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Syftet med studien är att få förståelse för hur människor med ett ickenordiskt utseende 

upplever att deras utseende påverkar deras inkludering i samhället och huruvida de upplever 

att de diskrimineras eller inte, och i så fall när och hur detta sker. Men även hur de ser på detta 

problem.  

Frågeställningen är vilken roll/betydelse har "icke-nordiskt" utseende när det gäller 

inkludering i det svenska samhället? Hur uppfatta personer med ickenordiskt utseende och de 

med nordiskt utseende att de behandlas/diskrimineras i olika situationer? Är det någon 

skillnad på vad de tycker om diskriminering? 

Antagandena är att det sker särbehandling och diskriminering av dem med ett ickenordiskt 

utseende, och även att ett ickenordiskt utseende har betydelse när det gäller inkluderingen i 

samhället. 

Som grund till empirin ligger en kvalitativ studie med intervjuer som gjorts med personer med 

ickenordiskt och nordiskt utseende. Analys och tolkning görs med hjälp av Bourdieus teorier, 

psykologiska förklaringar och en jämförelse görs med hjälp av tidigare forskning som gjorts 

inom ämnet.  

Resultatet visar att både människor med ickenordiskt och nordiskt ser och upplever 

diskrimineringen i samhället. De anser att utseendet har betydelse för inkludering i samhället.  
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Inledning.  
Sverige idag ska ses som ett öppet och fritt samhälle utan förtryck och fördomar, alla ska ha 

lika rättigheter, alla ska behandlas lika och vi har rätt till en trygg levnadsstandard.  

Detta är vad som det svenska samhället ska kunna erbjuda oss individer som bor här hur vi än 

är skapta.  

Men detta är inte hur ett liv ser ut för många i vårt samhälle. De som klassas som ”de andra”, 

de med icke-nordiskt utseende eller ett icke-nordiskt namn, de så kallade invandrarna även 

om de är födda i Sverige, upplever dagligen diskriminering och utanförskap i vårt så kallade 

rättvisa land. Den osynliga rasismen och förtrycket härjar i samhället och just därför att det är 

osynligt är det också svårt att upptäcka, i alla fall för de som inte upplever det, och för de som 

utsätts blir det till vardagsmat. 

 

Jag har valt att använda mig av definitionen ”icke och nordiskt” utseende eftersom det bara 

var tänkt att få fram om människor känner sig diskriminerade pga. av sitt utseende. Jag är 

medveten om att jag själv stereotypiserar men tyckte att det var en nödvändig definition för att 

få fram det jag ville. Jag har även tagit hänsyn till detta när jag har frågat mina tänkta 

intervjuinformanter till min kvalitativa intervjustudie.  

 

De flesta vet och har läst om att det förekommer diskriminering och utanförskap av 

”ickesvenskar”. Åt detta görs inte mycket. På regeringens hemsida kan man även läsa hur de 

vill att Sverige ska se ut, men efterlevs detta? Här står det: 

 

”Sverige ska vara ett land med möjligheter för alla. Alla som bor i Sverige ska respekteras 

som individer. Invandrare ska inte betraktas som ett homogent kollektiv. Samhället ska 

präglas av gemenskap och samhörighet. Ingen grupp ska ställas åt sidan eller diskrimineras. 

Integrationspolitiken omfattar frågor om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 

oavsett etnisk eller religiös bakgrund, invandrares etablering i det svenska samhället, svenskt 

medborgarskap, ersättning till kommunerna för flyktingmottagande samt åtgärder mot etnisk 

och religiös diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. 

De övergripande målen för integrationspolitiken är: 
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• Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund.  

• En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.  

• En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de 

gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som 

alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.  

Integrationspolitiken ska riva hinder och öppna möjligheter för alla. Den ska frigöra 

människors inneboende kraft och bryta det utanförskap som fått fotfäste i Sverige. Frånsett 

den första tiden i landet ska det inte finna någon särpolitik för invandrare” 

(http://www.regeringen.se/).        

Är det så här som vårt samhälle ser ut idag? Svenska folket kanske anser att detta ska 

efterföljas, men görs det och är det medvetet eller omedvetet i så fall? 

Enligt många studier så är det bevisat att detta inte efterlevs av många människor i Sverige. 

Många såkallade ”icke svenskar” känner dagligen av den smygrasism som finns, en 

vardagsrasism som döljs och som inte syns men som känns för dem som utsätts.  

I dagens samhälle lever vi under mycket stress och samhället har ändrats snabbt på kort tid, 

många har invandrat och rotat sig i Sverige, de har skapat ett liv i sitt nya land och fått barn 

och kanske till och med barnbarn. Ses då dessa barn som ”ickesvenskar”? 

 I samhället styr våra svenska koder, normer och värderingar och vi har socialiserats in till att 

bli svenskar med alla dess krav och förväntningar. Som invandrare kan detta vara svårt att 

rota in och man kanske inte heller vill rota in detta utan vill ha kvar sina normer och kulturella 

regler. Många kulturer har blandats och blivit utspretad åt alla världens håll och kanter. Vissa 

har svårt med detta och ser det som ett hot mot sina egna normer. Det blir en slags otrygghet 

att inte känna igen det vi har socialiserats in i som ”ursvensk”. Det blir mycket påtagligt att 

vissa är mer trångsynta och förtryckande. Det kan vi också bevisa genom att gå tillbaka till 

valet som var i höstas då Sverigedemokraterna fick betydligt mer röster än vad de brukar få. 

Det här måste verkligen bli ett uppvaknade så att det inte leder till något som samhället 

egentligen inte kan stå för.             

Jag tycker att det här är ett intressant ämne dels eftersom jag själv bor i ett område där det bor 

många invandrare och personer med ickenordiskt utseende som jag personligen har hört 
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berättat om sina erfarenheter. Jag har också i större utsträckning lagt märke till medias 

påverkan i sammanhang då invandrare är inblandade. För mig är orättvisor av alla dess slag 

oacceptabla, i andra länder finns det så mycket orättvisor men i Sverige finns det andra slags 

orättvisor som kan förstöra en hel person. Kränkande och utfrysning kan få en person att dö 

inombords. Detta problem måste uppmärksammas och förintas.                    

Jag vill få en förståelse för hur de med ett ickenordiskt utseende upplever sin vardag och i 

vilka fall de känner sig diskriminerade, jag vill också se hur de personerna med ett nordiskt 

utseende upplever diskriminering. Detta kommer jag att ta reda på med hjälp av en kvalitativ 

undersökning då jag kommer att genomföra intervjuer av personer med ett ickenordiskt 

utseende och personer med nordiskt utseende  

 

 

Syfte. 

Syftet med studien är att få förståelse för hur människor med ett ickenordiskt utseende 

upplever att deras utseende påverkar deras inkludering i samhället och huruvida de upplever 

att de diskrimineras eller inte, och i så fall när och hur detta sker. Men även hur de ser på detta 

problem. 

Jag vill också få en förståelse av hur de med nordiskt utseende ser på utseendets inverkan på 

inkluderingen i samhället och om de märker något av diskriminering.  

I vårt svenska samhälle finns idag en mycket osynlig rasism och diskriminering av de med ett 

ickenordiskt utseende eller namn. Eftersom det är en osynlig vardagsrasism så är den svår att 

upptäcka, i alla fall av dem som inte utsätts. De som inte utsätts och är de som utsätter andra 

individer för detta kanske inte är medvetna om det. Det ska därför bli intressant att se om de 

personer jag intervjuar med ett nordiskt utseende ser diskrimineringen med samma glasögon 

som de med icke nordiskt utseende.  

Genom att ta reda på fakta utifrån litteratur, dokumentärer, intervjuer kommer jag att få deras 

subjektiva bild av det hela och få en förståelse utifrån de särbehandlades och de icke 

särbehandlades perspektiv.  

Jag vill se hur dessa människor som utsätts ser på det här problemet och få en mer personlig 

syn på det hela. 
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Problemformulering. 
Vilken roll/betydelse har "icke-nordiskt" utseende när det gäller inkludering i det svenska 

samhället? Hur uppfatta personer med ickenordiskt utseende och de med nordiskt utseende att 

de behandlas/diskrimineras i olika situationer? Är det någon skillnad på vad de tycker om 

diskriminering? 

Mina antagande är att det sker särbehandling och diskriminering av dem med ett ickenordiskt 

utseende och att ett ickenordiskt utseende har betydelse när det gäller inkluderingen i 

samhället. Jag vill se med egna ögon att detta stämmer genom att själv ta reda på så mycket 

fakta det går och att göra intervjuer.  

 

 

Metod. 
En kvalitativ forskning är enligt Kvale ( Kvale:1997:70) progressiv och han menar att den är 

känslig för människans situation vilket förutsätter en empatisk dialog med 

undersökningspersonerna. En kvalitativ forskning är en unikt känslig och kraftfull metod för 

att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom 

intervju kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord 

(ibid.:70). ”Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, 

inte med siffror” (ibid.:36). En kvalitativ intervju försöker bland annat beskriva den 

intervjuades specifika situation, livsvärld, rika detaljer från intervjupersonens vardag (ibid.: s 

36-37).  

Jag använder mig av en kvalitativ forskningsmetod i undersökningen, och då en strukturerad 

intervjumetod. Strukturerad intervjumetod innebär att intervjupersonerna får svara på frågor 

utifrån ett i förväg fastställt intervju och frågeschema. Alla personerna svarar på samma 

frågor. Målet för en sådan intervju är att säkerställa att respondenternas svar kan 

sammanställas på ett jämförbart sätt (Bryman:2002:123). 

Jag har använt mig av en kvalitativ studie, då jag intervjuat lämpliga personer till min 

undersökning. Jag är medveten om att genom att peka på just utseende så har jag 

stereotypiserat, men jag anser att för att få fram att människor diskriminerar genom att bara 



 8

titta på en människas utseende så har jag formulerat mig så. För att inte stereotypisera när jag 

valde intervjupersoner så utgick jag ifrån frågan om de brukade få frågan vart de kom ifrån. 

Svarade de ja, fick de följdfrågan var vad de tror detta beror på, om de då svarade att berodde 

på deras utseende, namn eller brytning så ingick de i kategorin ickenordiskt utseende. Svarade 

de nej på den första frågan ingick de i kategorin nordiskt utseende. De fick sedan frågan om 

de var intresserade att delta i min studie.  

I kategorin ickenordiskt utseende så fick jag positiva svar från två män och en kvinna. 

Männen ansåg att de fick frågan pga. av deras utseende och kvinnan pga. hennes utseende och 

brytning. Kvinnan intervjuade jag på plats och männen bokade jag tid med och vi satte oss på 

ett kafé för en intervju. Jag intervjuade inte dessa två männen samtidigt utan var och en för 

sig. Männens intervjuer tog ca en halvtimme var och kvinnans något kortare tid.  

I kategorin nordiskt utseende så fick jag positivt svar från två kvinnor. Dessa kvinnor 

intervjuade jag på plats, var för sig och intervjuerna tog ca en halvtimme var.  

Jag har alltså intervjuat tre personer med ett ickenordiskt utseende för att se vilken 

roll/betydelse de tycker att nordiskt/ickenordiskt utseende har i olika sammanhang. Och hur 

de med ickenordiskt utseende har blivit diskriminerade och i vilka sammanhang detta har 

hänt. Jag har också följdfrågor som exempel på olika sammanhang då de kan tänkas bli 

särbehandlade.  

Jag har också ställt samma frågor till två personer med ett nordiskt utseende för att se hur de 

ser på diskrimineringen i samhället, de kanske ser på diskriminering som ojämställt mellan 

könen eller på något annat sätt och inte lägger så mycket vikt på diskrimineringen de med ett 

icke nordiskt utseende.  

 Jag har letat och hittat mycket fakta i litteratur och har hittat väldigt mycket tidigare studier 

och artiklar som gjorts inom detta ämne. Den information som jag har hittat i artiklar, 

litteratur och tidigare studier ligger till grund för min bakgrund och till hela min uppsats. 

Genom att ha med artiklar som gjorts av personer som själva upplevt diskriminering vill jag 

visa på att det sker diskriminering pga. utseende eller namn. Litteraturen som jag har använt 

mig av i min bakgrund är det forskare som gjort intervjuer inom ämnet och gett ut litteratur 

om sina undersökningar. Den här informationen har jag med därför att jag tycker att den är 

relevant till min uppsats. Dessa tidigare studier tycker jag är relevanta för mina antaganden. 

Jag har också med i min bakgrund två olika forskningar som har publicerats i Dagens nyheter 

under debattsida och den andra på integrationsverkets hemsida. 

 Den ena handlade om diskriminering av de med etniskt ursprung i samhället och den andra 

om att invandrare har svårare än svenskar att få bostad. Utifrån den tidigare forskningen har 



 9

jag fått idéer till mina intervjufrågor. Jag vill bevisa att de tidigare studierna liknar de svar jag 

fått i mina intervjuer och bekräfta att de stämmer, i alla fall med mina resultat. Ju fler studier 

som görs desto högre sannolikhet att det verkligen är så. Bakgrunden är ett sammanfattande 

bevis på att det både har och förekommer diskriminering. 

Jag tillämpar även en sammanfattning av en dokumentärfilm, Vet hut - svennar och blattar, 

visades på SVT utbildningsradion. Från den fick jag mycket intressanta synvinklar från 

personer som lever i vardagen med detta problem. Jag fick också se en synvinkel från ett 

annat lands integrationspolitik och denna i jämförelse med Sveriges politik. Här kunde man 

också få en bild av detta lands fungerande samhällsstruktur och vardagssamhälle.  

Jag har hittat väldigt mycket information och artiklar på Internet som har varit till stor hjälp 

och jag har fått en bra inblick genom att läsa andras personliga erfarenheter och 

frågeställningar, vilket har hjälpt mig i min undersökning. Jag har olika antagande som jag 

vill jämföra med mina föraningar. Eftersom jag gör en kvalitativ studie med ett så litet urval 

kan jag inte bevisa att det är sant, men jag kan se om dem gå i den riktning som jag tror.  

 

 

 

Bakgrund. 
Det har i alla tider funnits negativ diskriminering och särbehandling av grupper eller personer. 

Vi kan dra oss tillbaka till ”gårdagens nazityskland” då judeutrensningen var ett faktum. Här 

fanns en tydlig särbehandling, dock av den mycket grova sorten. Även idag finns liknande 

utrensningar av olika ”folkslag”. I krig förekommer det fruktansvärda diskrimineringar. I 

Sverige förekommer inget krig men dock diskriminering, och även rasism, se bara hur valet 

gick för Sverigedemokraterna!  Jag har tagit del av olika forskningsrapporter om denna 

diskriminering i Sverige idag.  En av dessa är Aleksandra Ålunds bok, Multikultiungdom där 

hon beskriver hur Sverige och vårt samhälle präglas av en utveckling som motsvarar den man 

finner i Europa, och att man här borde finna en början till brobygge mellan människor och 

kulturer från skilda länder i en alltmer globaliserande tillvaro, men att den ”stängda dörrens” 

inställning är starkare än ”brobyggeprojektet” (Ålund:1997:2). Hon menar att tendensen att 

markera det som snarare skiljer än det som förenar svenskar och invandrare blivit 

dominerande. Hon tycker att eftersom det har blivit en försvenskning av Sverige profileras en 

ny sorts svenskhet. Den tar form i samverkan mellan ett flertal ömsesidiga förstärkande 

samtida processer som bl.a. sociala missförhållanden, politikens kris och identitetsmässiga 
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osäkerheter. Detta blandas med rädslan för en snabb samhällsomvandling, invandring och 

inträde i Europaunionen. Allt detta är en grogrund för uppkomsten av olika sorters 

främlingsfientliga rörelser anser Ålund. Ålund märker att det öppna rasistiska våldet har blivit 

mer märkbart på gatuplanet, samtidigt som rasismens mer dolda former sprider sig som 

främlingsovilja och intolerans på arbetsplatser, i lokalsamhället och till och med i Riksdagen 

(ibid.:9). 

Den nya rasismen bygger enligt författaren på fokusering på olikheter och åberopar kulturell 

apartheid och inte så sällan repatriering. Problem som i realiteten snarast är förbundna med 

social ojämlikhet kulturaliseras härmed, dvs. förstås i snäva etniska och kulturella termer, 

enligt henne. Hon menar vidare att samhället anser att annorlunda kultur förstås som den 

grundläggande orsaken till alla problem som förknippas med invandrare, flyktingar och 

etniska minoriteter. Men att kulturaliseringen döljer den sociala verklighetens reella 

åtskillnader och problem och att genom ensidig betoning på kultur så utvecklas en förenklad 

och statisk syn på etnicitet, vilket gör att etnicitetens andra dimension, nämligen den sociala 

dimensionen och dess samband med de samhälleliga relationernas hierarkiska, klass och 

statusmässiga karaktär osynliggörs. Etnicitet är något som skapas och ständigt förändras 

beroende på utveckling av sociala relationer i samhället, säger författaren (ibid.: 12). 

 

I en rapport av Masoud Kamali författat hävdar han att det i det svenska samhället finns en 

officiell deklaration om allas lika värde och att samhället är en plats för alla, den så kallade 

likabehandlingsprincipen. Kamali menar att den här likabehandlingsprincipen motverkas 

ständigt av den strukturella/institutionella diskrimineringen då människor kategoriseras in i 

olika grupper där de tilldelas olika värde i samhället, detta belyste även Ålund som jag visat 

ovan. Denna diskriminering och tilldelningen av värde som sker dagligen strider mot denna 

princip vilket leder till fortsatt uppdelning och utanförskap. 

Kamali menar att det är på grund av vår integrationspolitik och vårt integrationstänkande som 

diskrimineringsproblemet har uppkommit. Detta gäller då främst diskriminering på 

arbetsmarknaden, i arbetslivet, i utbildningssystemet, inom rättsväsendet, inom media och 

inom det politiska systemet som är de viktigaste orsakerna till den misslyckade integrationen i 

Sverige. Kamali säger vidare att personer med invandrarbakgrund inte får lika möjligheter och 

lika chanser för att nyttja de lagstadgade lika rättigheterna. De exkluderas från att ha tillgång 

till makt och inflytande både över sina egna liv och i samhället i övrigt (SOU 2006: Kamali). 
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Han anser att det är genom olika mekanismer som t ex kulturalisering och integration som 

möjligheten för personer med invandrarbakgrund har försämrats när det gäller bland annat 

tillgång till utbildning, arbete, boende, fritid och politisk delaktighet. Personer med 

invandrarbakgrund kulturaliseras genom att de föreställs tillhöra en viss kultur och är bärare 

av specifika kulturella egenskaper. Det är dessa tankegångar som har gjort så att mångfald och 

mångkulturalism har etsat sig fast i samhället. Kamali tycker att vi ser det som att de andra 

kulturerna lever bland oss i vår svenska kultur. De som inte ser ut som oss hamnar i boxar där 

de har gemensamt att de är olika oss, de är kulturellt annorlunda oss, det blir svenska mot 

invandrare (ibid.:12). 

När det gäller integrationspolitiken så anser Masoud Kamali att det i Sverige är otroligt svårt 

för både invandrare och de med ett ickenordiskt utseende att bli accepterade intagna i det 

”svenska gänget”( ibid.:12).  Han menar att Sverige är uppdelat i två grupper av individer, en 

grupp ”svenskar” och en grupp ”invandrare”, där då den svenska gruppen redan anses vara 

integrerad i samhället medan den andra gruppen ses som icke integrerade och i stort behov av 

integrationsåtgärder som då givetvis ska ledas av svenskar. Kamali menar att eftersom 

integrationspolitikens plan är upplagd på detta sätt blir då svenskheten den gällande normen 

och även målet för den sociala sammanhållningen eller integrationen och svenskarna blir de 

aktiva aktörerna som integrerar ”de andra” (ibid.:1). Kamali menar vidare att integrationen 

kan ses som en generell politik som är baserad på att aktivt försöka omfördela resurser för att 

på så sätt skapa en social sammanhållning i samhället, detta har istället reducerats till att bli en 

särpolitik för ”de andra”.  Istället för att minska klyftorna så har integrationstänkandets och 

integrationspolitikens bidragit till ökade klyftor i samhället. Vårt tänkande har stagnerat och 

den svenska integrationspolitiken är fånge i ett särartstänkande där vi vill skapa ett samhälle 

där individen har lika rättigheter, lika möjligheter och lika utfall för alla oavsett hudfärg, 

etnicitet, religion, kön, men social sammanhållning blir bara en illusion i detta fall. I och med 

detta menar Kamali så hjälper detta till så de undertryckande institutioner att få allt större 

utrymme för att bekämpa konsekvenserna av ökande segregation och motsättningar. Ökade 

krav på polisiära åtgärder i de marginaliserande och stigmatiserade områdena är ett talande 

exempel på detta tycker han (ibid.:2). 

I och med att omfördelningspolitiken har försvagats så har detta resulterat i att skapa grogrund 

för ökad socioekonomiska klyftor som är ett omedelbart hot mot integration. Social 

sammanhållning kan bara ske genom en aktiv politik som minskar klyftorna och som vill 

bekämpa den strukturella/institutionella diskrimineringen säger Kamali (ibid.:2).   
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Studie om upplevelse av etnisk diskriminering hos utrikes födda. 

I en studie om diskriminering av utrikes födda som visas på integrationsverkets hemsida 

beskrivs hur utrikes födda personer upplever etnisk diskriminering på olika offentliga platser. 

I den här studien visas att flest personer känner sig diskriminerade. Personerna som ingår i 

studien har ursprung från olika länder över hela världen. Studien visar att personer födda i 

Afrika upplevde diskrimineringen mer ofta än de som kom från östeuropeiska länder. 

Personerna känner av diskrimineringen mest på arbetsplatsen, efter det kom att handla i affär 

där de upplevde kränkningen. Lägst andel procent fick sjukvården när det gällde 

diskriminering. (www.integrationverket.se). 
 

Diskriminering av invandrare vid bostadssökande. 

I en studie som publicerats i Dagens Nyheter som handlar om diskriminering av invandrare 

vid bostadssökande kom man fram till det skrämmande resultatet att de personerna med 

arabisktklingande namn fick söka fem gånger så många lägenheter än de med typiskt svenska 

namn. Hyresvärdar ignorerade systematiskt personer med arabiska namn. Vidare framkom att 

personer med typiskt kvinnligt svenskt namn har lättare att få hyra lägenhet än personer med 

typiskt manligt svenskt namn. De fanns också geografiska skillnader, diskrimineringen var 

kraftigare i mindre städer. 

 

Enligt forskarna som gjort studien så är det högst troligt att det här hjälper till att bidra till att 

förvärra integrationsproblematiken i Sverige. Om invandrare diskrimineras när de söker 

boende kommer de att bli hänvisade till mindre attraktiva bostadsområden än vad som annars 

varit fallet. Detta kan i sin tur leda till att bostadsområden med en kraftig överrepresentation 

av invandrare skapas.  

De menar att det finns en risk för att invandrare som bosätter sig i sådana områden får sämre 

svenskkunskaper än vad som annars varit fallet, vilket kan påverka deras långsiktiga 

möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden negativt. Vidare är det ett välkänt faktum att barns 

möjligheter att lyckas som vuxna i hög grad påverkas av omgivningen under uppväxtåren. 

Barn som växer upp i områden präglade av arbetslöshet och socialbidragsberoende löper en 

högre risk att själva bli arbetslösa och socialbidragsberoende än andra barn.  

Det finns således en uppenbar risk för att diskriminering av invandrare på bostadsmarknaden 

försvårar för invandrare även på andra områden, anser forskarna. Politiker och beslutsfattare 
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har således flera skäl för att vidta åtgärder i syfte att bryta och förhindra diskriminering av 

invandrare på bostadsmarknaden (Dagens Nyheter debatt:07-03-19). 
 

 

Redovisning av dokumentärfilm  

SVT utbildningsradion, Vet Hut – svennar och blattar. 

I dokumentärfilmen som visades i SVT gjordes intervjuer på öppen gata i det svenska 

samhället. Ett exempel är när en ”svensk” tjej blir kommenterar att om man går ut med ett 

invandrargäng så kommer man inte in på de fina klubbarna, men om man är ute med ett gäng 

med bara ”svenskar” är det inga problem. Det handlar inte om kläder i det är läget utan bara 

om vart man kommer ifrån”.  

En ”utländska kille” menar på att det är lättare för svenskar att ”fixa” jobb. Detta har han hört 

at flera personer som han stött på.  

 

Inslag i programmet uppmärksammar hur människor från andra länder gavs stereotypa 

föreställningar i en nordisk familjebok från början av 1900- talet. I denna kunde man läsa att 

”negrerna är ungefär som ett barn, glad och livfull, komisk och impulsiv, men klent begåvad 

och saknar barmhärtighet”. Slog man upp ordet araber stod det att ”araber är vältaliga och 

modiga men baksluga, opålitliga och tål inte skämt”. Fler fördomar som togs upp var att 

zigenare stjäl, att kvinnor är omvårdande och att män inte kan göra två saker samtidigt.  

 

I programmet fick man också följa ett inslag från Toronto och deras integrationspolitik:  

I Toronto bor det dubbelt så många invandrare som i Sverige, och av de 4,5 miljoner invånare 

är varannan född utanför Kanada. Reportern hade själv ett ”ickenordiskt utseende”. Han ansåg 

att i Toronto fanns det en mer sammanhållning och en positiv anda. Vidare var människorna 

mer positivt inställda till att leva i ett multikulturellt samhälle och ser det som en fördel att 

vara så blandade kulturer. De ansåg att det var en ekonomisk hjälp och en tillgång snarare än 

en belastning och att alla sågs vara Kanadensare. Det finns ett stort utbud av olika 

restauranger med mat från all världens hörn, vilket människorna i Kanada upplevde mycket 

positivt och utvecklande. I Kanada uppskattar man mångfald och hälsar alla välkomna och 

organisationer finns för att hjälpa invandrare att få de jobb som de är utbildade till. 

Vid en jämförelse av arbetssituationen för invandrare i Kanada och Sverige hävdades i 

programmet att 17 % av befolkningen i Kanada är invandrare men de utgör 19 % av totala 

arbetskraften, i Sverige är 11,5 % av befolkningen invandrare och 5 % av den totala 
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arbetskraften. I Kanada så sitter utlandsfödda mer sällan i fängelse än de infödda 

Kanadensarna, i Sverige löper utlandsfödda 2,5 gånger så stor risk att hamna i fängelse som 

en infödd svensk. När det gäller frågan om invandrare och brottslighet hävdade en kriminolog 

att invandrare anmäls i större utsträckning i Sverige, det finns en större vilja att anmäla en 

invandrare och poliser lägger mer resurser på att få fast invandrare. De lägger stora resurser 

på brottsligheten i förorterna, och inte på att kanske aktivera ungdomarna mer eller ordna stöd 

åt dem. 

 

Teorikapitel. 
Enligt mina antagande så förekommer det diskriminering i samhället och ett ickenordiskt 

utseende har betydelse för inkluderingen i samhället, detta framstår också i tidigare studier 

och i min forskning. Studien är uppbyggd så att tidigare forskning ligger till grund för den, 

liksom Bourdieus teorier om habitus, det symboliska våldet, fält, och de olika kapitalen som 

Bourdieu talar om.  

 

Habitus 

Mina antaganden är att det är svårt för dem med ett ickenordiskt utseende att inkluderas i det 

svenska samhället och att det förekommer diskriminering av de med ickenordiskt utseende. Vi 

lever i ett samhälle som har grundvärderingar som är insocialiserade i oss och på detta sätt så 

anser jag att det är lättare att fördomar föds och diskriminering förekommer. Eftersom vi är så 

djupt rotade i vårt habitus. För att få en djupare förståelse så har jag använt mig av Bourdieus 

begrepp. Jag använder mig av Bourdieus teorier mest för att förklara utifrån dessa begrepp hur 

diskrimineringen kan uppstå och varför det blir så att vissa människor särbehandlas och att det 

är svårt att inkluderas i samhället. Dessa teorier kan användas på många olika sorters tillfällen 

men jag har valt att använda dessa begrepp på invandrare/ickenordiskt utseende och 

”svenskar.  

När jag pratar om att vi har våra grundvärderingar insocialiserade i oss så menar jag att vi i 

Sverige har ett speciellt habitus som vi har fått i och med att vi har växt upp med Sveriges 

värderingar, koder och normer. Vi är djupt invanda vid dessa och det är svårt att ändra på 

detta och ta in andras habitus. Och detta påverkar vår syn på dem som inte har detta typiska 

svenska habitus.  

Habitus menar Bourdieu är en individs handlingsdispositioner, handlingsmönster som är 

inlärda och som leder till att individen gör vissa specifika val som leder till att reproducera 
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makthierarkier. Livsstil och smak, som oftast innebär avsmak för en annan grupps smak, är 

viktiga delar i en individs habitus. Individens habitus präglas av den förhärskande habitus i 

den grupp individen tillhör. Habitus skapar gemensamma sätt att se på omvärlden och sig 

själv. Den är också ett medel för att avgränsa sig från andra grupper 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Habitus). 

Enligt Bourdieu så är det ett medel att avgränsa sig från andra grupper. Det är precis det som 

vi kan se på i samhället. Det är ett sätt att se på saker, smaker, värderingar, attityder och 

avsmaker för saker införlivas här. Vi imiterar vuxna och tar efter deras syn och värderingar. 

Om de som vi imiterar och lär från avgränsar sig från vissa grupper så kommer generationen 

efter förmodligen göra likadant. Man kan säga att de vuxna har ett slags symboliskt våld över 

den yngre generationen då de har makten att säga vad som är rätt och fel och hur man ska 

tycka och tänka. 

 

Det symboliska våldet 

Begreppet det symboliska våldet som Bourdieu menar finns och förekommer överallt i 

samhället beskriver han att det är ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som 

huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, eller, närmare 

bestämt, via misskännande, erkännande och i extremfallet känslor (Bourdieu:1999:270).  

Vårt samhälle kan ses som ett fält vilket Bourdieu beskriver som ett system av relationer 

mellan positioner besatta av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för 

dem gemensamt, när människor strider om symboliska eller materiella tillgångar som är 

gemensamt för dem och bara för dem” (Broady:1999:270-271).  

 

Det här fältet kan ses som vårt samhälle där regler, normer och värderingar styr, här finns våra 

svenska strider som finns för dem och inte för andra. De vill skydda sitt svenska fält. Det är 

starka krafter och det krävs stora omvärderingar för att bryta dessa mönster. ”Svenska folket” 

har också makt genom att kunna utföra det symboliska våldet. De har försprång inom de flesta 

kategorierna och förkunskapen om hur samhällets normer ska efterlevas. Genom att ”äga” 

både fältet och det symboliska våldet så är det mycket svårt för ”de icke svenskarna” att bryta 

sig igenom även om de har socialiserats in i samhället precis som vilket barn som helst, pga. 

fördomar, värderingar och strikta normer som förekommer.  

 

Masoud Kamali använder sig av Bourdieu teorier när han argumenterar om samhällets grepp 

om oss. Han menar att politiker, myndigheter och tjänstemän använder sin makt, alltså det så 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Habitus
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kallade symboliska våldet, över folket och skapar ett så kallat ”integrationsfält”, där bara de 

med samma åsikter får plats, på detta fält måste aktörerna acceptera fältets spelregler och inte 

ifrågasätta (SOU 2006:Kamali:14). Genom dessa fält och detta symboliska våld så kan 

diskursen om ”de andra” fortgå och myterna kvarhållas. Det är inte bara politiker, 

myndigheter och tjänstemän som utövar det symboliska våldet utan att media har en stor 

inverkan på detta fenomen. Här är det inte de med invandrarbakgrund som får jobben utan 

infödda svenskar inte alltid med behörig utbildning, på detta sätt bevaras maktstrukturerna i 

samhället (ibid.:14).  

 

Kapital  

Andra begrepp som Bourdieu tar upp är också de olika kapital som man besitter i samhället. 

Bourdieu tar upp symboliskt kapital, detta är det som de sociala grupperna känner igen som 

värdefullt i samhället t.ex. kungen har symboliskt kapital inom vissa kretsar (Broady:1999: 

171).  I det ekonomiska kapitalet har man ekonomiska tillgångar, materiella tillgångar samt 

kännedom om ekonomins spelregler (http://www.ibf.uu.se/PERSON/mats/papers/sves04pa.pdf). 

Kulturellt kapital har man då man har examina från respekterade läroanstalter, förfogenhet 

med klassisk musik eller litteratur, förmågan att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift 

(Broady:1999:171).  Med socialt kapital avser Bourdieu ”förbindelser”, exempelvis 

släktrelationer, vänskapsband eller det slag av stöd som före detta elever vid samma elitskola 

gärna ger varandra (ibid.: 179).  

De som besitter dessa kapital har också högre status i vårt samhälle, i Sverige mäts hög social 

status med hus, bilar, resor och inte minst yrke. Lågstatusyrken kännetecknas ofta av lägre 

utbildning och är sämre betalda än högstatusyrken. Vad som anses vara ett ”fint” yrke varierar 

beroende på hur värderingarna i samhället förändras (Kronlund:2003:162).  

Och enligt alla studier och fakta vet vi ju hur våra värderingar ser ut i vårt svenska samhälle. 

Så länge vi har en vardagsrasism och så länge vi ser ner på, särbehandlar och ser ”vi” och 

”dem” så kommer våra värderingar alltid styra det så att ”deras jobb” alltid kommer 

kategoriseras som lågstatusyrken, med dåligt betalt och då och sämre förutsättningar. I 

förorterna anses man inte ha någon av dessa kapital och det är viktigt att besitta i alla fall 

någon av dessa, här kan man dra paralleller till samhällets utstötta så kallade svenskar då 

dessa också hamnar i utanförskap när det gäller dessa kapital”. 

 

Så genom att applicera Bourdieus teorier på samhället så kan vi se hur och varför fördomar, 

diskriminering och rasism fortgår och accepteras av folket. Detta är alltså insocialiserats och 

http://www.ibf.uu.se/PERSON/mats/papers/sves04pa.pdf
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omedvetet och det ingår i deras fält, habitus och i det symboliska våldets diskurs. Genom att 

inte tillskrivas något kapital pga. sitt ursprung så hamnar man automatiskt längst ner i 

hierarkiordningen. Det gäller att ställa sig över sitt undermedvetna och trotsa det för att få bort 

fördomarna. Politiker och folket måste bryta dessa mönster och bli mer öppna för 

förändringar och nya inspirerande företeelser. Det finns dessa socialiserade värderingar som 

gör att fenomenet fortgår men man kan också se det på ett psykologiskt plan. Här blir Katri 

Kronlunds teorier om att vi har normer som vi följer aktuella eftersom det är en förklarande 

faktor till att diskriminering och varför rasism uppkommer. Det här en viktig faktor och den är 

användbar för min förförståelse i min analys. 

 

Normer  

 Normer innebär att det finns skrivna eller oskrivna lagar i samhället och i vår vardag som vi 

har lärts in som t.ex. hur vi ska bete oss vid matbordet eller hur företagen ska bedriva affärer 

styrs av normer. Alla grupper eller samhällen har normer för sina medlemmar, de fungerar 

som spelregler i ett spel. Den som bryter mot dem straffas på ett eller anar sätt. Om någon 

bryter mot en lag finns följderna nedskrivna i lagboken och domstolen dömer till straff som 

fängelse, böter eller liknande. Enligt författaren sker motsvarande när omgivningen använder 

sanktioner mot dem som bryter mot de oskrivna normerna. Den som avviker kan t.ex. straffas 

med utstötning ur gruppen. Eftersom normer ofta är oskrivna och även outtalade tar det ett tag 

i en ny grupp innan vi kommer underfund med dem. Förmågan att anpassa sig beror mycket 

på hur lätt vi kan lära oss regler som gäller, menar Kronlund ( Kronlund: 2001:146-147). Hon 

menar också att för invandrare betyder flyttningen till det nya landet att de både ska överge de 

normer som gällde i hemlandet och lära sig nya normer. Det kan bli en besvärlig process, 

speciellt om de gamla och nya normerna skiljer sig mycket från varandra. En invandrare kan 

känna att han gör någonting fel men vet inte vad. Det är lättast att ändra på de normer som rör 

matvanor och klädsel men religiösa traditioner, familjemönstret och barnuppfostran är svårare 

att ändra på och tar längre tid. Sådana frågor rör mer djupliggande värderingar. Kronlund 

anser att när vi träffar människor som inte har samma normer som vi själva har vi en tendens 

att uppfatta dem som ouppfostrade eller konstiga. I och med att vårt samhälle fått mer influens 

från andra länder och kulturer har normerna blivit mindre enhetliga. Mångfalden är större 

vilket utvidgar våra vyer men också gör livet mer komplicerat för oss alla.  Normer 

underlättar för oss att förstå andras beteenden och hjälper oss att förutse vad andra kommer att 

göra i en viss situation. Det skapar trygghet att veta vilka beteende som förväntas av oss och 
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vilka vi kan förvänta oss av andra. Om vi inte riktigt förstår vad andras beteende styrs av 

känner vi oss osäkra, hävdar författaren ( ibid.:146-147).   

Katri Kronlunds förklaring kan appliceras på vårt samhälle. Enligt den här beskrivningen kan 

man tolka det som att svenska folket är otrygga pga. av att det ”flyttar hit andra normer” som 

vi inte förstår oss på och som vi är oförmögna att tolka. Detta är ett hot mot våra trygga 

normer som vi har socialiserats in i. Vi ser nya normer som något främmande och detta hotar 

vår trygghet. Vi har vårt speciella sätt att bete oss i Sverige, våra speciella normer, koder och 

regler, och känner vi inte igen dessa tecken så blir vi genast osäkra och vänder taggarna utåt. 

Men ändå borde inte det svenska folket börja vänja sig vid situationen det har ju pågått ett bra 

tag nu?” 

 

Värderingar 

Värderingar är en annan punkt som kan ses som en orsak, enligt Kronlund så uttrycker 

värderingar vad vi tycker är bra eller dåligt. Delvis får vi dem genom socialisationen, våra 

föräldrar överför sina värderingar till oss och vi tar efter dem och andra som vi har som 

förebilder. Delvis bildar vi genom våra personliga erfarenheter en egen uppfattning om saker 

och ting (Kronlund:1998:164). Värderingar skiljer sig mellan individer och mellan grupper 

men det finns också många allmängiltiga värderingar som de flesta i vårt samhälle delar med 

varandra (ibid.:148).  

 

Fördomar 

Fördomar är omdömen om framförallt andra människor utan att vi har kunskaper om dem. 

Typiskt för fördomar är att vi tillskriver andra människor negativa egenskaper, även om det 

också finns positiva fördomar. Ofta framkallar fördomar starka känslor och är därför svåra att 

påverka (Kronlund:1998:164). 

 

Värderingar är något som alla människor har och dessa ”ärver” vi generationsmässigt. Vi lär 

oss vad som är rätt och fel och får på så sätt införlivat hur vi ska tycka, tänka och se på saker. 

Utav våra värderingar kommer fördomar. Enligt Kronlund så är fördomar tillskrivandet av 

negativa egenskaper till en grupp eller liknande. Dessa är också svåra att påverka. Alltså 

behövs starka krafter för att ändra ”folkets” åsikter. Värderingar och fördomar är starkt 

ingjutna. 

Här kan man även se på medias påtryckande faktor, som får oss att bilda en uppfattning om 

invandrare, hur media väljer att visa och skriva information om invandrare gör att vi påverkas. 
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Om det bara står negativa saker om invandrare är risken att vi kommer att förknippa 

invandrare med negativa händelser. Också uppslagsboken från 1900- talets början som togs 

upp i dokumentärfilmen påverkade självklart tidigare generationens värderingar som sedan 

förs vidare generationsmässigt.  

 

Vardagsrasism: 

I en rapport som jag läste av författarinnan Minoo Alinia så beskrev hon ett scenario där hon 

särbehandlats, då hon kände sig extra övervakad i en affär, hon menar att personalen håller ett 

extra öga på henne pga. hennes hudfärg. Hennes hudfärg menar hon förknippas med brott och 

problem, färgen signalerar fara och det måste man skydda sig emot. Författarinna menar att 

människor tror att de kan behandla henne hur som helst pga. hennes hudfärg, de ser henne 

bara som en invandrare. Här kan man dra paralleller med både normer, värderingar och 

Bourdieu teorier. Alinia menar själv att det är genom diskursen om normen som rätt och fel 

definieras, tillhörighet och icke- tillhörighet, ”vi” och ”de andra”. För att få vara med måste 

man ha ett visst namn, en viss färg, en viss härkomst, religion, klass, ett visst kön och så 

vidare. Exkluderingen sker ofta inte direkt och dramatiskt utan snarare genom små hårfina 

och indirekta handlingar, ständigt och överallt förekommande. De blir till slut en naturlig del 

av vardagen, en såkallad vardagsrasism (SOU 2006:Minoo Alinia:63). 

 

Presentation av materialet.  
I det här kapitlet är det mina informanters åsikter om diskriminering, inkludering och egna 

erfarenheter som är i fokus och vad de anser om utseendets betydelse för inkluderingen i 

samhället, och hur de med både ickenordiskt utseende och de med nordiskt utseende uppfattar 

att de behandlas/diskrimineras i olika situationer? 

 

Jag kommer i min presentation av empirin att dela upp kategorimässigt, svaren från dem med 

ett ickenordiskt utseende och svaren från dem med nordiskt utseende, på detta sätt är det 

lättare att jämföra svaren. Jag kommer också att tematisera i tre kategorier, betydelsen av 

utseendet, betydelsen av diskriminering och upplevelsen av diskriminering.  

Först kommer jag att presentera de svaren och kommentarerna från personerna med ett 

ickenordiskt utseende. Jag kommer att ha mycket citat som jag reflekterar över.  
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Informanter med ett ickenordiskt utseende.  

 

Betydelsen av utseende: 

Personerna med ickenordiskt utseende tyckte alla att ett ickenordiskt utseende hade stor 

betydelse när det gällde inkluderingen i samhället. De ansåg att detta utseende inte gav några 

fördelar utan snarare nackdelar. De tyckte att det var lätt att diskrimineras om man inte hade 

ett utseende som normen. Däremot ansåg de att ett nordiskt utseende hade mycket fördelar vid 

inkluderingen. Ingen av intervjupersonerna såg några nackdelar med att ha ett nordiskt 

utseende. Samtliga hade varit med om diskriminering och alla hade någon berättelse att säga.  

 

”Jag tror att ett nordiskt utseende har stor betydelse i det svenska samhället, då de lättare får 

prioritering för att komma in i samhället.” – Ashna 

 

”Ett nordiskt utseende har stor betydelse för hur du blir inkluderad i samhället. Det är ingen 

som ifrågasätter din tillhörighet i samhället och du slipper förutfattade meningar om hur icke 

svenskar är och beter sig. Det är ingen som tar dig som ett offer, som en kvinnomisshandlare, 

en förtryckt flicka, en gängmedlem, en socialbidragstagare, och andra fördomar som kan dyka 

upp i människors huvud. Du antas vara svensk med ett svenskt utseende och blir inkluderad i 

deras grupp, medan om du är av annat utseende blir du genast ställd frågan vart du kommer 

ifrån, vilket är en form av exkludering.” – Daniel 

 

”Jag tror att man blir inkluderad mer som blond och blåögd än som "blatte". Det kan handla 

om arbetsmarknad, studier, politik etc. Som blatte har du inte tillgång till att konkurrera på 

samma premisser. Ett tydligt exempel är politiska debatter. När invandring diskuteras så är 

blattar välkomna att vara med men när man diskuterar ekonomi eller miljöfrågor så är alla 

plötsligt väldigt blonda och "svenska". Det är bara att se på den nya integrationsministern. Det 

är väl häftigt att hon som svart är statsråd. Men det hade varit ännu häftigare om hon inte bara 

är politiker pga. sin etnicitet. Varför inte göra henne till näringsminister i stället?” – Sebastian 

 

Alla tre intervjupersonerna menade att det var betydligt lättare att inkluderas med ett nordiskt 

utseende eftersom du redan var en av dem och ser ut som dem. De menade att har du ett 

utländskt utseende så får du inte de jobben som mest svenskar har eller så handlar jobben om 

just invandrarfrågor. De ansåg att var du blond och blåögd med diskreta ansiktsdrag så hade 

man större chans att accepteras. Jag tycker att de svar de har gett på denna fråga om nordiskt 
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utseende och inkludering är väldigt talande och förklarar tydligt vad de tycker. Alla ansåg att 

”svenskar” har ett visst utseende och att det är lättare då att komma in i samhället.  

På frågan om inkludering med ett ickenordiskt utseende så tyckte de att det var betydligt 

svårare. Att man inte fick samma chanser och att man inte smälte in och blev accepterad. 

 

Betydelsen av diskriminering: 

Informanterna ansåg att diskriminering kunde förekomma precis när som helst och att de 

kunde få frågor som vart de kom ifrån, fast att de bott i Sverige hela livet.  En informant ansåg 

att detta är ingjutet i människornas tankesätt.  

 Alla personerna ansåg att diskriminering förekom i samhället. Och alla var ense om att det 

förekom överallt och när som helst. 

 

”Diskriminering innebär för mig rädsla, ignorans, feghet, fördomar. Det är väldigt omodernt 

och konservativt.” Daniel  

 

”Det betyder bland annat segregation i samhället pga. ras, religion och hud färg.” – Ashna 
 

Upplevelsen av diskriminering: 

Något som var mycket intressant var att lyssna på deras upplevda händelser. Alla hade varit 

med om diskriminering på många ställen. Jag tycker att deras berättelser var så lysande och 

beskrivande. Det var också hemskt att höra hur människor behandlas och hur O-humana 

människosläktet kan vara mot varandra.  Hur mycket fördomar som finns. Jag fick tydligt 

klart för mig att vardagsrasismen bor i varje hörn och under ytan. Den göms väl.  Deras 

berättelser ger tydliga exempel på diskriminering och hur människor behandlas i Sverige. 

Ett exempel är när en av informanterna blir diskriminerade inom sjukvården då personalen ser 

att hans föräldrar kommer från Chile. Informanten menar att personalen då börjar ta extra 

prover som om han och hans föräldrar var utomjordingar och eventuella smittbärare. 

En annan informant berättar om ett besök på sjukhuset, då hon inte fick hjälp och var tvungen 

att vända sig till ett annat sjukhus, där visade det sig att sjukdomen var livshotande. 

Informanten kände själv igen symtomen men hon kände att ingen lyssnade på henne eftersom 

hon inte kunde prata så bra svenska då.  

En annan av personerna hade varit med om många incidenter av diskriminering vid sina 

skolor, både grundskola och komvux. Han hade själv upplevt att skolkamraterna torkade sin 

händer efter att de hälsat på honom, och en lärare på komvux hade uttalat rasistiska åsikter om 
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elever med andra etniska bakgrunder.  Han hade också varit med om att hans klasskamrater 

kastat sten på en flyktingförläggning enbart för att människorna där var ”utlänningar”. 

 

”Jag undrar verkligen hur många generationer det tar innan man kommer att bli svensk?  
-Sebastian  

 

”Ja flera gånger, speciellt efter att jag har fått barn. Barnmorskan ville ta en hepatit b test på 

mig eftersom jag hade utländska föräldrar, jag är född i Sverige och har fått alla sprutor som 

alla andra och mina föräldrar har bott här i mer än 20 år. En annan gång hos en barnmorska då 

vi skulle skriva in barnet, frågade en sköterska hur min sons namn stavades, ett helt vanligt 

svenskt namn. Sen frågade hon mig vart jag kom ifrån, jag svarade Sverige. Jag kommer från 

Sverige, jag är född här och har ingen speciell anknytning till mina föräldrars före detta land.” 

– Sebastian 
 

När det gällde frågan om diskriminering vid restaurang och krog så menar en informant att 

om man är ute med ”fel” vänner” alltså så kallade ”ickesvenskar” så har han blivit nekad 

tillträde till krogar. Han känner att vakterna är mer hotfulla och våldsamma mot män och 

”blattar” som han uttrycker sig. Han anser att man och ”blatte” inte är en bra kombination i 

Sverige. 
  

”Om jag skulle ha varit muslim och svart hade jag nog tänkt till om det är värt att stanna kvar 

här i Sverige och försökt brottas för att bli accepterad som svensk. Jag har faktiskt tänkt på det 

många gånger. Är det värt att vara här och kämpa mot fördomar, när man kanske skulle kunna 

leva i Spanien eller England, där jag vid besök har känt mig mer accepterad. Ska min son få 

stå ut med samma kommentarer och blickar från bitska kärringar och gubbar för att han inte 

ser helt svensk ut. Precis som om man skulle vara kriminell.” – Daniel 

 

En informant berättade att han varit med om diskriminering och även sett andra diskrimineras 

både vid kontakt med buss och tåg och vid kontakt med polisen. Han menar att polisen ser 

dem som kriminella utan att ha belägg för det, han och hans vänner blev kallade för kriminella 

av en polis när de skulle gå igenom en tunnelbanespärr utan kort, det regnade ute och de 

skulle bara passera tunnelbana under tak. Han har också sett en mörkhyad man bli verbalt 

påhoppad av en busschaufför då mannen visade sitt kort lite slavigt när han gick förbi, 

chauffören visade tillbaka mannen och sa att i Sverige så visar vi kortet på ett speciellt sätt.  
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När det gäller bostadsköer så har två av informanterna haft svårigheter och även sett andra ha 

det. En vän till en av informanterna hade fått förklarat för sig av en husvärd att hos somalier 

så luktade det illa av allt torkat kött de hängde upp i lägenheten och att de täppte till ventilerna 

för att bevara sin lukt. Den andra informanten hade varit med om att vänner hade haft 

svårigheter att få lägenhet även när de stod först i kön. När vännen påpekade för husvärden att 

de inte fick lägenheten pga. sin utländska bakgrund så ändrade sig husvärden och de fick 

lägenheten. 

 

Vid diskriminering vid affärer så tyckte en av intervjupersonerna att folk tittade lite extra 

misstänksamt och håller för sin kod lite extra, han menar att detta kan vara inbillning från 

hans sida men att han kunde känna en viss stämning. 

 

 

Informanterna med nordiskt utseende. 

 

Betydelsen av utseendet: 

De personerna med nordiskt utseende skilde sig lite från den andra gruppen intervjupersoner. 

De med nordiskt utseende ansåg att det spelade roll att ha ett nordiskt utseende i 

inkluderingen i samhället, men de tryckte också på att namnet hade betydelse. Detta är 

intressant att se eftersom de två männen som jag intervjuade hade båda ”svenska namn” och 

ändå upplever de diskrimineringen. Det har upplevt diskriminering också utan att uppge sina 

namn.  

 

En informant anser att det inte hänger på utseendet utan på namnet, hon tror inte att någon 

med ett ickenordiskt utseende som pratar flytande svenska har det svårare än någon annan. 

Hon tror däremot att om du heter något krångligt och bryter så får de det svårare. Hon menar 

att det självklart är lättare att heta något typiskt svenskt namn, och att det är lättare att bli 

diskriminerad i en mindre stad där det inte bor så många invandare. 

 

”Jag tror att ett nordiskt utseende och ett svenskt namn har stor betydelse för inkludering i det 

svenska samhället. Det kan vara så att det är lättare att t.ex. få ett jobb om man har ett nordiskt 

utseende. En del människor bemöter människor med ett nordiskt utseende på ett trevligare sätt 

än de som har ett icke nordiskt utseende. Många människor har fördomar emot invandrare. 
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Jag tror att en del människor är osäkra och rädda för det som är ”annorlunda”. I vissa fall 

kanske det är lättare för en person med ett nordiskt utseende att t.ex. få en lägenhet än en 

person med ett utländskt namn.” – Carolina 

 

 

De med nordiskt utseende ansåg att det förekom diskriminering av alla sorter, de menade att 

alla blir diskriminerade någon gång. De tyckte att personer med ett ickenordiskt utseende inte 

fick samma möjligheter och förutsättningar som en person med nordiskt utseende.  

 

Betydelsen av diskriminering: 

Båda informanterna ansåg att det förekommer diskriminering.  

De hävdar också att det förekommer diskriminering av alla personer som inte håller normen 

såsom handikappade eller homosexuella. Intervjupersonerna hade sett diskriminering och 

även upplevt det som kvinna.  

 

”Det förekommer diskriminering överallt, alltid. 

Alla har nog blivit diskriminerade på något sätt någon gång oavsett om du är svensk, 

invandrare, kvinna, man, överviktig, handikappad, gay vad som helst.” – Linda  

 

”En person med ett icke nordiskt utseende har inte samma möjligheter och förutsättningar 

som en person med ett nordiskt utseende. Om en kvinna och en man söker samma arbete och 

mannen anställs istället för kvinnan, arbetsgivaren kanske tänker att kvinnan kan bli gravid 

och kommer att vara hemma en period. Om en person blir annorlunda behandlad för att den 

har ett handikapp, talfel, annan sexuell läggning, är diskriminering för mig”. - Carolina 
 

Upplevelsen av diskriminering:  

Informanterna med ”nordiskt utseende” hade sett diskriminering men inte upplevt den så 

mycket själv förutom att de blivit diskriminerade som kvinnor i olika sammanhang.  

En av informanterna hade sett att en arbetsgivare välja bort person med utländskt namn i en 

vikariesituation bara pga. av namnet. Det valde en person med ett ”svenskt namn” istället 

eftersom de hade dåliga erfarenheter av utländska personer.  

 

”En del människor är rädda för det okända och annorlunda och behandlar därför dessa 

människor illa.” – Carolina 
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”Att ha ett icke nordiskt utseende har nog blivit mer accepterat nu än det var tidigare. Vi har 

fått flera människor med olika nationalitet till Sverige och på det viset har samhället blivit mer 

öppet för andra kulturer och nationaliteter.” – Carolina. 

 

Den diskrimineringen som de personligen hade känt var könsdiskrimineringen.  

Alla intervjupersonerna utom en ansåg att ett ickenordiskt utseende hade stor betydelse i 

inkluderingen i samhället, den ansåg att namnet hade mer betydelse för inkluderingen. De 

ansåg att det skedde diskriminering och att det är mycket svårare för de med ett ickenordiskt 

utseende att få möjligheter i samhället. De intervjupersonerna som jag intervjuade med ett 

ickenordiskt utseende tryckte på just att bli diskriminerad pga. sitt utländska utseendet då i 

möte med andra människor, de med nordiskt utseende trodde mer på att ett ickesvensk 

klingande namnet hade betydelse för inkluderingen. En intervjuperson med nordiskt utseende 

trodde att det hade blivit bättre och lättare att inkluderas i det svenska samhället med ett 

ickenordiskt utseende, den andra nordiska personen trodde att ett utländskt utseende men utan 

brytning och relativt vanligt namn inte hade det så svårt på olika enheter att få jobb till 

exempel. 

Två med ett ickenordiskt utseende ansåg att utseendet hade betydelse, de hade själva känt av 

diskrimineringen, hade ett vanligt förnamn och pratar utan brytning.  De är födda i Sverige.  

Alla som intervjuades ansåg att personer med ett nordiskt utseende hade det mycket betydligt 

lättare, de är ju redan en del av samhället och inkluderade automatiskt, de ses som en självklar 

attiralj i bilden. Intervjupersonerna menar att man som ”svensk” har det lättare i alla 

sammanhang, de får inga misstänksamma blickar och behöver inte förklara sig eller få frågor 

om vart de kommer ifrån 
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Sociologisk analys och tolkning. 

Min tolkning och analys är att det finns stora likheter med de tidigare studierna som jag har 

läst. Aleksandra Ålunds diskussion som jag tog upp i min bakgrund om att samhället börjar 

omvandlas till ett rasistiskt samhälle kan man dra tydliga paralleller till min studie då den 

visar på flera incidenter av diskriminering och rasistiska påhopp som informanterna har 

upplevt. I Minoo Alinias rapport om vardagsrasism så säger hon att exkluderingen sker hårfin 

och det kan man också se att mina informanter känner av. Det är inte alltid tydliga påhopp 

utan de har känt en speciell stämning, eller andra mindre incidenter som kan hända vem som 

helst egentligen men händer dem var och varannan dag. Det märks att de är medvetna om att 

det förekommer vardagsrasism och att de med ickenordiskt utseende känner av det här och 

lever med det varje dag, de kan helt plötsligt få en fråga om sitt förflutna och ursprung av 

okända människor något som de med ickenordiskt utseende inte hade upplevt. Eller att någon 

har ett extra öga på dem precis som Alinia påstår. Enligt Bourdieus teorier så innehar vi 

habitus, som innebär att våra handlingsmönster, livsstil och olika smaker för saker och ting är 

inristade i vårt inre, vi har helt enkelt socialiserats in i en viss miljö och får på detta sett en 

personlig syn och uppfattning om hur man ska se på världen. Det här sitter djup rotade i oss i 

det svenska samhället, det är de svenska normerna och värderingarna som styr vår livsvärld 

och kommer någon och stör vår livsstil så blir det oro i lägret. ”Svenskarna” måste tydligen 

fråga de som inte ser nordiska ut vart personen kommer ifrån, kanske för att stilla sin oro för 

”främmande” saker och för att kunna skydda och avskärma sig från detta ”väsen” som de inte 

känner någon samhörighet med, som man kan se i Katri Kronlunds teorier där hon pratar om 

att vissa normer och värderingar är otroligt svåra att ändra på. Det är för alla människor 

oberoende av kultur eller ursprung svårt att ändra sina invanda normer (Kronlund:2001:146-

147). I min forskning kan man tydligt se att både de med ickenordiskt och nordiskt utseende 

har upplevt och sett med egna ögon att det förekommer särbehandlingar i samhället, alla dem 

med ett ickenordiskt utseende hade upplevt diskriminering vid kontakt med olika institutioner 

eller myndigheter och även vid möte med främmande människor på gatan eller i affären. De 

med nordiskt utseende hade själva varit med och sett diskrimineringen och hade också en tro 

om att det förekom, till exempel vid kontakt med bostadsköer, här kan man dra paralleller till 

den undersökning som gjordes om diskriminering av invandrare vid bostadssökande i DN. 

Enligt den här undersökningen så sker det diskriminering i stor utsträckning när de med ett 

ickesvenskt namn söker bostad (Dagens Nyheter debatt:07-03-19), detta kan vi se att mina 

intervjupersoner har upplevt och sett själva. Här är det inte utseendet som spelar roll utan det 
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är faktiskt namnet, men undersökningen hade ju också gjorts per telefon. Här hade det varit 

intressant att se om ett ickenordiskt utseende med ett svenskt namn hade spelat någon roll vid 

personlig kontakt med mäklare. Även i den andra studien som jag har med i min bakgrund om 

upplevelsen av etnisk diskriminering av utrikes födda (www.integrationsverket.se), kan man 

se likheter och även olikheter. I den undersökningen så kände personerna sig mest 

diskriminering i arbetssammanhang, och då de handlar i affären. Mina informanter hade 

liknande upplevelse men vissa hade också blivit väldigt särbehandlade inom sjukvården, 

vilket jag reagerade på. Det var mer tydliga påhopp där och inte så mycket osynlig rasism.  

Det som var intressant att se var att de med ett ickenordiskt utseende ansåg att det förekom 

diskriminering pga. av utseendet medan de med ett nordiskt utseende ansåg att den 

diskrimineringen berodde på att de hette något osvenskt. Att det var de krångliga namnen som 

försvårade det för dem och inte så mycket utseendet. Det skulle ha varit intressant att 

undersöka om de som har ett ganska nordiskt utseende men har ett osvenskt och krångligt 

namn upplever diskriminering i samma utsträckning som de med ett typiskt ickenordiskt 

utseende. Det skulle också vara intressant att få en infallsvinkel av någon med ett ickenordiskt 

utseende som har ett typiskt svenskt namn.  

Det som är intressant är att en av personerna med ickenordiskt utseende är psykolog, och 

innan människor vet detta så behandlar de honom på ett visst sätt, mer nedlåtande, de kan t.ex. 

antyda att han pratar väldigt bra svenska, även om han är uppvuxen i Sverige, när de sedan får 

reda på hans yrkestitel blir attityden helt annorlunda. Här kan man se att Bourdieus teorier om 

kapital har en betydlig inverkan på vårt samhälle och på vårt sätt att se vad som är bra och 

dåligt. Att ha högt kapitalvärde är detsamma som att ha hög status i Sverige men att ha ett 

ickenordiskt utseende anses inte som hög status ( Kronlund:2003:162). Om man ska tolka 

kapitalteorin som Kronlund diskuterar så är den här kombinationen konstigt för människor, att 

vara icke svensk och ha ett högt värde i kapitalform är inte en normal blandning för 

”svenskarna”. De vet inte hur de ska förhålla sig till personen i fråga pga. att det är något nytt 

och främmande. mina intervjupersoner har beskrivit sin situation så att man kan tolka den som 

att de är inte välkomna in det svenska fältet, de blir ifrågasatta och dåligt bemötta inom fältet, 

människorna utövar sitt symboliska våld över dessa människor som inte har samma 

möjligheter bara pga. av sitt utseende och namn. De har möjligheten att utnyttja sitt 

symboliska våld eftersom de med ett ickenordiskt utseende och namn alltid ligger längst ner i 

hierarkin vid alla institutioner och myndigheter. Genom att alla fortsätter med sitt symboliska 

våld så kommer alltid problemet att finnas, om inte människor börjar se alla som jämlika. Jag 

tror och har märkt att ju längre tiden går så blir vi människor öppnare, även om det alltid 
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kommer att finnas fördomar. Skillnaden är att människor börjar blir mer och mer 

uppmärksamma på problemet, fler säger ifrån och det öppnas föreningar som arbetar mot 

diskriminering. Man har mer rättigheter och kan säga ifrån mer nu när samhället börjar bli lite 

mer jämställt.  

Enligt en studie så hade de med arabiskt namn fem gånger svårare att söka lägenhet än de med 

ett svenskt namn. Enligt en intervjuperson så tyckte en bovärd att somalier var snuskiga och 

att de hängde upp kött i lägenheten, om bovärdarna har en förutfattad bild av somalier så 

generaliseras detta även till andra ”invandrare”, detta innebär att det alltid kommer att 

förekomma diskriminering på bostadsmarknaden och då även på andra ställen eftersom 

många människor har fördomar och det är svårt att ändra tankegångar om man är så invand 

vid dem. 

Enligt socialpsykologins teorier så har vi människor svårt att ändra på våra normer, mest då 

när det gäller religion, familjeförhållande och barnuppfostran ( Kronlund:2001:146.-147). 

Detta gäller då alla människor, så det är ju självklart svårt för de människor som kommer hit 

att bara ändra sina normer till våra. Det tar tid och då kommer många från fruktansvärda 

förhållanden såsom krig och misär och kanske mår mycket psykiskt dåligt då en människa 

inte är i stånd att ändra på sitt habitus och insocialiserade koder, värderingar och normer.  

Det är också svårt för människor att ta till sig andras normer och värderingar, speciellt om 

man är trångsynt vilket kan vara vanligt om man inte är van vid en situation eller inte har sett 

så mycket av andra länders kulturer. Detta leder då till att andras kulturer och normer inte 

accepteras. Detta leder i sin tur till att vi ser kulturella skillnader och kategoriserar individer i 

olika kulturella fack. Vi har haft invandring väldigt länge i Sverige så man kan ju undra hur 

många år det tar för oss svenskar att vänja oss vid andras normer och värderingar. Jag tror att 

eftersom det är många som i dag som lever tillsammans med människor från andra kulturer 

och skaffar barn, allt blir en blandning av kulturer, normer och värderingar. På grund av att 

denna förändring sker så kommer vi också att förändra vår blid av kulturer och dagens 

ungdomar kommer att växa upp med mindre förutfattade meningar och fördomar vilket 

kommer att flyttas vidare till deras barn och barnbarn. I Canada har de kommit mycket längre 

i sin utveckling av integrering och sin syn på andra kulturer och invandring. Alla behandlas 

här lika och ses som tillgångar istället för ett besvär. Och det mest viktiga av allt, alla ses som 

kanadensare oberoende av färg, språk och religion! Detta kan bero på att de har haft 

invandring längre än Sverige och att det kommer så många människor varje dag. Om mer än 

hälftern har ursprung från ett annat land och kultur så är det svårt att diskriminera, det skulle 

ta upp hela din tid. I Sverige har vi inte alls lika många invånare och det är mer utspritt med 
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människor. Enligt undersökningen om diskriminering vid bostadssökande så visade den på att 

det var mest diskriminering utanför storstäderna (Dagens Nyheter debatt:07-03-19). Det 

förekommer alltså mer diskriminering i små städer där det inte finns lika många invandrare. 

Så man skulle kunna dra en slutsats att ju mer ”blandat” det är med kulturer desto mindre 

diskriminering och rasism. Alltså är Kanadensarna mer öppna eftersom det är så pass många 

olika kulturer blandade. Medan i Sverige har vi inte det så. Här ser vi inte människor i Sverige 

som svenskar, inte ens de som är födda här fast inte har ett nordiskt utseende. En intressant 

fråga hade varit när gränsen går för att vara svensk.  

Det som jag personligen har märkt av är att människor i samhället som ses som 

”orginalsvenskar” faktiskt snarare vill se på motsatserna än sina likheter med invandrare.  

Mina studier visar också på just detta att samhället har tendenser att visa på motsatser mellan 

svenskar och ickesvenskar genom att förtydliga och fråga dem vilket land de kommer ifrån 

eller att det finns kulturella skillnader. Politiken är också gjord så att invandrare skiljs från 

svenskarna, bla genom segregation ibland bostadsområdena. Vi har också sett exempel på att 

bla. en invandrad läkare inte får jobb som läkare i Sverige utan kanske som städare eller 

sjuksköterska. Eller att invandrare hamnar på bidrag istället för att komma ut på 

arbetsmarknaden.  

 

Enligt den svenska politiska makten så ska Sverige vara ett jämställt land där alla är 

integrerade med alla och ingen ska ses som en outstander, alla ska vara med i det svenska 

gänget. Integrationspolitiken tycker jag är ett misslyckande då man ser tydligt att 

integreringen inte fungerar och det är det svenska folket som har orsakat det under ledning av 

den ledande politiska makten. I Sverige så förekommer rasism, och speciellt då 

vardagsrasism. Svenskar flyttar inte ofta till invandrartäta bostadsområden, vilket leder till att 

fördomarna fortsätter.  Att då integrationsåtgärderna ska ledas av svenskar gör inte saken 

bättre utan det får oss och våra kulturer att skiljas mer åt eftersom vi vill se mer på 

skillnaderna än på likheterna.  

 

 

 

 

 



 30

Sammanfattande avslutning. 
Enligt min studie så anser intervjupersonerna att utseendet har betydelse för inkluderingen i 

det svenska samhället och de hävdar att det förekommer diskriminering i samhället. De med 

ickenordiskt utseende hävdar att utseendet har betydelse, detta gör även de med nordiskt 

utseende men de påstår också att namnet spelar in i större utsträckning än de med ett 

ickenordiskt utseende. Jag har fått liknande resultat på min studie som de tidigare studierna 

som jag visat i min bakgrund. Man kan även se en förklarande psykologisk version av 

problemet med diskriminering om man ser till våra normer och värderingar som lever i vårt 

samhälle. Man kan applicera Bourdieus teorier om att det utövas ett symboliskt våld över de 

underminerade och de får inte tillträde till det svenska fältet på vårt samhälle. Jag kan utifrån 

min kvalitativa intervjustudie tillsammans med tidigare forskning bekräfta mina antaganden 

och få svar på min problemformulering.   
 

Diskussion. 
I alla tider har det funnits orättvisor, diskriminering och ojämställdhet. Ett mycket 

ihågkommet exempel är nazitysklands ohyggliga historia. Mycket har hänt sedan den tiden 

som inte var allt för länge sedan. I världen idag förekommer många orättvisor och förfärliga 

brott utförs. Men här i Sverige, vad händer här i vårt trygga, fredliga land som verkar så 

harmoniskt och jämställt på utsidan. Under denna fredliga yta hittar vi praktexempel på 

diskriminering, orättvisor och ojämställdhet. Dagligen vräker vi detta på varandra utan att 

kanske riktigt reflektera vad vi gör, säger och utsätter andra individer för. Kvinnor, unga och 

invandrare/(ickenordiskt utseende) får uppleva detta. Varje dag får de med ett ickenordiskt 

utseende eller namn uppleva dessa orättvisor på en mängd olika sätt. Då genom att de 

särbehandlas på olika sätt. I min studie har jag kommit i kontakt med många bevis för detta 

och jag har även bekräftat mina antaganden om att det förekommer diskriminering av de med 

ickenordiskt utseende och att ett ickenordiskt utseende har betydelse i inkluderingen i 

samhället. Varför jag skriver ickenordiskt utseende är därför att även de som är födda här och 

inte har invandrat, som pratar flytande svenska utan någon som helst brytning, ses inte som 

svenskar pga. sitt ickenordiska utseende. Vad kan vi då göra för att bli av med detta problem? 

Ja enligt en mängd olika människor så finns det här problemet inbakat i vår vardag och i vår 

dagliga interaktion med andra individer. Det är små osynliga rasistiska gester. Det problemet 

är inte så lätt att besegra. Den här dolda vardagsrasismen, den som förekommer dagligen och 

som de möter på Ica då någon tittar misstänksamt på dem som om de skulle sno något. Eller 
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när någon torkar sin hand efter att de hälsat på dem. Vissa tror att du inte kan prata svenska 

om du har ett efternamn med z eller y i. Det är dessa förutfattade meningar som föder 

fördomar och som låter dem fortgå. De förklarar problemet med att det är en annan kultur och 

att det är normalt för dem att bete sig på ett speciellt sätt, t.ex. slå sin fru. Kulturkrockar är ett 

vanligt förekommande ord.  

På diskrimineringsombudsmannens hemsida kan man läsa om en mängd personer som har 

blivit diskriminerade av olika anledningar och man drar efter andan för vissa. Att människor 

är kapabla att göra sådana absurda företeelser är för mig helt fruktansvärt.  

I mina intervjuer har jag fått fram liknande företeelser som dessa personer har varit med om, 

det verkar som att alla man frågor med ett ickenordiskt utseende alltid någon gång har varit 

med om någon slags diskriminering.  I en intervju från aftonbladen som gjordes med 

nationaldemokraterna kan man läsa att de tycker så här i frågan om att de vill starta ett dagis 

för bara svenska barn. 

 
”Det här dagiset skulle alltså vara stängt för barn med invandrarbakgrund? 

  – Ja. Invandrarbarn ska inte integreras i det svenska samhället. Då blir de rotlösa och 

riskerar att hamna i kriminalitet. Att de inte integreras är ju också en förutsättning för att de 

ska kunna åka tillbaka.” 

Nationaldemokraterna i en intervju från Aftonbladet den 14 maj 2007 om att de vill starta en 

friskola för bara ”svenska barn”. 

 

Hur kan vi i sverige tillåta att dessa ens får en enda röst från oss i valet. Det är helt absurt att 

det ens kan förekomma sådana här tankar. Men enligt mina och andras studier så är det 

”vanliga” människor som utsätter andra för vardagsrasism. Det kommer att fortgå tills 

vardagsrasismen inte är vardag längre utan den måste hela tiden uppmärksammas för att 

kunna få ett stopp på den. Vi måste bryta våra rotade normer och värderingar, men det är bara 

vi själva som kan öppna ögonen och förändra detta.  
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Bilaga: 
 
 
Intervjufrågor: 

 

1. Vilken roll/betydelse tror du att ett "icke-nordiskt" utseende  

   har när det gäller inkludering i det svenska samhället?  

 

2. Vilken roll/betydelse tror du att ett ”nordiskt" utseende 

   har när det gäller inkludering i det svenska samhället?  

 

3a. vad tänker du på när du hör ordet diskriminering? 

 

b. vad innebär diskriminering för dig? 

 

c. Anser du att det förekommer diskriminering, i så fall när och på vilket sätt? 

 

4. Har du varit med om den här typen av diskriminering själv? 

 

5. Har du upplevt diskriminering på arbetsplatser?   

 

På arbetsförmedlingen? 

På restaurang eller krog? 

När du åker tunnelbana, buss eller tåg? 

Vid kontakt med polisen?  

Hos vårdcentral och sjukhus? 

Vid kontakt med bostadsföretag och mäklare? 

 

 

 


