 

"nation". Etnicitet betecknades under antiken som de människor vilka levde utanför och därmed 

ansågs  vara  kulturella  främlingar.  Fram  till  idag  har  begreppet  behållit  sin  ursprungliga 

betydelse. Dock har synen på etnicitet som något statiskt förändrats, precis som identitet, i och 

med den postmoderna teoribildningen. Max Weber, en av sekelskiftets klassiska sociologiska 

forskare, har påtalat betydelsen av etnicitet vid uppkomsten av statusgrupper. Han menade att 

de egna sedernas förträfflighet och de främmande sedernas underlägsenhet kom att påverka de 

etniska rangordningar  som sker i  samhället.  Han visade till  exempel  på hur de fattiga och 

utslagna vita människorna i  USA tilldelades  en social  värdighet  endast  genom den sociala 

degraderingen av de svarta (Hjerm, Peterson 2007: 15).

Under 1970-talet och framåt har etnicitet kommit att omfatta sociala och kulturella relationer 

mellan majoritet och minoritet. Etnicitet som begrepp refererar inte till något enhetligt fenomen, 

vilket gör det desto svårare att definiera. En samstämmighet som delas av de flesta forskare är 

dock  att  det  refererar  till  gruppbildning,  gränsdragning  mellan  ”vi”  och  ”dom”,  identitet, 

samhörighet och symbolgemenskap (Hjerm, Peterson 2007:16). Så menas det också från ett 

kulturanalytiskt perspektiv där etnicitet är en form av identifiering som sker med hänvisningar 

till härkomst samt föreställningar om gemensam historia och kultur (Arvastson, Ehn 2007:151). 

I svensk och europeisk kulturforskning infördes etnicitetsbegreppet just under 1970-talet med 

inspiration från den amerikanska kulturantropologin. Det vill  visa på hur föreställningar om 

gemensam härkomst får betydelse i samhällslivet. Det handlar om människors vilja att definiera 

sig själva i relation till andra med hjälp utav idéer om deras gemensamma ursprung samt hur 

dessa idéer knyter dem samman (Arvastson, Ehn 2007:73). 

3.1.5 Faran med att tala om etnicitet  

Det är inte bara forskare som uppfattar begreppet som svårdefinierbart eller otydligt. Det finns 

även en vardagsförståelse av begreppet som gör det komplicerat eftersom det uppfattas olika 

beroende på kontext och tid. Det skiljer sig från land till  land, mellan olika tidsepoker och 

användare. Samtidigt är etnicitet inget oskyldigt begrepp. Det är både politiskt och ideologiskt 

laddat. Det bär med sig ett förtryckande synsätt som leder till marginalisering, exkludering och 
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sociala ojämlikheter. Förvirringen är därför stor då det används så olika i samhällets olika skikt. 

I vissa fall används det för att förklara något, i andra fall som något som behöver förklaras 

(Hjerm,  Peterson 2007:22).  I  denna uppsats  betraktas  etnicitet  som en  föreställning om en 

gemensam härkomst och samhörighet samt hur det får betydelse i samhällslivet. Faran i detta är 

dock  att  det  lätt  tenderar  att  tala  om  människor  som  starkt  förknippade  med  ett  visst 

sammanhang och en viss grupp. Allt som oftast när det talas om etnicitet och speciellt när det 

talas om etniska konflikter talas det egentligen hela tiden om etniska grupper. Detta menar 

Rogers  Brubaker  som vidare  förklarar  att  etniska konflikter  som sker  inte bör  förstås  som 

konflikter mellan etniska grupper. Förstås det på det sättet befinner sig den förklaringen relativt 

nära en förklaring som kan likställas med en tidigare om raser. När konflikter börjar förklaras 

utifrån  gruppers  olikheter  tenderar  rasbegreppet  endast  ha  blivit  utbytt  av  det  numer 

förhållandevis mer neutrala begreppet etnicitet. Risken är därför stor att fokus landar på vad 

som skiljer snarare än på vad som förenar och då befinner man sig snabbt ute på mycket djupt 

vatten där diskussionen tenderar att bli rasistisk (Brubaker 2004:9-10). 

3.1.6 Etnisk kontext och komplexitet

Etnisk mångfald kan uppkomma på flera sätt. Människan har alltid varit ett vandringsfolk, men 

skälen kan se väldigt olika ut. Det kan handla om att fly ett krig eller en regim, kanske söker en 

människa ett arbete eller så vill hon återförenas med sin livskamrat eller familj. I vissa stater 

finns sedan lång tid tillbaka flera nationella  minoriteter,  vilka brukar kallas  mångnationella 

stater. I andra stater har en etnisk och kulturell mångfald uppkommit genom invandring. Dessa 

stater kallas för polyetniska stater (Hjerm, Peterson 2007:26). Till den senare kategorin räknas 

Sverige vilket leder vidare till kontext och komplexitet.

Etnisk kontext och komplexitet är nära sammanlänkade. Med etnisk kontext menas det sociala 

sammanhang  av  etniska  relationer  som  en  människa  omfattas  av  och  om det  finns  flera 

folkgrupper inom samma område råder vad man brukar kalla etnisk komplexitet. Kontext syftar 

till att inte enbart visa på en människas bakgrund utan också på vilket sammanhang de lever i 

nu.  Detta  sammanhang  kan  då  exempelvis  vara  etniskt  homogent  eller  komplext.  Maria 

Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga vill i sin artikel påpeka att en människas identitet inte är 

förutbestämd bara för att den växer fram inom en viss etnisk kontext. Hon kan själv vara med 

och påverka den etniska kontext hon ingår i.  Eftersom identitet ses som något flytande och 

föränderligt är etnisk kontext ett bättre syftansbegrepp än etnisk grupp eftersom det refererar till 
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hela  det  sociala  sammanhang  där  etniska  grupper  samspelar  (Borgström,  Goldstein-Kyaga 

2002:3,16).  

Som  nämnt  ovan  kan  förståelsen  av  samt  skapandet  av  en  identitet  uppfattas  vara  nära 

sammankopplat  med den  omgivande kulturen  en  person lever  i.  I  detta  framgår  också  att 

skapandet av en identitet har att göra med vad och var en person känner stark tillhörighet. I 

skolan spelar det roll eftersom en debatt om normer och värderingar skapas. Särskilt stor blir 

debatten på de skolor som har en mångfald av nationaliteter representerade.

3.1.7 Invandrarpolitik - Integrationspolitik

För att lättare kunna förstå sambandet mellan identitet och etnicitet i Sverige bör det också tas i 

beaktning vilken invandrarpolitisk modell som Sverige valt att använda sig av. Invandrarpolitik 

hör  samman  med  en  bred  tradition  av  idéer  om  medborgarskap,  nationell  identitet  och 

samhälleliga  institutioner.  Det  finns tre modeller  som det skiljs  mellan,  den mångkulturella 

modellen, assimilationsmodellen och segregationsmodellen. Allmänt om dessa tre kan det sägas 

att den mångkulturella politiken både erkänner och stödjer olika kulturella grupper i samhället, 

medan assimilationspolitikens syfte är att inlemma alla medborgare i samma kulturella sfär. 

Segregationspolitiken  är,  precis  som det  låter,  att  hålla  minoritetsgrupper  åtskilda  från  den 

dominerande gruppen, majoritetsbefolkningen. Dessa modeller har använts i olika grad och av 

olika länder, självklart är det svårt att hitta ett land som renodlat praktiserat endast en av dessa. 

Det brukar dock hävdas att  den mångkulturella modellen företräds av bland andra Sverige, 

Kanada och Australien. När det gäller assimilationsmodellen nämns USA och Frankrike som 

exempel  och  Tyskland,  Österrike  och  Schweiz  sägs  använda  sig  av  segregationsmodellen 

(Hjerm, Peterson 2007:29). 

Då Sverige använder sig av den mångkulturella modellen ska denna modell förklaras lite mer 

utförligt än de övriga. Det grundläggande för denna modell är att människor inte ska behöva 

göra stora uppoffringar i privatlivet för att ingå i samhället. En kulturell tillhörighet ses som en 

del  av  individens  identitet  och  det  anses  vara  ett  orimligt  krav  att  låta  den  enskilde 

samhällsmedborgaren ge upp väsentliga delar av sin identitet för att kunna bli en del av det 

offentliga  livet.  En mångkulturell  invandringspolitik  syftar  till  att  tillåta  och  stimulera  nya 

samhällsmedborgare att behålla sitt kulturella arv. Modellen utgår också från idén att det är 

möjligt att skapa ett samhälle där alla inte tillhör samma kultur och där dessa skillnader får och 
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bör manifesteras offentligt (Hjerm, Peterson 2007:31). Den svenska invandringspolitiken har 

under  åren  utsatts  för  kraftig  kritik  bland  annat  för  att  den  påmint  för  mycket  om 

assimilationsmodellen för att kunna kallas mångkulturell. Olika regeringar har formulerat nya 

mål och utvecklat gamla för att föra invandrarpolitiken framåt. 1997 fattade regeringen beslut 

om nya mål som var tänkta att tona ner alla utpekande åtgärder i invandrarpolitiken vilket ledde 

till att den därefter kom att kallas integrationspolitik.  Trots alla strategier och åtgärder för att få 

den mångkulturella  modellen att  fungera ser vi  att  verkligenheten inte kommit  dit  än.  Hur 

förklaras annars uppkomsten av segregerade bostadsområden som Hovsjö rent politiskt efter en 

mångkulturell  modell?  Även om invånarna i  denna stadsdel  inte  tycks  ha tvingats  ge  upp 

väsentliga delar av sin identitet lever de ändå till viss del utanför det offentliga svenska livet 

men har samtidigt  stora  möjligheter  att  utnyttja  sina kulturella  rättigheter  (Hjerm,  Peterson 

2007:39-41). 

3.1.8 Svenskglesa eller invandrartäta områden

När begreppet svenskglesa områden används istället för invandrartäta områden vill det visa på 

att  fokuset  är  flyttat  från  var  minoritetsbefolkningen  bor  till  var  majoritetsbefolkningen  i 

Sverige väljer att flytta från eller inte bo i.  När majoritetsbefolkningen väljer att flytta ifrån ett 

område med högre andel invandrare medför det sociala och kulturella konsekvenser. Främst 

sägs denna befolkningsförändring påverka berättelserna om vad detta område representerar. Det 

skapas en så kallad folklig rasism mot det området och de boende ser sig själva som grund för 

segregationsprocesser  (Hjerm,  Peterson  2007:124).  Det  är  vanligt  att  områden  som  är 

svenskglesa betraktas utifrån att invandrare vill leva segregerat när det likväl kan ses som att 

svenskar tvingar dem till det. 

Hovsjöskolan ligger i ett område i Södertälje som ser ut just så som beskrivits ovan. Idag har 

majoriteten av de boende i området en annan etnisk tillhörighet än svensk. Under åren som gått 

har det varit en pågående utflyttning av landets majoritetsbefolkning. Nihad Bunar skriver om 

negativa  och  positiva  konsekvenser  med  segregation.  Bland  annat  så  omnämns  det  att 

segregationen som en negativ konsekvens bidrar till att upprätthålla ojämlikheter mellan etniska 

grupper  därför  att  institutionerna  och  då  främst  skolan  i  de  av  minoriteterna  dominerande 

bostadsområdena är sämre eller att möjligheterna är färre. Den återskapar och bekräftar också 

majoritetens fördomar mot minoriteter och invandrare på grund av bristen på social interaktion 

mellan grupperna. Segregation förhindrar också minoriteternas eller invandrarnas integration i 
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samhället bland annat genom att vända dem mot samhället som de då kan börja betrakta som sin 

fiende.  Det  positiva  med segregation  är  å  andra sidan  att  det  bevarar  etniska kulturer  och 

gemenskaper samt att det bidrar som skydd mot vardaglig rasism och diskriminering. Dock kan 

dessa  positiva  egenskaper  tolkas  negativt  då  de  faktiskt  bidrar  till  social  isolering  och 

stigmatisering (Bunar 2001:80).

Områden med etnisk komplexitet har för många, genom medial uppmärksamhet, kommit att få 

dåligt  rykte.  Ungdomar  hanterar  denna nedlåtande  syn genom att  framhäva deras  fördelar. 

Särskilt det som inte är typiskt ”svenskt” uppmärksammas och mångfalden samt de ibland tuffa 

levnadsvillkoren blir en givande levnadserfarenhet som rustar dem för framtiden. Det är dock 

viktigt att påpeka att människor växlar mellan att framhäva och tona ner den etniska identitetens 

betydelse.  Det  går  aldrig  att  på  förhand  veta  vilken  betydelse  den  nationella  eller  etniska 

bakgrunden har för olika människor och i skiftande situationer. Med andra ord går det aldrig att 

använda någons etnicitet som ett facit eller utgångspunkt för att söka förstå en enskild individ 

(Arvastson, Ehn 2007:74). 

3.1.9 Utbildning och framtid

Statistiken  säger  att  barn från familjer  med akademisk bakgrund fortsätter  att  studera efter 

gymnasiet oavsett om de har höga betyg eller inte. De ser det som självklart att studier ska 

följas av fördjupade studier och de finner därför vägarna för att ta sig dit de önskar. Skolan har 

med andra ord svårare att frigöra potential hos elever som kommer ur ”fel” samhällelig eller 

kulturell bakgrund. Statistiskt mätt har på så sätt skolan misslyckats med vad som var själva 

visionen med den gemensamma grundskolan som infördes på 1960-talet. En kritik som riktas 

mot skolan är att det menas att den har lagt ner så mycket resurser för att få elever att agera och 

utvecklas här och nu, att de har glömt bort frågan om futurum, vad man kan bli. Jonas Frykman 

skriver att de vuxna har förlorat tron på ungdomen och skapat en skola där ungdomen inte 

längre får bli bärare av framtiden och där bildningen inte är en träning för att erövra en sådan. 

Istället  menar Frykman att  skolan anser att  ungdom är ett  tillstånd och inte något  som får 

representera det tillkommande. När skolan en gång i tiden riktade sin verksamhet mot att rikta 

in eleverna mot futurum blev eleverna ombud för en mycket konkret utopi. När skolan som nu 

intresserar sig för att utveckla deras identitet har skolan genom sitt ”här-och-nu” tänkande givit 

upp den fjärran målsättningen (Frykman 1998:44). 
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René  León  Rosales  bemöter  Jonas  Frykmans  teori  då  han  hävdar  genom observation  och 

undersökningar att verkligheten i skolan idag innebär att elever gång på gång befinner sig i 

situationer då de får svara på vad de vill ägna sig åt i framtiden. Han menar att skolan inte alls 

upphört att förbereda elever på futurum genom att de talar och frågar om framtiden så ofta att 

eleverna  också  lärt  sig  vad  de  förväntas  att  svara.  De  tar  till  sig  normer  för  vad  som är 

eftersträvansvärt att bli i framtiden och vad som inte är det. Rosales hävdar ytterligare att själva 

skolordningen med årskurser är framtidsorienterad. Eleverna rör sig framåt i tiden i klasser som 

får allt högre talbenämningar. Eleverna vill bli framgångsrika i framtiden genom att bli något 

självvalt. De uppmuntras i skolan till att kämpa mot sina drömmars mål. Samtidigt uppmuntras 

vissa framtida yrken mer av skolans aktörer vilket sätter en press på eleverna. Skolan lovar dem 

en god framtid bara de satsar på utbildning (Arvastson, Ehn 2007:104-106). Rosales menar att 

frågan om vad de vill bli när de blir stora är en kravfylld fråga som påminner alla skolelever att 

de måste skaffa sig ett livsprojekt för sin framtid som vuxna. Denna framtidsplanering har dock 

olika reella möjligheter beroende på vilken social eller etnisk bakgrund en elev har. För elever 

som har  föräldrar  med akademisk  utbildning tycks  hoppfullheten  om framtiden  vara  större 

enligt statistiken (Arvastson, Ehn 2007:110,116). 

Intressant i denna diskussion om framtidstro är också samhällets förutfattade mening om hur det 

borde förhålla sig. I Sabine Grubers avhandling intresserar hon sig för hur lärare på den skola 

hon gjort sin studie på valt att beskriva elevgrupper som kommer från två olika områden. Den 

ena gruppen beskrivs som näst intill tråkig för att den är för perfekt, bara svenska elever och 

inget stök alls. Alla elever från den gruppen sköter sig i skolan och har lätt för att lära. Lärarna 

menar  att  det  är  roligare  att  undervisa  den  andra  gruppen som kommer  från  ett  stökigare 

bostadsområde. Det är mer problemungar och invandrare i den gruppen och de tycker att det 

blir mer liv och rörelse på lektionerna med de eleverna. Dessutom har många av dem psykiska 

problem vilket gör det än mer intressant. Den ena gruppen var enkelt uttryckt ambitiös och 

skolmotiverad  medan  den  andra  saknade  just  detta  (Gruber  2007:117).  I  denna  berättelse 

återfinns en av de vanligaste tankarna i samhället  som blir till  en självuppfyllande profetia. 

Elever som kommer från socialt sämre områden, ofta mångkulturella, förväntas prestera sämre i 

svensk skola. Ibland är det till och med så att elever med icke svensk etnisk bakgrund inte ges 

samma chans som elever med svensk etnisk bakgrund i form av att de inte tilldelas avancerade 

uppgifter.  Utifrån  egna  erfarenheter  från  VFU och  vikariat  verkar  det  som om lärare  och 

samhället i stort antar att elever med icke svensk etnisk bakgrund är mindre intresserade av 

utbildning och framtid. Då kan likväl problemet med utbildning och sämre studieresultat för 
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dessa  elever  anses  bero  av  de  lärare  som undervisar  dem med  förutfattade  meningar  om 

huruvida de kommer att gå en framgångsrik framtid till mötes eller inte. Nihad Bunar menar i 

sin studie att skolan har i olika officiella dokument tilldelats att lösa segregationens problem. 

Skolan förväntas spela  en stor integrationsroll.  Konkret  avser  detta ett  ständigt  arbete med 

internpedagogiska  förändringar  med  höjd  undervisningskvalité,  stärkande  av  elevernas 

självförtroende och lika behandling som följd. Skolan ska också vara med och skapa naturliga 

mötesplatser  för  barn  och ungdomar  från olika  sociala  och  kulturella  miljöer.  Ett  närmare 

samarbete mellan skolan och det omgivande samhället ska också överbrygga den misstro som 

oftast finns mellan lärare och föräldrar (Bunar 2001:279). En god framtid i Sverige ska med 

andra ord inte komma an på var en elev bott. Skolan ska vara likvärdig och även om det finns 

starka intentioner för att det ska vara så är det samtidigt något som är svårt att mäta på djupet. 

Som Bunar skriver är varje elev som på basis av sin etniska bakgrund eller religiösa tillhörighet 

blivit utsatt för kränkande behandling av sina lärare ett bevis på att skolan misslyckats i sitt 

uppdrag även om det går under beteckningen integration, likvärdighet eller något annat (Bunar 

2001:280). 

3.1.10 Tillhörighet över etniska gränser

Identitetsskapande kan flyktigt uttryckt betraktas som ett individuellt projekt men sanningen 

ligger långt därifrån. En individs identitet skapas inte i ensamhet utan tillsammans med andra i 

olika gruppgemenskaper. Den är självklart inte heller lösryckt från sin kontext utan påverkas i 

mer eller mindre grad av den omgivning personen ifråga lever i. Ungdomar har ett behov, precis 

som människor i alla åldrar, efter att söka en gemenskap att vara en del av. Människor vandrar 

mellan frändskapliga grupper i hopp om att finna vänskap och gemenskap. Beroende av vilken 

bakgrund  dessa  människor  har  kommer  de  att  söka  sig  till  olika  typer  av  gemenskaper. 

Intressant i detta är att dessa grupper kan bestå av flera olika etniska kulturer som försöker att 

komma överens under samma tak genom förhandlingar och ibland strider. Ungdomarna rör sig 

med  och  utformar  mer  tillfälliga,  men  klart  avgränsade  ”vi”-grupper  som  har  avgörande 

betydelse  för  deras  sociala  förankring  och  identitetsskapande.  De  visar  genom  dessa 

gruppkonstellationer  på  integration  och  hur  den  kan  vara  möjlig  nerifrån  (Hjerm,  Peterson 

2007:189-190).
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3.1.11 Identitet och kategorisering

Ann Runfors skriver att skolan kan ses som en plats där elever får lära sig vilka de själva är men 

också  vilka  andra  är.  Skolan  är  en  plats  där  kategoriseringar,  bedömningsstrukturer  och 

statusskalor avspeglas och används samt där identiteter produceras (Arvastson, Ehn 2007:77). 

Kategoriseringar fungerar som ett socialt verktyg för människan så att de lättare kan förstå sin 

omvärld.  I själva verket är  det  en förutsättning för all  social  organisering av individer  och 

grupper. Verktyget beror på emotionella associationer och värdeladdade uppfattningar och det 

aktiveras genom olika sociala kontexter och triggers. Genom att placera sig själv och andra i till 

exempel olika sociala eller kulturella kategoriseringar blir det lättare att förklara beteenden och 

värderingar som är förankrade hos dessa individer. Problem uppstår när individer blir dömda på 

förhand på grund av de kategoriseringar en annan individ valt att göra. Ibland förhindrar det 

även ens egen förmåga att variera sig och ändra åsikter eller umgänge. Samtidigt kan olika 

praktiska kategoriseringar hjälpa till att ta bort fokus från etniska grupper även om just en etnisk 

grupp likväl kan bli föremål för en kategorisering. I många fall klumpas alla etniska grupper 

ihop till en grupp och går under kategoriseringen invandrare medan en etnisk svensk grupp får 

en alldeles egen kategorisering trots att dessa kan ha många olikheter och likheter sinsemellan. 

Det görs vad som kan kallas en etikettering i den sociala sfären. Många unga i Sverige går 

under etiketten ”invandrare” eller ”utlänning” medan andra lyder under etiketten ”svenne”. Till 

viss del kan etiketteringar likt dessa hindra integrering i samhället och istället stödja en fortsatt 

segregering.  Gemensamt  för  de  flesta  grupper  är  att  de  avindividualiseras  och  i  detta  fall 

utnämns invandrare till en grupp som homogeniserades med referens till avvikelse från det som 

ansågs vara svenskt (Arvastson, Ehn 2007:82). Det finns en fara i att ens använda sig av termer 

som ”invandrare” och ”svensk” då de bara fortsätter att uppmärksamma skillnader istället för 

likheter samt att de är mer än bara ord och begrepp. I dessa ord ryms också värderingar om vad 

som är bättre och sämre att vara i samhället. Detta är en risk även i denna uppsats, varför det är 

angeläget att både som skribent och läsare vara medveten om detta och ha det i åtanke under 

fortsatt läsning. Uppsatsens syfte är således inte att stigmatisera ett redan vanligt och befäst 

tankesätt  utan  istället  att  problematisera  det  och  söka  förstå  varför  så  många  ungdomar 

upprätthåller  gränser genom att betrakta varandra utifrån etnisk bakgrund. Om det ska vara 

möjligt att motverka samhällsstrukturer som gynnar vissa på andras bekostnad måste de sociala 

processer som alstrar sådana strukturer igenkännas. 
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3.2 Analys och resultat av undersökningen

3.2.1 Svenskhet och utanförskap

Undersökningen genomfördes på båda skolor under lektionstid vilket jag är mycket tacksam 

över. Det är lättare att fånga elevernas intresse och engagemang när de alla sitter ner på en 

förutbestämd tid och med en uppgift tilldelad alla. Här gavs det också utrymme för att både 

förklara varför jag behövde deras hjälp och vad uppsatsen skulle komma att handla om. På 

bägge skolor fick jag bra respons och eleverna la ner mycket tid på frågorna och svarade efter 

bästa förmåga. Enkätfrågorna var, som nämnt och som kan åskådliggöras genom bilaga 1, av 

varierad karaktär. Elva frågor var så kallade ja och nej frågor där det kvantitativa resultatet 

kommer att  visas i  nedanstående diagram. Övriga frågor var av en mer kvalitativ form där 

eleverna fått  beskriva och exemplifiera  svaren på de ställda frågorna.   Dessa gavs  som en 

följdfråga till de kvantitativa och kommer därför redovisas som exempel på dessa. De elever 

som ställt  upp var mycket hjälpsamma och positiva till  undersökningen och har därför med 

ytterst få undantag svarat utförligt och ärligt efter vad som kan utläsas. Frågorna behandlade 

tillhörighet och ursprung samt hur de förhåller sig till detta. Då undersökningen gjordes på två 

olika skolor med varierad elevsammansättning (beskrivet under frågeställning och hypotes) har 

dessa jämförts mot varandra för att se om frågorna uppfattas olika beroende av var man växer 

upp samt vilket umgänge eleverna har i vardagen. 

Definierar du dig som svensk?
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Tabell 1. Resultatet visar på om eleverna definierar sig svenskar eller inte.
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Som utläses i detta diagram skiljer sig skolorna åt väsentligt på denna fråga. I Pershagenskolan 

uppfattade näst intill alla elever sig som svenskar till skillnad från Hovsjöskolan där svaret var 

mer varierat.  Däremot på den efterföljande frågan vad det betydde för dem att vara svensk, var 

det vanligaste svaret hos Pershagenskolans elever att de inte visste eller att de helt enkelt inte 

tyckte att det betydde så mycket. Bland dem som angav andra förklaringar kom det svenska 

språket, att ha svenska föräldrar och rösträtt upp som aspekter av vad svensk betydde för dem. 

Hos de tillfrågade eleverna från Hovsjöskolan hade alla utom en elev en annan etnisk härkomst 

en svensk, vilket de också angav som förklaring till varför de inte definierade sig som svenskar. 

De som trots detta angav att de uppfattar sig som svenskar menade med olika förklaringar att de 

gör det eftersom de bor här. En pojke svarade att det betydde att vara medborgare i ett rättvist 

land och en flicka svarade att för henne betydde det att hon aldrig behöver bli utskickad. Det 

förstås  att  eleverna  i  båda  skolor  som inte  definierade  sig  som svenskar  känner  en  stark 

tillhörighet med den etnicitet och det ursprung som deras föräldrar har, även om de allra flesta 

av de tillfrågade har bott i Sverige i större delen av sitt liv eller till och med är födda här. I ett 

antal forskningsrapporter har vissa återkommande principer förekommit för att ringa in vem 

som egentligen är svensk och därmed vem som inte är det. Kategorin svensk baseras på om 

personen är född i  Sverige,  har svenskt  medborgarskap,  har föräldrar  som båda är födda i 

Sverige, har svenska som modersmål och motsvarar föreställningar om hur en svensk person ser 

ut  och om vad det  innebär  att  vara  svensk till  kulturen.  Dessa föreställningar  leder  till  att 

individer som inte stämmer överens med ovanstående hamnar i kategorin ”invandrare” trots att 

de  är  födda  i  Sverige  och  är  svenska  medborgare  (Arvastson,  Ehn  2007:78).  Dessa 

föreställningar tycks ha blivit accepterade av både de individer som enligt den definieras som 

svenskar och de som inte gör det vilket hjälper till att förstå de resultat som framkommit av 

undersökningarna. 

Vad anser du vara typiskt svenskt?

I en följdfråga till ovanstående fick eleverna exemplifiera vad de ansåg vara typiskt svenskt. 

Här blev det uppenbart att inte alla elever ansåg sig kunna relatera till  vad som var typiskt 

svenskt då de inte själva såg sig som svenskar. Samtidigt borde det inte vara en förutsättning för 

att kunna tycka till om svenskhet, då alla kan äga en uppfattning om vad det är utan att för den 

sakens skull definiera sig som svensk. Bland eleverna från Hovsjöskolan omnämns några mer 

negativa  definitioner,  vilka  självklart  ska  tas  på  stort  allvar.  Nedan  följer  några  av  både 

Pershagenskolans samt Hovsjöskolans elevers exempel på vad som är typiskt svenskt.
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I denna fråga blir och är vi alla delar av en och samma nationella kultur, den svenska. Kulturen 

runt omkring varje individ är knuten till hennes identitet varför detta ger oss en bild av hur 

svenskar anses vara både av elever vars etniska bakgrund är svensk och av de med en annan, i 

detta  fall  asyrier/syrian.  Den  senare  gruppen  elever  asyrier/syrianer  är  oavsett  om  de  är 

medvetna om det delar av minst två kulturer och påverkade av den svenska även om de inte 

tillskriver sig den svenska kulturen som sin egen. De har vad man kan kalla en multietnisk 

identitet. Flera av exemplen ovan delas av eleverna från båda skolor men det finns också vissa 

med en mer negativ klang som kanske vittnar om något självupplevt som har påverkat och 

förstärkt känslan av ”vi-och-dom”. Detta skulle kunna förklaras av att det råder en viss form av 

okunskap om ”den andre” samtidigt som det i detta fall  handlar om unga människors egen 

definition av svenskhet. Som nämnt kan okunskap leda till både främlingsskap och segregation. 

De svar som vittnar om ett ”vi-och-dom” tänk bör därför tas på allvar eftersom de berättar om 

unga människors uppväxt, erfarenheter och syn på deras omgivning. I följande fråga behandlas 

huruvida eleverna själva anser att det område som de bor i är etniskt komplext eller inte.

Bor det många människor med en annan etnisk bakgrund än din egen där du bor?

Pershagenskolan Hovsjöskolan

Köttbullar (11) Blondiner (5)

Midsommar (5) Midsommar (5)

Julbord (5) Korv med potatismos (4)

Snö (5) Vikingar (4)

Volvo (4) Skvallrare (3)

Kallt (3) Firar onödiga saker (3)

Blåögd (3) Att man heter Svensson (2)

Innebandy (2) Vodka (2)

Dalahästar (2) Köttbullar (2) 

Fredligt land (2) Snåla (2)

Knäckebröd (1) Ikea (1) 

Påskägg (1) Öl på fredagar (1)

H&M (1) Blåa eller gröna ögon (1)

Efternamnet slutar på son (1) Följer traditioner (1)

Stressade människor (1) Ishockey (1)
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Tabell 2. Resultatet visar på huruvida eleverna tycker att de bor i ett etniskt komplext område  

eller inte.

Eleverna i Pershagenskolan var oeniga på denna fråga vilket skulle kunna förklaras med att de 

utgått från deras eget bostadsområde i Pershagen och inte hela Pershagen som stadsdel.  Det är 

möjligt att det skett en tendens till missförstånd av frågan, dock inte bevisat så. Klart är ändå att 

eleverna  betraktar  och  förstår  Pershagen  samt  etnisk  bakgrund  på  olika  sätt.  Bland 

Hovsjöskolans elever uppfattar ändå majoriteten av eleverna sin stadsdel på samma sätt. Denna 

fråga hörde samman med andra frågor om Södertälje och den stadsdel där de bodde. Bland 

Pershagenkolans elever beskrevs Södertälje generellt  med ganska negativt laddade ord, som 

”kriminellt”,  ”tråkigt”,  ”för  mycket  invandrare”,  ”turkstad”,  ”bråkigt”.  Bland  de  positivt 

laddade  orden  om  Södertälje  återfanns  ”mysigt”,  ”kulturell”,  ”naturrik”  och  ”trevligt”. 

Hovsjöskolans  elever  nämner  liknande  negativt  laddade  ord  som  rör  det  kriminella  livet, 

”bilbränder”, ”brott”, ”stökigt” och ”otryggt”. Positiva ord om Södertälje är ”renaste vattnet”, 

”rolig”, ”blattar”, ”kristna” och att ”Södertälje är bäst” för att nämna några svar som återkom i 

flera enkäter. Utifrån dessa ord är det svårt att dra några definitiva slutsatser men det går att ana 

en rädsla för det okända och det annorlunda samtidigt som det i de positiva orden återfinns en 

känsla  av det  som kan betraktas  som det  gemensamma.  Pershagenskolans  elever  beskriver 

också Pershagen som en trygg plats i kontrast till andra stadsdelar i Södertälje, samtidigt som 

några elever poängterar att det är en hel del bråk även där. Eleverna i Hovsjöskolan ger oss en 

splittrad bild av Hovsjö som stadsdel.  Å ena sidan beskriver de bilbränder och gängbråk, å 

andra sidan beskriver de en stadsdel där de flesta känner varandra vilket skapar trygghet.
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Tycker du att människor stängs ute på grund av sin bakgrund?
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Tabell 3. Resultatet visar att majoriteten av eleverna anser att många människor utestängs på  

grund av deras bakgrund.

I  denna fråga  är  eleverna  på båda  skolorna  relativt  eniga.  Majoriteten  tycker  att  det  finns 

människor i vårt samhälle som stängs ute på grund av deras bakgrund och signifikt omnämns 

invandrare som den grupp av människor som utestängs. Vissa elever specificerar sig ytterligare 

och  säger  att  det  är  irakier  främst  som  är  drabbade  och  andra  omnämner  den  grupp  av 

människor som bekänner sig till Islam. Några elever motiverar sitt svar med att säga att det 

finns många fördomar mot invandrare och rykten som inte alltid är sanna och att ”svenskar” 

som redan bor i ett område kan likställa en invandrarfamilj med problem och därför väljer att 

stänga ut den familjen. En elev motiverade sitt nej-svar med att de som har stängts ute har gjort 

sig förtjänta av det. 

3.2.2 Betydelsen av religion och tradition i förståelsen av identitet

De tre nästföljande frågorna berör betydelsen av religion, tradition och värderingar i förståelsen 

av identitet och etnicitet.  Som nämnt tidigare i uppsatsen är religion och traditioner viktiga 

aspekter avseende identitet då de tillhandahåller byggstenar för hur omvärlden ska tolkas. Detta 

anses också vara något som är en del av den socialiseringsprocess en individ befinner sig i. De 

är också två mycket viktiga komponenter när det kommer an på frågan om etnicitet då de i 

mångt och mycket är en del av den kultur en etnicitet hör till. Med anledning av detta faller det 

sig intressant om det går att utläsa genom enkla värderingsfrågor hur elever tolkar sin omvärld 
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samt om detta är olika beroende av etnicitet.  De två skolorna blir därför genom sina skilda 

elevsammansättningar exempel på hur etnicitet och ursprung också påverkar andra aspekter av 

livet.

 

Är religion/tro viktigt för dig?
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Tabell 4. Resultatet visar på en total oenighet angående betydelsen av religion och tro.

Svaren på frågan om det  är  viktigt  med religion  eller  tro visar  på en total  motsats  mellan 

skolorna. Pershagenskolan med en mer så kallad svensk etnisk elevsammansättning svarar nej 

och några elever kommenterade också med att det inte behövdes någon tro eftersom det idag 

fanns vetenskap som gav mycket bättre svar. Andra elever kommenterade frågan med att det 

var löjligt  att  tro och att  Gud ändå inte fanns samt att  de inte trodde på någonting.  Bland 

Hovsjöskolans elever  möts den totala  motsatsen.  Här  svarade utan undantag alla  elever  att 

religion och tro var viktigt. De allra flesta talade också om vilken religiös tillhörighet de hade, i 

detta fall uteslutande kristen. Som motivering till varför de svarat ja på frågan angav de med 

olika ordval att det gav dem trygghet i livet. Några elever menade också att det hörde till deras 

tradition och att ”invandrare tror på Gud”. Detta kan förstås utifrån aspekten att tro är något 

som förenar och som de bär med sig oavsett var de befinner sig i världen vilket kan liknas med 

exemplet  om det  judiska folket  som nämns tidigare  i  uppsatsen.  Denna fråga fanns med i 

enkäten därför att den är starkt förknippad med etnicitet och tillhörighet men också för att den 

säger oss något om den tid och om det samhälle vi lever i idag. I stora drag har dagens svenska 

samhälle gått i uppror mot alla traditionella auktoriteter och kanske alldeles särskilt den kristna 

tron. Det postmoderna samhället fortsätter sitt uppror och attackerar till viss del även förnuftet. 
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Hoppet ställs istället till den starka upplevelsen. Den viktiga frågan är inte längre vad som är 

sant utan hur det känns. Målet blir att finna de sällsynta ögonblicken av förhöjd livskänsla. 

Pershagenskolans elevers svar visar på vad som blivit en klassisk effekt av ett postmodernt och 

sekulariserat land som Sverige där troende människor enligt deras svar näst intill klassas som 

lite dumma eller trångsynta. 

Det  bör  också försöka  ges  en  förklaring  till  hur  eleverna  resonerar  då svaren  visar  på  ett 

likställande  mellan  religion  och  tro  samt  ett  motsatsförhållande  mellan  vetenskap  och  tro. 

Denna förklaring bör ges inte bara för att söka förstå eleverna från Pershagen utan också för att 

kunna ge en bild av elevernas svar från Hovsjöskolan där alla svarade ett enstämt ja på frågan 

om tro och religion. Följande stycke bör ses som en parantes i redovisningens empiri, men då 

den ger en intressant tolkning av förhållandet mellan tro och dagens samhälle är det svårt att 

inte placera den här, särskilt som den kan ge en förklaring till skolornas skiftande svar. Det är 

möjligt att ifrågasätta om tro endast skulle vara något religiöst. En vanlig uppfattning är att tro 

är något osäkert och vagt, något som handlar om antaganden och känslor och som därför hör 

ihop med en religiös verklighet och därför inte heller har något med vetande eller världen att 

göra. Vetande å andra sidan antas bygga på den information vi får genom våra sinnen, bearbetar 

med förnuftet och som berör denna världen. Vetande anses vara oberoende av tro och därför 

tillförlitligt.  Men förhållandet mellan tro och vetande går också att se utifrån ett  annat mer 

tillmötesgående sätt. Tro och vetande är nämligen inte skilda åt genom att den ena parten är 

religiös, bortomvärldslig och osäker och den andra är neutral, inomvärldslig och tillförlitlig. Det 

är möjligt att hävda att allt vetande någonstans bygger på tro. Det finns inte något område där 

människan  kan  nå  absolut  kunskapsvisshet  eftersom  människan  och  hennes  kunskap  är 

begränsad. Bortom det vi känner till kan det ju finnas något som omkullkastar allt det vi tror oss 

veta. Med andra ord är inte tro vetandets motsats utan istället dess förutsättning. Tro är därför 

inte bara något religiöst utan något allmänmänskligt (Gustavsson 1997:28-29). Alla människor 

tror på något eller någon. Eftersom det ovan hävdades av Pershagenskolans elever att tro skulle 

vara något trångsynt och dumt samt att eleverna på Hovsjöskolan svarade att religion och tro 

var viktigt samt att de var kristna känns det primärt att följa upp med ett tolkningssätt av kristen 

tro och vetenskap. Det finns nämligen en generell bild av att kristen tro och vetenskap skulle 

vara varandras motsatser. Denna bild är inte helt hållbar om kristen tro undersöks lite närmre. 

Enligt  Gustavsson  ger  kristen  tro  motivation  till  vetenskapligt  arbete,  den  bidrog  till 

vetenskapens  framväxt  samt  bejakar  de  naturliga  orsakerna  i  en  regelbunden skapelse  och 

erbjuder en världsbild som bejakar kunskapssökande och hävdar ett enhetligt kunskapsfält. Han 
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menar  att  kristen  tro  kompletterar  vetenskapen  genom  att  ge  en  helhetsbild  att  foga  in 

detaljkunskapen i och svara på menings- och värdefrågor (Gustavsson 1997:175). Utifrån detta 

sett att se på kristen tro, vilken självklart kan ifrågasättas, behöver det inte ses som att det ena 

alternativet av svar på den berörda frågan innebär att den ena parten misskänner vetenskapens 

betydelse eller skulle vara liktydig med en ignorans av omvärlden i sig. Det är möjligt att anta 

att eleverna med en icke svensk etnisk härkomst inte ser samma motsatsförhållande mellan tro 

och vetenskap som de svensk etniska eleverna. Även om det inte fanns någon syftas anspråk på 

frågan är det möjligt för olika läsare att tolka svaren på olika sätt. Detta inlägg vill därför ge 

ännu ett alternativ till en annars relativt sekulär akademisk kontext och debatt.

Tycker du att det är viktigt att bevara traditioner?
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Tabell 5. Resultatet visar på en samstämmighet gällande betydelsen av traditioner.

När frågan kommer in på traditioner är uppfattningen relativt delad av alla elever. Traditioner är 

viktiga och de nämner jul och påsk bland dem som är viktigast att bevara. Dessa är särskilt 

förekommande  bland  de  traditioner  som  specificeras  av  Pershagenskolans  elever.  Bland 

Hovsjöskolans  elever  nämns  samma  högtider  men  där  lyfts  också  kulturella  inslag  från 

hemlandet, till exempel att äta maträtter därifrån tillsammans med familj och släkt. Bland de 

elever som menade att traditioner inte var viktiga att bevara gavs inga direkta motiveringar till 

varför. En pojke från Hovsjöskolan skrev att han tyckte att det var löjligt, utöver det ges ingen 

vidare förklaring. Intressant är att eleverna på bägge skolor var ense om vilka traditioner som 

var viktiga att bevara och att de trots svaren på tidigare fråga väljer att precisera två särpräglat 

kristna högtider. Det är förståeligt med tanke på den historia Sverige har som kristet land men i 
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förlängningen är det  möjligt  att  spekulera kring dessa högtider och om de kommer att  ges 

mindre utrymme i framtiden med tanke på förhållningssättet om religion och tro. 

Känner du att du får stöd för dina värderingar i skolan/samhället?
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Tabell 6. Resultatet visar att fler elever från Pershagenskolan upplever sig få stöd för sina  

värderingar i skolan och i samhället än i Hovsjöskolan.

Värderingar kan ta sig många olika uttryck och uppträda i många olika former. De kan uttryckas 

öppet eller vara underförstådda. De kan formuleras skriftligt och muntligt och vara enkla och 

oreflekterade  eller  genomtänkta  och  reflekterande.  Värderingar  framförs  i  alla  typer  av 

sammanhang,  både  informellt  och  formellt.  Frågans  syfte  var  att  undersöka  om  eleverna 

upplevde vara sig en del av den hegemoniska kulturen i Sverige, med andra ord den härskande 

kulturen som bär de rätta åsikterna i vår tid. Elever i Pershagenskolan upplever mer än eleverna 

i Hovsjöskolan att de får stöd för sina värderingar i skolan och i samhället. Samtidigt menar 

majoriteten av eleverna på Hovsjöskolan samma sak. Resultatet av svaret talar trots detta ändå 

för en hypotes att unga människor med annan etnisk bakgrund än svensk kan ha svårare att 

definiera sig själva och deras värderingar i ett land som ofta väldigt starkt talar om vad som är 

rätt  att  tycka,  även  om alla  människor  har  rätt  till  sin  egen  åsikt.  Sverige  kan  genom en 

förhållandevis liberal politik uppfattas vara mycket tolerant för oliktänkande, samtidigt som den 

indirekt blir extremt intolerant för det oliktänkande som inte anses vara korrekt. Med andra ord 

fostras gemene svensk till att tänka och tycka på ett visst sätt, vilket är naturligt men som också 

kan stå i direkt kollision med vad någon från ett annat land eller bara av en annan åsikt anser 

om exakt samma sak. Människor behöver inte vara mer lika varandra bara för att de kommer 
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från samma land. När åsikter går isär bör båda parter, även den hegemoniska, vara villiga att 

lyssna och också beredda att ändra den åsikt de redan av traditionen har. 

3.2.3 Vänskap över gränser

Nedan följer två enkätsvar som berörde frågan om vänskap och etnicitet.   Möjligheten att i 

praktiken och inte bara i ordet mötas som vänner med skilda etniska bakgrunder brukar av 

erfarenhet  vara  mer  sällsynt  än  sedvanligt  förekommande.  Även  under  Lärarprogrammets 

utbildning med interkulturell profil har det av flera studenter ofta upplevts en fascination över 

att studenterna själva grupperar sig så segregerat och homogent, trots utbildningens syfte och 

budskap. Frågorna som följer ger genom att det bara kunnat mätas i teorin och inte i praktiken 

därför bara en inblick i hur eleverna ser på sig själva och sina vänskapsrelationer. Även hos 

elever i relativt låg ålder, fjorton år, finns en medvetenhet om hur det borde förhålla sig samt 

hur de borde tycka. Tack vare anonymiteten har troligtvis svaren blivit mer sanningsenliga trots 

detta.

Har du vänner som har en annan etnisk bakgrund än din egen?
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Tabell 7. Resultatet visar att de flesta elever har vänner som har en etnisk bakgrund än deras  

egen.
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Är det lättare att vara vän med dem som delar samma etniska och religiösa bakgrund som du?
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Tabell  8.  Resultatet  visar  på  att  eleverna har  lättare  för  vänskapsrelationer  inom samma 

etniska grupp som deras egen.

Eleverna är förhållandevis ense och delar på ett sätt också en gemensam erfarenhet av att ha 

vänner som har en annan etnicitet än deras egen samtidigt som de flesta också hävdar att det är 

lättare att vara vän om man delar samma etniska bakgrund. En av de elever som svarat nej på 

den andra av dessa två frågor motiverar det med att det inte är bakgrunden det kommer an på 

utan personen i fråga. 

3.2.4 Familjens påverkan och vänners betydelse

Som tidigare nämnt har människan ett stort behov av att identifiera sig som en egen person men 

också i relation till andra vilket kan förstås som ett sökande av bekräftelse och trygghet i livet. 

Det verkar också som att människan har ett behov av att gruppera människor i olika läger, ”vi-

och-dom”, beroende på upplevda gemensamma nämnare. En individs sammanhang spelar en 

viktig  roll  när omvärlden  ska tolkas  och förstås.  Påverkan kommer från flera  starka håll  i 

samhället där familjen och vännerna utgör två mycket viktiga komponenter. I följande fråga 

undersöktes  vilken  av  dessa  två  komponenter  som  eleverna  trodde  påverkade  dem  mest. 

Följdfrågorna kom därefter att handla om vilka som var de viktigaste personerna i deras liv 

samt om de hade någon förebild i livet. 
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Vilka påverkar dig mest, din familj eller dina vänner?
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Tabell 9. Resultatet visar att både vänner och familj påverkar eleverna mycket men att familjen  

påverkar Hovsjöskolans elever mer än hur mycket den påverkar Pershagenskolans elever.

Pershagenskolans  elever  har  placerat  sig  mer  jämnt  fördelat  över  alla  tre  alternativen  till 

skillnad från Hovsjöskolan där de flesta elever svarar att familjen har störst påverkan. Detta kan 

förklaras av att dessa elever har en annan etnisk bakgrund gentemot majoriteten av eleverna i 

Pershagenskolan. Samhörigheten med familjen och vad de tillsammans representerar och skapar 

blir desto viktigare när samhörigheten med samhället  i stort kanske inte upplevs lika starkt. 

Eleverna på Pershagenskolan svarar  generellt  att  det  är  både familj  och vänner som är  de 

viktigaste personerna i deras liv. Några nämner idoler som deras förebilder, men de allra flesta 

nämner  att  de inte  har  någon förebild.  Hovsjöskolans elever  svarar  också att  de viktigaste 

personerna är familj och vänner. Men de väljer i högre utsträckning än i Pershagenskolan att 

lyfta fram familjen och också Gud. Även på frågan om vilka personer de ser upp till är det ofta 

en familjemedlem som omnämns, i flera fall svarar de också att Jesus är deras förebild. Den 

religiösa återkopplingen hos Hovsjöskolans elever är inte förvånande efter resultatet på frågan 

om religion och tro är viktigt där samtliga elever svarade ja. 
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3.2.5 Elevernas förväntningar på framtiden

Vad spelar dessa resultat för roll egentligen? Vad kan de säga om dessa elever och hur de ser på 

sig själva och framtiden? Skulle lika svar betyda att de går samma framtid till mötes och måste 

därmed olikhet i svaren betyda att de inte gör det? Finns det skäl att tro att eleverna på de olika 

skolorna är olika trygga eller säkra på sin identitet. De sista frågorna i enkätundersökningen 

handlade just om framtiden och om vad de ville bli samt om de var trygga med vem de var nu. 

Ser du med förväntan på framtiden och vad den har att erbjuda dig?
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Tabell 10. Resultatet visar att näst intill samtliga elever har stor framtidstro.

Här ser vi kanhända en förvånande bild men en mycket positiv sådan. Samtliga elever på båda 

skolorna svarade också att de kände sig trygga med vilka de var. När eleverna sedan ombads att 

exemplifiera vad de skulle vilja ägna sig åt i framtiden har en del svårare att skriva ner vad de 

vill göra vilket inte alls är konstigt. Det är nästan mer vanligt idag att inte veta vilket yrke eller 

arbetsområde man kan tänka sig att arbeta med då valmöjligheterna är så många. Däremot bland 

de elever som valt att precisera vad de skulle vilja arbeta med i framtiden återfinns ingen direkt 

skillnad från skola till  skola. Det är inte så att Pershagenskolan har högre ambitioner vilket 

skulle kunna vara en trolig teori med avseende på elevsammansättning och vad Pershagen som 

område med klassaspekt för många kommit att representera. Detta till  trots nämns lika stor 

variation  på  typiska  akademikeryrken  och  andra  yrken  som  saknar  krav  på  akademisk 
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utbildning på bägge skolor. Även om skolorna är placerade i områden som ligger långt ifrån 

varandra  gällande  klass  verkar  det  inte  till  synes  påverka  elevernas  förhoppningar  inför 

framtiden. Sverige anses av somliga också vara ett land där det är möjligt för vem som helst 

med ambitioner att skaffa sig det arbete han eller hon drömmer om, vilket i och för sig likväl 

kan vara långt ifrån sanningen.
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4 Slutsatser och sammanfattning

Denna undersökning har varit intressant och tankeväckande ur många avseenden. Försöket har 

varit att förmedla något om unga människors identitet  och etnicitet i  en omvärld så full av 

intryck och åsikter. I början av uppsatsen ställdes en hypotes angående uppsatsämnet vilken löd: 

att det egna identitetsskapandet samt hur elever väljer att betrakta varandra påverkas av deras 

egna  och  andras  etniska  tillhörighet.  I  denna  avslutande  del  kommer  denna  hypotes  ses  i 

förhållande till både teori och empiri. 

4.1 Teori och empiridiskussion

Enligt de teorier och begrepp som presenterats i denna uppsats är det uppenbart att bilden inte är 

enhetlig  och  att  den  kan  tolkas  utifrån  olika  aspekter  vilket  till  viss  del  är  beroende  av 

betraktaren. Identitetsskapande handlar oerhört mycket om hur en person förhåller sig till sig 

själv och till sin omvärld. Som framgår av teoriavsnittet är etnicitet en viktig del av vad som 

spelar in för hur en individ väljer att betrakta sig själv och andra. Det går till och med att hävda 

utifrån den presenterade teorin att ett medvetande om etnicitet skulle vara en förutsättning för 

identitetsskapande. Etnicitet är en så stark kraft i definitionen om vem man är. Samtidigt tycks 

den vara starkare för minoritetsgrupperna än för majoritetsgruppen i Sverige. Problemet med 

etnicitet kan också tyckas vara att ”vi-och-dom” tänkande som är en mycket vanlig företeelse 

förstärks när just etnicitet sammanförs med identitet.  I de tidigare undersökningar som gjorts i 

skolor  har  främst  framtidsfrågan behandlats.  Hur  elever  i  svensk skola  ser  på framtid  och 

utbildning har inte heller gett något entydigt resultat. Detta är delvis beroende av vilken instans 

forskaren har valt att lägga sitt huvudfokus på, eleverna eller skolan som administration. De 

empiriska undersökningarna i detta arbete har därför fått tillföra ännu en sida av debatten, där 

det är eleverna som står i fokus och där skolan som plats ses som en arena där relationer, 

kontakter och kunskap förmedlas och utbyts. 

Enligt den postmoderna teoribildningen och den jag kom att förhålla mig till i uppsatsen sågs 

identiteten  som  något  som  ständigt  förändrades  och  som  kunde  vara  både  splittrad  och 

motsägelsefull.  Det  behövde  heller  inte  bara  vara  en  identitet,  utan  det  vanligaste  var  en 

multipel  identitet  där  en  person  iklädde  sig  olika  roller  beroende  på  kontexten.  Detta  är 

fortfarande det sätt  som jag skulle  förhålla  mig till  identitet  men vill  också påpeka att  det 

saknades en mer utförlig fråga om detta i enkäten. Intressant hade varit att ställa frågan hur 

eleverna såg på identitetsbegreppet och om de såg sin egen identitet som splittrad eller hel. 
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Den empiriska undersökningen har i ärlighetens namn utförts med den förutfattade meningen att 

många frågor skulle skilja eleverna på de båda skolorna åt. Detta antagande gjordes med tanke 

på  de  valda  elevgruppernas  sociala  och  kulturella  tillhörighet.  Det  fanns  bland  annat  en 

förväntan på eleverna med en icke svensk etnisk bakgrund att de skulle uppleva olika former av 

utanförskap som de till viss del inte efterlevde vilket bör anses vara positivt, särskilt avseende 

hur elever ser på sin framtid. Det går inte att bortse från undersökarens egna hypoteser om hur 

något förhåller sig när en undersökning görs, varför det bör påpekas mer än en gång. Det finns 

med andra ord inga rent objektiva antaganden, varken i utförandet eller i analysen av resultatet 

för denna undersökning.

I många frågor var eleverna på de två skolorna ganska enstämmiga. De flesta tyckte till exempel 

att traditioner var viktiga samt att deras värderingar var allmänt accepterade av samhället och 

skolan. Däremot hade elever på båda skolor svårt att förstå vad en värdering var varför jag själv 

och den undervisande läraren gav exempel på typiska saker som kan liknas vid en värdering. 

Det gör att resultatet av den frågan blir lite diffust, då det inte är självklart att alla förstod eller 

om de sedan kunde relatera till egna värderingar. 

Även om eleverna med invandrarbakgrund inte definierade sig som svenskar kände de ändå en 

samhörighet med platsen där de bodde. Svenskhet tycks för dem snarare ha handlat om etnisk 

härkomst  än  om landet  där  de  nu  bodde.  Därmed är  det  också  lättare  att  förstå  några  av 

Hovsjöskolans elevers mer negativt laddade definitioner om vad som är typiskt svenskt. Precis 

som många svenskar har fördomar och negativt laddade ord om invandrare är det självklart att 

detta  förhållningssätt  återfinns  från  motsatt  håll  också.  Samtidigt  vittnar  definitionerna  om 

självupplevda händelser som inte varit positiva. Där har båda parter ett ansvar att söka förstå 

och mötas på lika villkor  annars befästs  bara främlingsskapet  ytterligare  och segregationen 

kvarstår. 

Det fanns några frågor som stack ut lite mer och som har intresserat mig som uppsatsförfattare. 

Varför är det till exempel så att tro och religion tycks vara så mycket mera förknippat med 

eleverna med en annan etnisk bakgrund än svensk. Det verkar nästan vara tabu för de ”svenska” 

eleverna att ha en tro då de likställer det med religion. Samtidigt går det att hävda att alla 

människor egentligen tycks tro på något, oavsett om det är av religiöst slag eller något annat. 

Egentligen är ju själva uttrycket ”Jag tror inte på någonting” också ett konstaterande av en tro, 
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en tro på ingenting. Därför kan svaren från Pershagenskolans elever till viss del ifrågasättas när 

de angivit  att  de inte  behöver  tro  eftersom det  finns  vetenskap.  Utifrån  de  argument  som 

Gustavsson angivit och som nämnts tidigare i uppsatsen skulle dessa svar kunna tolkas som att 

de visst har en tro, en tro på vetenskapen eller en tro på ingenting. Samtidigt kan frågan ställas 

om Hovsjöskolans elever för den sakens skull inte tror på vetenskapen vilket självklart  inte 

behöver vara fallet. Här kommer det istället an på frågornas utförlighet och med facit i hand 

borde kanske denna fråga följts upp av en mer kvalitativ undersökande fråga eller något om 

vetenskap och tro,  vilket  kan ses  som en brist  i  undersökningens utformning.  Dock skulle 

undersökningen handla om etnicitet  och frågan om religion kan tyckas ligga närmare detta 

ämne än frågan om vetenskap. 

Att  samtliga  elever  kände  sig  trygga  med  vem  det  var  förvånade  en  aning.  Enligt  mina 

förutfattade meningar om tonåringar hade jag förväntat mig ett helt annat svar på den frågan. 

Kanhända har jag fel och kanhända har jag rätt? Varför är det annars så att de som passerat 

tonåren och puberteten ständigt talar om denna tidigare fas i deras liv som problematisk och 

kritisk i förhållande till identitet och självbild? Elevernas svar bör troligtvis analyseras lite mer 

utifrån förväntan och grupptryck. Även om alla elever svarade individuellt så småpratades det 

självklart om frågorna vilket är nära på oundvikligt när kontexten är klassrumsmiljö. Dessutom 

finns det också värderingar i denna fråga som behandlar vad som är svagt och vad som är starkt 

att vara. Det uppfattas som svagt att vara otrygg med sig själv, speciellt som det undervisas i 

skolan att det är det unika hos varje individ som är eftersträvansvärt. Om en människa har nått 

målet när hon är sig själv vad finns det då att känna sig otrygg med, så länge man nu inte är 

osäker på vad det innebär att vara just sig själv. Hur detta ska förstås eller missförstås är svårt 

att klargöra till fullo. Kanhända har de mer att göra med social bakgrund än etnicitet. Elevernas 

svar är ändå det som måste vara utgångspunkten oavsett om det finns flera sätt att förstå eller 

förklara detta. Det positiva i denna fråga samt de om framtiden är att det finns en entusiasm hos 

eleverna som lovar gott inför framtiden. Intressant hade varit att se om elever svarade likadant 

för tio eller tjugo år sedan. Om inte, vad har i så fall förändrats i samhället så att ungdomar idag 

inte behöver känna samma osäkerhet kring dessa frågor. 

Trots att nu skolan, enligt Frykmans teori, skulle ha upphört att förbereda elever på futurum, 

verkar det inte som att så helt och fullt är fallet hos de elever som deltagit i denna undersökning. 

Snarare tvärtom, de mångsidiga svaren på vad de tänkt sig att arbeta med bestod av både stora 

och små drömmar, inget mer omöjligt än något annat. Detta skulle tyda på att eleverna är väl 
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förberedda på att  bemöta frågor  rörande  framtiden.  Möjligt  är  att  läget  har  förändrats  och 

framtidstron är vidare och mer förankrad hos allt fler elever. Vid sidan av skolan återfinns också 

en annan stark faktor, den mediala faktorn, där exempelvis olika reality-program uppmuntrar 

unga människor att ingenting är omöjligt samt att följa de mål och drömmar de har, även de 

drömmar som inte kommer av en akademisk utbildning.  Intressant vore att  följa upp dessa 

elever som svarat på enkäterna för att se hur de om några år väljer att göra. Kommer de att 

utbilda sig och varför? Viktigt att påpeka är att en akademisk utbildning inte behöver ses som 

ett krav på goda framtidsutsikter och att det aldrig ska behöva ses som ett misslyckande av dem 

som  inte  väljer  eftergymnasial  utbildning.  Det  som  istället  bör  ses  som  glädjande  och 

uppmuntrande är att majoriteten av de undersökta eleverna ser med förhoppning på framtiden. 

Denna undersökning visar alltså på en motpol gentemot den annars så pessimistiska bild som 

uppmålas i andra undersökningar. Vad detta beror på är svårt att svara på. Kanhända beror den 

förändrade situationen på att skola och hem lyckats med konstverket att vända en nedåtgående 

trend till  en  uppåtgående där  vi  möts  av unga  människor  som tror  på sig  själva  och  sina 

begåvningar. Detta vore i så fall högst glädjande nyheter.

Ett  av  syftena  med  undersökningen  var  att  se  hur  ungdomar  betraktade  varandra  utifrån 

etnicitet. Tydligt var att de allra flesta inte hade något som helst problem med att umgås eller 

vara vän med personer som hade en annan etnisk tillhörighet än deras egen. Däremot tyckte de 

allra flesta att det var betydligt lättare att vara vän med dem som delar samma etniska bakgrund 

vilket också är vad som går att se ute på skolor och i umgängeskretsar. Tyvärr fanns ingen 

följdfråga i enkäten på denna vilken kan ses som ett misslyckande och som jag i efterhand hade 

gjort annorlunda i nuläget. Det kan dock antas att det är som den gamla klyschan säger, ”lika 

barn leka bäst”. Frågan är väl bara när fördomarna som säger oss att likhet har med etnicitet att 

göra ska kunna ifrågasättas på allvar. Också denna uppsats förstärker omedvetet den åsikten 

genom att se på skillnader och likheter mellan elever från olika etniska bakgrunder. Även om 

syftet var att finna både skillnader och likheter är det ändå den föregående som är av mest 

intresse. Ungdomarna i studien gör gärna en skillnad mellan att vara ”svensk” och att vara 

”invandrare”. Det verkar vara mer självklart än tvärtom. Etnicitet är lika självklart som luften vi 

andas, det är något varje individ föds in i,  samtidigt som varje individ också kan välja hur 

mycket det ska få prägla identiteten. Enligt den empiriska undersökningen går det att hävda att 

hypotesen för uppsatsen  som löd ”att det egna identitetsskapandet samt hur elever väljer att 

betrakta  varandra  påverkas  av  deras  egna  och  andras  etniska  tillhörighet” stämmer.  Att 

någonting påverkas kan i och för sig anses vara rätt vagt att påstå. Frågan är väl egentligen hur 
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det påverkas? Enligt undersökningen framgår med anledning av detta att det finns en tendens 

hos  ungdomarna  att  umgås  med  vännerna  i  skolan  och  de  som  bor  i  samma  område. 

Pershagenskolans  elever  beskriver  till  exempel,  som nämnt  i  resultatet,  Södertälje  som en 

kriminell stad men att det är lugnt i deras område. Den undersökta gruppens ålder bör också tas 

i  beaktning.  Oftast  går  ju  barn  och  ungdomar  på  de  grundskolor  som  hör  till  deras 

upptagningsområde varför också umgänget blir därefter. En naturlig förändring sker när det är 

dags att påbörja sin gymnasieutbildning. Där sammanförs ungdomar från alla stadsdelar, vissa 

ungdomar väljer även att söka sig till gymnasier som ligger utanför den stad de själva bor i. På 

gymnasiet blir bilden av Södertälje som en mångkulturell stad mer en verklighet för alla, elever 

som lärare. Kanske är det här som eleverna för den utförda undersökningen kommer att mötas 

för första gången och kanske skulle de då också ge ett helt annat svar på frågan om det är lättare 

att umgås med dem som delar samma etniska bakgrund som de själva. 

Frågorna som låg till grund för denna uppsats förblir delvis obesvarade. Undersökningar likt 

denna kan också få ett helt annat resultat än den ovan gjorda. Det beror bland annat av plats, 

ålder,  sociala  och  kulturella  förutsättningar.  Allra  mest  beror  det  på  individen  och  deras 

erfarenhet, varför det aldrig går att räkna med ett svar eller en förklaring som skulle komma att 

vara gällande för alla. Att etnicitet och identitet påverkar varandra kan med absoluthet hävdas, 

men varför och hur mycket går det bara att  ge olika antaganden till.  Detta ämne är därför 

ständigt aktuellt särskilt för dem som verkar i skolan på olika sätt. Kanske kommer det att förbli 

så fram till den dag då det blir viktigare att intressera sig för vem man är än var man kommer 

ifrån … egentligen?
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Bilaga 1 sidan 1

Enkätundersökning – Etnicitet och identitet hösten 2008

Skola: ________________________________

Kön:   _____________ Ålder:______________

Nämn tre saker som du tycker är typiskt svenskt?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Definierar du dig som svensk?

Ja  Nej  (vad definierar du dig som istället?) ____________________________________

Vad betyder det för dig att vara svensk?

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Hur länge har du bott i Södertälje?

________________________________

Om du fick beskriva Södertälje med tre ord, vilka skulle det vara?

___________________________________________________________________________

Vilken stadsdel bor du i nu?

_________________________________

Tycker du att det är en ”bra” eller ”dålig” stadsdel att växa upp i? Varför?

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Bor det många människor med en annan etnisk bakgrund än din egen där du bor?
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Ja  Nej 

Bilaga 1 sidan 2

Tycker du att det finns människor i det svenska samhället som stängs ute på grund av sin 

bakgrund?

Ja  (motivera vilka) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Nej  (motivera)

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Är religion/tro viktigt för dig?

Ja  (motivera)

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Nej  (motivera)

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tycker du att det är viktigt att bevara traditioner? (Om Ja, i så fall vilka?)

Nej  Ja  

___________________________________________________________________________

Vilka personer är viktigast i ditt liv?

___________________________________________________________________________

Har du någon förebild, någon som du ser upp till? Vem?

___________________________________________________________________________

Vilka påverkar dig mest, din familj eller dina vänner?

___________________________________________________________________________
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Bilaga 1 sidan 3

Känner du att du får stöd för dina värderingar i skolan/samhället?

Ja  Nej 

Har du vänner som har en annan etnisk bakgrund än din egen?

Ja  Nej 

Är det lättare att vara vän med dem som delar samma etniska och religiösa bakgrund som du?

Ja  Nej 

Känner du dig trygg med vem du är och vad du vill i livet?

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Finns det utrymme för dig att ”vara du” i ditt umgänge?

Ja  Nej 

Om du fick beskriva dig själv, vem du är, och bara använda tre ord. Vilka skulle det vara?

_________________________________________________________________________ 

Om dina vänner fick beskriva dig med tre ord, vilka skulle det vara?

___________________________________________________________________________

Är du flerspråkig?

Nej  Ja (vilka språk) _______________________________________________________

Ser du med förväntan på framtiden och vad den har att erbjuda dig?

Ja  Nej 

Vad vill du arbeta med i framtiden?
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___________________________________________________________________________

Tack för att Du har hjälpt till och fyllt i blanketten!
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