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Abstract 
 

This thesis aims to explore how identity takes shape within mixed race persons whom have 

Latin American background, in today’s Sweden, based on four individual in-depth interviews. 

The central characters in this paper were found through a convenience sample within my circle 

of acquaintances, due to the limited framework of this thesis. Six themes were found through 

coding and thematising: questioning Swedishness, invisible camouflage, it is positive to be 

mixed, internalized racism, to (en)counter racism and nothing to 100 %.  By means of a feminist 

phenomenological approach, this thesis has shown that being mixed race creates an ethnic 

insecurity and a contingency in one’s own identity formation, since the experience of being 

Swedish constantly is questioned based on physical appearance and/or name. However, all of 

the informants also experienced joy in having several backgrounds; it was seen as empowering, 

a possibility and a contribution to the generally white Swedishness. In that way the informants’ 

refusal to conform to the limiting norms of Swedishness, can be seen as a transcendency of the 

Swedish hegemony and an expansion of what it means to be Swedish. 

 

Esta tesis trata de explorar como la identidad se crea dentro de personas de raza mixta, quienes 

tienen origen de América Latina, en Suecia hoy, basado en cuatro entrevistas profundas. Las 

personas centrales en este ensayo los encontré usando una muestra de conveniencia, ya que el 

esbozo era restringido. Yo conozco a lxs informantes. Seis temas se cristalizaron a través de 

codificar y tematizar: Suequidad que es dudoso, camuflaje invisible, ser mixto es positivo, 

racismo internalizado, enfrentar racismo y nada hasta 100 %. Por lo medio de un enfoque 

fenomenológico feminista, esta tesis ha encontrado que ser raza mixta crea una inseguridad 

étnica y contingencia en la formación de identidad en ellas, ya que la experiencia de ser suecx 

constantemente es dudosa basado en apariencia física y/o nombre. Sin embargo, todas lxs 

informantes también sintieron alegría en tener varios orígenes; era visto como un poder, una 

posibilidad y una contribución a la suequidad, que en general es blanca. De esa manera el 

rechazo de adaptarse a las normas de suequidad limitativas de lxs informantes, puede ser visto 

como una trascendencia de la hegemonía sueca y una expansión de lo que significa ser suecx. 

 

Keywords/Palabras clave: mixed race, biracial, latinx, latina, Latin American, critical race 

studies, critical mixed race studies, race, latina feminist phenomenology, blandad, 

mellanförskap, latinamerikansk feministisk fenomenologi. 



3 
 

Innehållsförteckning 
Abstract ................................................................................................................................................. 2 

Förord .................................................................................................................................................... 4 

1. Inledning ........................................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 7 

1.3 Disposition..................................................................................................................................... 7 

2. Metod och material ........................................................................................................................ 8 

2.1 Validitet ......................................................................................................................................... 9 

2.2 Reliabilitet och generaliserbarhet ................................................................................................ 10 

2.3 Etiska överväganden .................................................................................................................... 10 

2.4 Fenomenologi som metod ........................................................................................................... 11 

2.4.1 Förstapersonsperspektiv............................................................................................................ 11 

2.4.2 Den levda kroppen ................................................................................................................... 12 

2.4.3 Orientering .............................................................................................................................. 12 

2.4.4 Multipla jag ............................................................................................................................. 13 

3. Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................................ 13 

3.1 Svenskhet och rasifiering i dagens Sverige ................................................................................. 14 

3.2 Blandad identitet och ras ............................................................................................................. 16 

3.3 Latinidad ...................................................................................................................................... 18 

3.4 Blandade orienteringar ................................................................................................................ 19 

4. Analys: ”Det spelar ingen roll hur jag ser mig för ingen annan ser mig som svensk” 19 

4.1 Svenskhet som ifrågasätts ........................................................................................................... 20 

4.2 Osynligt kamouflage ................................................................................................................... 23 

4.3 Att vara blandad är positivt ......................................................................................................... 25 

4.4 Internaliserad rasism .................................................................................................................... 28 

4.5 Att (be)möta rasism ..................................................................................................................... 32 

4.6 Inget till 100 % ............................................................................................................................ 38 

5. Avslutande diskussion ................................................................................................................. 42 

Referenser ........................................................................................................................................... 45 

Otryckta källor ................................................................................................................................... 45 

Intervjuer ....................................................................................................................................... 45 

Elektroniska källor ........................................................................................................................ 45 

Tryckta källor .................................................................................................................................... 46 

Bilagor ................................................................................................................................................. 48 

Bilaga 1 ............................................................................................................................................. 48 



4 
 

 

 

Förord 

 

 

Oändligt många tack till… 

Jessiki, Mini, Sabina och mina barndomsvänner i ÖTG för ständigt stöd och givande 

perspektiv. 

Informanterna i denna uppsats, vilken inte hade funnits utan er. 

Min handledare Malin Ah-King. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Inledning 

 
Att få ingå i och tillhöra svenskheten blir...det allra viktigaste av alla vita 

privilegier i ett svenskt nutidssammanhang med allt vad det innebär av 

materiella, psykologiska, sociala och kulturella och politiska fördelar och 

möjligheter att kunna leva ett bra liv (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani och León 

Rosales, 2012, s. 29).  

 

Denna uppsats ämnar utforska identitetsskapandet hos blandade (mixed race) personer med 

latinamerikansk bakgrund med hjälp av feministisk fenomenologi som metod. Studien skulle 

kunna utgöra ett viktigt komplement till det fåtal svenska studier om blandade som finns, som 

har mer medicinska och demografiska perspektiv. Fyra blandade personer med 

latinamerikanskt påbrå har valts ut för individuella djupintervjuer genom ett 

bekvämlighetsurval. Anledningen till att fokus hamnade på personer med latinamerikanskt 

bakgrund beror dels på personligt intresse, samt att det är en viktig grupp som inte belyses i 

särskilt stor utsträckning, dels på att det ger möjlighet att använda tidigare forskning med 

feministisk fenomenologi som metod, och då särskilt latina-feministisk sådan. För att få en 

bakgrund till hur det ser ut för blandade och så kallade invandrare i Sverige följer här en mer 

demografisk beskrivning av läget i Sverige, följt av min personliga berättelse som blandad. 

Sverige är splittrat. Och inte bara Sverige, hela världen kan upplevas som splittrad med 

ständigt ökade motsättningar mellan folkgrupper, konflikter och krig. Många flyr, många 

tvingas fly, och lämnar allt bakom sig. Många har flytt och lämnat allt bakom sig. Vissa 

lämnar allt bakom sig för något nytt utan att fly. En del kom till Sverige för länge sedan. 

Somliga av dessa personer, som brukar kallas för invandrare, har fått barn, vilka i sin tur kan 

ha fått barn och så vidare. Gränsen för när de som invandrar slutar kallas för invandrare är 

oklar: det brukar oftast vara livslångt om en är icke-vit. Deras barn blir andra generationens 

invandrare, barnbarnen tredje generationens invandrare. Hur länge vissa människor räknas 

till kategorin invandrare är ovisst. Gränsen blir än mer oklar när endast en förälder har 

invandrat, medan den andra anses svensk. Eller när den som föds i Sverige aldrig någonsin 

har besökt förälderns eller föräldrarnas hemland. Andra adopteras vidare från andra länder.  

År 2008 bestod Sveriges befolkning av 7 procent med en utrikes född förälder och 4 

procent med två utrikes födda föräldrar (Statistiska Centralbyrån, hädanefter refererad till som 

SCB, 2010a). År 2014 var 21 procent av befolkningen i Sverige födda utomlands, men i 

denna siffra räknas paradoxalt nog också de som är födda i Sverige men som har två utrikes 
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födda föräldrar (SCB, 2015). År 2010 var vidare fem procent av alla utrikes födda i Sverige 

sydamerikaner (SCB:s definition – oklart om exempelvis centralamerikaner ingår här), vilket 

inte inkluderar alla blandade och så kallat andra och tredje generationen med 

sydamerikanskt/latinamerikanskt påbrå som finns i Sverige (SCB, 2010b).  

SCB kom 2010 för första, och hittills enda, gången ut med en rapport om demografiska 

beteenden hos inrikes födda personer med en eller två utrikes födda föräldrar. Denna rapport 

visar bland annat att dessa personer har något lägre betyg i grundskolan än de med inrikes 

födda föräldrar, att de oftare är överkvalificerade för sina yrken jämfört med dem som har 

båda föräldrarna födda i Sverige, att de föder färre barn än såväl personer med inrikes födda 

föräldrar som personer som är födda utomlands, att de oftare utvandrar än personer med båda 

föräldrarna födda i Sverige, att de oftare bor i storstadsregioner och oftare har högre dödlighet 

än de som har båda föräldrarna födda i Sverige. Det sistnämnda antas kunna bero på fler 

faktorer än enbart bakgrund, såsom lägre utbildningsnivå (SCB, 2010a). Enligt Hübinette 

(2010) har vidare icke-vita adopterade och icke-vita blandade individer oftare mer psykisk 

ohälsa samt riskerar oftare att drabbas av missbruk, ätstörningar, självskadebeteende och 

självmord, än de som har föräldrar som är födda i Sverige eller Danmark (en av studierna 

Hübinette hänvisar till är dansk).  

Jag kommer nu berätta om mig själv. Jag har en svensk mamma och en nicaraguansk 

pappa. I tonåren var min identitet ganska självklar: jag var kanske till och med mer blatte än 

svenne. Jag hade mitt gäng som alla bestod av personer som rasifierades, många av dem också 

blandade, som jag. Vi var så olika men ändå så lika: ingen av oss passade riktigt in. Det 

sammanförde oss. På senare år frågar jag mig, mer än på länge, vem jag är. Jag känner mig 

inte lika självklar som förut. Jag är vit. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Jag är oerhört 

privilegierad och är tacksam över det. Jag är tacksam över att inte ständigt bemötas av hat och 

hot i min vardag. Det blir tydligt att trots att jag är vit, så påverkas också den del av min 

identitet som är latinamerikansk av att som regel inte bekräftas. Ibland till den grad att jag 

själv ifrågasätter vem jag är och om jag har rätt att ha både en svensk och en latinamerikansk 

identitet.  

Bortanför, eller kanske mitt emellan svensk och invandrare, finns således personer 

som jag. Vi som skulle kunna räknas som blandade eller med de mer nordamerikanska 

termerna mixed race och biracial, samt har upplevelser av mellanförskap. Mellanförskap 

skulle kunna beskrivas som en känsla av att vara en del av flera kulturer, men inte ha fullt 

tillträde till desamma (Mellanförskapet, u. å.). I stor utsträckning saknas vidare forskning på 

blandade personer (Hübinette, 2010), särskilt vad gäller identitetsskapande. Mot bakgrund av 
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detta kommer denna kandidatuppsats fokusera på identitetsskapande hos blandade personer 

med latinamerikanskt påbrå. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att utforska identitetsskapande hos så kallat blandade personer, 

eller personer med mixed race, som har latinamerikanskt påbrå. Detta mot bakgrund av att det 

i stor utsträckning saknas forskning på området blandade, särskilt vad gäller kvalitativa 

studier på vuxna blandade personer (Hübinette, 2010).  

Forskningsfrågorna i denna uppsats lyder: 

 

 Hur skapar blandade (mixed race) personer med latinamerikanskt påbrå identitet i 

Sverige? 

 På vilket sätt har identitet(erna) eventuellt tagit sig olika uttryck under livets lopp? 

 På vilket sätt påverkar den levda kroppen synen på vem en är? 

 Vad innebär det att internalisera rasistiska strukturer? 

 Hur formas rasifierade objekt/subjekt? 

 

1.3 Disposition 
 

Efter att det i inledningen har givits en mer demografisk och personlig grund till uppsatsen, 

samt att syftet och forskningsfrågorna presenterats, följer här en kort redogörelse för studiens 

disposition. I metod- och materialdelen presenteras informanterna och tillvägagångssätt inför, 

under och efter intervjuerna. Intervjusituationerna granskas kritiskt genom att se till validitet, 

reliabilitet och etiska aspekter. Därefter följer en beskrivning av essentiella metodologiska 

utgångspunkter som berör denna uppsats (latina-)feministiska fenomenologiska ansats.  

De teoretiska utgångspunkterna syftar till att 1) ge en introduktion till tidigare 

forskning, som också kan bidra till att öka förståelsen för analysen som följer, samt sätta den i 

en svensk kontext, 2) redogöra för mer specifika teorier kring blandadhet och latinidad, som 

är fokus för denna studie. Därefter följer analysen, som är uppdelad i sex ur intervjuerna 

utkristalliserade teman; svenskhet som ifrågasätts, osynligt kamouflage, att vara blandad är 

positivt, internaliserad rasism, att (be)möta rasism och inget till 100 %. Avslutningsvis följer 

en sammanfattning av analysens resultat och en fördjupande avslutande diskussion, som 

också inkluderar förslag på vidare forskning.  
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2. Metod och material 
 

Denna studies empiri är baserad på fyra individuella kvalitativa djupintervjuer och har 

feministisk fenomenologi som metod. Mer om metodologin följer senare i detta avsnitt. 

Intervjuerna varade mellan en timme och tio minuter och två och en halv timme. Genom 

att tillämpa närhetsprincipen fann jag informanter. Detta bekvämlighetsurval motiverades av 

att studien var begränsad tidsmässigt. Samtliga är bekanta till mig, förutom en, som är en vän. 

Denna vän valdes efter att en tidigare informant ställde in med kort varsel. Intervjun med 

vännen utfördes via telefon. Detta kan naturligtvis ha påverkat reliabiliteten, då själva den 

fysiska närvaron gick förlorad. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon. Alla utom 

telefonintervjun utfördes på en plats som informanterna själva valt, i strävan efter att få dem 

att känna sig så bekväma som möjligt.  

Jag kontaktade informanterna via Facebook och sms och gav dem enbart så mycket 

information som ansågs nödvändig. De fick veta att det handlade om identitetsskapande, 

eventuella upplevelser av mellanförskap och att informanterna jag sökte var blandade, eller 

mixed race, personer med latinamerikanskt påbrå. Information om begreppet mellanförskap 

gavs dem genom att länka till http://spraktidningen.se/artiklar/2009/04/mellanforskap. I övrigt 

fick de praktisk information om intervjuns ungefärliga tidsram. 

Informanterna är alla mellan 20 och 30 år och bor i Stockholmsregionen samt Västra 

Götalandsregionen. Samtliga är så kallat blandade, då de alla har en förälder från 

Latinamerika. Alla utom Alicia har dessutom ytterligare en förälder från ett annat land än 

Sverige. Anastasia och Mika är födda i andra europeiska länder än Sverige, medan Alicia och 

Yasmin är födda i Sverige. De är alla är högutbildade. En av dem arbetar och tre studerar. 

Tematiseringen och kodningen gick till på så vis att meningssystem och stycken ur 

intervjuerna har kondenserats ned till enstaka meningsbärande ord. Jag kodade intervjuerna 

var och en för sig, samt genom att jämföra intervjuerna sinsemellan. Genom att koda och 

tematisera de fyra intervjuerna framkom sex teman. De flesta var gemensamma för alla eller 

flera av informanterna. Följande teman framkom; svenskhet som ifrågasätts, osynligt 

kamouflage, att vara blandad är positivt, internaliserad rasism, att (be)möta rasism, samt 

inget till 100 %. Exempel på kodning och tematisering följer nedan. 

 

“När jag var liten var det alltid...svårt för mig att acceptera mitt namn för jag tyckte ju att alla 

andra hette Elsa, Anna eller nåt annat svenskt. /---/ Jag har alltid tyckt: shit, mitt namn är ju så 

http://spraktidningen.se/artiklar/2009/04/mellanforskap
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himla svårt.”  (Anastasia) → svårt att acceptera sitt namn som liten → att känna sig 

annorlunda → svenskhet som ifrågasätts 

 

I sökandet efter tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter hade jag viss kunskap om 

några av de mest framstående inom fältet fenomenologi och/eller kritiska ras- och 

vithetsstudier, däribland Sara Ahmed, Catrin Lundström och Frantz Fanon. Mariana Ortega 

och Linda Martín Alcoff tillför ytterligare perspektiv genom sin litteratur som dessutom 

behandlar latina-studier. Framför allt Ahmeds och Martín Alcoffs teorier användes som 

utgångspunkter i denna studie. Jag sökte även i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, och i 

Stockholms universitetsbiblioteks internationella databaser efter lämplig litteratur, då med 

sökord som mellanförskap, mixed race, phenomenology, latina och race. Relativt mycket 

litteratur tycks finnas inom området ras och fenomenologi, men just mellanförskap, samt 

blandadhet i kombination med fenomenologi gav mycket få sökresultat. Här fann jag dock 

Ortegas In-Between: Latina Feminist Phenomenology, Multiplicity and the Self, som används 

i denna studie. Min uppsatshandledare gav mig ytterligare litteratur: Anna Adeniji. 

 

2.1 Validitet 
 

Validitet refererar till hur “sann” och giltig en studie är: om metoden undersöker det den ska 

undersöka. Validitet kan ses som “hantverksskicklighet” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 297). 

I denna uppsats utgick jag icke desto mindre från att all kunskapsproduktion är situerad 

(Haraway, 1988), det vill säga att objektivitet alltid är förkroppsligad. Detta då sinnena hänger 

samman med kroppen – således är all kunskapsproduktion subjektiv (Haraway, 1988). Det 

ligger dock hantverksskicklighet i att söka kontrollera, ifrågasätta och teoretisera kring 

intervjuresultaten. Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av en semistrukturerad 

intervjumetod, där följdfrågor ingick (se Bilaga 1). Intervjufrågorna som ställdes skapades 

med hjälp av Kvale och Brinkmanns (2014) intervjutabell (tabell 7.1, s. 174), där 

forskningsfrågorna genererade intervjufrågor, samt genom att utgå från mitt 

genusvetenskapliga forskningsarbete i Genusvetenskap II (se Chavarría Persson, 2016), som 

bestod i en kvalitativ litteraturstudie om mellanförskap med fenomenologiskt fokus.  
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2.2 Reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Vad gäller reliabilitet är det omöjligt för en annan forskare att reproducera denna studie, 

eftersom kunskapsproduktion är situerad. En annan forskare skulle påverka informanterna på 

ett annat sätt än jag och vice versa, baserat på hens utseende, ras/etnictitet, hens sätt att 

bemöta informanterna och så vidare. Sålunda skulle en annan forskare inte kunna få exakt 

samma resultat. Det gjorde dock inte denna studie mindre tillförlitlig, då min subjektivitet kan 

ha bidragit positivt till studiens resultat (se utförligare förklaring under etikrubriken). Ledande 

frågor kan ha påverkat resultatet i denna uppsats, men var likaså svåra att frångå. Att i viss 

utsträckning ha improviserat frågor i intervjusituationerna kan ha lett till att viktig information 

har framkommit som annars skulle ha undgåtts (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Då denna uppsats enbart var baserad på fyra informanters utsagor blir 

generaliserbarhet knappast möjlig. Då varje person och situation är unik kan generaliserbarhet 

kritiseras, oavsett hur reliabel och valid en studie är. Det går emellertid att generalisera också 

utifrån enskilda fall (Kvale & Brinkmann, 2014). Möjligen skulle denna uppsats ha kunnat stå 

för en naturalistisk generalisering, där “tyst kunskap övergår till explicit påståendekunskap” 

och utvecklas ur den personliga erfarenheten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 311). 

 

2.3 Etiska överväganden  
 

Det faktum att jag mer eller mindre kände informanterna kan ha påverkat denna studies 

reliabilitet. Detta kan ha bidragit till att informanterna kan ha berättat mer, eventuellt mer än 

vad de ville, än vad de skulle ha gjort om de inte känt mig (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är 

emellertid också sannolikt att de, just på grund av att de mer eller mindre kände mig, också 

upplevde större tillit till mig i forskarrollen och vågade berätta mer än de annars skulle ha 

känt sig bekväma med. Vissa frågor var av känslig art, varför informanternas 

bekantskap/vänskap med mig också kan ha varit fundamental. Det är emellertid omöjligt att 

frångå att en som forskare sannolikt kan påverka informanterna på flertalet olika sätt. Jag 

strävade i intervjusituationerna och under uppsatsens tillblivelse efter professionalitet så långt 

det var möjligt.  

Informanterna fick information om att de skulle behandlas så konfidentiellt som 

möjligt i uppsatsen och de gav sitt informerade samtycke, det vill säga att informanterna gavs 

information om på vilket sätt och till vad intervjuerna skulle användas (Kvale & Brinkmann, 

2014). Sannolikt kommer de negativa konsekvenserna av informanternas deltagande i denna 

uppsats tillblivelse vara små. Möjligen kan intervjuerna ha varit påfrestande och mer eller 
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mindre känsloladdade, men jag strävade efter att känna in informanternas tillstånd, någon 

gång även verbalt. Samtliga informanter uttryckte sig i positiva ordalag om uppsatsens 

betydelse för dem.  

Uppsatsens uppkomst är sprungen ur en lucka i forskningen, men minst lika mycket ur 

mitt personliga intresse som blandad. Att positionera mig som forskare kan ge ökad 

transparens. Jag har som forskare alltid en maktposition och som vit ytterligare en. Andra 

makthierarkier kan ha inverkat, men troligen inte lika påtagligt som de tidigare nämnda. Så 

väl jag som informanterna är högskoleutbildade. Informanterna var dock medvetna om att jag, 

liksom de, också är blandad. I forskarrollen var jag också tvungen att undvika att identifiera 

mig i allt för stor utsträckning med informanterna, då detta kunde påverka möjligheterna till 

kritiska förhållningssätt i kunskapsproduktionen. Ergo: om forskaren inte kan dra en gräns 

mellan sina egna upplevelser och informanternas kan detta inverka negativt på studiens 

reliabilitet.  

 

2.4 Fenomenologi som metod 
 

Feministisk fenomenologi användes som metod i denna studie om identitetsskapande hos 

blandade personer med latinamerikansk bakgrund, för att öka förståelsen för informanternas 

narrativ. För att förstå de metodologiska utgångspunkterna kring fenomenologi redovisas här 

de viktiga begrepp som bidrog till analysen av informanternas upplevelser och erfarenheter. 

Fenomenologi är en filosofisk teori och metod som bland annat syftar till att synliggöra 

strukturer av erfarenhet, med utgångspunkt i medvetandet och intentionalitet. Detta gör att det 

är en metod som kan bidra till att öka förståelsen för informanternas livsvärld. Feministisk 

fenomenologi kan visa på hur maktasymmetrier opererar mellan kroppar (Ahmed, 2014). 

Enligt Lisa Folkmarson Käll (2009) existerar dock inte kroppen, icke desto mindre behöver 

kroppens reella mening och de strukturer som kroppar intar analyseras, vilket gjordes i denna 

studie. Metodens främsta utgångspunkt i uppsatsen är förstapersonsperspektiv, den levda 

kroppen, orientering och multipla jag.  

 

2.4.1 Förstapersonsperspektiv 
 

Det fenomenologiska gör det möjligt att utgå från informanternas förstapersonsperspektiv, 

deras omedelbara upplevelser. I mer traditionell fenomenologi parentessätts det personliga 

genom epoché.  Epoché innebär att parentessätta det vardagliga, det som är förgivettaget om 

verkligheten, för att finna erfarandets själva fundament i det som inte är tillgängligt med den 
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vanliga perceptionen (Ahmed, 2014). Ahmed (2014) menar emellertid att fenomenologin kan 

läsas feministiskt och på så vis återgå till det personliga. Denna fenomenologi går därmed 

“bakom” den traditionella fenomenologin; den ser till det som är i bakgrunden, det som har 

varit. I den feministiska/queera fenomenologin är en slutpunkt i själva verket en startpunkt 

(Ahmed, 2014). 

 

2.4.2 Den levda kroppen 
 

Det egna förkroppsligandet sker ur ett förstapersonsperspektiv. En har emellertid som regel 

möjlighet att skifta perspektiv, näst intill till betraktarens dito. Att byta fokus från ett 

tredjepersonsperspektiv på kroppen (som exempelvis en social konstruktion eller biologisk 

entitet) till den levda kroppens perspektiv, med sina omedelbara förnimmelser visavi världen 

och andra, skapar frågor om hur den levda kroppen blir till. Materialiteten i erfarenheterna gör 

sålunda att kroppen måste ses inte bara som en fysisk, inaktiv kropp, utan som en levd kropp 

(Folkmarson Käll, 2009).  Enligt Maurice Merleau-Ponty (i Folkmarson Käll, 2009) har den 

levda kroppen en dubbel tillhörighet; som både subjektiv och objektiv, den formas av andra 

och formar andra. På så vis går det objektiva och subjektiva in i varandra. Den levda kroppen 

är själva grunden till kunskap och att kunna reflektera kring saker. Genom att se till den inre 

relationen mellan subjektet och dess materiella omvärld blir det möjligt att ta ansvar för det en 

vet. Det möjliggör ett situerat kunskapsproducerande, då subjektet aldrig kan inta en neutral 

position. Det synliggör att det som anses “neutralt” och “universellt” i själva verket är både 

vitt och maskulint (Haraway, 1988). 

 

2.4.3 Orientering 
 

Fenomenologin kan synliggöra rasifieringen som gränsmarkör för kroppars möjligheter i den 

vita hegemonins landskap. Vithet blir världslig genom att den orienterar kroppar, som tillåts ta 

olika mycket plats, i skilda riktningar (Ahmed, 2011). Orientering har en nollpunkt, kroppens 

“här”, varifrån världen föds, och gör att en upplever “där” som “där”. På så vis handlar 

orientering om kroppars hemmahörande och närhet dem emellan. Intimitet går i arv i familjer 

och likhet är en effekt av detta. Således ärvs både det som är “bakom” ens födsel, då en 

formas och formar det en kommer i kontakt med. Kroppar anses lika då de till exempel har 

vithet gemensamt (Ahmed, 2011, s. 134).  
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Kroppen är mer eller mindre bekant med världen och dess utbredning. Kroppen 

påverkas också av det den kommer i kontakt med när den orienterar sig. Det som kan nås kan 

sägas avgöras av de normer som följs, som begränsar vad som blir nåbart (Ahmed, 2011).  

Att känna sig bekväm är att känna sig hemma, vilket en känner då en är orienterad. 

Vitheten breder ut sig genom att vita kroppar känner sig bekväma. Vithet är emellertid 

ingenting en kan besitta, även om en kan passera genom den. Då vithet gör att vita kroppar 

känner sig bekväma, ges de handlingsutrymme att fritt orientera sig i världen. När ens vithet 

ifrågasätts blir en hejdad och det fria rörelseutrymmet påverkas. Att med andra ord inte lyckas 

passera genom vitheten, som är i bakgrunden, är att bli ett objekt genom att en vänder sig mot 

den vita världen. Detta innebär att ens rörelsefrihet blir mindre och andra kroppar får mer. 

Dessa kroppar kan hejdas på många olika sätt, vilket gör att vissa kroppar inte anses höra 

hemma och görs till främlingar. När det sker hamnar vitheten i förgrunden (Ahmed, 2011).  

 

2.4.4 Multipla jag 
 

Enligt Ortega (2016) har alla multipla jag, men dessa påverkas av maktrelationerna som får de 

många sociala identiteterna (de multipla jagen) att skapas, förstås och regleras. Skilda sociala 

identiteter kan växla eller betonas mer eller mindre i olika miljöer, vilket också hänger ihop 

med materiella omständigheter. Vissa är bekväma med att ha fragmenterade subjekt, medan 

andra ser en integrering av identiteterna som väsentlig. Att vara-mellan-världar (being-

between-worlds) och att-vara-i-världar (being-in-worlds) och således hela tiden vara 

världsresande gör att den med multipla jag kan inneha multipla medvetanden (Ortega, 2016).  

De multipla jagen kan förstås som tillfälliga och speglar sig gentemot framtiden, 

påverkas av nutiden och informeras av det förflutna. Detta möjliggör jagen att känna sig som 

ett “jag”. Ergo: det multipla jaget är både multipelt och ett på samma gång (Ortega, 2016). 

Ortega (2016) föreslår att existentiell pluralism kan beskriva både individuella och multipla 

drag hos jaget vad gäller jagets varande i olika världar. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Denna studie fokuserar på hur identitet skapas hos fyra blandade personer med 

latinamerikanskt påbrå utifrån ett feministiskt fenomenologiskt perspektiv. För att förstå hur 

sociala identiteter, och framför allt rasmässiga och etniska sådana, kan uppstå och ta sig 



14 
 

uttryck, kommer jag här redogöra för, samt i viss mån granska, relevanta teorier och fakta i 

Catrin Lundströms Svenska latinas: ras, klass och kön i svenskhetens geografi (2007), Anna 

Adenijis Becoming Mixed Race, Black and Sweden (2014), Linda Martín Alcoffs Visible 

identities (2006), samt Sara Ahmeds Mixed Orientations (2014). Det första avsnittet som 

följer syftar till att ge en introduktion till tidigare forskning, som också kan bidra till att öka 

förståelsen för analysen som sedan följer, samt sätter denna uppsats i en svensk kontext. 

Avsnitten som följer om blandadhet och latinidad avser ge en introduktion till uppsatsens 

specifika ramverk. Delar av dessa teoretiska utgångspunkter kommer flätas in i analysen, 

medan andra är avsedda att fungera som en språngbräda in i analysen. 

 

3.1 Svenskhet och rasifiering i dagens Sverige 
 

Lundström (2007) har skrivit sin avhandling om unga tjejer med latinamerikansk bakgrund i 

Sverige. För tjejerna hängde vithet ihop med svenskhet. Framför allt berörde de adopterade 

tjejerna vithetens gränsdragningar då de såg sig som kulturellt svenska men av andra sågs som 

icke-svenska baserat på ras. Svenskhetens vithetskrav gjorde sig påmind genom att tjejerna 

fick frågan om varifrån de kommer. Lundström (2007) visar med hjälp av Sara Ahmeds 

teorier att ifrågasättandet av deras svenskhet skapar främlingar och nationalitet.  

Boendesegregation fungerar som en av de mest tydliga markörerna i 

rasifieringsmekanismerna i Sverige, vilket bidrar till att öka klyftan mellan svenskar och 

invandrare. De tjejer som bor i medelklassområden i Stockholms innerstad kunde använda det 

som ett slags symboliskt kapital och ett tecken på svenskhet. De identifierade sig också som 

mer svenska. För de andra tjejerna, utanför innerstaden, var förorterna deras trygghet, då de 

inte upplevde sig som rasifierade där. För dem var innerstaden en plats där de kände sig 

exkluderade och övervakade. När dessa tjejer förväntades flytta till innerstan för att “förhöja” 

sin klassmässiga status och/eller bli mer svenska, blev de sedda som invandrare eller 

kriminella. Detta menar Lundström (2007) hänger ihop med bostadssegregationen, som 

upprätthålls genom att höra hemma alternativt inte göra det. Att ses som svensk krävde att 

tjejerna tog avstånd från latinamerikansk kultur. Deras berättelser både reproducerade och 

utmanade den svenska samhörighetens hegemoni.  

Lundströms avhandling utgör ett relativt unikt bidrag i det svenska forskningsområdet, 

som tenderar att handla om invandrare och svenskar, med sitt intersektionella fokus på unga 

tjejer i den latinamerikanska diasporans Sverige. Som Lundström (2007) själv 

problematiserar, är hon en vit svensk kvinna utan rötter i Latinamerika, vilket kan ha inverkat 
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på studiens möjligheter. Mot bakgrund av detta bör det understrykas att trots denna uppsats 

relativa likheter med Lundströms avhandling, har den förra informanter som inte enbart är 

tjejer och de är vuxna, och jag som forskare är vit men har latinamerikansk bakgrund.  

 

If it is a white Swedish person asking they usually want an explanation on why my skin 

is dark. If it is a person from West Africa or even Nigeria, where my father is from, they 

want to know so that they can determine my ethnic background (Adeniji, 2014, 

sidnumrering saknas). 

 

Adeniji (2014) har skrivit en essä om hur det är att leva som blandad i Sverige, med en vit 

svensk mamma och en svart nigeriansk pappa. Hon problematiserar att ordet ras i Sverige 

används på ett essentialiserande sätt, som att det handlar om biologi och hudfärg, istället för 

en social kategori. Således är det näst intill omöjligt att tala om rasfrågor i Sverige.  

Sambandet mellan svensk och vit befinner sig i en demografi som förändras snabbt 

och som hänger ihop med färgblindhet. Som exempel tar Adeniji (2014) att demografisk 

statistik i Sverige enbart baseras på ursprungsland och inte ras. Mot bakgrund av det kan 

feministisk fenomenologi, med fokus på den levda kroppen och förstapersonsperspektiv, ses 

som ett högst lämpligt metodval i denna uppsats. Adeniji (2014) menar att det är hennes 

utseende som gör att hon får frågor om varifrån hon kommer till vardags. Den främsta 

gränsdragningen mellan en svensk och en invandrare avgörs av hur vit personen är. Övriga 

intersektioner som klass, kultur, etnicitet, religion och nationalitet kan alla överskridas 

(Adeniji, 2014).  

Etnictitet och ras är inte samma sak, understryker Adeniji (2014), då att tillhöra en 

etnisk grupp betyder att dela samma kultur. Inte förrän det börjar talas om ras går det att förstå 

hur det påverkar socialt och kulturellt. Adeniji (2014) önskar att tala om mixed race, eller 

blandadhet, på ett strategiskt sätt. Hon föreslår att mixed race bör ses som en “unstable, 

indeterminate, fluid and context-dependent category” (Adeniji, 2014, sidnumrering saknas). 

Adeniji (2014) själv har upplevt att hon inte har känt sig hemma i någon rasmässig eller etnisk 

identitet, eftersom hon inte har ansetts tillräckligt vit, tillräckligt svart och så vidare. Genom 

att parafrasera Martín Alcoff (2006), skulle vidare den i Sverige hyllade sekulariteten de facto 

kunna ses som att den bidrog till att se svenskhet som vithet genom att den ersatte kristna 

värderingar med kulturella vanor och traditioner. Detta är ett mycket kontroversiellt och 

kritiskt sätt att se på modernismen, enligt Martín Alcoff (2006). Detta kan problematiseras, då 
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det likställer modernitet med sekularitet. Icke desto mindre är det också de paralleller som 

generellt dras i den så kallade Västvärlden. 

Adeniji (2014) kritiserar David Parkers och Miri Songs syn på att mixed race skulle 

vara den nya, överskridande identiteten som kan övervinna rasism. Adeniji ser det snarare 

som ett sätt att slippa ta ansvar för sitt vita privilegium. Som delvis svensk skriver hon att hon 

har vissa privilegier, som att vara närmare de vita skönhetsidealen samt att hon vet hur hon 

ska bete sig för att ses som svensk.  

Rosi Braidottis (i Adeniji, 2014) begrepp det nomadiska subjektet, som beskriver 

rasmässigt, etniskt och kulturellt mellanförskap och den rotlöshet som många i Europa idag 

upplever. Att vara ett nomadiskt subjekt är ett val: det är att hela tiden vara i rörelse och inte 

fastna i någon rasmässig, kulturell eller etnisk identitet. Det ger en ökad möjlighet att se saker 

ur många perspektiv; den svenskas, invandrarens, den svartas och den vitas. För Adeniji 

(2014) har det nomadiska subjektet varit en positiv identifikationsmöjlighet: ett sätt att sluta 

se på sig själv som ett icke-vitt och/eller icke-svart subjekt. Martín Alcoff (2006) är å sin sida 

kritisk till Braidottis nomadiska subjekt, vilket enligt henne kan ses som ett försök av vita 

feminister att distansera sig från sin vithet. Det nomadiska subjektet är ett försök att assimilera 

den blandade identiteten, då nomaden inte hänger samman med något samhälle och snarare 

kan ses som att det skildrar avsaknad av identitet istället för en mångsidig, komplex identitet 

(Martín Alcoff, 2006). 

Adenijis bidrag är en vital del i forskningen som, som tidigare nämnt, är näst intill 

obefintlig vad gäller blandade personer (Hübinette, 2010). Trots att denna uppsats har fokus 

på personer med rötter i Latinamerika, finns många likheter med Adenijis egna erfarenheter. 

Denna uppsats kan bidra till ett något mer utvidgat forskningsfält inom området.   

 

3.2 Blandad identitet och ras 
 

Mixed identity can cause cognitive dissonance and fragemented selves (Martín Alcoff, 

2006, s. ix) 

 

Utgångspunkt i denna studie är att identitet och subjekt konstrueras av sina erfarenheter 

(Ortega, 2016). Sociala identiteter är således relationella, kontextuella och grundläggande för 

en känsla av jag. Rasmässig identitet, specifikt, är ett icke-essentiellt och kontextberoende 

drag hos varje person. Ras är inte enbart social, utan i högsta grad fysisk; det är en levd 

materiell erfarenhet, som avgör ekonomisk och politisk status. Sociala identiteter kan inte 
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studeras utan att se till kroppars synliga identiteter, menar Martín Alcoff (2006). De 

rasmässiga identiteter och genus/könsidentiteter som inte syns skapar rädsla och obehag 

(Martín Alcoff, 2006).   

 

I am the slave not of the ”idea” that others have of me but of my own appearance 

(Frantz Fanon, refererad till i Martín Alcoff, 2006, s. ix). 

 

Merleau-Pontys (i Martín Alcoff, 2006, s. 108) begrepp den vanemässiga [habitual] kroppen 

är användbart här, då saker som tas för vana att göra, som att cykla, skapar fysiska beteenden 

som blir omedvetna efter längre tid. På samma sätt skapar ras vanor som sätter sig i kroppen 

på ett sådant vis att de uppfattas som naturliga. Således är de mycket svårföränderliga. Enligt 

Merleau-Ponty (i Martín Alcoff, 2006, s. 109) är kunskap alltid ofärdig, då erfarenhet och 

mening alltid är pågående och kontextuell. Världen, som består av fenomen, går hela tiden 

tillbaka till sig själv genom att lägga till det som kom före, samt det som befinner sig i 

bakgrunden av det som sker just nu. Det som har varit har transcenderats, men stannar kvar i 

bakgrunden. Identitetskategorier hänger alltid samman med historiska förhållanden och 

processer (Martín Alcoff, 2006).  

George Herbert Mead (i Martín Alcoff, 2006, s. 119) menar att självmedvetenheten 

produceras genom andras reaktioner. På så vis blir det inte underligt att minoritetsgrupper och 

andra utsatta grupper förmedlar detta sinsemellan och till andra, då det inte beror på 

gruppernas egna handlingar utan på delade upplevelser i kollektiva rum. I stor utsträckning 

har offentliga diskussioner om identitetspolitik verkat effektivt för att underminera 

feministiskt och antirasistiskt arbete, samt skapat förvirring vad gäller förhållandet mellan 

klass, kön/genus och ras, menar Martín Alcoff (2006).  

Rasifiering handlar om processer där många svenska/vita tillskriver icke-svenska/icke-

vita vissa egenskaper som är baserade på rasistiska föreställningar och stereotyper. 

Rasifieringsprocesser strukturerar visuella rum och det föreställda jaget: det kan blockera 

utvecklingen av en sammansatt kroppsbild. Fanon (i Martín Alcoff, 2006, s. 187) menar på 

liknande vis att rasism och kolonialism bidrar till obalans i synen på den egna kroppen hos 

personer som rasifieras. Den blandade personen tenderar å sin sida att känna sig avvisad av 

alla grupper och ställs konstant på prov utan att riktigt kunna tala för den ena eller den andra 

gruppen, så vida hen inte identifierar sig med en av grupperna (Martín Alcoff, 2006).  
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3.3 Latinidad 
 

Latinidad, eller ”latinamerikanskhet”, betyder att vara latinamerikansk på spanska. Martín 

Alcoff (2006, s. 208) betonar att latinx-personen (med x för att böjningen ska inkludera alla 

köns-/genusidentiteter, istället för maskulina -o/feminina -a) redan antas vara blandad, medan 

vitheten är både enhetlig och splittrad. African American-identitet gäller så länge en har en 

endaste droppe svarthet i sig. Vithet är dock enbart förunnad dem, som kan anses vara äkta 

vita. Martín Alcoff (2006, s. 190) talar vidare om dubbel hybriditet: hybriditeten hos en 

Mexican American som är uppvuxen i en anglosaxisk miljö, på samma gång som latinidad är 

en hybriditet i sig, mellan ursprungsfolk och conquistador (de spanska ”erövrarna”, som ordet 

betyder, vilka koloniserade Latinamerika under 1400-1600-talen (Conquistador, 2016, 13 

juli)). 

Frågan är huruvida latinidad är en ras eller etnicitet. Generellt är latinidad en synlig 

identitet, även om det finns latinxs i alla möjliga färger. Vad gäller etnicitet, finns det ingen 

enhetlig kultur för alla latinxs. Mestis, en blandning av vit (ursprungligen europeisk) och brun 

(ursprungsfolk), kan ses som en frånvaro av gränser. Trots att det finns mycket rasism mot 

svarta och ursprungsfolk i Latinamerika, är den typen av uppdelade rasism generellt inte 

likadan som i USA, där fokus ligger på grader av olikhet. I Sverige är det som tidigare nämnt 

framför allt fokus på svenskar (vita) och invandrare (icke-vita). 

Liksom Martín Alcoff (2006) beskriver är fallet i USA, tenderar kategorin latinx 

fungera på ett rasifierande vis även i Sverige. Detta betyder att så fort en person säger att den 

är latinx, oavsett hur mycket den passerar som vit, görs hen till den Andra. ”Thus, moving 

from race to ethnicity is not necessarily moving away from race”, menar Martín Alcoff (2006, 

s. 242). För vita personer kan etnicitet ersätta ras, eftersom exempelvis kategorin norsk inte 

opererar genom synliga kroppsmarkörer (om personen är vit, vill säga), utan mer kontextuellt. 

Detta skulle kunna vara en förklaring till att det i Sverige knappast talas om ras, utan enbart 

om etnicitet. 

Precis som det är farligt att inte tala om ras i Sverige, finns det en fara i att inte tala om 

ras inom latinx-identifikationen. Om latinx enbart innebär etnicitet, blir ras något som inte har 

med latinidad att göra. På så vis kan ljusa latinxs komma att tro att ras inte har med dem att 

göra (Martín Alcoff, 2006). Det ska dock betonas att Sverige har ett annat historiskt 

förhållande till ras än exempelvis USA, och detta kan bidra till att det är svårt att prata om ras 

som något som inte har med rasbiologi eller djur att göra. Således är det viktigt att 

understryka att ras handlar om en social kategori. 
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3.4 Blandade orienteringar 
 

Mixed race persons probably notice more than others the extent to which ”race” is a 

social construction, ontologically dependent on a host of contextual factors (Martín 

Alcoff, 2006, s. 269). 

 

Denna teoretiska utgångspunkt är baserad på Ahmeds artikel Mixed orientations (2014). 

Blandad närhet, den hos personer av olika ras/etnicitet, tenderar att förstås som omöjlig och 

ohållbar, och har funktionen att övervinna rasism alternativt att visa på omöjligheten i att 

övervinna rasism. Det blandade barnet skulle kunna ses som dubbelt negativt: det är varken 

svenskt och vitt eller svart och icke-svenskt. Det är ingenting. Den andra negationen är att den 

blandade lever i tron om att den får en trygg plats genom att ingå i en “ren” identitet. Detta 

inbjuder till depression hos barnet. Följaktligen ärver barnet båda familjelinjer, eller normer, 

och för ihop dem, alternativt ärver barnet varken eller och har ingen linje att följa (Ahmed, 

2014).  

Arv betyder att ta emot och inneha. Blandadhet handlar alltså om att misslyckas att 

ärva eller till och med att misslyckas att orientera sig, när kroppen inte intar den kategori som 

tycks befinna sig tillhands. Samtidigt ger blandadhet inte bara ett, utan flera perspektiv på 

världen. De dubbla/flertaliga arven öppnar upp för flera nya möjligheter, då de kan skapa en 

öppning mellan att ta emot och att äga (Ahmed, 2014, s. 105). Således kan den blandade 

orienteringen istället ses som en omorientering, som mynnar ur öppningen mellan mottagande 

och innehavande (Ahmed, 2014).  

 

4. Analys: ”Det spelar ingen roll hur jag ser mig för ingen 

annan ser mig som svensk” 
 

I denna analytiska del skildras och analyseras de fyra informanternas narrativ med hjälp av en 

feministisk fenomenologisk ansats, samt delar av de teoretiska utgångspunkterna. Med hjälp 

av kodning och tematisering framkom sex teman, vilka utgör egna underrubriker i analysen. 

Dessa är teman är; svenskhet som ifrågasätts, osynligt kamouflage, att vara blandad är 

positivt, internaliserad rasism, att (be)möta rasism och inget till 100 %. Varje 

underrubrik/tema delas av med hjälp av belysande citat som kommer från informanterna. 

Informanternas namn är fingerade. I mer övergripande beskrivningar kommer Latinamerika 



20 
 

användas: när det handlar om informanternas mer specifika länder hänvisas det till 

Sydamerika och Centralamerika. 

 

4.1 Svenskhet som ifrågasätts 
 

Jag har förändrats på det sättet att jag står upp mer för mig själv…och liksom får kämpa 

för att jag ska identifiera mig som jag vill (Yasmin). 

 

För att parafrasera Fanon (1967, s. 106) kan det ses som att den icke-vita och/eller icke-

svenska inte känner sig underlägsen; hen känner sig icke-existerande. De vita i grupp kan inte 

ha fel. Hen är skyldig, men vet inte till vad. Svaret skulle kunna vara att inte anses tillräckligt 

svensk. Samtliga informanter berättar om att deras svenskhet ifrågasätts, både på grund av hur 

de ser ut och/eller baserat på förnamn och/eller efternamn. Yasmin föddes och växte upp i en 

rik och vit kommun. Hen såg sig som helt svensk ända tills omgivningen i barndomen började 

ifrågasätta det. Sedan dess har hen ofta kallat sig världsmedborgare, eftersom hen har rötter 

både i Sverige, Centralamerika och Mellanöstern. Att vara världsmedborgare betyder för 

Yasmin att en kan “plocka det goda ur allt: på det sättet kan jag också ta avstånd från saker 

jag inte tycker om”. Yasmin tog exempelvis avstånd från Sverige när Sverigedemokraterna 

kom in i riksdagen. Då kände hen sig inte svensk. Det menar hen är skönt men det betyder 

också att undfly ansvar, säger Yasmin.  

 

Jag ska ju kunna få identifiera mig hur fan jag vill liksom. Men...du ska också få det 

bekräftat och det är där problemet ligger. Det är alltid nån som ska ifrågasätta (Yasmin). 

 

Yasmin menar att hen aldrig hade haft problem med sin identitet eller tillhörighet om inte 

andra ifrågasatte den gång på gång. Hen insåg att identitet inte bara pågår inom en, utan också 

ligger i betraktarens ögon den gång när en argumentation med en nazist urartade i en 

misshandel och hot om våldtäkt mot Yasmin. I skolan hände det likaså att vuxna bad Yasmin 

berätta om sitt hemland. När hen då berättade något från den svenska stad hen är uppvuxen i 

ombads hen att i stället berätta något från sitt “riktiga” ursprung. 

Det värsta är det Yasmin kallar “gubbnyfikenhet”, då det mest är gubbar som frågar 

och ifrågasätter Yasmins svenskhet. När hen efter frågan “men var kommer du ifrån, 

egentligen?” upprepar att hen kommer från den svenska stad som hen är född i, får hen ofta 

veta att hen inte alls gör det. Det händer också att hen ställer motfrågor om vad de kommer 
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ifrån. “Och så skrattar dom och...bara Sverige, ser du väl?”. Det är just den onödiga 

nyfikenheten som Yasmin stör sig på. 

Paradoxalt kan det tyckas bli när några av Yasmins gamla barndomsvänner, som har 

blivit Sverigedemokrater, sitter och pratar nedsättande, för att inte säga rasistiskt, om personer 

som rasifieras. När hen har sagt ifrån så påpekar de att hen är en “snäll invandrare”, med 

Yasmins ord, och ser hen därmed som svensk. Men Yasmin blir inte glad att bekräftas som 

svensk av rasister: “då blir jag hellre inte bekräftad”. De flesta av de vännerna har Yasmin 

sagt upp kontakten med idag. 

Alicia har en förälder från Sverige och en från Sydamerika. De flesta brukar tro att 

hon är svensk. Hon slipper således att ifrågasättas och bemötas av rasism i offentliga rum. Det 

brukar främst vara när andra ser hennes efternamn som folk undrar. 

 

Folk kommenterar väl ibland. Typ när man är i en ny klass...eller på arbetsintervju eller 

nånting...och de läser mitt namn för första gången så är det ju ofta dom...frågar eller 

kommenterar vilket ovanligt namn eller konstigt namn (Alicia). 

 

Alicia bemöts ofta med förvåning när hon säger att hon har en förälder från Sydamerika. Hon 

frågar sig på vilket sätt bilden av henne som de först hade inte längre stämmer. Hon var inte 

den “vanliga” person de trodde. Som liten skämdes Alicia över sitt efternamn. Hon brukade 

enbart använda sitt svenska efternamn och kände sig jobbig för att det sydamerikanska 

efternamnet upplevdes som svåruttalat av andra. Idag blir hon oftast enbart irriterad när 

personer frågar om efternamnet: då gjorde det henne mer blyg och namnrundor och liknande 

blev en pina. Liksom Yasmin, blir Alicia trött och irriterad över när andra undrar varifrån 

hennes efternamn kommer. Och det är just då, när för Alicia okända personer, frågar som hon 

blir påmind om att hon är annorlunda.  

Mika är född i ett centraleuropeiskt land och har en förälder från det landet och en från 

Sydamerika. Hen flyttade till Sverige i de sena tonåren. Mika upplever att hen ses som svensk 

tills folk får se eller höra hens efternamn. Hen betonar att just för att hen har ett europeiskt 

efternamn så ses hen som en bra människa. 

 

Det är många som frågar vad det [efternamnet] betyder. Men det är faktiskt bara här. 

När jag har varit på andra ställen så är det ingen som bryr sig. Ingen som kommenterar 

var man kommer ifrån. /---/ Här blir man klassad som nånting [negativt] (Mika). 
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Mika hade en period när hen undvek att säga att hen var centraleuropé eftersom det i Sverige 

förknippades med rasism. Så småningom började Mika stå för sitt födelseland igen eftersom 

hen tyckte det blev löjligt i längden. Hen menar att många tror att Sverige är ett land som är 

framåt och fritt, men att det i själva verket grundar sig i hierarkier som beror på hur svenska 

namn och svenskt utseende en har. Detta kan liknas vid att det finns en färgblindhet i Sverige, 

som menar att ras inte spelar någon roll, när det i själva verket finns en institutionaliserad 

rasism i Sverige som det knappt talas om (Adeniji, 2014). 

 

Så fort någon ser mig förstår ju folk att jag inte är från Sverige. Det är ganska naturligt 

att förklara var jag kommer ifrån (Anastasia). 

 

Anastasia är född i Östeuropa och kom till Sverige som fyraåring. Hon har en förälder 

därifrån samt en förälder från Sydamerika. Hon identifierar sig som svensk men eftersom hon 

inte “ser ut som en svensk” blir hon hela tiden påmind om det genom att bli ifrågasatt. När 

Anastasia var yngre kände hon sig mindre svensk. Det tror hon berodde på att hon pratade 

sina föräldrars modersmål bättre då och att det blev tydligt i den svenska skolan att hon inte 

var svensk, då det tog längre tid för henne att lära sig läsa och liknande. 

När Anastasia var yngre och ända upp i vuxenåren ville hon byta namn. Det var svårt 

att acceptera namnet eftersom folk ofta uppfattade det som svårt. Som äldre ville hon byta 

namn för att det skulle ge fler möjligheter i arbetslivet. 

 

Det är såna småsaker som alla upplever med stavproblem. Men just [Anastasia] kändes 

så himla osvenskt. Och så långt (Anastasia). 

 

Det är tydligt att blandade personer, som Anastasia, bemöts av en specifik rasifiering. Denna 

rasifiering som blandade möter har inte blivit socialt erkänd. Det tenderar att skapa alienering 

visavi det egna jaget (Martín Alcoff, 2006). Fanon (i Martín Alcoff, 2006) kan ha varit en av 

de första som beskrev hur icke-vita personer internaliserar vithetens hegemoniska synsätt. Att 

exempelvis vilja byta till ett normalt, svenskt namn, kan ses som ett slags internaliserad 

rasism gentemot det egna jaget.  

Idag har Anastasia lärt sig att uppskatta sitt namn. Hon tycker det är unikt. Än idag 

blir hon påmind om att hon inte ses som svensk när hon pratar i telefon och säger sitt namn. 

Det är en känsla som infinner sig då: just i den stunden känner Anastasia sig icke-svensk. 

Detsamma gäller när hon ska presentera sig på möten. Anastasia menar att om en byter namn 
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döljer en sin identitet; då tänker många sannolikt att den personen är adopterad eller har gift 

sig eller något annat, eftersom också hon själv tenderar att tänka så. “Namn är en så stor del 

av identiteten”, säger Anastasia. Det är sålunda såväl utseende som namn som har påverkat 

hennes svenskhet. Också utomlands ifrågasätts ofta Anastasias svenskhet. Hon tvingas ofta 

försvara den på ett sätt som hon inte upplever på samma vis i Sverige. I Sverige hörs det ju att 

hon pratar svenska, menar hon. Vid sådana tillfällen i andra länder känner Anastasia sig 

osvensk. 

Anastasias upplevelser skulle kunna förstås med hjälp av Ahmed (2011). Att 

misslyckas med att passera genom vitheten/svenskheten gör att subjektet utpekas som en 

främling. Detta kan orsaka en identitetskris. Den vita/svenska kroppen som passerar genom 

vitheten/svenskheten känner sig tryggare i sin identitet, då icke-varandets kris undslipper 

denna person. Att passera som vit/svensk ses i samhället, och för den enskilda, som något 

positivt och ett tecken på välgång. Den icke-vita/icke-svenska som passerar som vit/svensk är 

konstant medveten om att hen när som helst kan ertappas som en främling, eftersom hen inte 

hör hemma. Att passera innebär att passera som någon annan rent kulturellt och fysiskt 

(Ahmed, 2011). Således tvingas Anastasia hela tiden vara på sin vakt för att inte ses som en 

främling, både utomlands och i Sverige. 

 

4.2 Osynligt kamouflage 
 

Mika och Alicia upplever båda att de för det mesta passerar som svenska. Mika menar att 

baserat på hens utseende skulle det vara svårt att lista ut att hens mamma är från Sydamerika:  

 

Utseendet spelar så himla stor roll...man ser ju inte att jag inte är svensk... Men om jag 

skulle åka till Sydamerika så skulle de...de märker direkt att jag inte kommer därifrån 

för att jag inte har deras utseende. Att det kan avslöja en så mycket (Mika). 

 

Såväl Mika och Alicia är medvetna om att de som vita är priviligierade. Mika menar att om 

hen hade sett annorlunda ut, och sett mer “sydamerikansk” ut, så hade hen säkert fått det 

påpekat med en gång. När hen ska förklara varifrån hen kommer känns det konstigt att säga 

att en förälder är från Centraleuropa och den andra från Sydamerika, eftersom hen inte har 

kontakt med sin sydamerikanska förälder. Vid sådana tillfällen säger Mika oftast att hen är 

från ett land i Centraleuropa. Det upplever hen som tråkigt, då det sydamerikanska är en del 

av hen. Hen har mycket släkt i Sydamerika men numera har hen ingen aktiv koppling dit. 
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Som liten var Mika där varje år med hela sin familj på semester. Av en för Mika oklar 

anledning slutade familjen åka dit när hen var i tolvårsåldern. Hens sydamerikanska förälder 

fortsatte emellertid att åka dit varje år även efter det, medan resten av familjen åkte på 

semester någon annanstans. När Mika var tretton slutade hen prata spanska med sin 

sydamerikanska förälder. Hen ville välja ett språk och bara tala det, och tyckte 

majoritetsspråket som talas i det centraleuropeiska landet var ett lämpligt val. Hen fortsatte 

dock att ha spanska som hemspråk även efter det, samt studerade spanska på gymnasiet.  

 

Sen dess har jag inte läst, inte pratat. För jag har ju ingen att prata [spanska] med, så då 

är det lite konstigt att prata det (Mika). 

 

Valet att sluta prata spanska med den spansktalande föräldern skulle kunna ses som ett sätt att 

redan i tidiga tonåren välja bort närheten till den föräldern. Som tjugoåring slutade Mika ha 

kontakt helt och hållet med den föräldern. Detta på grund av att hen mådde dåligt av att vara 

med föräldern. 

Mika kallar sin “osynliga” identitet för osynligt kamouflage. Hen upplever det som att 

hen gömmer sig bakom något som hen inte är. Mikas ljusa hud döljer att hen också har 

sydamerikanska rötter. Samma sak upplever Alicia. Hon menar också att hon har tur som kan 

välja att dölja delar av sin identitet: “många andra blir ju liksom sedda som annorlunda bara 

utifrån hur de ser ut eller vad de heter i förnamn”. Det har hänt att hon har fått kommentarer 

om sitt hår eller sina ögon, men för det mesta antas hon vara svensk. Hon är osäker på om 

känslan av att vara annorlunda beror på något hos henne själv eller om det är något som ligger 

i att hennes sydamerikanska förälder ses som annorlunda. Alicia upplever att även de som vet 

om att hon har en förälder från Sydamerika inte kan förstå henne. De har aldrig varit i landet 

och inte haft samma ursprung, menar hon.  

Att passera som vit, och svensk, kräver vaksamhet och självcensur, vilket får en att 

ogilla de sidor av en som gör en till den Andre (Martín Alcoff, 2006, s. 267). Det svenska 

samhället definieras av idéer om äkta svenskar och rasmässiga hierarkier. Detta skapar per 

automatik en osäkerhet i den egna identiteten vad gäller både vita och icke-vita blandade 

personer, vilket blir tydligt hos Mika och Alicia. En kan på olika sätt ses som osvensk 

eftersom en inte anses äkta svensk, samtidigt som en kanske inte heller ses som tillräckligt 

mycket exempelvis latinx, eller för nära sammanlänkad med den hegemoniska svenskheten 

som delvis svensk och/eller vit (Martín Alcoff, 2006, s. 267).  
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Jag är lite mer än vad andra ser typ och jag är också ett jag som jag är med mina kusiner 

i Sydamerika som inte folk här känner (Alicia). 

 

I Sydamerika beskriver Alicia att hon “anpassar sig” mer till sina kusiner, som beskrivs som 

syskon. Alicia blir mer skämtsam och anpassar sig också mer till normerna som gäller för 

tjejer; hon blir “duktig”, tar mer ansvar för traditionellt kvinnliga sysslor och är mer fixad rent 

utseendemässigt. “Då känner jag mig...asså som en av dem...även om jag inte beter mig 

likadant i Sverige”, säger hon. Hon beskriver att det finns olika krav på kvinnor och tjejer i 

Sverige och Sydamerika: 

 

Om jag ser mig själv så här från min pappas ögon så tror jag att här [i Sverige] beter jag 

mig lite mer som att jag tror att jag får göra vad jag vill. /---/ Och kanske inte 

lika...duktigt sätt, att man alltid ska välja att man ska plugga det som ger det bästa 

jobbet...då kan familjen bli stolt (Alicia). 

 

Alicias upplevelser av att ha olika jag kan jämföras med Lundströms (2007) studie, där 

tjejerna i förorten distanserade sig från bilden av passivitet och tradition som invandrartjej 

konnoterar. Istället var de mer sexuellt frigjorda, vilket ansågs hänga samman med modernitet 

och svenskhet. I innerstaden distanserade sig emellertid tjejerna från svenska vita politiskt 

konservativa tjejer, vilket kan ha varit ett sätt att avsäga sig en nationell femininitetssymbol 

som inte var tillgänglig för dem (Lundström, 2007). Alicias upplevelser är inte identiska, men 

det är tydligt att hon bland den sydamerikanska släkten intar en mer traditionell könsroll, 

samtidigt som det genom att hon gör så också tycks stärka det redan starka syster- och 

syskonskapet mellan henne och kusinerna. 

 

4.3 Att vara blandad är positivt 
 

Alla informanter upplever att det finns en del som är positiv och oumbärlig med att vara 

blandad. Det skulle kunna ses som att de alla har upplevelser av att vara nepantleras, vilket 

liknar det nomadiska subjektet, men utan att göras till att en saknar hemvist. Nepantleras är 

enligt Gloria Anzaldúa (i Ortega, 2016, s. 19) gränsöverskridare som skapar nya vägar, över 

världar; de når nya visioner och introducerar förändring. Nepantla betyder ett tillstånd av att 

vara mittemellan på náhuatl. Det är att resa från den nuvarande identiteten till en ny sådan. 

Nepantla ifrågasätter gamla idéer och förändrar synsätt (Ortega, 2016). Detta gör även Alicia, 
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Mika, Yasmin och Anastasia. Trots nepantleras överskridande av dikotomier och essentialism, 

kan begreppet ses som essentialiserande. Begreppet är icke desto mindre tilltalande och skulle 

kunna användas, inte för att beskriva informanterna, utan för att beskriva informanternas 

upplevelser på ett positivt vis.  

Som liten upplevde Mika allra mest positiviteten i att vara blandad: det var roligt och 

“exotiskt” att ha en förälder från Sydamerika. Omgivningen tyckte att Mikas förälder var 

“cool” för att hen var från Sydamerika.  

 

[Den sydamerikanska föräldern] var annorlunda. Hen hade ett helt annat temperament. 

När jag växte upp så var det ju kul att nån var annorlunda, för alla var så himla lika. Så 

det gav hen pluspoäng (Mika). 

 

I vänskapsförhållanden har Mika också känt att det har varit bra att vara blandad, eftersom en 

ofta också dras till människor “som känner likadant och har föräldrar från nåt annat land…”. 

På så vis blir det möjligt att få en djupare relation med vänner. Kanske beror det på att en har 

gått igenom liknande saker, tror Mika. Hen identifierar sig med personer som har liknande 

känslor av mellanförskap, “de som på nåt sätt vet vad jag pratar om”. Alicia menar på 

liknande vis att vänner som inte har upplevelser av mellanförskap eller utanförskap baserat på 

ras och/eller etnicitet, inte kan förstå henne fullt ut. Alicia känner sig med sådana vänner lite 

mindre trygg och att hon inte kan vara sig själv till fullo i sådana relationer. 

 

Jag tror att ända från jag var liten så kände jag...mig hemma även om jag inte tänkte i de 

orden att “oj, jag känner mig hemma här också”, utan mer den här självklarheten som 

man känner när man känner sig hemma...att det här är mitt ställe och...här förstår folk 

mig (Alicia). 

 

Alicia beskriver ovan hur hon känner sig hemma i Sydamerika, lika mycket som hon känner 

sig hemma i Sverige. Hon har varit där regelbundet under uppväxten och åker dit när hon har 

möjlighet. På liknande vis som Mika, känner Alicia en samhörighet med personer som har en 

koppling till Latinamerika och “kanske pratar spanska. Då känner jag samhörighet för då vet 

jag att vi är i samma situation”. Om Alicia skulle träffa en svensk person i Sydamerika skulle 

hon också tycka att det var roligt och känna en viss samhörighet.  
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Jag gillar att inte vara helt svensk ändå. Det är ändå en styrka på nåt sätt, tycker jag 

(Anastasia). 

 

Anastasia uppskattar när exempelvis partners har sagt att det är härligt att hon inte är svensk. 

Hon vet inte riktigt vad de menar, men tycker att hon känner av sina andra kulturer mer när 

någon säger så. Då förstärks känslan av att Anastasia kommer från en spännande kultur, 

menar hon. På så vis upplever hon att hon kan bidra till något positivt i andras liv genom att 

vara annorlunda. Anastasia upplever likaså att det faktum att hon är blandad har gjort att hon i 

mindre utsträckning har tagit åt sig av normerna kring hur en ska vara beroende på nationalitet 

och etnicitet. “Om jag kanske hade varit mera sydamerikansk…då skulle jag nog tagit åt mig 

mer av normerna”, menar hon. Trots detta känner Anastasia en “väldigt stor samhörighet med 

sydamerikaner ändå”. Anastasia är stolt över att vara halv-sydamerikansk.  

Vitheten är del av ens bakgrund hos den blandade med en vit förälder. Men då en inte 

ärver vitheten, ärver en inte heller det som är i bakgrunden. Det blir en misslyckad 

orientering: en känner av detta och det blir obekvämt. När en inte tyngs ned av detta, som i 

Anastasias fall, och rör på sig hamnar det som är i bakgrunden framför en och världen tycks 

organiserad på ett särskilt vis. Med obekvämhet påbörjas ofta något nytt, något som är i 

rörelse (Ahmed, 2014). 

 

När jag reser så tror ju folk ofta att jag är från det land som jag reser i. /---/ Det gör mig 

ingenting. Så jag är lite av en kameleont kan man säga. Men...det är kul. Man smälter in 

lite (Yasmin). 

 

Yasmin ser sig ofta som en kameleont utomlands. Hen är aktiv i en internationell organisation 

för unga vuxna som arbetar med kultur. Med denna organisation reser hen mycket. Yasmin 

menar att generellt i kultursammanhang ses det som en styrka att ha fler bakgrunder än en. I 

organisationen har Yasmin funnit sin räddning. Där har hen kunnat få vara som hen vill utan 

att bli ifrågasatt. I denna organisation har Yasmin funnit att det kan vara positivt att vara 

blandad; det är “skithäftigt” att det inte gör något att hen är “kort, tjock, svarthårig, brunögd 

svensk”. Hen upplever att hen lättare kan smälta in utomlands på grund av hur hen ser ut. I 

Sverige är det emellertid annorlunda. Här vet ju folk att det bor olika människor, menar hen. 

Genom organisationen har hen blivit varse att nationalitet inte spelar någon roll. Nationalitet 

ska inte behöva varken identifiera eller definiera en, menar Yasmin.  
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Jag har haft tre olika viljor med tre olika bakgrunder och kulturer...i mitt hem...jag 

tänker inte så här problem problem problem. Jag tänker tvärtom, det måste finnas en 

lösning. Hur ska vi möta varandra, i liksom våra olikheter? (Yasmin) 

 

Som citatet ovan visar innebär att vara blandad för Yasmin att kunna tänka banbrytande samt 

lösningsfokuserat. “Det har gett mig enorma möjligheter att jobba just med 

integrationsfrågor”, säger hen. Dessa möjligheter tycks väga tyngre än de dörrar som de facto 

också stängs på grund av Yasmins bakgrund. Hen menar att det är på “gott och ont liksom, att 

vissa möjligheter ges och vissa inte”. Om de dörrar som stängs menar Yasmin att det 

sannolikt också var meningen att hen inte skulle hamna just där.  

Som alla informanterna har berättat, tvingas den blandade ofta operera som 

förhandlare och medlare mellan raser, etniciteter, kulturer, nationer och språk. Att vara 

blandad kan med andra ord vara av högsta vikt för kommunikation och förståelse inom 

exempelvis politik (Martín Alcoff, 2006). Samtliga informanter skulle vidare kunna sägas ha 

multipla medvetanden, eller ha flera perspektiv. Det ger jagen möjligheter att förstå olika 

mångsidiga kontexter och perspektiv. Detta gör det möjligt att bli fri. De multipla jagen gör 

att en lättare kan sätta sig in i andras utsatta positioner och utvidga sitt medvetande och sin 

kunskap. Sålunda betyder det att innehavandet av multipla jag inte enbart innebär att en 

begränsas och känner sig tvetydig. Det är också fundamentalt för att det ska kunna leda till 

kreativitet och möjligheter att bekämpa förtryck (Ortega, 2016). 

 

4.4 Internaliserad rasism 
 

Om jag skäms för det är det ju för [den sydamerikanska föräldern] jag skäms...och inte 

för typ mitt eget utseende egentligen och då blir jag egentligen rasistisk mot hen. /---/ 

Det beror ju så klart på andras rasistiska tankar som jag vet finns (Alicia). 

 

Det ligger något i vad Alicia säger. Att en som vit per definition också “aldrig kan vara så här 

hundra procent medveten och orasistisk”. Det gäller sålunda även henne själv i viss 

utsträckning, menar hon. Inte bara vita är rasister. Skam ligger nära till hands vad gäller 

internaliserad rasism. När en ständigt blir påmind om att en inte passar in, är det lätt att själv, 

om än omedvetet, också införliva dessa strukturer som verkar rasistiskt, sexistiskt och så 

vidare. Då ligger alienering och skam inte långt ifrån. Alicia känner ofta att hon skäms, men 

inte lika ofta som när hon var yngre. Hon har tillåtit sig själv att känna sig sydamerikansk i 
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vuxen ålder. Hon har alltid känt sig sydamerikansk, men hon ville inte göra det när hon var 

yngre. Redan som barn upplevde Alicia att det var jobbigt att tvingas gå iväg för att ha 

hemspråk, eftersom de andra barnen tyckte att det var konstigt. När hon ser tillbaka på det 

tycker hon det är synd att det var så hon kände. Hon tror att hennes sydamerikanska förälder 

måste ha märkt det. Hemma har hon alltid pratat spanska med den föräldern och svenska med 

den andra.  

När Alicia begrundar folks rasistiska och exotiserande kommentarer gentemot henne 

själv, känner hon att hon inte riktigt har rätt att bli ledsen, eftersom hon är så privilegierad 

som vit i jämförelse med delar av hennes familj. Hon upplever att rasismen egentligen är 

riktad mot den sydamerikanska föräldern. “Det kanske är rasistiskt av mig att typ vilja dölja 

eller att så här skämmas för sånt som är kopplat till [hen]”, säger Alicia. Att, som Alicia, 

skämmas över sitt ursprung indikerar internaliserad rasism. Hon ser sig som både svensk och 

sydamerikansk, vilket tycks omöjligt i dagens Sverige. Då vitheten, och svenskheten, är i 

bakgrunden är den inte märkbar förrän någon avviker från den, som Alicia de facto gör, trots 

sin vithet. På så vis orienteras rum kring vithet. Vitheten följer efter kroppar som något 

förgivettaget (Ahmed, 2011, s. 136). Likheter strukturaliseras likaså kring vithet och på så vis 

blir kroppar som inte kan passera genom vitheten/svenskheten annorlunda och kan känna 

obehag. Kroppar som vill nå vissa saker måste besitta vithet/svenskhet för att det ska bli 

möjligt (Ahmed, 2011). Således både hindras och främjas Alicias möjligheter av att hon är 

blandad. 

Anastasia skämdes inte bara över sitt namn som liten, utan likaså över den 

östeuropeiska förälderns sätt, som var mycket rakt på sak, näst intill brutalt, och osvenskt. 

Föräldern lade sig i och krävde sin rätt, vilket Anastasia tyckte var pinsamt. Idag känner 

Anastasia att föräldern har lärt henne att ta för sig och inte vara rädd för att göra bort sig. Från 

den sydamerikanska föräldern menar hon att hon har fått rytmen: musiken och dansen. Hon 

gillar likaså den “spanska livsstilen”. Detta kan ses som ett slags internaliserad exotisering, 

som också återfinns hos andra informanter. Att Latinamerika hänger ihop med rytmen, 

värmen och en viss livsstil. Kultur, och här specifikt den latinamerikanska (som egentligen 

inte alls är enhetlig, enligt Martín Alcoff, 2006), är ett brett och instabilt fenomen, som icke 

desto mindre kan upplevas som påtaglig när en på exempelvis resor befinner sig i länder som 

är annorlunda än det en är van vid. Att matas med vissa normer och stereotyper kring hur 

vissa länder, människogrupper och dylikt är, kommer sannolikt göra att de i viss utsträckning 

införlivas. Anastasia känner på liknande vis att hennes värderingar är svenska, vilket i 

Sveriges politiska och mediala landskap har kommit att betyda att en är för jämställdhet, 
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bland annat. I Sydamerika och Östeuropa beskriver Anastasia att könsrollerna är mycket mer 

påtagliga än i Sverige. När hon har sagt ifrån i diskussioner med släktingar har de svarat med 

“åh så svenskt det där. Förlåt, nu trampade jag dig på tårna…”. Hon har således slutat att 

diskutera det med sina släktingar, eftersom de inte tycks ta till sig av kritiken.  

Normer och stereotyper internaliseras likaså. Anastasia identifierar sig mest med den 

ena förälderns sydamerikanska egenskaper. De är båda lättsamma och mañana mañana, de 

stressar inte i onödan. Den östeuropeiska föräldern beskrivs av Anastasia mer som allvarlig 

och sträng, men också väldigt mjuk. “...det är nog inte speciellt östeuropeiskt på det sättet 

liksom...det är nog nån personlighetsgrej kanske”, säger Anastasia om den föräldern. En 

sträng uppfostran till trots, så berättar Anastasia att hon har gjort sina föräldrar mjukare och 

hjälpt dem att anpassa sig till det svenska samhället lite mera. Det upplever hon som att det 

har fört dem närmare varandra. Samtidigt har föräldrarna gjort att Anastasia vågar mer. 

 

Sen jag var liten har jag fått höra att det har du fått från [den sydamerikanska föräldern]. 

Att de där generna, de har jag fått från [hen]. Och att de på nåt sätt är dåliga eller sämre 

än mina [centraleuropeiska] gener. Och så har jag tänkt ganska länge att det är synd att 

jag just har fått de negativa...hade jag inte kunnat få rytmen istället...? (Mika) 

 

Mika menar att de problem hen upplever kring sin identitet delvis beror på hen själv. Citatet 

ovan illustrerar emellertid att så inte är fallet. Det kan ses som att Mika har brutit mot normen 

genom att inte ha kontakt med sin förälder. Familjenormen i den konventionella, 

heterosexuella familjen, inbjuder barnet att reproducera normen. På så vis är bakgrunden inte 

bara bakom barnet utan det som barnet förväntas sträva efter. Arv är sålunda såväl kroppsligt 

som historiskt (Ahmed, 2014). Detta syns i följande narrativ. Mika beskriver sig som “seg och 

långsam och lite glömsk och jag kan gärna säga att jag gör det imorgon”. Detta är typiskt 

latinamerikanskt enligt stereotypen. 

Mika har vidare fått höra att det är den sydamerikanska förälderns fel att hen är som 

hen är. Detta är ett tydligt exempel på hur rasistiska kommentarer har införlivats hos Mika 

och blivit en del av hens egna tankemässiga repertoar. Hen menar att det sydamerikanska tar 

över trots att hen försöker att anpassa sig till det centraleuropeiska. “Och det är på nåt sätt 

skönt att man kan skylla på nånting; ja, men det är sydamerikanskt, då kan jag inte komma i 

tid”, menar Mika. Hen anser också att sydamerikaner “lever lite mer”. Hen tror att 

sydamerikaner är mer närvarande och lever på ett mer behagligt vis. Trots att Mika inte 

identifierar sig med sin sydamerikanska sida, säger hen: 
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...jag känner att det är så skönt och bara vara närvarande...om man är öppen så händer 

det ju en massa saker tänker jag och jag tänker ju att allting har en mening (Mika). 

 

De sydamerikanska sidor som av Mikas omgivning har beskrivits som negativa, visar sig här i 

själva verket vara några av de sidor som Mika mest uppskattar hos sig själv. Det kan bero på 

att Mikas multipla jag, multipla identiteter, tycks vara fragmenterade. Alla har multipla jag 

men dessa påverkas av makthierarkierna som skapar, reglerar och möjliggör förståelse av de 

sociala identiteterna (Ortega, 2016). Mika kopplar inte samman att dessa så kallade 

sydamerikanska drag i hens personlighet också kan ses som något positivt, vilket skulle kunna 

förklaras med att den europeiska vithetens hegemoni kontra bilden av den sydamerikanska 

kuvade Andra, har inkorporerats i hen. 

Som ung trodde Yasmin att alla killar enbart ville ha “blonda söta tjejer”. Hen trodde 

aldrig att hen skulle få en pojkvän, vilket gjorde att hen började dejta först när hen var 18 år. 

”För innan dess var jag ju ett ufo typ”, säger hen. Yasmins omgivning påverkade hen under 

uppväxten. Skönhetsidealen från Mellanöstern som många i hens närhet hade, gjorde att hen 

började fundera kring exempelvis huruvida hen borde operera sin näsa eller ej. Detta medan 

släkt från hens centralamerikanska sida snarare understryker att en som kvinna ska vara 

omhändertagande. När Yasmin var liten tyckte hen att hens familj var väldigt udda, eftersom 

det var pappan som tog hand om hemmet. 

Idag beskriver Yasmin situationen på den konstskola hen studerar på. Hen beskriver 

den onda cirkel som lätt uppstår genom att fördomar och rasstereotyper uttrycks. Eftersom 

ingen litade på Yasmin eller ville lära känna hen slutade hen att bry sig.  

 

Jag tänkte, det spelar ju ingen roll vad jag gör för att de tänker ändå att jag inte kan göra 

nåt. Och då blir jag bara ledsen och skiter i allt (Yasmin). 

 

På så vis försummade hen många av sina chanser och började leva upp till bilden av blatten 

som problembarn. Steget kan således vara kort från att internalisera dessa rasstereotyper till 

att de facto också bli den de säger att en är. Yasmins upplevelser kan analyseras genom att se 

vitheten, och svenskheten, som startpunkten för orientering, eftersom det är därifrån världen 

breder ut sig. Således hänger på andra sidan jorden ihop med de Andra, de icke-vita, som 

förkroppsligar distans (Ahmed, 2014, s. 98). Trots att Yasmin känner sig hemma i Sverige, 

blir hen omedelbart en främling när någon frågar var hen kommer ifrån, eftersom hen inte 
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antas höra hemma (Ahmed, 2014). På så vis kan Yasmins alienering och identifikation med 

rasstereotyper förstås. 

 

4.5 Att (be)möta rasism 
 

Alla informanter har olika upplevelser av olika former av rasism och att tvingas bemöta den. 

Yasmin talar mycket om vardagsrasismen, som för hen bokstavligen är vardag. Hen beskriver 

att hen har känt sig utnyttjad av vita svenska kompisar som tycks tro att invandrare gillar att 

bjuda, enbart för att Yasmin och hens familj alltid har varit generösa och bjudit på mat och 

liknande. “Det är där som det blir väldigt påtagligt att jag känner skillnad på vem jag är…”, 

säger Yasmin. Den för närvarande kanske mest betungande rasismen som hen upplever är på 

den konstskola som hen studerar vid. Yasmin är den enda i klassen som har annan bakgrund 

än svensk: 

 

De har aldrig tagit sig tid att höra vad jag gillar för [kulturellt uttryck] och vad jag gillar 

att göra utan direkt bara “hen är den inkvoterade” liksom, vilket jag har fått höra sen jag 

kom in (Yasmin). 

 

Klasskompisarna vill inte samarbeta med Yasmin eftersom de tror att allt hen vill göra har 

med förort och ghetto att göra. De brukar enligt Yasmin säga: “ja, men asså vi tycker inte om 

så här förort och rap och break”. Hen berättar om en skolmiljö och -situation som har blivit 

ohållbar. Skolan tar heller inget ansvar, enligt Yasmin. Trots att hen inte tror att hen har blivit 

inkvoterad är det något hen matas med dagligen. I längden kan det vara svårt att inte ta åt sig 

av andras kritik, trots att den inte är korrekt. När hen var yngre sågs hen å andra sidan som ett 

exotiskt inslag i en annars vit och rik kommun. Det var häftigt att ha en invandrarkompis. 

Detta kan kopplas ihop med Fanons något essentialiserande synsätt översatt till en svensk 

kontext; då vita svenskar upplever att de har blivit för mekaniserade och livlösa, vänder de sig 

till icke-vita personer för att få lite mänsklighet. På så vis kan den icke-vita bli erkänd av de 

vita svenska (Fanon, 1967, s. 98).  

Yasmin beskriver också exempel på den svenska exceptionalismen. Rasism ses ofta 

som något som har övervunnits i Sverige eller något som bara pågår i andra länder, enligt 

många vita svenskar. Den vita svenskheten ses som mer öppen, objektiv, tolerant, etc. än 

vitheten i andra länder. Som att Sverige skulle ha mindre att göra med koloniala och 

postkoloniala mekanismer i världen (Habel, 2012, s. 67). Detta kallas just svensk 
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exceptionalism. Den visar på hur vithetens hegemoni de facto har normaliserats och 

institutionaliserats i Sverige, vilket syns i följande berättelse: när Yasmins föräldrar började 

studera på universitet i Sverige bemöttes de av lärare ofta av “det är så kul att nån som ni har 

kommit in på universitetet”. Yasmin talar irriterat om att svenskar tycks tro att människor i 

Centralamerika och Mellanöstern “går runt i lövkläder och har aldrig sett en bok”.  

 

Vad tror svenskar om Sverige? De tror ibland så här att de är världens räddare typ 

(Yasmin). 

 

När Yasmin var yngre brukade hen stoppas på väg ut ur affärer och simhallen. Väskorna 

kollades igenom. Det blir absurt när hen frågar sig vad hen skulle kunna ta från en simhall: 

skulle hen “släppa ur luften från en badboll och rulla ihop den i min jacka”?   

Hela sitt liv har Yasmin tvingats utstå och bemöta rasism. Hen säger att hen har slutat 

bry sig. Hen orkar inte längre. När hen var yngre bråkade hen mycket i mötet med rasism och 

rasister. Yasmin anmälde “minsta lilla grej”, till exempel om busschauffören sade något 

rasistiskt. Men anmälningarna ledde ingenstans. “Så jag har väl blivit ganska likgiltig, vilket 

är ganska farligt egentligen”. Någonstans lägger sig alla känslor som fått ge vika för 

likgiltigheten. Hen är rädd för att bli kall och oempatisk. Likgiltigheten är emellertid ett 

medel, menar hen, för att slippa bli en representant. Rasism behöver inte bara skapa 

likgiltighet. Enligt Ahmed (2011, s. 244) skapar rasism paranoia: “Vitheten reproduceras både 

genom fantasin om paranoia (det finns inte ‘egentligen’) och genom effekten av fantasin om 

paranoia, som är att vi blir paranoida. Våra känslor blir dess sanning”. Det blir en ond cirkel, 

vilket fallet också tycks ha blivit för Yasmin, som i sitt försök att hålla paranoian, rasismen, 

borta, bara har bemötts av mer rasism, vilket har fått hens kropp att säga stopp. 

 

Om du är den enda som har en annan bakgrund i ett vitt sammanhang så blir du en 

talesperson vare sig du vill det eller inte. Och jag tror det är det jag försöker komma bort 

från, för jag tycker inte man ska behöva bli det (Yasmin). 

 

Yasmin menar att i Sverige skriver en på andra “ofrivilliga ansvarsområden”, med hens ord. 

Hen nämner exempelvis att hen antas vara från förorten i Stockholm, trots att hen inte är det. 

Hen blir definierad som något av andra och då menar Yasmin att hen förväntas ta ansvar för 

det och berätta om exempelvis sin fattiga och annorlunda uppväxt i ett fattigt land långt borta, 
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trots att hen inte alls har erfarenhet av något sådant. När hen var yngre tillfrågades hen om hur 

hen kände när de tittade på film om något fattigt land. 

Det kan ses som att en tvingas vara antirasist och aktivist enbart på grund av vem en är 

och hur en rasifieras. Yasmin menar att en hela tiden borde bekämpa rasismen, men att den 

har blivit så normaliserat att det känns “lönlöst”. Yasmin kan känna sig bitter idag, eftersom 

hen uppfostrades till att tro att hen hade lika stora möjligheter som vilken annan vit svensk 

som helst. Det kan ses som att hen uppfostrades till att tro att hen utan svårighet kunde 

passera genom vitheten och svenskheten (Ahmed, 2011). Den dagen Yasmin upptäckte att så 

inte var fallet, började hen som kompensation se till att vara bäst på allting.  

 

Det spelar ingen roll hur jag ser mig för ingen annan ser mig som svensk (Yasmin). 

 

Yasmin beskriver hur samhället har stått i vägen för mångas drömmar. Att exempelvis hens 

kusiner har valt andra vägar än dem, som de kanske hade önskat, eftersom samhällets 

rasistiska strukturer har fått dem att ge upp. Det menar Yasmin är “tragiskt”. Det har 

naturligtvis, som Yasmin har beskrivit, också påverkat hen själv. Förr var hen en mycket mer 

öppen och social person. Hen tycker inte längre det är lika kul att träffa nya människor. “Man 

blir typ bränd efter ett tag”, menar hen. All rasism och alla fördomar som hen möter har gjort 

Yasmin skygg. Det har likaså gjort att hen har blivit mer reserverad kring vita, svenska 

personer. 

Under kroppens levda erfarenhet menar Fanon (i Ahmed, 2011, s. 131) att det finns ett 

“‘historiskt-rasmässigt’ schema”. Med andra ord är kroppsschemat rasifierat: ras formar 

kroppens funktionalitet. Detta är tydligt i Yasmins narrativ om hur hen har gått från social och 

öppen till mer reserverad och likgiltig. Kolonialismen skapar vidare en vit värld, som gör att 

vissa saker blir tillgängliga för vissa slags kroppar. Dessa historier kommer kroppar ihåg, 

även om psyket inte minns dem. På så vis kan ras ses som både relationell och fysisk, samt 

något som tas emot generation efter generation. Betänk här Yasmins föräldrar som på 

liknande vis möttes med förvåning när de som icke-vita började studera på universitet i 

Sverige. Vithet/svenskhet är sålunda en orientering som gör saker, möjligheter, vanor, stilar 

med mera, tillgängliga för vissa, men inte för andra. Vanor kan ses som att de inverkar på vad 

kroppar har för möjligheter. Vithet och svenskhet är det som befinner sig i bakgrunden. De 

personer som kan passera genom vitheten vanemässigt, slipper bemöta sin vithet och 

orientera sig mot densamma. På så vis breder vitheten ut sig (Ahmed, 2011). 
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Mika upplever, liksom Anastasia, att hen har mindre möjligheter i arbetslivet på grund 

av sin bakgrund. Hen har sökt ganska många jobb som hen aldrig har fått. Hen blir också 

förbannad av alla kommentarer hen får om hur bra svenska hen pratar när hen avslöjas som 

icke-svensk. På det följer alltid en massa frågor om hur länge Mika har bott i Sverige, hur hen 

kunnat lära sig svenska, om hen kunde svenska innan hen flyttade hit och så vidare. Det gör 

att Mika alltid upplever att det är jobbigt att börja i nya klasser och liknande. Hen säger att 

hen inte vet varför hen blir arg. “Det kanske är för att jag har hört det så många gånger”, säger 

Mika. Hen menar att det påverkar: 

 

Ja, det känns ju som att man ifrågasätter sig själv varje gång på nåt sätt. /---/ Att jag 

börjar tänka: varför är jag ens här? Jag kan ju språket, men vad hjälper det mig? (Mika) 

 

Mika beskriver också att hen, när folk får veta att hen inte bara är svensk, görs till ett slags 

“språkrör”, med Mikas ord. Människor utgår från att Mika kan allt om det centraleuropeiska 

land hen är född i. Eftersom hen inte har bott i landet på många år håller hen inte koll riktigt 

på vad som sker i landet. Hen menar att det hade varit kul att ha fler svar när folk undrar 

grejer om landet. Ibland skäms hen över att inte veta svaren, vilket gör att hen hittar på svar 

istället.  

Mika upplever att det är svårt att anpassa sig till det svenska samhället. Hen ogillar 

individualismen som hen menar råder här. Mika är van vid ett mer öppet och solidariskt 

samhällsklimat i det centraleuropeiska land hen är uppvuxen i. Hen känner sig gladare och 

kan snabbare dra skämt och kommentera saker när hen är i det centraleuropeiska landet. Mika 

känner sig mer hämmad i Sverige. Hen menar att här ska en hålla saker för sig själv. Det har 

gjort hen mer avvaktande och försiktig. 

Enligt Georg Wilhelm Friedrich Hegel (i Martín Alcoff, 2006, s. 279) behöver varje 

individ ett socialt erkännande, vilket är fundamentalt för självmedvetenheten och en 

fullständig självutveckling. Utan ett erkännande av den blandade identiteten tvingas den 

blandade välja en identitet och ett perspektiv. Detta ger Mika ångest och skapar otrygghet hos 

hen, då hen inte har “lyckats” med det. 

Anastasia bemöts i sin tur ibland av rasistiska kommentarer på stan, men hon bryr sig 

inte särskilt mycket. Hon kan bli chockad, men ser det som att det inte är värt att ta åt sig av 

det. Hon menar att eftersom hon har känt sig trygg i uppväxten har hon inte behövt ta åt sig av 

sådant på samma sätt som andra kanske gör. Hon upplever att det inte är någon idé att säga 

ifrån, då det sannolikt inte kommer få personer som säger rasistiska saker att ändra sig. 
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Anastasia menar att det inte går henne obemärkt förbi, men att hon relativt snabbt kan skaka 

av sig det. Det skulle kunna ses som en, om än omedveten, strategi för att inte tvingas bli 

likgiltig, som Yasmin, eller rikta hatet inåt, mot sig själv. Trots att det händer att Anastasia 

bemöts av fördomar, menar hon att det vore fel att säga ifrån, eftersom hon själv har 

fördomar. För henne blir det likaså påtagligt att hon inte är svensk när hon exempelvis åker ut 

i skärgården. Hon känner sig speciell när folk kommer fram och pratar med henne, sannolikt 

endast för att hon inte uppfattas som svensk.  

 

Ibland kan jag bli så medveten om det, att man är annorlunda (Anastasia). 

 

Anastasia tror att det är öppna och nyfikna människor som vågar fråga varifrån hon kommer. 

Hon är idag för det mesta stolt över sina namn, även om skammen ännu kan hänga kvar. Hon 

undrar hur personen på andra sidan telefonluren reagerar när hon säger vad hon heter. Det 

tycks finnas en oro hos Anastasia att personerna i telefon inte ser henne som svensk längre, 

den sekund de hör hennes namn. Hon menar att det spelar en stor roll att inte ha ett svenskt 

efternamn. Hennes svenskhet kan således sägas påverkas av så väl hennes utseende som 

förnamn och efternamn.  

Anastasia upplever att det faktum att hon är blandad har påverkat hennes möjligheter i 

livet. Hon har en “helt annan umgängeskrets” och det är svårare att hitta jobb på 

arbetsmarknaden utan rätt kontakter. Hon menar likaså att det främst är vita svenskar som 

sitter på höga poster, vilket gör det ännu svårare att nå högre positioner. 

 

Det är svårt allmänt för folk med annan bakgrund, med utländsk bakgrund, att komma 

högt upp om man vill det. Man måste vara väldigt stark då och ha väldigt bra 

förutsättningar (Anastasia). 

 

Anastasia reflekterar kring vad det kan bero på att hon själv inte har lyckats klättra inom sitt 

yrke. Hon undrar om det är för att hon inte passar in eller för att hon ser annorlunda ut. 

Anastasia menar att en kanske måste känna igen sig i personer för att umgås med dem och 

därmed ha de rätta kontakterna.  

När en trots allt lyckas klättra i arbetslivet ses en ändock som en främling, eller gäst, 

och hålls på plats även när en lyckas nå högre positioner, enligt Ahmed (2011). Då en gör det 

får en en speciell position som anses vara ett tecken på mångfald, som i sin tur synliggör 

vitheten. I och med denna mångfald anses rasismen vara besegrad (Ahmed, 2011). 
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Jag kanske går omkring med en känsla typ att jag och många andra känner att vi inte vill 

så här helt fritt prata om min [sydamerikanska förälder]...eller ja, i sommar när jag ska 

till mina kusiner i [Sydamerika]...som ändå gör att vi väljer att inte prata om det 

(Alicia). 

 

Alicia upplever ofta att folk bemöter henne med stor okunskap vad gäller det land i 

Sydamerika som hon har ursprung i. En del tror att det ligger i Afrika eller att alla är 

jättefattiga i landet. Hon tycker mest det är dumt, men kan bli ledsen när andra pratar på ett 

fördomsfullt sätt om hennes släktingar i Sydamerika, även om det inte är direkt riktat mot 

dem. Som tidigare nämnt har Alicia inte upplevt rasism i offentliga rum på grund av sin vita 

hudfärg, däremot har det hänt att hon har fått rasistiska kommentarer av kollegor och 

kompisar. Hon skulle önska att hon kunde vara modigare och säga ifrån när sådant händer, 

inte bara för sin egen del utan för att “de ska lära sig att man inte kan säga sånt...nästa gång 

kan det ju drabba nån annan mycket värre”. Alicia upplever att folk har en sexualiserad bild 

av latinamerikanska kvinnor. Även om den typen av exotisering inte har drabbat Alicia så 

många gånger personligen så känner hon att det är jobbigt att tänka att det är sådant som folk 

tänker om henne och hennes kusiner. 

Alicia har börjat misstro vita svenskar, då hon inte kan vara säker på att de inte “säger 

nåt dumt”. Hon poängterar som tidigare nämnt också att hon är privilegierad som ofta kan 

välja att inte berätta om sitt ursprung. Hon känner vidare en oro, kanske inte så mycket för sig 

själv som för sin sydamerikanska förälder, att de ska undra om alla sydamerikaner är som 

föräldern när folk träffar hen. Alicia upplever även att vissa egenskaper hon har ses som 

latinamerikanska. Det tyckte hon förr var pinsamt och jobbigt, men idag känns det endast 

“drygt”, med Alicias ord. Hon menar att det är därför hon har skämts så mycket för sin 

bakgrund, för att det finns vissa normer och stereotyper kring att vara latinamerikansk. “Om 

det liksom var helt neutralt så hade det ju inte påverkat mig alls”. Att hela tiden behöva 

förhålla sig till vad andra kan tänkas säga för fördomsfulla/rasistiska kommentarer kräver 

energi. Ibland försöker Alicia att inte bry sig, säger hon.  

Det händer att Alicia känner sig alienerad också i sin egen familj. På den svenska 

sidan upplever hon att de andra har en starkare sammanhållning och att de andra förhåller sig 

mer distanserade till den sydamerikanska delen av familjen. Hon tycker vidare att det har 

känts ensamt stundtals att inte ha möjlighet att umgås med sin sydamerikanska släkt på 

samma sätt som med den svenska släkten.  
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Mot bakgrund av Alicias upplevelser av alienering, kan ambivalensen och de inre 

striderna hos den blandade skapa osäkerhet och obeslutsamhet: det kan ses som att mestisens 

tve- eller mångtydiga identitet är dömd till psykisk rastlöshet (Anzaldúa, i Martín Alcoff, 

2006, s. 280). Den skam och rotlöshet som då uppstår kan hänga ihop med 

kompensationsbeteende, som tar sig uttryck i exempelvis machismo (patriarkalt förtryckande 

beteende) eller, som i Yasmin fall, att vara duktigast i klassen. Anzaldúa (i Martín Alcoff 

2006, s. 281) menar att det behövs en ny, positiv syn på blandad identitet.  

 

4.6 Inget till 100 %  
 

Alla utom Mika känner sig mer eller mindre hemma i Sverige. Då samtliga informanters 

svenskhet ifrågasätts i Sverige påverkar det naturligtvis känslan av att höra hemma. Yasmin 

känner sig ofta svensk i det centralamerikanska land hens förälder kommer ifrån. Hen känner 

sig ofta också som mer från Mellanöstern när hen umgås med latinamerikaner och vice versa. 

När hen är med svenskar “känner jag mig ibland svensk och ibland inte svensk”. 

 

Men jag är ju inte som att jag är med i gemenskapen. Jag är ju fortfarande en udda fågel 

typ. /---/ ...det är alltid så här massa frågor hela tiden. Varför pratar du inte vårt språk? 

Och så är det liksom...oftast mitt fel att jag inte pratar [språk i Mellanöstern] till 

exempel (Yasmin). 

 

Yasmin blir således inte sedd som att hen är från Mellanöstern eftersom hen inte pratar 

särskilt mycket av språket som talas där. Trots att Yasmin talar spanska ses hen ofta inte som 

latinamerikansk av andra latinamerikaner. Sedan hen var liten pratades det både svenska, 

spanska och ett språk som talas i Mellanöstern hemma. Då föräldrarna upplevde att Yasmin 

började tala sent, valde de att enbart prata spanska och svenska hemma. De tänkte att det 

kanske inte var bra för hen att prata så många språk. De slutade prata Mellanöstern-språket 

innan Yasmin skulle börja skolan. Yasmin påpekar också att det inte är möjligt att ha flera 

språk som hemspråk. Familjen fick välja ett och då blev det spanska. Det tycker hen är synd, 

och också problematiskt då det är allt fler barn som har föräldrar som inte bara pratar ett språk 

vid sidan av svenskan. 

På grund av språkförbistringar har Yasmin inte en lika stark relation till sin släkt i 

Mellanöstern. Hen har heller aldrig varit i landet. Den centralamerikanska föräldern å sin sida 

hade med sig delar av familjen till Sverige och på så vis fick Yasmin en närmare relation till 
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den sidan av släkten. Kanske kan det faktum att hen identifierar sig med sin 

centralamerikanska förälder och ser upp till hen ha bidragit till att kontakten med föräldern 

från Mellanöstern har blivit svagare. Den sistnämnda ser Yasmin inte som någon förebild alls.  

 

Det är ju lättare att heta Svensson till exempel än vad det är att heta, jag kan inte ens 

uttala mitt efternamn för jag har [föräldern från Mellanösterns] efternamn och jag kan 

inte prata bra [språk i Mellanöstern], så ska inte ens försöka (Yasmin). 

 

Yasmin fortsätter med att problematisera begreppet svensk. Vad är svensk frågar hen sig och 

radar upp att “stå i kö, konflikträdd, tyst, äta julbord innan Kalle Anka eller efter Kalle Anka”. 

Hen ser sig som svensk, men är osäker på om hen är det enligt normerna. Yasmin känner sig 

hemma på många platser: i staden hen är född, i staden hen är uppväxt, länder som hen inte 

har någon koppling till, och det centralamerikanska land hen har rötter i. Hen känner sig 

hemma nästan var hen än åker. Hen beskriver att hen har lätt för att anpassa sig och försöker 

förstå varför folk beter sig på olika sätt i olika länder. Så länge Yasmin har sin oas, vilken hen 

snabbt brukar kunna skapa, så känner hen sig hemma. Hen ser sig som en trygg person som 

gillar det hen har hittat och skapat.  

Alla kroppar, personer, jag, har upplevelser av att inte vara bekväma (being-at-ease), 

men marginaliserade multipla jag upplever det kontinuerligt (Ortega, 2016), precis som 

Yasmin. Den nya mestizan intar flera multipla positioner och sociala identiteter och är ett jag 

mittemellan (in-between), vilket liknar mellanförskap. Yasmin skulle kunna sägas ha multipla 

jag, som är i process. De intar flera världar och tvingas hela tiden resa mellan världar. Att-

vara-i-världar (being-in-worlds) är fundamentet i det multipla jaget och syftar till att fånga 

jagets komplexitet. Att vara bekväm kan upplevas som behagligt, men innebär likaså en flykt 

från förändring och transformering. 

 

Det är lite som att man är emellan alla olika saker. Man är inget etthundra procent. /---/ 

Men jag tycker det är lite som på låtsas, låtsas vara nån, så att man kan tillhöra en grupp 

fastän man inte riktigt gör det egentligen (Mika). 

 

Mika känner sig inte svensk och mer centraleuropeisk än sydamerikansk. I det 

centraleuropeiska land hen är uppvuxen i känner hen sig inte som att hen är från det landet 

heller. “Jag är liksom ingenting”. Hen låtsas emellertid att hen tillhör en nationalitet när hen är 

i ett av de länder hen har koppling till. Mikas upplevelser kan bokstavligen illustreras med 
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Fanons citat: “In the World through which I travel, I am endlessly recreating myself” (Ortega, 

2016, s. 85). Hen känner sig inte hemma i något av de länder hen har koppling till, men när 

hen åker till andra länder kan hen känna sig hemma där. Där känns det som “att jag är en del 

av det”.  Mika tror att det beror på att en kan “uppfinna sin identitet”, den en vill vara. Detta 

tror hen är lättare att göra i ett land som en saknar koppling till. Då blir en inte begränsad. 

Senare säger Mika sig vara en blandning av centraleuropé och ingenting. Det är först på 

senare tid som Mika har känt så här. Innan hen flyttade till Sverige var det centraleuropeiska 

landet en självklarhet. Hen känner att hen numera har “en klocka som tickar” inom sig som 

säger att hen måste bestämma var hen vill bo och vad hen vill vara. 

 

...för man kan inte identifiera sig och det verkar som att det är så viktigt, inte ens för en 

själv utan för att samhället, alla intervjuar en ju med nånting. Och då kan det vara skönt 

om man själv har det innan nån annan… Ångest...över att inte ha någon plats, identitet 

(Mika). 

 

I Sverige upplever Mika att hen har gått miste om mycket som personer som är uppvuxna i 

Sverige har varit med om. Hen brukar till och med låtsas att hen har sett saker för att slippa 

vara jobbig, eftersom det förutsätts att hen har sett eller hört dem. 

 

Det som jag tycker är så jobbigt här i Sverige är att jag har ju inte sett Björnes magasin, 

jag vet ingenting. Jag har inte läst Gösta Berlings saga eller alla de där grejerna (Mika). 

 

Mika känner att hen befinner sig i mellanförskap. Hen känner sig inte “i det” men inte heller 

utanför. Hen känner att hen hör hemma lite överallt men ändå ingenstans. Inte så mycket att 

hen kan kalla det hem. För Mika hänger hem ihop med både plats, personer i ens närhet, språk 

samt den psykiska hälsan. Hen känner att hen letar och letar utan att hitta något. Frustrationen 

och ilskan känner Mika snarare inför sig själv än inför samhället. Det kan ses som att Mika 

har drabbats av den dubbla negativiteten som Ahmed (2014) talar om. Mika känner sig inte 

som svensk eller invandrare, och är vit men inte enbart europeisk. Det är lätt att tro att om en 

enbart ser sig som centraleuropeisk och tar till sig av en identitet, når en trygghet. Men Mika 

visar att det i hens fall kanske snarare kan vara det dolda arvet som hen kan behöva införliva. 

Anastasia känner samma sak som Mika. Hon kan inte relatera till samma saker som 

andra svenskar kan. “Jag kan inte relatera till vissa maträtter, till vissa berättelser, sagor eller 

personer på samma sätt”. Samma sak känner hon med ord. Hon anser att hon sannolikt hade 
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fått ett större ordförråd om båda hennes föräldrar hade varit svenskar. Anastasia har pratat 

både svenska, ett östeuropeiskt språk och spanska hemma. Men svenskan menar hon har 

tryckt undan de andra språken. Föräldrarna pratar det östeuropeiska språket med varandra. 

Även den sydamerikanska föräldern valde att främst tala det sistnämnda språket med 

Anastasia.  

Anastasia har vidare hälsat på släkten i Sydamerika men upplever en språkbarriär 

mellan de släktingarna och sig själv, eftersom hon inte pratar spanska så bra. Hon har varit 

mer med sin familj i det östeuropeiska landet hon har rötter i, dels för att det är närmare, dels 

för att det inte är lika dyrt. Anastasia ser sig mest som svensk men blir påmind om att hon har 

annan bakgrund eftersom folk ifrågasätter det. 

 

Jag ser ju ut som att jag kommer därifrån så på det sättet tycker mina kusiner att det är 

galet att jag inte kan prata mer. Bara “du är ju [sydamerikan], varför pratar du inte 

mer?” (Anastasia). 

 

För Anastasia hänger språk ihop med nationalitet. Hon tycker det är sorgligt att inte kunna 

mer spanska och tycker det är synd att hon inte är mer språkintresserad. Då hade hon kanske 

kunnat känna att hon hade en nationalitet till hundra procent. Det har hon inte idag. Hon är 

också arg på sin spansktalande förälder, eftersom hen valde bort att prata spanska med 

Anastasia. När hon vidare inte hittar svenska ord känner hon sig mindre svensk. Hon menar 

emellertid att hon känner sig hemma i Sverige. Det är här hon har vuxit upp och har sina 

vänner och sitt liv. “Det är bekant, det är tryggt”. Vad gäller identitet säger hon: 

 

Jag befinner mig verkligen nånstans i mitten. Jag kan skifta åt båda, förbi en sån där 

kombination att jag inte riktigt vet vem jag är kanske. /---/ Jag befinner mig i 

mellanläget, i mellanförskapet (Anastasia). 

 

Anastasia har känt sig utanför många gånger på grund av att hon inte kan så bra spanska. 

Detsamma gäller det östeuropeiska språket, även om hon känner sig bättre på det språket. På 

så vis har hon inte kunnat göra sig förstådd med sin släkt och då går “en stor del” av 

relationen till släktingarna förlorad. Trots att Anastasia menar att hon inte kan spanska särskilt 

bra, känner hon sig närmast de släktingar hon har i Sydamerika. Förut var hon nära sin 

östeuropeiska förälders föräldrar, men de lever inte idag.  
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Det kan ses som att Anastasias faktiska multipla identiteter har utformat ett slags 

strategi kring identifikation kontra hem. Hometactics menar Ortega (2016, s. 208) handlar om 

de multipla jagens strategier för att känna sig bekväma och trygga i ett liv som roterar kring 

att befinna sig mellan världar. Det livet är också marginaliserat och kuvat. Således är 

hometactics en viktig del av den levda erfarenheten hos de multipla jagen. I vissa världar blir 

en mer marginaliserad och i andra kan en hamna i den dominerande världen.  

 

5. Avslutande diskussion 
 

Denna studie har visat på att det i stor utsträckning saknas forskning på området blandade och 

att det saknas berättelser om hur det är att leva som blandad person i Sverige. På så vis har 

denna studie bidragit till att synliggöra informanternas livsvärld. Hos Mika fanns ingen större 

önskan om att ses som svensk, trots att hen de facto ofta passerar som svensk. Sökandet efter 

någonstans att känna sig hemma är mest påtagligt hos Mika, vilket delvis kan bero på det 

indirekta ifrågasättandet av hens närvaro i Sverige. Det är först på senare år som Mika har 

upplevt denna identitetskris. Som barn och ungdom var den centraleuropeiska identiteten 

självklar. Trots att Mika främst identifierar sig med det centraleuropeiska land hen är 

uppvuxen i, tycktes de sydamerikanska dragen i hens personlighet uppskattas mest. För att 

undvika det obehag som fragmenterade multipla jag kan innebära, skulle Mika eventuellt mer 

medvetet kunna införliva delar av sin sydamerikanska identitet till sina multipla identiteter. 

Hen skulle kunna göra sin sydamerikanska identitet till subjekt, istället för objekt.  

Yasmin har gjort det som av andra skulle kunna uppfattas som rotlöshet till att se sig 

som världsmedborgare: hen har många platser hen kallar hem. Yasmin har emellertid blivit 

likgiltig efter att konstant bemötas av rasism och fördomar och försöka bekämpa det. 

Likgiltigheten fungerar som en strategi för att slippa göras till en representant för invandrare. 

Att göras till objekt genom att utsättas för rasism har gjort Yasmin utmattad, men medvetet 

vägrar hen att vara ett objekt. Likgiltigheten som strategi kan ses som ett subjektskap. Hens 

räddning har varit den internationella kulturorganisation hen är engagerad i. Yasmin känner 

en viss bitterhet över att föräldrarna uppfostrade hen till att tro att hen hade lika stora 

möjligheter som vilken svensk som helst. Hen blev varse att så inte var fallet från första stund 

när hens starka svenska identitet ifrågasattes. Hen gör det tydligt att det emellertid inte finns 

något som självklart kan ses som svenskt.  
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Alicia har mer eller mindre hela livet skämts över att ha en sydamerikansk förälder 

och att göras påmind om detta då särskilt efternamnet ifrågasätts som svenskt. Idag har hon 

slutat skämmas över sin bakgrund: hon är tvärtom stolt idag. Att trots sin vithet inte passera 

genom vitheten/svenskheten, har gjort Alicia till ett objekt. Idag motarbetar hon den 

internaliserade rasismen och kan sägas sträva efter subjektskap. Hon är de facto den enda av 

informanterna som uttalat ser sig som både svensk och sydamerikansk, trots att hon i Sverige 

tenderar att passera som svensk. Den blandade, numera positiva, identiteten torde hänga ihop 

med att hon också har en nära kontakt med framför allt sina kusiner i Sydamerika. Detta visar 

på paradoxen i identitetsskapandet och att hur den levda kroppen formas av andra också kan 

stärka osynliga identiteter.  

Anastasia känner sig framför allt svensk, men bli påmind om att hon inte uppfattas 

som sådan då frågor om var hon kommer ifrån ställs. Hon görs till ett rasifierat objekt i dessa 

fall. Det är emellertid främst då hon pratar i telefon och säger sitt namn, samt inte hittar 

svenska ord, som hon känner sig osvensk. Trots att det händer att hon bemöts av rasistiska 

och exotiserande kommentarer, kan hon skaka av sig dem. Detta kan hänga ihop med att 

Anastasia ser den osvenska delen av sig som en styrka. Att inte enbart vara svensk kan ses 

som ett subjektskap för henne, och som att hon har integrerat de multipla jagen till att främst 

se sig som svensk. Som barn var Anastasias östeuropeiska och sydamerikanska identitet 

starkare, vilket tycks hänga ihop med att det var de språken som hon behärskade bäst då.  

Alla informanterna görs till objekt genom att deras svenskhet, och deras själva 

existensberättigande i Sverige, ifrågasätts, ibland genom nyfikna frågor, andra gånger genom 

fysiska och/eller psykiska övergrepp. Intressant nog lyckas informanterna trots detta finna 

styrka från olika håll och också se sina blandade identiteter, sina multipla jag, som något 

positivt och något som gör att de får fler perspektiv på världen. Hos informanterna är det 

viktigt att betona den feministiska fenomenologins fokus – erfarenheternas symboliska och 

narrativa betydelse som “en kamp över materiella förhållanden och mening” (Brah, 1996, s. 

116). Informanternas omöjliggörande av svenskheten som endast vit och enbart en bidrar till 

det.  

Denna uppsats synliggör hur samma kontext, dagens Sverige, kan skapa flera olika 

kollektiva berättelser, som både åtskiljer och sammanfogar de olika personernas biografier. 

Genom att framhäva identitetsskapandets instabila och föränderliga praktiker hos subjekten 

formar de individuella narrativen, informanternas levda erfarenheter, sammanlänkade 

kollektiva historier, som tillsammans skapar nya meningar om vad det innebär att vara svensk 

och samtidigt inte enbart svensk, i det polariserade Sverige. 
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Något som kan diskuteras i denna studie är att samtliga informanter är högutbildade. 

Framtida forskning skulle kunna utforska identitetsskapande hos blandade personer utan 

högre utbildning, eller göra en intervjustudie om äldre blandade personer. Ett annat alternativ 

vore att forska ur ett annat metodologiskt perspektiv, även om fenomenologin som metod i 

denna uppsats har bidragit till att öka förståelsen för informanternas multipla jag, 

orienteringsmöjligheter och levda erfarenheter. 

För mig som både svensk och nicaraguansk har denna studies tillblivelse varit 

omvälvande. Det har varit svårt att inte identifiera sig med informanterna, och samtidigt i än 

större utsträckning se att likheten i att vara blandad inte alls betyder att en delar samma 

upplevelser. Det är emellertid påtagligt att en som blandad tenderar att uppleva sig som mer 

eller mindre fragmenterad, främst på grund av det svenska samhällets omöjliggörande av 

diskursiva och förkroppsligade utrymmen hos blandade personer.  

Personligen har informanternas berättelser gjort mig något mer bekväm i att det inte 

gör något att vara osäker på sin identitet: det går bra att inte hela tiden veta. Detta betyder 

emellertid inte att den rasism, som tar sig olika mer eller mindre psykiskt och fysiskt 

påfrestande uttryck, slutar att existera. Tvärtom. Däremot skulle framhävandet av såväl det 

personliga, det akademiska och politiska i blandadhet, kunna skapa ett existensberättigande 

utrymme för blandade personer, som idag är obefintligt. Det skulle också kunna bidra till ett 

mindre polariserat samhälle som förhoppningsvis kan bidra till att krympa hierarkiska 

polariseringars utsträckning. Den blandade orienteringen ska inte behöva ses som en 

misslyckad orientering, utan som en möjlighet till positiv förändring. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till genuskandidatuppsats 

 

Inled med: 

 Kandidatuppsats med fokus på blandade (“mixed race”) personers identitetsskapande. 

 Intervju med fyra personer som alla har latinamerikanskt påbrå. 

 Jag spelar in våra röster och antecknar kanske lite. 

 Intervjun kommer göras konfidentiell - kommer alltså använda ett annat namn om dig 

och eventuellt ändra andra grejer om det är nödvändigt. 

 Frågor innan vi börjar? 

 

Under intervjun: 

 Nicka och “aha:a” 

 Följ upp meningsbärande grejer! 

 Följdfrågor: Hur kändes det? Vad upplevde du då? Hur gick det till? osv! 

 

Frågor: 

 Hur identifierar du dig sett till din nationella/kulturella/etniska identitet? 

 När gör du det? 

 Var gör du det? 

 

 Känner du att du känner dig mer t.ex. svensk/latinx/annat vid vissa tillfällen än andra? 

 Har detta förändrats under livets gång? 

 Hur har det då tagit sig uttryck? 

 

 Vilket/vilka språk har du pratat under uppväxten? 

 

 Har du känt dig annorlunda på något sätt pga att du har föräldrar från olika länder? 

 Identifierar du dig med din eller dina föräldrar? 

 Har du identifierat dig eller identifierar du dig mer med den ena av dina föräldrar? 

 Har du upplevt att dina föräldrar/din familj har påverkat hur du ser på dig själv? 
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 Har du upplevt att du, pga hur du ser ut och/eller vilka namn/efternamn du har, har 

givits olika identiteter och/eller nationaliteter i vissa sammanhang? 

 Hur har det känts? 

 Har det påverkat dig på något sätt? Hur då? 

 

 Har du upplevt att du har blivit rasistiskt bemött någon gång? Hur kändes det? 

 Finns det något du brukar göra efter en sån händelse? 

 

 Har du upplevt att din så kallade “blandadhet” har påverkat vänskapsförhållanden? På 

vilket vis? 

 

 Har du upplevt att din “blandadhet” har påverkat eventuella kärleksrelationer? På 

vilket sätt? 

 

 Har du upplevt att din “blandadhet” har påverkat relationer på jobbet och/eller i 

skolan? På vilket sätt? 

 

 Upplever du att din “blandadhet” har påverkat dina möjligheter i livet (vad gäller jobb, 

utbildning, nära relationer, bostad etc)? 

 

 Har du fått frågor om var du kommer ifrån? Vad brukar du svara då? Hur kändes det? 

Har det påverkat dig på något sätt? 

 

 Har du varit med om att du har gjorts till en representant för en grupp eller en kategori 

människor? På vilket sätt? 

 

 Har du upplevt att normerna kring hur en “svensk” person och en latinx-person ska 

vara har påverkat dig? Hur då? 

 

 Har du någonsin upplevt att du känner dig utanför det “svenska” och/eller det 

latinamerikanska (normerna, samhällena etc)? På vilket sätt? 
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 Upplever du att du känner samhörighet med någon eller några särskilda personer eller 

grupper? 

 

 Var känner du dig hemma? 

 Har det sett olika ut? Hur då? 

 

 Om du kunde bestämma, hur skulle ditt drömsamhälle se ut? 

 Vem skulle du vara i detta samhälle? 

 

Avsluta med: 

 Att runda intervjun och sammanfatta det intervjupersonen har sagt 

 Fråga om pronomen 

 Har du några frågor eller funderingar innan vi avslutar? 

 Tacka! 


