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Sammanfattning 

Samtidigt som svensk forskning visar att individer med utländsk bakgrund blir utsatta 

för diskriminering och stigmatisering, så väljer allt fler ungdomar ur denna grupp att 

högskoleutbilda sig och visar en benägenhet att välja elitutbildningar. I denna uppsats 

undersöks om det finns ett samband mellan vetskapen om, eller erfarenheter av, 

diskriminering och elitutbildningsval. Den metod som används är semi-strukturerade 

intervjuer med fem kvinnliga och fem manliga juriststudenter med ursprung i 

Mellanöstern. De teoretiska utgångspunkterna är sociologen Erving Goffmans teori om 

stigma, sociologen Michèle Lamonts teori om destigmatisering och socialfilosofen Axel 

Honneths teori om erkännande. Resultatet visar att juriststudenternas föräldrars 

erfarenheter av diskriminering och egna erfarenheter av exkludering har lett till en hög 

studieprestation där elitutbildningsvalet kan ses som en anti-diskrimineringsstrategi. 

Andra anti-diskrimineringsstrategier är att motsätta sig en offermentalitet, och 

destigmatisering genom att motbevisa stereotyper. Dessa anti-diskrimineringsstrategier 

kan ses som strategier i en strävan för erkännande, det vill säga en strävan efter att bli 

jämlikt behandlad genom att bli tillskriven en positiv status. 

Nyckelord 

Stigmatisering, destigmatisering, etnisk diskriminering, anti-diskrimineringsstrategier, 

hög studieprestation, elitutbildning, erkännande
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Inledning  

Samtidigt som forskningsresultat visar att diskriminering på arbetsmarknaden mot personer 

med utländsk bakgrund är vanligt förekommande i Sverige (Bursell, 2007:1) så väljer allt fler 

ungdomar ur denna grupp att högskoleutbilda sig (Eriksson och Amnéus, 2010:26). När 

socioekonomiska faktorer likställs får ungdomar med utländsk bakgrund som är födda i 

Sverige något högre betyg än ungdomar med svensk bakgrund (Skolverket, 2005:55). 

Forskning visar även att andelen etablerade
1
 jurister ofta är högre bland personer med 

utländsk bakgrund som är födda i Sverige än bland personer med svensk bakgrund 

(Högskoleverket, 2005:22).  

Vetskapen om diskriminering kan tänkas leda till att de berörda individerna avstår från att 

investera i en utbildning då det finns en risk för att avkastningen inte blir lika hög för dem 

som för de individer som inte blir diskriminerade. En annan aspekt av vetskapen om 

diskriminering är att den kan leda till att de utsatta individerna försöker kompensera för 

diskrimineringen genom att utbildningsmässigt sikta högt. Risken av att bli utsatt för 

diskriminering kan tänkas bli mindre om man väljer en elitutbildning. Detta eftersom man då 

oftast blir tillskriven en positiv status och kan tänkas få fler valmöjligheter och bli mer 

attraktiv på arbetsmarknaden. I denna uppsats undersöks om detta är fallet för juriststudenter 

med ursprung i Mellanöstern. 

Anledningen till att jag i studien har avgränsat mig till personer med ursprung i 

Mellanöstern är att det i Sverige finns starka negativa stereotyper om dem. Kvinnorna 

porträtteras ofta som offer för sin kulturella bakgrund (Brune, 2000:30) medan männen ses 

som patriarkala och våldsamma (Brune, 2000:33). Vidare är personer med ursprung i 

Mellanöstern en grupp som i en stor utsträckning uppger att de blir utsatta för etnisk 

diskriminering i Sverige (Dolmén, 2004:224). Detta är alltså i nuläget en utsatt minoritet och 

mot bakgrund av det är det av intresse att undersöka hur individer tillhörande denna grupp 

hanterar utsatthet.  

Svensk integrationsforskning rör i stor utsträckning levnadsförhållandena för individer 

födda utomlands. Det som undersöks är ofta den exkludering och segregation som uppstår på 

                                                      

1 Med etablerade avses personer som har en arbetsinkomst på över 160 000 kronor och som var 

sysselsatta på arbetsmarknaden enligt sysselsättningsregistrets definition i november månad aktuellt år 

(Högskoleverket, 2005:45). 
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bostadsmarknaden, arbetsmarknaden eller inom utbildningssystemet. Detta samtidigt som en 

växande grupp ungdomar med utländsk bakgrund som är födda eller uppvuxna i Sverige 

utbildar sig och är på väg att träda in på arbetsmarknaden. Denna uppsats förväntas bidra med 

ny kunskap om unga juriststudenter med ursprung i Mellanöstern och deras hanterande av 

vetskapen om, och erfarenheter av, diskriminering och dess koppling till hög studieprestation. 

Ur ett sociologiskt perspektiv är det av stor vikt att undersöka olika gruppers erfarenheter, 

resurser och framtidssyn för att få en större kunskap om olika inkluderings- och 

exkluderingsmekanismer som opererar i samhället. Integrationsforskningen skulle i en större 

uträckning kunna innefatta den faktiska integration som sker eftersom den ger oss värdefulla 

kunskaper om, och en mångsidig bild av, minoriteters levnadsförhållanden. Med denna 

uppsats ämnar jag att bidra till en mångsidig framställning av integrationen i Sverige genom 

att belysa att integration sker men att det ännu inte, som det kan framstå när integration 

lyckas, behöver innebära en frånvaro av hinder och diskriminering. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan vetskapen 

om, eller erfarenheter av, diskriminering och elitutbildningsval bland juriststudenter med 

ursprung i Mellanöstern. Frågeställningarna lyder: 

1. Har juriststudenternas föräldrar upplevt en exkludering och diskriminering på den 

svenska arbetsmarknaden och har det i så fall påverkat barnens utbildningsval? 

2. Har juriststudenternas utländska bakgrund fört med sig egna erfarenheter av 

exkludering och diskriminering i det svenska samhället? 

3. Vilka anti-diskrimineringsstrategier använder sig i så fall studenterna av? 

Definitioner och begreppsanalys 

Med utländsk bakgrund avses personer som är födda utomlands eller som har två föräldrar 

som är det. Med etnicitet avses en föreställning om ett gemensamt ursprung som är viktig för 

gruppbildning. Max Weber menade att dessa grupper på grund av fysiska likheter och/eller 

likheter i sedvänjor hyser en föreställning om en gemensam härstamning (Weber, 

[1922]:277). Tillämpningen av begreppet etnicitet är inte problemfritt, det kan exempelvis 

leda till en överbetoning av kulturella skillnader där minoriteters kulturella särdrag ses som 

hinder för integration. Detta kan te sig missvisande och föra bort fokus från frågor om makt 

och diskriminering (Darvishpour och Westin, 2007:14). När man överbetonar skillnader finns 
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det en risk att etnicitet essentialiseras. Ett alternativ är att, som jag gör i denna studie, utgå 

från ett maktperspektiv vad gäller etniska relationer. Det vill säga att studera hur 

föreställningen om ett gemensamt ursprung kan leda till diskriminering och att samtidigt 

fokusera på de dynamiska processer som äger rum. Under intervjuerna har jag utgått från en 

emisk tillskrivning av etnicitet, vilket innebär att respondenterna själva har fått definiera 

vilken etnicitet som de anser att de har (Eriksen, 1993:21). Med erkännande avses att 

tillskriva individer eller grupper en viss positiv status (Honneth, 1996:ix). Med stereotyper 

åsyftas högst schabloniserade och förenklade bilder av sociala grupper (Rydgren, 2004:128). 

Med stigmatisering avses att en individ är diskvalificerad från en full social acceptans, stigmat 

innebär ett attribut som är djupt misskrediterande (Goffman, 1963:3). Etnisk diskriminering 

definieras som en negativ särbehandling på grundval av en persons etniska ursprung. Med 

anti-diskrimineringsstrategier och destigmatiseringsstrategier avses de strategier som används 

på en individuell nivå för att undvika diskriminering och stigmatisering.  

Det är svårt att göra en distinktion mellan diskriminering och stigmatisering eftersom 

begreppen överlappar varandra. Både stigmatisering och diskriminering brukar innefatta en 

negativ uppfattning om den utsatte. En person kan känna sig stigmatiserad på grund av att en 

annan person uttalar en negativ uppfattning om denne, att diskriminera kan ses som att handla 

utifrån denna uppfattning. Ett exempel skulle kunna vara i relationen elev-lärare, att en lärare 

kan hysa fördomar gentemot en elev med utländsk bakgrund och förvänta sig mindre av 

denne, diskrimineringen kommer in i bilden när eleven får ett orättvist betyg. Denna gräns är 

dock flytande då båda situationerna kan vara lika skadande för den utsatte. Stigmatisering kan 

exempelvis användas i syfte att stigmatiserade individer ska prestera sämre, ett slags 

symboliskt våld där den utsatte drivs till att exkludera sig själv. Detta tydliggör problematiken 

med att göra en distinktion mellan dem två begreppen. En viktig skillnad är dock att 

diskriminering kan leda till möjligheten att lagföra handlingen. Således kan diskriminering, 

utifrån ett samhälleligt perspektiv, ses som en allvarligare form av stigmatisering. I denna 

uppsats kan känslan av att vara stigmatiserad ge sig uttryck i vetskapen om diskriminering. 

Med hög studieprestation avses höga skolbetyg, för att bli antagen till juristlinjen krävs högsta 

betyg i de flesta gymnasieämnena därav används begreppen elitutbildning och hög 

studieprestation parallellt i denna studie när det rör respondenterna. Att vara på väg att bli 

jurist är dock kopplat till en viss samhällelig status i Sverige som inte alla 

högskoleutbildningar som kräver höga betyg innehar, exempelvis socionomutbildningen.  
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om barn till invandrare som väljer att läsa på elitutbildningar i 

Sverige är begränsad. Likaså är den svenska forskningen om barn till invandrare och deras 

livschanser begränsad (Hällsten och Szulkin, 2009:4) men den förekommer dock i en något 

större utsträckning än den förstnämnda. Här kommer jag att till en början, för att ge en 

helhetsbild, redovisa svensk och internationell forskning om barn till utrikesfödda och deras 

utbildningssituation för att sedan mer specifikt redovisa svensk och internationell forskning 

om minoriteter som väljer att gå på elitutbildningar.  

Tidigare forskning om barn till utrikesfödda och 

utbildningsval 

Tidigare svensk forskning om barn till utrikesfödda och deras utbildningssituation lyfter fram 

bostadssegregationens effekter och visar att den etniska boendesegregationen i Sverige 

korrelerar med att barn till utrikesfödda som bor i invandrartäta områden får sämre betyg i 

grundskolan än barn till svenskfödda. De låga betygen i grundskolan anses bero på att 

utbildningsnivån är medium till låg bland föräldrarna i dessa områden. Vidare finns det en 

korrelation mellan låga betyg från grundskolan och att barn till invandrare som växer upp i 

invandrartäta områden inte väljer att läsa på högskola i lika hög utsträckning som ungdomar 

som växer upp i andra områden (Bygren och Szulkin, 2007:23).  

Denna situation lyfts även fram i den internationella forskningen där man menar att det är 

två faktorer som avgör barn till utrikesföddas utbildningssituation. Den första faktorn är 

föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och den andra är boendesegregation. Begränsade 

resurser hos föräldrarna i kombination med etniskt segregerade bostadsområden och skolor 

antas leda till begränsade möjligheter till framgång för barn till utrikesfödda. I den 

internationella forskningen ser man dock att det även sker integrationsprocesser som gör att 

skillnaderna minskar med tiden (Bygren och Szulkin, 2007:4-5). Dessa skillnader kan tänkas 

bero på barnen som är födda i det land som deras föräldrar har invandrat till. Forskning visar 

att ungdomar med utländsk bakgrund som är födda i Sverige, konstanthållet för 

socioekonomisk bakgrund, får högre betyg än ungdomar med svensk bakgrund (Skolverket, 

2005:55), trots rådande boendesegregation. Att även lyfta fram vad det beror på skulle ge oss 

värdefulla kunskaper om olika integrationsprocesser och skulle kunna fungera som en 

komplettering till ovanstående forskningsresultat. 
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Tidigare forskning om minoriteter och 

elitutbildningar 

Ungdomar med utländsk bakgrund som är födda i Sverige är, i jämförelse med ungdomar med 

svensk bakgrund, ofta mer etablerade som ingenjörer, läkare och jurister (Högskoleverket, 

2005:22). Vidare visar forskning att utrikesfödda föräldrar har högre krav och förväntningar 

på sina barn än svenskfödda föräldrar (SOU 2005:56:237). Svensk forskning visar även att 

barn till utrikesfödda från etniskt segregerade områden som växer upp i en miljö med 

utbildningsmässigt resursstarka individer ur samma etniska grupp presterar bra i grundskolan. 

Denna grupp ses som en minoritet och de har rent utbildningsmässigt tjänat på att växa upp i 

en etniskt segregerad miljö (Bygren och Szulkin, 2007:24). Forskning visar även att 

förtroendet för utbildningsväsendet i Sverige är allra högst bland utomeuropeiska invandrare. 

Detta antas bero på att utbildning ses som en viktig del i en överlevnadsstrategi (SOU 

2005:56:237–238).  

En kritik som kan riktas mot den svenska forskningen är att man trots att ha funnit 

intressanta resultat, till min kännedom, inte utförligt har undersökt vad dessa integrations- 

eller framgångsfaktorer beror på. Istället har det exempelvis spekulerats i att utbildning kan 

ses som en överlevnadsstrategi. De berörda skulle i en större utsträckning kunna intervjuas, 

för att själva få definiera sin situation, sina erfarenheter och sin relation till utbildning och hög 

studieprestation. Detta skulle motverka en bristfällig kunskap om minoriteters 

livsförhållanden och leda till ett synliggörande av de bakomliggande orsaker och processer 

som leder till studiemässig framgång och integration. 

Internationell forskning visar att bristande resurser i form av en dålig ekonomi och en 

avsaknad av viktiga sociala nätverk bland utrikesfödda föräldrar leder till att de satsar mer 

energi på sina barns utbildning. Ett av skälen till detta är man ser utbildning som ett medel för 

att träda in på arbetsmarknaden (SOU 2005:56:237). Utbildning har även i andra länder visat 

sig användas av etniska minoriteter för att nå framgång samtidigt som den kan ses som en 

kompensation på grund av en tidigare och nuvarande diskriminering som finns mot dem 

(Platt, 2005:34). 

 Michèle Lamont och Crystal Fleming har undersökt hur kompetens i form av utbildning 

används som en strategi bland afroamerikanska eliter i USA med syfte att motverka rasism. 

Afroamerikanska eliter menar att utbildning och kompetens är effektiva strategier som 

används för att förhindra social exkludering. En förekommande attityd bland denna grupp är 

att man måste visa sig vara dubbelt så intelligent som majoritetsgruppen för att få ett hälften 
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så bra jobb. Sammanfattningsvis visade denna studie att afroamerikanska eliter framhåller sin 

högskoleutbildning som en viktig del av sina strategier för att motbevisa rasistiska stereotyper 

(Lamont och Fleming, 2005:36). Denna forskning är relevant för mitt syfte eftersom 

afroamerikanska eliters syn på utbildning som en väg ut ur social exkludering och mot en 

framgång kan ha likheter med de erfarenheter och anti-diskrimineringsstrategier som 

respondenterna i denna studie kan tänkas använda sig av. 

Teori 

De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen är Erving Goffmans teori om stigma, Michèle 

Lamonts teori om destigmatisering och Alex Honneths teori om erkännande. Dessa tre teorier 

har valts eftersom de kompletterar varandra och ger en djupare förståelse för studiens syfte. 

Goffman menar att stigma innebär ett attribut som är djupt misskrediterande och som 

diskvalificerar individer från en full social acceptans (Goffman, 1963:3). Lamont menar att 

stigmatiserade individer kan använda sig av destigmatiseringsstrategier för att hantera stigma. 

Honneth menar att alla människor är i behov av ett erkännande för att kunna ha en positiv 

självbild. En individ kan bli förvägrad ett erkännande på grund av stigmatisering och 

diskriminering, därför kommer jag att först redovisa teorierna om stigma och destigmatisering 

för att sedan gå in på teorin om erkännande. 

Goffmans teori om stigma 

Enligt Goffman handlar stigmatisering i grunden om att vi i samhället etablerar olika 

kategorier för människor och att individer tillhörande dessa kategorier tilldelas olika attribut. 

Det är den sociala kontexten som avgör vilka individer som återfinns i varje kategori. När vi 

möter en främmande individ förutser vi individens kategori och attribut, den så kallade sociala 

identiteten. Här görs en distinktion mellan den faktiska identiteten och den tillskrivna 

identiteten. De attribut som förutsätts på grund av individens kategoriska tillhörighet är den 

tillskrivna identiteten medan den faktiska identiteten består av de attribut som individen 

faktiskt innehar (Goffman, 1963:2). En individ som skiljer sig från mängden kan tillskrivas 

extremt dåliga attribut, denne blir således stigmatiserad. Det är dock viktigt att betona att man 

kan skilja sig från mängden på ett positivt sätt. Stigma innebär att en individ från att vara en 
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hel individ blir reducerad till en med bristfälliga attribut. Således utgör stigma en diskrepans 

mellan den tillskrivna och den faktiska identiteten (Goffman, 1963:3). En typ av stigma är ett 

släktmässigt stigma som är relaterat till ursprung (Goffman, 1963:4). I denna uppsats 

undersöks det stigma som individer med ursprung i Mellanöstern kan uppleva på grund av sitt 

utländska ursprung. De som inte är stigmatiserade kallar Goffman för de normala och en 

person med ett stigma ses per definition inte som helt mänsklig och utifrån detta antagande 

blir individer diskriminerade och får sina livschanser reducerade (Goffman, 1963:5). 

Stigmatiserade individer kan använda sig av olika strategier för att bryta stigmat, exempelvis 

med hjälp av prestigesymboler och ett bra språk (Goffman, 1963:44). Ett problem med 

hanterandet av stigma är att det påverkas av om den stigmatiserade individen är bekant med 

icke-stigmatiserade individer eller ej (Goffman, 1963:55). Således kan man säga att om 

människor inte möts så kan stigmatiserade individers faktiska identiteter inte alltid nå fram.  

Lamonts teori om destigmatisering 

Michèle Lamont har studerat hur etniskt stigmatiserade individer hanterar exkludering genom 

att utmana stereotyper. Lamont kallar detta fenomen för destigmatiseringsstrategier (Lamont, 

2009:151). Dessa strategier kan öka social inkludering och leda till en framgång för 

stigmatiserade individer (Lamont, 2009:152). Lamont menar att det är viktigt att studera 

hanterandet av diskriminering eftersom individer inte kan antas vara passiva mottagare av 

diskriminering. En annan viktig aspekt är att hanterandet kan fungera som en indikator på hur 

framgångsrika samhällen är. I samhällen där alternativa värdesystem inte finns tillgängliga är 

risken större att grupper med låg status är passiva istället för att göra motstånd (Lamont, 

2009:153). De olika sätten att hantera rasism kan exempelvis vara att assimilera sig till 

majoritetsgruppen och därmed överge sin tidigare grupptillhörighet eller genom att bejaka 

olikheter (Lamont, 2009:156). Det som lyfts fram i denna uppsats är inte den destigmatisering 

som sker bland individer med ursprung i Mellanöstern med hjälp av assimilering (Bursell, 

2009:2) utan snarare en destigmatisering som används för att bejaka olikheter, att tillges en 

positiv status för den man redan är (Honneth, 2003:16). En större medvetenhet om hinder och 

att känna en stolthet i att tillhöra ett kollektiv har visat sig leda till en bättre mental hälsa 

bland utsatta etniska grupper. Stoltheten fungerar som ett skydd och stärker motståndet när 

individen blir utsatt för diskriminering (Lamont, 2009:163). Exempelvis är studenter som har 

en vetskap om diskriminering bättre skyddade mot dess konsekvenser. Barn som har blivit 

medvetna om hinder och som har lärt sig att aktivt handla mot minskade möjligheter har en 
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högre tro på sin egen effektivitet (Lamont, 2009:164). Detta är relevant för studien eftersom 

destigmatisering och föräldrarnas roll i elitbildningsvalet kommer att undersökas.  

Honneths teori om erkännande 

Axel Honneth fördjupar betydelsen av hanterandet av stigma då han ger ett svar på varför 

stigmatiserade individer använder sig av strategier för att hantera stigma och diskriminering. 

Honneth menar att människor är beroende av ett intersubjektivt erkännande av sina förmågor 

och bedrifter för att kunna ha en positiv självrelation. När en person inte får uppleva denna 

sociala bekräftelse skapas ett psykologiskt avstånd inom individens personlighet där negativa 

känslor som skam och ilska kan uppstå (Honneth, 1996:136). Dessa emotioner leder till 

insikten om att ens egen person i grunden är beroende av erkännande från andra (Honneth, 

1996:138). Med erkännande menar Honneth att tillskriva individer eller grupper en viss 

positiv status (Honneth, 1996:ix).  

En människas självrelation kan skadas utifrån tre olika handlingar som förvägrar 

erkännande. Dessa handlingar är; fysiskt våld, att bli fråntagen vissa rättigheter i samhället 

och att förvägra en individs eller gruppers sociala värde. (Honneth 1996: 132-134). 

Erfarenheterna av att bli förvägrad ett erkännande kan fungera som en motiverande kraft till 

en strävan efter erkännande. Detta eftersom individer endast kan bli av med känslan av 

förödmjukelse genom att använda sig av ett aktivt handlande. Det som realiserar detta 

handlande av konstruktivt motstånd är möjligheten till en moralisk insikt som är inneboende i 

de negativa känslorna, den moraliska insikten blir således de negativa erfarenheternas 

kognitiva innehåll. Med moral avses den universella attityden där alla individer respekteras 

jämlikt som mål i sig själva, eller som autonoma individer. Insikten innebär då att man inser 

att man bör bli respekterad som en autonom individ som är ett mål i sig. Honneth menar att 

normativa mönster av strävanden efter ömsesidigt erkännande existerar eftersom människor 

inte kan reagera på ett känslomässigt neutralt sätt gentemot sociala orättvisor. För varje 

reaktion av negativa känslor som följer av förvägrandet av erkännande finns möjligheten till 

att orättvisan som individen har blivit utsatt för kognitivt avslöjar sig självt, i form av den 

moraliska insikten, och därmed blir ett motiv till motstånd (Honneth, 1996:138). Det är dock 

viktigt att betona att den moraliska insikten inte behöver men kan uppdagas. Detta är 

beroende av hur samhällets kulturella och politiska miljö är utformad (Honneth, 1996:139), 

exempelvis om möjligheten till utbildning, som kan ses som en strategi i en strävan för 

erkännande, finns tillgänglig. I denna studie undersöks om elitutbildningsval används som en 
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strategi för erkännande, utgångspunkten är att strävan efter erkännande kan ses som det 

överordnade syftet med att använda sig av anti-diskriminerings- och 

destigmatiseringsstrategier.  

Metod 

Metoden som har använts är semi-strukturerade intervjuer med ett urval av tio respondenter 

bestående av fem kvinnor och fem män med ursprung i Mellanöstern, som går på juristlinjen 

vid Göteborgs- och Stockholms universitet.  

Val av metod och dess genomförande 

Fem av respondenterna studerade vid Göteborgs universitet och resterande fem studerade vid 

Stockholms universitet. Jag valde två olika städer för att minska risken för att respondenterna 

känner varandra då detta kan innebära att de diskuterar sitt deltagande med varandra vilket 

skulle kunna leda till snedvridna resultat. Jag valde att intervjua både kvinnor och män av 

representationsskäl och för att undersöka om det kunde finnas några intressanta olikheter dem 

emellan, jag fann dock inga mönster av skillnader. Det första steget var att jag kontaktade 

respektive universitets juridiska institutions expedition för att få tillgång till namnlistor på 

deras studenter. När dessa tillhandahållits valde jag slumpmässigt ut fem kvinnliga och fem 

manliga namn som var Mellanösternklingande och skrev in deras namn på hemsidan eniro.se 

för att få tillgång till deras telefonnummer. Följaktligen ringde jag upp studenterna och 

informerade dem om att jag genomförde en sociologisk studie om juriststudenter med 

ursprung i Mellanöstern som jag undrade om de vill delta i. Vidare berättade jag även att det 

var fem kvinnliga och fem manliga studenter som skulle intervjuas var för sig och att 

intervjun tar högst 45 minuter och kommer att äga rum på universitetsområdet. Bortfallet 

bestod av en person som vid den första telefonkontakten uppgav att hon inte hade tid för att 

bli intervjuad, alla andra som blev uppringda svarade ja till en intervju. Om flera av de 

uppringda studenterna hade valt att inte delta medan andra hade varit entusiastiska hade det 

kunnat bero på att vissa är mer intresserade av frågor om utbildningsval och ursprung vilket 

hade kunnat snedvrida resultatet, men detta var inte fallet då endast en student tackade nej och 

uppgav att anledningen till detta var att hon hade en kommande tentamen.  
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Alla intervjuer ägde rum inom loppet av två veckor i april månad och varje intervju tog 

mellan 30 till 45 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes på universitetsområdet och 

fältanteckningar har gjorts efter varje intervjutillfälle för att beskriva vad som har hänt i fältet, 

hur miljöerna sett ut och vilka intryck som jag som forskare har fått (Aspers, 2007:116). 

Fältanteckningarna har möjliggjort en analys av respondenternas svar och huruvida yttre 

faktorer kan ha påverkat svaren. Vidare har jag under uppsatsskrivandets gång kontinuerligt 

antecknat och utvecklat mina egna reflektioner angående uppsatsämnet för att jag inte ska 

missa någon viktig reflektion under analysen av resultatet och i den efterföljande 

diskussionen. Innan intervjuernas genomförande informerade jag studenterna om att deras 

deltagande var helt anonymt, att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande, att de inte 

behövde svara på alla frågor samt att de i efterhand kunde lägga till eller ta bort information 

genom att ringa mig. Ingen valde att dra sig ur eller ändra något som de har uppgett under 

intervjuerna. Respondenterna blev även informerade om att intervjuerna skulle spelas in, 

transkriberas samt att det insamlade materialet behandlas konfidentiellt. Utifrån tidigare 

forskning och teorierna härleddes tre frågeställningar som skulle besvaras. Intervjuerna har 

följt en intervjuguide och vid behov har följdfrågor använts. Intervjuguiden följde olika 

kategorier som bestod av ungefär tre frågor var, de olika kategorierna bestod av faktorer som 

kan ha bidragit till utbildningsvalet. De var i ordningsföljd; utbildning, föräldrarnas bakgrund, 

etnicitet, boende, arbetsmarknad och diskriminering. Intervjuguiden är i sin helhet bifogad 

som bilaga 1. Följdfrågorna bestod oftast av att jag bad om att få konkreta exempel för deras 

påståenden samt att jag frågade om hur respondenterna reagerade när de berättade om fall av 

diskriminering för att kunna identifiera de anti-diskrimineringsstrategier som används. Jag 

började med att för varje tema ställa en eller två allmänna frågor för att sedan gå in på mer 

känsliga frågor eftersom det kan ta tid att uppnå en trygghet i intervjusituationen som gör att 

respondenterna är villiga att dela med sig av sina personliga erfarenheter.  

En tänkbar brist i datamaterialet är att mitt urval inte endast bestod av ungdomar med 

ursprung i Mellanöstern som är födda i Sverige, detta hade kunnat ge intressanta resultat då 

individer ur denna grupp har visat sig få särskilt höga betyg. Jag valde dock att inte göra ett 

sådant urval på grund av att den tidigare forskningen om denna grupp är begränsad vilket 

gjorde mig tvungen att bredda urvalsgruppen. Denna brist gäller främst två av respondenterna 

som inte hade levt mer än tio år i Sverige. En annan tänkbar brist är att jag redan innan 

intervjuernas genomförande hade förkunskaper från egna erfarenheter, iakttagelser, 

internationell forskning och teorier vilket innebar att jag riskerade att överbetona det 

eventuella sambandet mellan elitutbildning och diskriminering. Jag var dock tidigt medveten 
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om denna tänkbara brist och har därför strävat efter att inte låta denna förkunskap påverka 

frågorna i en ledande riktning eller genom att överfokusera på vissa frågor eftersom det skulle 

sänka studiens trovärdighet. Undvikandet av att mina förkunskaper skulle ta en för stor plats i 

intervjuguiden gick till på så sätt att jag hade så öppna frågor som möjligt om sociologiskt 

relevanta ämnen. Ett exempel är att jag kunde fråga om respondenterna trivdes i sitt 

bostadsområde, och om inte varför, så att de självmant skulle berätta om sina eventuella 

erfarenheter av diskriminering. Ett annat exempel är att jag kunde fråga om de ville berätta 

om sin familjebakgrund vilket ofta ledde till berättelser om upplevd diskriminering. Strategin 

som gick ut på att undvika att fokusera för mycket på mina förkunskaper visade sig senare 

vara en förtjänst i studien. Detta eftersom jag trots den sociologiska bredden på frågorna fick 

regelbundna svar som handlade om vetskapen om och erfarenheter av diskriminering och dess 

koppling till hög studieprestation, detta stärker studiens trovärdighet. Jag använde mig av en 

kvalitativ metod eftersom det har varit viktigt för mig att få ta del av respondenternas 

erfarenheter då det är en grupp av individer som man främst har undersökt med hjälp av 

statistik. Kvantitativ metod skulle inte fånga upp frågan om varför respondenterna har valt en 

elitutbildning, vissa tendenser kan tydas men det skulle inte gå att fånga upp och analysera de 

komplexa processer av strävan efter erkännande som visat sig i svaren. Med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer kan man som forskare vara mer flexibel för nya infallsvinklar 

eftersom man kan använda sig av följdfrågor. Vidare möjliggjorde följdfrågorna en 

fördjupning av respondenternas berättelser. 

Metod och strategier som har använts för att 

analysera data 

Intervjuerna transkriberades på dator och varje respondent fick ett fingerat namn. Analysen av 

intervjumaterialet var deduktiv, jag sökte efter regelbundenheter i materialet och utgick från 

mina tre frågeställningar. Jag var samtidigt öppen för nya infallsvinklar i intervjumaterialet 

och den revidering av frågeställningarna som de skulle innebära. Jag fann dock inga nya 

övervägande viktiga infallsvinklar. Kodningen gick ut på att identifiera de faktorer som 

respondenterna hade gemensamt och som var relaterade till utbildningsvalet. Till en början 

skrev jag ut alla transkriberingar och placerade dem bredvid varandra och sökte efter viktiga 

likheter genom att läsa dem ett flertal gånger samtidigt som jag hade frågeställningarna, 

teorierna och tidigare forskning i åtanke. 
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Mönstret som visade sig i och med genomgången av materialet var tre teman som följer 

frågeställningarna, dessa ströks över i tre olika färger; 1) föräldrarnas bakgrund, erfarenheter 

och inflytande i utbildningsvalet, 2) erfarenheter som respondenternas utländska bakgrund 

fört med sig i det svenska samhället och 3) anti-diskrimineringsstrategier som respondenterna 

använde sig av. Det som ströks under för varje tema användes senare som citat i respektive 

resultatdel. Detta gjordes genom att jag följde de utskrivna transkriberingarnas färgkodning 

samtidigt som jag klippte ut de kodade delarna från datorns transkriberingsdel till själva 

uppsatsens tre huvudresultatsdelar och började bryta ner antidiskrimineringsstrategierna i tre 

olika kategorier. Vidare fick jag göra överväganden om vilka citat som skulle med, många 

citat var snarlika och i dessa fall valde jag, för att ge en större förståelse och ett djup till 

studien, de citat som var mest informationsrika. De tre huvudresultatdelarna som kom fram ur 

kodningen besvarade senare, var för sig, de tre olika frågeställningarna. Analysen av resultatet 

från kodningen var inspirerad av narrativ analys vilket innebär att respondenternas berättelser 

har stått i centrum samtidigt som jag som forskare har försökt att tyda de underliggande 

betydelserna i deras berättelser. Valet av inspiration från narrativ analys är i linje med 

anledningen till att jag valde en kvalitativ metod, nämligen att jag ville få fram 

respondenternas egna berättelser. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet 

Validitet är ett av kriterierna för samhällsvetenskaplig forskning och innebär i korthet en 

bedömning av om de slutsatser som har dragits från en studie hänger ihop eller inte. Validitet 

ses i flera avseenden som det viktigaste forskningskriteriet (Bryman, 2002:43). Här kan man 

göra en distinktion mellan tillförlitlighet och överförbarhet vars motsvarigheter i den 

kvantitativa forskningen är intern och extern validitet. Tillförlitlighet rör frågan om hur troliga 

eller sannolika resultaten är. Tillförlitligheten bedöms vara hög i denna studie då olika 

sociologiskt relevanta faktorer har testats med hjälp av intervjuguiden och kunnat avvisas som 

eventuella faktorer som skulle kunna ge upphov till ett skenbart orsaksförhållande. En brist 

kan dock vara att jag i studien inte använder mig av en jämförelsegrupp som exempelvis barn 

till svenskfödda. En jämförelsegrupp hade kunnat stärka studiens resultat genom att visa på 

skillnader mellan diskriminerade och icke-diskriminerade gruppers anledningar till 

elitutbildningsval. En jämförelsegrupp skulle även kunna visa på likheter, dessa likheter kan 
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tänkas finnas hos juriststudenter med svenskfödda föräldrar som har en arbetarklassbakgrund, 

kvinnor och andra utsatta individer och grupper. 

     Överförbarhet rör frågan om resultaten kan tillämpas i andra kontexter (Bryman, 2002:46). 

Kvalitativ forskning inbegriper ofta ett intensivt studium av ett fåtal individer som har vissa 

gemensamma egenskaper. Således handlar det om djup och inte om bredd vilket är det 

eftersträvansvärda inom kvantitativ forskning. Inom kvalitativ forskning har man ett fokus på 

det kontextuellt unika och på meningen hos eller betydelsen av den aspekt av den sociala 

verkligheten som undersöks (Bryman, 2002:260). Mitt resultat bygger på detaljerade 

beskrivningar och ett slumpmässigt urval av respondenter tillhörande en väldigt specifik 

grupp och därför kan man fråga sig om det är troligt att liknande svar går att finna i andra 

kontexter bland andra tillhörande denna urvalsgrupp. Det är dock viktigt att betona att 

generaliserbarheten ofta är väldigt låg i kvalitativa studier, resultaten går i en strikt 

bemärkelse inte att generalisera till några andra individer (Bryman, 2002: 93). Detta har man 

löst inom kvalitativ forskning genom att man istället fokuserar på att få en så fyllig 

beskrivning som möjligt av de detaljer som ingår i en kultur eftersom detta förser andra med 

en databas som hjälper dem att bedöma hur överförbara resultaten är till en annan kontext 

(Bryman, 2002:260).  

Reliabilitet 

Reliabilitet rör frågan om resultaten från en studie blir desamma om studien genomförs på 

nytt av en annan forskare, eller om slumpmässiga eller tillfälliga betingelser har påverkat 

resultaten (Bryman, 2002:43). Svaret på denna studies reliabilitet inleds lämpligen med ett 

passande citat från sociologen Pierre Bourdieu: 

Sociologens privilegium, om han har något alls, är inte att hålla sig svävande ovan 

dem som han klassificerar utan att han vet att han själv är klassad och att han är 

medveten om ungefär var i klassificeringen han själv befinner sig (Bourdieu, 

1992:29). 

Det är tveksamt om en forskare som inte har samma ursprung som respondenterna skulle få 

lika kritiska och utvecklade svar som jag kan ha fått eftersom jag liksom respondenterna har 

mitt ursprung i Mellanöstern. Detta innebär dock inte att jag tror att en forskare som hör till 

majoritetsbefolkningen inte skulle få svar som rör etnisk diskriminering, jag misstänker 

endast att svaren inte kommer att vara lika kritiska som de jag har fått. Att ge väldigt kritiska 

svar om etnisk diskriminering till en forskare som hör till majoritetsbefolkningen kan ses som 
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en stötande handling och därför kan sådana svar utebli (Anderson, Silver och Abrahamson, 

1988:70). Att ge kritiska och utvecklade svar till en forskare som hör till samma 

minoritetsgrupp kan tänkas bero på en bekvämare intervjusituation där det kan vara 

underförstått att denne har en större förståelse och insyn i deras vardag än en forskare som hör 

till majoritetsbefolkningen. Detta kan ha visat sig efter intervjuerna då många respondenter 

undrade om jag hade liknande erfarenheter. Det fanns även en risk för att respondenterna 

skulle överdriva kritiken och erfarenheterna för att anpassa sig till de svar som de tror att jag 

vill ha. Jag bedömer dock den risken som liten eftersom alla respondenter har gett ett 

förtroendeingivande intryck och raka svar. Respondenterna har även verkat lättade över att 

kunna berätta om frågor som de i vanliga fall inte talar om, detta kan tyda på att de inte har 

överdrivit. Vidare är jag medveten om att mitt ursprung kan ha påverkat utformningen av 

studiens syfte, frågeställningarna och intervjuguiden, detta eftersom jag delvis på grund av 

egna erfarenheter av det som undersöks har kunnat definiera de frågor som är av relevans. En 

annan aspekt av detta är att jag kände igen respondenternas berättelser och kan därmed ha haft 

en viss förståelse för det som sades. Att jag har egna erfarenheter av det som undersöks och 

därmed en viss förståelse för det som beskrivs innebär dock inte att jag utesluter att en annan 

forskare, som inte har dessa erfarenheter, inte skulle kunna komma fram till samma resultat. 

Jag ser det snarare som en individuell fråga där forskarens inlevelseförmåga och kompetens är 

det som är av störst betydelse. Utifrån denna diskussion bedömer jag att studiens reliabilitet är 

någorlunda hög. 

Etik 

Det finns fyra grundläggande etiska principer som gäller vid undersökningar, dessa är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om studiens syfte, 

att deras deltagande är frivilligt samt att de närsomhelst kan avbryta sitt deltagande. Vidare 

ska respondenterna även få reda på studiens olika moment. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i en studie har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Bryman, 2002:440). 

Samtyckeskravet innebär även att respondenterna ska få full information om undersökningens 

syfte och uppläggning (Bryman, 2002:446). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

respondenterna ska behandlas med stor konfidentialitet så att obehöriga inte får tag i dem. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har samlats in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamålet (Bryman, 2002:440–441). Om en respondent var född i ett 
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land som skulle underlätta identifiering så ändrades detta till endast världsdelen, vidare är 

namn på orter fingerade. Alla undersökningar har praktiskt taget på något sätt delar som är 

etiskt tvivelaktiga (Bryman, 2002:444). Jag har följt samtliga etiska principer förutom en 

etiskt tvivelaktig aspekt som är kopplad till samtyckeskravet, respondenterna blev nämligen 

inte informerade om att studiens syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan 

diskriminering och elitutbildningsval. Att informera respondenterna om detta skulle med stor 

sannolikhet påverka svaren, övervägandet mellan risken att få snedvridna svar eller att 

undanhålla information om studien fick mig att välja det sistnämnda. Risken var att 

respondenterna skulle överbetona eller förminska det eventuella sambandet, för att antingen 

ge mig de svar de tror att jag vill ha eller det motsatta. Efter intervjuernas slut var vissa av 

respondenterna nyfikna på syftet med studien och när jag berättade vad det var verkade de 

inte känna sig vilseledda eller lurade. Ingen valde att dra sig ur, ändra eller ta bort något som 

de sagt under intervjuerna.  

Resultat 

Resultatdelen inleds med en kort presentation av respondenterna och sedan redogörs det för 

föräldrarnas bakgrund och roll i utbildningsvalet. Vidare avhandlas respondenternas egna 

erfarenheter av exkludering och de anti-diskrimineringsstrategier som studenterna använder 

sig av.  

En kort presentation av de intervjuade 

Leila – är 20 år och född i Sverige. Hennes föräldrar är från Irak och hon anser sig ha en 

etnicitet som är en blandning mellan svensk och arabisk.  

Samira – är 23 år och född i de kurdiska områdena i Turkiet. Hon har bott i Sverige sedan hon 

var några år gammal och anser sig själv vara kurd. 

Sara – är 19 år och född i Sverige. Hennes föräldrar är syrianer från Mellanöstern och hon 

anser sig själv vara syrian.  

Khadija – är 28 år, född i en kurdisk stad i Irak och har bott i Sverige i några år. Khadija anser 

att hennes etnicitet är kurdisk.  

Fatima – är 23 år och född i Sverige. Hennes föräldrar är från Iran och hon anser sig själv vara 

iranier.  
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Ali – är 28 år, född i Kurdistan i norra Irak och har bott i Sverige i några år. Han anser sig 

själv vara kurd.  

Ahmed – är 23 år, född i en kurdisk stad i norra Irak och har bott i Sverige sedan han var 

några år gammal. Ahmed anser att han är kurd.  

Feras – är 26 år, född i ett europeiskt land och har bott i Sverige sedan han var några år 

gammal. Feras föräldrar är ursprungligen från Irak och han anser att han inte har någon 

etnicitet.  

Mahmoud – är 18 år, född i Sverige, hans föräldrar är ursprungligen från Iran och han anser 

sig själv vara europé.  

Mehdi – är 23 år, född i Sverige, hans föräldrar är från Iran och han anser sig själv vara 

iranier.  

Föräldrarnas bakgrund och roll i utbildningsvalet 

Samtliga respondenter uppgav att det var viktigt för deras föräldrar att de studerade vidare på 

universitetet. Vidare är detta relaterat till att föräldrarna har upplevt en exkludering på 

arbetsmarknaden, detta kunde exempelvis vara en etnisk diskriminering där föräldrarna inte 

fått gå på arbetsintervjuer trots meriter och svårigheter med att få jobb inom det som de är 

utbildade till. Fyra av respondenterna hade en eller två högskoleutbildade föräldrar. 

Föräldrarnas roll i respondenternas utbildningsval består således av två huvudaspekter: 1) De 

har uppmuntrat sina barn till att studera vidare för att undvika diskriminering 2) Deras 

erfarenheter av exkludering har lett till att respondenterna har fått en vetskap om 

diskriminering. Den första aspekten är i linje med tidigare internationell forskning som visar 

att etniska minoriteter använder sig av utbildning för att nå framgång och som en 

kompensation för en tidigare eller nutida diskriminering (Platt, 2005:34). Den andra aspekten 

går att relatera till tidigare forskning som visar att studenter som är medvetna om existensen 

av diskriminering är bättre skyddade mot dess konsekvenser (Lamont, 2009:164). Ett annat 

viktigt resultat är att en majoritet av respondenterna uppgav att de har växt upp under kärva 

ekonomiska förhållanden. Samtliga av respondenternas föräldrar förutom Leilas far och 

Mahmouds mor har ingen sysselsättning, arbetar med lågstatusjobb eller har startat egna 

företag. Detta är intressant mot bakgrund av en allmän uppfattning om att juridikstudenter 

kommer från privilegierade familjer. Internationell forskning visar dock att bristande resurser 

i form av en dålig ekonomi och en avsaknad av viktiga sociala nätverk bland 

invandrarföräldrar leder till att de satsar mer energi på sina barns utbildning (SOU 
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2005:56:237). Respondenterna uppgav att deras föräldrars erfarenheter av diskriminering har 

fungerat som en drivkraft, där de tidigt lärt sig att de måste kämpa för att inte hamna i samma 

situation som deras föräldrar har varit, eller är, i. Feras beskriver hur hans mors erfarenheter 

har påverkat honom i hans utbildningsval:  

Jag tilltalas av utmaningar och tror att det har att göra med min bakgrund. Min 

mamma är akademiker, hon har en utbildning men har aldrig fått jobba med det i 

Sverige. Hon har aldrig fått ett jobb för det hon är utbildad för. Hon har ändå 

försökt skaffa sig kompetenskraven som gör att hennes betyg översätts till svenska 

men hon har aldrig fått jobben och jag tror att det har tagit ganska hårt på henne. 

För mig är det helt uppenbart att hon har haft en uppförsbacke på många sätt som 

svenska kvinnor ur medelklassen inte har erfarit. Hon har haft en uppförsbacke trots 

att hon har gjort mycket inte minst för sina barn. Hon har arbetat inom 

äldreomsorgen i Sverige men är sjukpensionär idag, hon har bränt ut sig. 

Feras menar att hans mors erfarenheter har påverkat honom i en riktning där han tilltalas av 

utmaningar, detta kan vara en bidragande faktor till elitutbildningsvalet eftersom utbildningen 

kräver höga betyg och kan ses som en utmaning i sig. Feras väljer att kalla det som ter sig ha 

varit en diskriminering mot sin mor för ”en uppförsbacke”, ett ordval som han även använder 

om sin egen situation, på frågan om vad han menade med uppförsbacke svarade han att den är 

att han inte heter Per-Olov Karlsson. Feras antyder att det han talar om är en etnisk 

diskriminering. Ett flertal av respondenterna ville inte benämna diskriminerande handlingar 

som de har blivit utsatta för, för diskriminering. Vad kan detta motstånd tänkas bero på? En 

aspekt av detta är att respondenterna som är juriststudenter kan ha högre beviskrav vad gäller 

diskriminering än andra. En annan aspekt är att undvikandet av ordet diskriminering både kan 

tänkas vara ett omedvetet val från deras sida och/eller ett uttryck för ett undvikande av ett ord 

som förstärker känslan av stigmatisering, en känsla som de berörda kan tänkas vilja sträva 

efter att komma ifrån. Vetskapen om att diskriminering äger rum kan vara en hämmande 

kunskap som sänker ambitionsnivån bland stigmatiserade individer. Detta eftersom den kan 

inge en känsla av osäkerhet hos de utsatta då de inte kan vara säkra på att de kommer bli 

jämlikt behandlade. Att tala om diskriminering skulle då kunna ses som ett hinder för ett 

erkännande. Att tala om en uppförsbacke istället för det laddade begreppet diskriminering kan 

fungera som ett avdramatiserande hanterande av tankarna om detta möjliga scenario. Honneth 

menar dock att individer som strävar efter ett erkännande använder sina negativa känslor av 

förödmjukelse som en drivkraft (Honneth, 1996:138). Hur förklaras då undvikandet av 
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begreppet diskriminering utifrån Honneths teori? Innebär undvikandet att de berörda 

respondenterna inte använder sig av vetskapen om diskriminering som en drivkraft? Ett 

tänkbart svar är att den moraliska insikt som infinner sig då individen förstår att det krävs en 

strävan för erkännande inte behöver vara uttryckt i ord samt att den efter att ha uppdagats kan 

fungera på ett omedvetet plan. Den omedvetna drivkraften kan tänkas yttra sig genom en 

avdramatisering av, och ett undvikande av att namnge, de negativa erfarenheter som har 

föranlett den. Vidare tillförs här en ny aspekt av erkännande, nämligen att de negativa 

känslorna som genererar en drivkraft kan komma från en kunskap om föräldrarnas 

erfarenheter, och inte endast utifrån egna erfarenheter vilket är Honneths främsta fokus. Feras 

fortsätter med att förklara sin familjs roll i utbildningsvalet: 

Innerst inne ville mamma nog att jag skulle läsa vidare och nu i efterhand vet jag att 

hon är stolt att jag läser och att det ändå gick bra för mig. Det blir kanske att hon har 

lyckats med någonting eftersom hon har misslyckats med andra grejer i livet. Min 

mamma är ju akademiker, grejen är ju den att ingen i min släkt har fått jobba med det 

de är utbildade för så det blir så skumt att komma och säga till mig skaffa en 

utbildning så får du jobba med det, de är liksom blattar allihopa de har inte på nåt vis 

fått använda sina akademiska färdigheter. 

Här uttrycks diskrepansen mellan den faktiska identiteten och den tillskrivna identiteten 

(Goffman, 1963:3). Den uttrycks när Feras förklarar att alla i hans släkt inte arbetar med det 

de är utbildade till och att det därför skulle vara ”skumt” om de sa till honom att skaffa en 

utbildning eftersom deras kompetens har negligerats. Om man läser mellan raderna i Feras 

citat kan man ana att han ställer sig frågandes till om han kommer att bli utsatt för samma 

exkludering som sina släktingar. Feras situation skiljer sig från deras eftersom han har växt 

upp i Sverige samtidigt som han har haft en vetskap om risken för att bli utsatt för 

diskriminering. Genom att iaktta sina släktingars situation kan Feras tidigt ha uppfattat 

situationen som att han måste göra väldigt bra ifrån sig i skolan för att inte hamna i samma 

situation. För att återkoppla till Honneths teori om erkännande så kan man dra paralleller 

mellan Feras uppfattning om sin mors förnekade erkännande och hans strävan efter ett 

erkännande, att han delvis strävar efter sin mors erkännande. Detta går att tyda i Feras 

berättelse om att hans mamma har misslyckats med mycket men att hon nu har lyckats med 

någonting i och med hans utbildningsval.  
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Egna erfarenheter av exkludering 

De erfarenheter som belystes under intervjuerna rörde en dold och öppen rasism i det svenska 

samhället. En majoritet av respondenterna uppgav att de hade upplevt ett orättvist bemötande 

som kan benämnas som en etnisk diskriminering. Den öppna rasismen kunde yttra sig i form 

av diskriminering genom att exempelvis bli visiterad på flygplatser och sportevenemang. 

Vidare kunde den yttra sig genom orättvisa betyg i grundskolan och i form av en 

stigmatisering där andra i omgivningen utgick från att respondenterna inte förstod eller kunde 

tala ordentlig svenska på grund av deras utseende. Samira berättar om det som hon kallar för 

den dolda rasismen:  

Det finns en dold rasism i det svenska samhället som inte någon tar fram, lyfter upp 

till ytan. Till exempel när en svensk säger att vi ser dig som svensk. Jag tänker på att 

det finns ett förakt gentemot invandrare men som man inte vill uttrycka från vissa 

svenskar. 

Samiras svar är intressant eftersom hon förklarar det som hon kallar för en dold rasism, som 

antar olika subtila former, med hjälp av ett konkret exempel. Hon förklarar att hennes 

erfarenhet är att vissa svenskar ser henne som svensk när hon, som juriststudent, avviker från 

den stigmatiserade tillskrivna identiteten. Istället för ett erkännande för den hon anser sig 

vara, det vill säga kurd, tillskrivs hon en destigmatiserad identitet genom att bli kallad för 

svensk. Hon menar även att när hon blir kallad för svensk så gör personen en distinktion 

mellan henne och invandrare och att detta visar på ett förakt mot invandrare. Detta förakt 

skulle kunna tänkas vara att den som tillskriver henne en identitet som svensk utgår från att en 

invandrare inte kan vara välutbildad. En annan aspekt av Samiras exempel är att individen 

som kallar henne för svensk kan tro att Samira tar detta som en komplimang eller invit till 

inkludering när denne i själva verket ger sig själv ett tolkningsföreträde om Samiras etniska 

tillhörighet som ignorerar Samiras uppfattning och som sätter henne i ett motsatsförhållande 

till invandrare. Detta citat visar även det som kan ses som en rådande dikotomi vad gäller 

etnisk tillhörighet i Sverige, att man antingen är svensk eller invandrare (Darvishpour och 

Westin, 2007:15). Frånvaron av synen på etnisk identitet som en hybridform kan uppfattas 

som att både Samira och den som kallar henne för svensk följer denna dikotomi i sina 

tankemönster om etnisk tillhörighet.  

Sara som är uppvuxen i en mångetnisk förort beskriver sina erfarenheter och tankar när 

hon berättar om hur hennes nya grannar ser på hennes gamla bostadsområde: 

Vi har flyttat till ett mer svenskt område nu och när jag berättar att jag har bott i 
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Husby där så blir de chockade men jag tänker men snälla det var ju bättre än det är 

nu. Jag vill få bort de här fördomarna. Ett exempel är att när jag flyttade till det 

område där jag bor nu så kom det några grannar och hälsade på, de var trevliga och 

så och de frågade vart vi bodde innan, Husby svarade vi, så spärrade de upp ögonen 

och sa oj vad bra att ni flyttade ifrån det stället och då var det såhär men alltså sånt 

säger man inte för du vet inte. Jag mådde bättre när vi bodde där i Husby än när jag 

är här, jag kände mig hemma där det är för att när man väl kommer bort från de 

ställena så får man se de här fördomarna. Fördomarna har format mig, det är de som 

jag vill motverka. 

För Sara är det gamla bostadsområdet något som hon associerar med positiva erfarenheter, när 

hon inser att andra inte delar den uppfattningen kan hon uppleva ett nekat erkännande av sitt 

gamla bostadsområde. Sara kopplar troligtvis sitt gamla bostadsområde till sin egen identitet 

då hon levt där länge och har trivts. När hon säger att hon vill kämpa mot fördomarna och att 

de har format henne kan man relatera det till en strävan efter erkännande där känslor av 

förödmjukelse leder till en drivkraft där människor inser att de måste vidta aktiva åtgärder 

(Honneth, 1996:138). Saras ifrågasättande av grannarnas fördomar och hennes önskan om att 

motverka fördomarna kan ses som en strävan efter ett erkännande av det som kan ses som en 

territoriell stigmatisering, det vill säga en stigmatisering av bostadsområdet. Detta är dock 

starkt kopplat till den stigmatisering som personer med utländsk bakgrund utsätts för, den kan 

anta andra former och bli territoriell när många stigmatiserade individer bor på samma ställe. 

En annan aspekt av denna berättelse är att Goffman menar att ett problem med hanterandet av 

stigma är att det påverkas av om den stigmatiserade individen är bekant med icke-

stigmatiserade individer eller ej (Goffman, 1963:55). En begränsning med denna uppfattning 

skulle kunna vara att Goffman inte betonar problematiken med de individer som i vissa 

situationer ses som undantag från den stigmatiserade gruppen. Under mötet med de nya 

grannarna kan man ana att grannarna såg Sara och hennes familj som ett undantag för de 

fördomar som de kan hysa mot personer från mångetniska förorter. Således kan man se det 

som att fördomar och stigmatisering kan leva vidare mot exempelvis en etnisk grupp även 

efter mötet mellan stigmatiserade individer och icke-stigmatiserade individer.  

Ett flertal av respondenterna hade som tidigare nämnts upplevt en diskriminering i skolan, 

Feras berättar om en sådan erfarenhet: 

Jag började fundera på juridik och så gick jag för att kolla med han studievägledaren, 

och det är ganska roligt det där, men jag frågade honom vad som krävdes för att läsa 
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juridik och vart kan man göra det? Jag glömmer aldrig det här det var så jävla 

klockrent, han bara titta på mig och sa men du man måste ha en ganska bra 

språkförståelse för att kunna läsa det. Nu i efterhand så fattar jag ju exakt vad det där 

var ett uttryck för. 

Här beskriver Feras det som ter sig vara en fördom om att han inte skulle ha en tillräckligt bra 

språkförståelse för att klara av juristlinjen. Eftersom Feras har en god språkförståelse så kan 

kommentaren tolkas som ett förnekande som är kopplat till en uppfattning om att en individ 

med ursprung i Mellanöstern inte är kapabel att nå en god språkförståelse. Att Feras i 

efterhand insåg vad det egentligen betydde, att det var en antydan om att han inte hade en 

tillräckligt bra språkförståelse kan ha lett till en insikt om att en strävan efter erkännande 

behövs. Denna insikt kan ha visats i att han flera år efter detta möte till slut bestämde sig för 

att börja på juristlinjen. Sammanfattningsvis kan man säga att utöver vetskapen om 

diskriminering som studenterna har fått från sina föräldrar har denna resultatdel även visat att 

en majoritet av respondenterna har egna erfarenheter av att bli exkluderade. Detta leder oss till 

den sista resultatdelen som rör hanterandet av vetskapen om, och erfarenheter av, 

diskriminering. 

Anti-diskrimineringsstrategier  

Samtliga respondenter använde sig av anti-diskrimineringsstrategier. De anti-

diskrimineringsstrategier som gick att urskönja ur intervjumaterialet var för det första att 

samtliga respondenter upplevde att de för att bli jämlikt behandlade har varit tvungna att 

studiemässigt prestera mer än elever med svensk bakgrund. Den andra strategin som samtliga 

respondenter uppgav att de använder sig av är att motsätta sig en offermentalitet. Den tredje 

strategin är en strategi som går ut på destigmatisering genom att motbevisa stereotyper.  

Hög studieprestation 

I likhet med tidigare forskning om afroamerikanska eliter i USA (Lamont och Fleming, 

2005:36) menade samtliga respondenterna att hög studieprestation är en strategi som de 

använder sig av för att undvika diskriminering och för att bli jämlikt behandlade. På frågan 

om Leila har upplevt sig bli annorlunda behandlad i skolan på grund av sitt kön och/eller 

etnicitet svarade hon: 

Nej för att jag har alltid varit väldigt duktig men jag kan tänka mig att de med 

utländsk bakgrund som inte har varit lika duktiga har blivit det. När man har en 
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utländsk bakgrund måste man bevisa sig mycket mer än sina svenska skolkamrater. 

Jag har aldrig kunnat bli utsatt för det eftersom jag alltid har varit bäst i skolan. Jag 

har alltid sett till att prestera väldigt bra för att inte låta det gå så långt att jag blir 

särbehandlad eller diskriminerad. I grundskolan märkte jag att invandrarna blev 

sämre behandlade av lärare än svenskar trots att de var lika dåliga. 

Leilas strategi som går ut på att vara bäst har visat sig vara framgångsrik för henne eftersom 

hon uppger att hon aldrig har blivit diskriminerad i skolan. Genom att i grundskolan observera 

lärares interaktion med elever med utländsk bakgrund har hon dragit slutsatsen att dessa 

elever blir sämre behandlade än elever med svensk bakgrund. Denna observation kan ses som 

en påminnelse för Leila om att hon måste fortsätta att vara bäst för att i lärarens ögon ses som 

en individ som är jämlik eleverna med svensk bakgrund. Observationen kan ses som en del i 

en insikt där Leila har tolkat det som att hon måste vidta aktiva åtgärder för att få ett 

erkännande, således har hennes relation till sig själv, i detta fall, inte skapats genom egna 

erfarenheter av diskriminering, vilket är Honneths främsta fokus (Honneth, 1996:136–138) 

utan genom en observation av att elever tillhörande hennes grupp inte får ett erkännande. 

Detta är i likhet med vetskapen om föräldrarnas erfarenheter en ny form av drivkraft i strävan 

för erkännande där vetskapen om orättvisor blir en drivkraft. Mahmoud uttryckte liknande 

åsikter: 

Nuförtiden är det mer konkurrens med andra länder så man måste ha en 

universitetsutbildning för att få jobb och med så kallad invandrarbakgrund så måste 

man... det räcker inte med att vara lika bra utan man måste vara bättre än svenskarna 

för att få samma jobb. Det är en outtalad uppfattning och jag har hört att så kallade 

etniska svenskar har det lättare för sig utifrån många aspekter. Jag vet att 

diskriminering förekommer så det är därför det är extra viktigt att gå på en bättre 

utbildning och inte läsa vatten och miljö på Södertörn högskola. 

När Mahmoud säger att man med invandrarbakgrund måste vara bättre än ”svenskarna” så 

uttrycker han ungefär samma uppfattning som en afroamerikansk ambassadör (Lamont och 

Fleming, 2005:36), nämligen att man som afroamerikan måste vara dubbelt så intelligent för 

att få ett hälften så bra jobb som en person ur majoritetsbefolkningen. Vidare förklarar 

Mahmoud att han har valt en elitutbildning eftersom han vet om att diskriminering 

förekommer, således kan man delvis se hans utbildningsval som en anti-

diskrimineringsstrategi. Med en ”bättre” utbildning kan man tänka sig att han får större 

möjligheter att välja bland arbetsgivare än om han hade valt en utbildning som är mindre 
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krävande och som inte leder till ett givet yrke. Elitutbildningen blir en tydlig gardering inför 

framtiden. Mehdi förklarar varför han tror att hans vänner med utländsk bakgrund studerar 

vidare på högskola:  

Bland mina polare som är utlänningar, deras föräldrar har pushat dem till att börja 

plugga för att det finns hinder mot dem och utbildning är ett sätt att komma ifrån 

detta. Samtidigt så tror jag att föräldrar har präntat in i sina barn att de måste skaffa 

en hög utbildning annars får de inte jobb. Jag tror att det beror på föräldrarnas 

erfarenheter här i Sverige. 

Här uttrycker Mehdi uppfattningen att det är föräldrarna som har lärt sina barn att en hög 

utbildning är en strategi för att kunna få ett jobb som ”utlänning”. Det kan tolkas som att de 

utrikesfödda föräldrarna som han talar om anser att barnen behöver bli mer attraktiva på 

arbetsmarknaden än exempelvis barn till svenskfödda för att ens få ett jobb. Det vill säga att 

det finns två aspekter av hög studieprestation, att föräldrarna inte endast ser det som ett medel 

för att motverka hinder utan även för att motverka hinder i form av en total exkludering från 

arbetsmarknaden. Föräldrarnas erfarenheter av exkludering behöver dock inte vara 

representativa för barnens framtida upplevelser på arbetsmarknaden då barnens situation 

skiljer sig från föräldrarnas. Barnen till utrikesfödda har exempelvis oftare en svensk 

utbildning, ett flytande svenskt språk och ett större kontaktnät än sina föräldrar vilket ter sig 

ganska självklart då de till skillnad från sina föräldrar har växt upp i Sverige. Mehdi berättade 

om sina vänners föräldrars förväntningar med en viss frustration i rösten. Man kan tänka sig 

att det för de berörda individerna kan vara påfrestande att från en tidig ålder lära sig att en hög 

utbildning är en förutsättning för att inte bli arbetslös. Föräldrarna som han talar om kan göra 

det av ren omtanke till sina barn men utifrån detta antagande kan barnen få en missvisande 

bild av vad som krävs för att få ett jobb samtidigt som de kan gå miste om att tänka sig göra 

annat i livet än att skaffa sig en hög utbildning. En annan aspekt av detta är att det kan vara så 

att barnen projicerar sin egen frustration av vetskapen om diskriminering på sina föräldrar. Att 

”skylla” sitt elitutbildningsval på sina föräldrar och deras erfarenheter, kan vara ett sätt att 

undvika att tala om och tänka på sin egen situation, det vill säga osäkerheten i om man själv 

kommer att bli diskriminerad på arbetsmarknaden eller ej. Feras beskriver nackdelarna med 

att ha höga krav på sig själv:  

Jag skrev en uppsats om ett känsligt ämne och då visste jag att uppsatsen skulle bli 

lusläst av examinatorn och opponenten, om jag inte hade haft ett utländskt namn... så 

tror jag att uppsatsen inte hade blivit lika hårt granskad. Det gör att man sätter högre 
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krav på sig själv, man blir bättre men man riskerar att gå under med det. På 

universitetet så kan man inte ta risken att vara sämre än genomsnittet, man kanske 

inte vet det men det skulle ta hårdare än om man var svensk. Men sen också för 

framtiden det är ju helt, med tanke på juridiken och så... har jag högsta betyg så är 

det ja jag är normal jag är grym ni behöver inte kvotera in mig liksom. Bortsett från 

kvotering och att folk tror att man är jävligt dålig så måste man absolut sätta högre 

krav på sig själv. 

Här lyfter Feras fram en ny aspekt av att vara bäst, att han på så sätt slipper bli inkvoterad. 

Kvotering är enligt Feras en felaktig anti-diskrimineringsstrategi eftersom den enligt honom 

bygger på en uppfattning om att utsatta individer inte är lika bra som de som inte behöver 

inkvoteras. Man kan se det som att kvotering enligt Feras bekräftar en offerroll och 

stigmatisering som han försöker komma ifrån. Hans ordval normal är väldigt intressant utifrån 

Goffmans teori om stigma eftersom Goffman gör en uppdelning mellan de som kan kallar för 

de stigmatiserade och de normala (Goffman, 1963:5). Det Feras säger kan tolkas som att han 

genom att få högsta betyg blir destigmatiserad, det som Goffman kallar för normal. Detta kan 

tolkas som att strävan efter ett erkännande inte enbart handlar om att bli jurist utan att även 

om att bli en jurist med högsta betyg så att han på så sätt kan känna sig helt oberoende av 

andras välvilja i form av kvotering eller andras fördomar i form av diskriminering. Samira 

berättar om hennes erfarenheter av hög studieprestation: 

På högstadiet kände jag att jag var tvungen att prestera mer för vissa lärare och 

elever än svenska elever. Det fanns en inställning om att men du kan ju inte vara lika 

bra som mig på att skriva en uppsats för du är invandrare och jag är svensk. När jag 

fick mvg på mina svenska uppsatser på högstadiet så kunde en svensk tjej inte förstå 

det. Hon hatade mig för att jag var bättre än henne och invandrare. Jag hade en 

lärare som gav mig orättvisa betyg, hon gav mig endast ett godkänt i slutbetyg, först 

var det okey men sedan närmade det sig gymnasiet och jag hade ändå en press på mig 

hemifrån också. Så då sa jag till henne att jag tycker att jag blivit orättvist behandlad 

och jag berättade att jag skulle lämna in mina uppsatser till rektorn. Jag gick och 

pratade med rektorn och senare sa läraren lite försiktigt att jag kanske har varit lite 

för hård mot dig i bedömningen... Jag blev ledsen till en början men sedan kände jag 

för att kämpa mer. 

Samira menar att det har ställts höga krav på prestation från lärares håll. I likhet med Mehdi 

menar hon även att det finns krav om hög studieprestation hemifrån. Att barn till utrikesfödda 
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har höga krav på sig hemifrån har uppmärksammats i tidigare forskning (SOU 2005:56:237). 

Det kan tänkas vara svårt med höga krav hemifrån samtidigt som vissa av föräldrarna kanske 

ej känner till att barnen måste prestera mer i skolan eftersom de oftast själva inte har gått i 

svensk grundskola. Detta kan tänkas innebära att barn som befinner sig i denna situation kan 

bli särskilt utsatta. När Samira säger att hon till en början blev ledsen och sedan kände för att 

kämpa mer så kan man tyda en likhet med de negativa känslor som leder till en insikt om att 

en strävan efter erkännande behövs (Honneth, 1996:138). Vidare menade Samira att hon inte 

gräver ner sig i tråkiga händelser utan att hon kämpar vidare, denna strategi går in i nästa anti-

diskrimineringsstrategi som går ut på att motsätta sig en offermentalitet. 

Att motsätta sig en offermentalitet 

Samtliga respondenter uppgav att de motsatte sig en offermentalitet, Ahmed förklarade sin 

uppfattning gällande detta: 

Jag vet om att risken finns att jag blir diskriminerad på arbetsmarknaden men det är 

inget jag tänker på. Man ska inte ha en offermentalitet, utan man ska köra på och 

göra sitt bästa. Jag har själv upplevt diskriminering och då är det lätt att man hamnar 

i situationen där man tänker att allt är diskriminerande mot en. 

Ahmeds uppfattning om att man ska göra sitt bästa och att inte tänka allt för mycket på 

diskriminering är i linje med tidigare forskning om afroamerikanska eliters attityder till rasism 

(Lamont och Fleming, 2005:36). Ahmed antyder att anledningen till att man inte ska ha en 

offermentalitet är att man då lätt hamnar i situationen där man tänker att allt är 

diskriminerande mot en. Att hamna i en sådan situation kan tänkas vara oerhört tankemässigt 

krävande och därför kan strategin om att motsätta sig en offermentalitet kunna fungera som en 

överlevnadsmekanism. Ahmed klargör dock att han är medveten om risken av att bli 

diskriminerad, denna medvetenhet kan fungera som en drivkraft i en strävan efter erkännande. 

Man kan se det som att medvetenheten inte får bli för uppenbar utan att den fungerar bäst på 

en underliggande nivå då risken finns att den annars blir kontraproduktiv. Samira nämner 

anledningen till att hon motsätter sig en offermentalitet:  

Jag tror att den etniska bakgrunden inte spelar så stor roll egentligen när du har 

utbildningen i handen, det handlar om prestation. Går du in för någonting och är 

stark och inte ser dig själv som ett offer då kommer du som kvinna mycket längre än 

män. Det jobbet som jag har idag, när jag gick till arbetsintervjun så tänkte jag ska ge 

hundra procent, jag ska gå in med en inställning om att jag är mer värd än det här 
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jobbet. Det låter lite kaxigt och så när man säger det men jag tror att det är 

nödvändigt att man uppmuntrar sig inombords på det sättet för att det är då du kan 

komma någonstans. 

Det finns intressanta aspekter av motståndet till att se sig som själv som ett offer. Vissa av 

respondenterna har ju uppgett att de har blivit utsatta för orättvisa handlingar vilket gör dem 

till offer i just de situationerna. Samiras tidigare berättelse tyder på att hon faktiskt har varit 

ett offer för ett orättvist bemötande i vissa situationer, samtidigt som hon menar att man inte 

ska se sig själv som ett offer. Detta kan tänkas bero på att ett offer associeras med en 

svaghetskänsla som kan vara skambelagd. När Samira säger att man ska inte ska se sig själv 

som ett offer utan som stark så antyder hon att hon relaterar ett offer till motsatsen av att vara 

stark, att vara svag. En annan aspekt av risken med att se sig själv som ett offer kan vara att 

det kan tänkas leda till att en person sätter upp hinder för sig själv i form av en 

självuppfyllande profetia, genom att överfokusera på sin utsatthet. Att vara ett offer skulle 

även kunna relateras till den tillskrivna identitet som personer med utländsk bakgrund ibland 

får. Således kan situationer av utsatthet leda till en ny dimension av diskrepansen mellan den 

tillskrivna och faktiska identiteten. Att inte få ett erkännande för sin faktiska identitet och att 

samtidigt bli ett offer på grund av det kan vara alldeles för mycket att relatera till. En sådan 

situation kan generera en överlevnadsmekanism i form av att den utsatte står upp för sin 

identitet samtidigt som denne vägrar att bli eller tillskriva sig själv en roll som ett offer. Detta 

eftersom denna roll kan ha en försvagande funktion och på så vis kan vara ett hinder för ett 

erkännande. I denna tankegång utgår jag från att de berörda respondenterna försöker få ett 

erkännande genom exempelvis hög studieprestation. Om tanken om att vara ett offer 

försvagar den utsattes prestationsförmåga så fungerar heller inte anti-diskrimineringsstrategin 

som går ut på att vara bäst, därför kan man tänka sig att de berörda respondenterna måste tro 

på och visa att de är alldeles för starka för att låta sig bli negativt påverkade av ett eventuellt 

eller faktiskt orättvist bemötande. Denna överlevnadsmekanism har tydliga likheter med den 

tidigare analysen om undvikandet av begreppet diskriminering.  

Destigmatisering genom att motbevisa stereotyper 

Den tredje och sista anti-diskrimineringsstrategin går ut på destigmatisering genom att 

motbevisa stereotyper. Ett flertal av respondenterna uppgav att de använde sig av denna 

strategi. Saras svar på följdfrågan om hon anser att det finns någon avgörande skillnad mellan 

henne och hennes vänner med utländsk bakgrund som inte har valt att högskoleutbilda sig 

illustrerar en destigmatiseringsstrategi:  
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I samhällets ögon är det en stor skillnad för att en invandrare utan utbildning är en 

invandrare medan en invandrare med utbildning blir svensk om hon lyckas såsom 

Zlatan. Det är inte okey att svenskar kan bestämma när man är svensk och när man 

inte är svensk, jag kommer alltid säga att jag är syrian för att folk ska vakna och se att 

det spelar ingen roll om man har en utbildning eller inte, om man lyckas eller inte. 

Just nu är jag ju fortfarande en invandrare i andras ögon fast jag är född i Sverige.  

Sara väljer att inte kalla sig för svensk utan syrian, detta kan ses som en 

destigmatiseringsstrategi som går ut på att bli accepterad för den hon anser sig vara och ett 

försök till att öka medvetenheten om att man inte behöver kalla sig själv eller bli kallad för 

svensk om man ”lyckas”, till exempel blir jurist, och har utländsk bakgrund. Denna 

destigmatiseringsstrategi kan tänkas leda till att de värdeladdade etniska beteckningarna 

delvis förlorar sin betydelse. Saras uppfattning om etniska tillskrivningar som är baserade på 

hur lyckad man är kan relateras till Leilas tidigare uttalande om att hon såg en dold rasism i 

att bli kallad för svensk, att det visade på ett förakt mot ”invandrare”. Saras motstånd kan 

även ses som ett resultat av en moralisk insikt om att hon måste sträva efter att bli erkänd för 

sitt ursprung. Samtidigt som Sara är emot att bli kallad för svensk så antyder hon att det finns 

en paradox i att bli sedd som invandrare när hon är född i Sverige. Detta kan tyda på att hon 

kanske egentligen inte är helt övertygad om att hennes etnicitet endast är syriansk, utan att det 

är ett sätt att hantera fördomsfulla uppfattningar. Detta motstånd kan ses som en 

försvarsmekanism genererad av bristen på erkännande för Saras syrianska ursprung. Samtliga 

respondenter uppgav att de ibland blir sedda som undantag till gruppen invandrare eftersom 

de är välutbildade medan gruppen ”invandrare” i stort ses som en problematisk grupp, denna 

uppfattning vill en majoritet av respondenterna ändra på. Dessa respondenter vill kunna 

motbevisa negativa stereotyper utan att låta motbevisandet bli till en ny stereotyp i form av att 

bli sedda som undantag. Att ses som ett undantag skulle innebära att resten av gruppen 

fortsätter att vara stigmatiserad. Det kan ses som ett motbevisande av stereotyper som bygger 

på en solidarisk syn på strävan efter erkännande. Detta exemplifierar Sara när hon säger att 

hon alltid kommer att kalla sig för syrian för att väcka uppmärksamhet om att det inte spelar 

någon roll om man är utbildad eller inte, underförstått att alla i minoritetsgruppen bör ses som 

jämlika. Ahmed förklarar hur det är att ses som ett undantag från stereotypen: 

Jag får ofta höra såhär du är jättebra, vi tycker om dig men alla andra invandrare är 

så hemska, farliga och våldsamma, det har jag fått uppleva hela mitt liv, just den där 

formuleringen. Då blir jag såhär hur många känner du egentligen? Det är ju bara jag 
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egentligen så det blir patetiskt. Jag har vänner vars pappor eller de själva till och med 

har sökt över hundra arbeten och inte ens har fått komma på en enda arbetsintervju. 

Jag vet ju om att de har de meriter som krävs för jag vet ju vilka de är och det är inte 

bara en gång eller två utan det är ett mönster. Om jag då som invandrare tar plats i 

en position där man har inflytande och där man kan vara med och påverka så kan jag 

bidra till en utveckling i samhället, att vara med och bekämpa fördomar. När 

människor ser mig eller någon annan människa som är vältalig och välutbildad och 

som gör rätt för sig och så vidare så kanske de förstår att alla är inte som den lilla 

fördomen jag har i mitt huvud. 

Ahmed och ett flertal av de andra respondenterna uppgav att de ville ändra på uppfattningen 

om att gruppen invandrare är farlig. Ahmed beskriver de destigmatiseringsstrategier som han 

använder sig av, exempelvis att vara vältalig. Detta är i linje med Goffmans teori om att 

stigmatiserade individer försöker bryta stigmat med hjälp av ett bra språk (Goffman, 

1963:44). Vidare talar Ahmed om destigmatisering genom att vara välutbildad och att ha ett 

inflytande och att på så sätt bekämpa fördomar. Denna strategi har stora likheter med 

afroamerikanska eliters strategier för att motbevisa rasistiska stereotyper med hjälp av 

högskoleutbildning (Lamont och Fleming, 2005:36). Vidare kan den även kopplas till att se 

elitutbildning som en strategi i strävan efter erkännande. Respondenternas motstånd till att bli 

sedda som undantag är förståeligt då de det kan tyda på fördomar och ett förakt mot vad det 

innebär att ha sitt ursprung i Mellanöstern. Vissa av respondenternas motstånd till att kalla sig 

för svenskar eller att de känner sig någorlunda svenska skulle kunna förstås genom att man ser 

till den rådande dikotomin och stereotyperna svensk- invandrare (Darvishpour och Westin, 

2007:15). Det kan vara så att de upplever att de måste välja en beteckning där det 

problematiska kan vara att om de väljer att kalla sig för svenskar, som vissa anser att de är, så 

kan det tolkas som att de har de valt att avsäga sig sina föräldrars ursprung och tanken om 

jämlikhet.  

Diskussion 

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka om utbildningsvalet bland juriststudenter 

med ursprung i Mellanöstern kan vara relaterat till erfarenheter av diskriminering och därmed 

fungera som en anti-diskrimineringsstrategi. Resultatet visade att en majoritet av 
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respondenternas föräldrar hade lågstatusjobb eller egna företag och att de har haft ett stort 

inflytande i respondenternas val att studera vidare på högskolenivå. Att föräldrarna hade 

denna bakgrund ger stöd åt förklaringen att föräldrarna har uppmuntrat respondenterna till att 

prestera väl i skolan för att undvika att hamna i samma svårigheter på arbetsmarknaden som 

de själva har råkat ut för, det vill säga ökat vetskapen om diskriminering bland sina barn. 

Vidare hade en majoritet av respondenterna även egna erfarenheter av diskriminering, detta 

ger stöd till att utbildningsvalet ses som en anti-diskrimineringsstrategi. Andra viktiga anti-

diskrimineringsstrategier som resultatdelen berör är också kopplade till elitutbildningsvalet, 

dessa var hög studieprestation, motstånd till en offermentalitet samt destigmatisering genom 

att motbevisa stereotyper. Resultatet har likheter med internationell forskning som visar att 

bristande resurser i form av en dålig ekonomi och en avsaknad av viktiga sociala nätverk 

bland invandrarföräldrar leder till att de satsar mer energi på sina barns utbildning (SOU 

2005:56:237). Man har dock inte utförligt undersökt diskrimineringens roll i att satsa mer 

energi på sina barns utbildningar. Vidare har tidigare svensk forskning visat att när man 

likställer den socioekonomiska bakgrunden mellan personer med svensk bakgrund och 

personer som är födda i Sverige som har en utländsk bakgrund så visar personerna med 

utländsk bakgrund ett något bättre utbildningsresultat (Skolverket, 2005:45). Samma grupp är 

även ofta mer etablerad inom elityrken (Högskoleverket, 2005:22). Vad beror detta på? 

Till min kännedom är denna studie den första som har testat, och som ger stöd åt, att det 

kan finns ett samband mellan vetskapen om, eller erfarenheter av, diskriminering och 

elitutbildningsval bland ungdomar med utländsk bakgrund i Sverige. Vidare är ett bidrag att 

jag har lyft fram och spekulerat kring hur respondenterna förhåller sig till vetskapen om 

diskriminering, både på ett medvetet och omedvetet plan. Detta genom att beskriva och 

analysera föräldrarnas påverkan, deras egna erfarenheter av diskriminering och stigmatisering 

och hur de, för att överkomma diskriminering, undviker att lägga för stort fokus på den. Ett 

viktigt bidrag med denna studie är att den visar att, och hur, begränsade resurser och hinder i 

form av en dålig ekonomi och diskriminering ej behöver fungera som hinder för att individer 

ska lyckas utbildningsmässigt. En annan aspekt är att det finns ett samband mellan föräldrars 

utbildningsnivå och barnens utbildningsnivå, detta gäller fyra av respondenterna som hade en 

eller två föräldrar med en högskoleutbildning. Föräldrarna till dessa respondenter har dock 

upplevt att de delvis har blivit exkluderade på grund av att deras utbildning har varit utländsk. 

Här kan alltså både föräldrarnas utbildningsnivå och upplevd exkludering ha påverkat barnens 

utbildningsval. En annan förklaring kan vara den som tidigare forskning visar, nämligen att 

barn som har blivit medvetna om hinder och som har lärt sig att vara aktiva mot minskade 
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möjligheter har en högre tro på sin egen effektivitet (Lamont, 2009: 164). En annan viktig 

aspekt är att resultatet kan fungera som en indikator på hur framgångsrikt det svenska 

samhället är (Lamont, 2009:153), det faktum att högre utbildning finns tillgängligt för alla 

oavsett ekonomisk bakgrund spelar troligtvis en viss roll i att respondenterna är på väg att bli 

jurister.  

Följaktligen är det av stor vikt att undersöka faktisk integration i Sverige och hur individer 

reagerar på diskriminering för att ge en mångsidig och rättvis bild av minoriteters 

levnadsförhållanden. Detta är av betydelse eftersom det annars kan framstå som att de är 

passiva mottagare av diskriminering och för att forskning som endast visar på problem i 

samband med invandring är missvisande. Dessa forskningsresultat kan tjäna till ett 

rättfärdigande av en rasism i samhället och kan användas av politiker och andra inflytelserika 

individer i deras argumentation om att invandring är ett problem och en börda i samhället. Ur 

minoriteternas perspektiv kan det leda till en reproduktion av social underordning i form av en 

självuppfyllande profetia där man avstår från att välja en högskoleutbildning eller att sikta 

högt eftersom det kan uppfattas som en omöjlighet. 

Resultatdelen visade stora likheter med amerikansk forskning om afroamerikanska eliters 

sätt att hantera rasism. Dessa likheter beror troligtvis på att båda är minoritetsgrupper som är 

utsatta för stigmatisering. En skillnad mellan gruppen juriststudenter med ursprung i 

Mellanöstern boendes i Sverige och afroamerikaner i USA kan tänkas vara att strävandet efter 

erkännande är mycket längre bland afroamerikaner än den strävan som återfinns i Sverige. 

Afroamerikanerna är inte invandrare och USA är ett utpräglat invandrarland medan individer 

med ursprung i Mellanöstern i Sverige, är en någorlunda ny minoritetsgrupp i ett land som 

inte är ett lika utpräglat invandrarland som USA. Detta innebär att denna grupp inte är lika 

etablerad och mobiliserad som afroamerikaner i USA är, Lamont och Flemings forskning rör 

en redan existerande elit, medan min urvalsgrupp är på väg att bli en första elit. En tänkbar 

skillnad är att när strävan efter erkännande är ny så blir den omedveten och mindre uttalad 

vilket gör den än mer intressant och värdefull att undersöka. Det intressanta och värdefulla 

ligger i att studiet av dessa omedvetna och outtalade processer kan leda till ny kunskap om 

hur strävandet efter erkännande verkar. Ett bidrag i denna studie är exempelvis att jag har lyft 

fram vikten av vetskapen om diskriminering som en drivkraft i en strävan efter erkännande. 

När man ser till interaktionen inom minoritetsgruppen kan man tyda dessa nya aspekter som 

inte är Honneths primära fokus. Det kan bero på en fokusering på interaktionen mellan olika 

grupper. Leila visade exempelvis tydligt att hög studieprestation fungerande som en drivkraft 

och anti-diskrimineringsstrategi, detta för att hon har iakttagit lärares diskriminering mot 
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andra elever med utländsk bakgrund, inte för att hon själv har blivit diskriminerad av lärare. 

Honneth menar att denna drivkraft främst kan uppstå om individen själv blir fråntagen ett 

erkännande, en komplettering skulle vara att även se till hur utsatta grupper identifierar sig 

med varandra och internaliserar och använder sig av varandras erfarenheter i en strävan för 

erkännande. Det vill säga att en individs självrelation även skapas inom minoritetsgruppen 

vilket senare påverkar interaktionen mellan minoritets- och majoritetsgrupper. Vidare kan en 

liknande synpunkt riktas mot Goffmans teori om hanterandet av stigmatisering där han menar 

att hanterandet av stigma påverkas av om den stigmatiserade individen är bekant med icke-

stigmatiserade eller ej (Goffman, 1963:55). Om man ser till den stigmatiserade gruppens 

interaktion, solidaritet och identifikation med varandra håller inte argumentet i fallet med de 

som ses som undantag till stigmat. Goffman framhåller inte den väsentliga aspekten av att 

individer ur stigmatiserade grupper kan ses som undantag till stigma, och ställas i 

motsatsförhållande till den stigmatiserade grupp som de faktiskt identifierar sig med. Som 

denna studie visar så möts respondenterna ibland av stigmat men i vad som ter sig vara ett 

påtvingat utifrån perspektiv, hanterandet av stigma blir dock inte framgångsrikt i och med 

mötet då stigmat lever vidare både för den som ses som ett undantag och den övriga 

stigmatiserade gruppen. 

Följaktligen svarar även respondenterna själva på hur de ska nå ett erkännande utan att ses 

som undantag, det vill säga genom destigmatiseringsstrategier som motbevisandet av 

stereotyper och att upplysa om att de inte är undantag till andra personer med utländsk 

bakgrund. Detta kan rent tidsmässigt ses som en ung strävan och därför kanske den inte alltid 

är tydlig vilket leder till en problematik med synliggörandet av fenomenet. Vissa sa mer 

explicit än andra att de hade som syfte att motbevisa stereotyper. En annan aspekt av att 

strävan efter erkännande bland majoriteten av respondenterna är ung kan visas i deras 

motstånd till att kalla sin identitetstillhörighet för en hybridform av det svenska och 

föräldrarnas ursprung. Afroamerikaner har exempelvis detta inbyggt i sin egen benämning av 

sig själva. Ponera att respondenterna upplever att de får ett erkännande för den etniska 

identitet som de anser att de har, det vill säga oftast ursprunget i Mellanöstern, då skulle det 

även vara troligt att de skulle vara mer öppna till att se sin etniska identitet som en hybridform 

av föräldrarnas ursprung och den svenska. Hybridformen är trots allt troligtvis den mest 

sannolika etniska identiteten som de har, men motståndet kan tolkas som att de först vill få ett 

erkännande för sina föräldrars ursprung, eftersom de identifierar sig själva med det. Här finns 

även en viktig jämlikhetsaspekt, motståndet är troligtvis även grundat på en moralisk insikt 

om att alla människor bör bli jämlikt behandlade. Nu när respondenterna är på väg att få 
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inflytelserika positioner i samhället vill en majoritet av dem motbevisa och öka 

medvetenheten om de fördomar som finns gentemot personer med utländskt ursprung, och 

detta kan ses som en viktig strategi i strävan efter erkännande, inte endast för dem som 

individer utan även för hela samhällsgruppen. 

Avslutningsvis vill jag beröra några forskningsetiska problem som aktualiserades för mig 

under författandet av denna uppsats. Ett problem är frågan om hur man forskar om utsatta 

individer utan att själv bidra till att reproducera och essentialisera utsatthet? Jag närmar mig 

svaret på frågan genom att utgå från en individuell nivå samtidigt som jag sätter fokus på de 

dynamiska processer som äger rum under stigmatisering, diskriminering och användandet av 

anti-diskrimineringsstrategier. Genom att utgå från en individuell nivå och processer är risken 

mindre att de utsatta individerna blir ytterligare avhumaniserade och att deras utsatta situation 

uppfattas som statisk. En annan kritisk aspekt av studiens resultat och respondenternas 

motbevisande av stereotyper, är att resultatet kan uppfattas som en legitimering av 

diskriminering. Kan resultatet tyda på att diskriminering har positiva effekter eller att det är 

utsatta individers ansvar att kompensera för orättvisa? Jag har haft som ambition att beskriva 

de komplexa processer som verkar när utsatta individer har en vetskap om och erfarenheter av 

diskriminering. Respondenterna har visat sig angripa en tänkbar diskriminering på ett 

effektivt sätt men detta pekar på ett allvarligt problem, nämligen att respondenternas 

användande av anti-diskrimineringsstrategier kan ses som en förlorad tro på att få sina 

mänskliga rättigheter tillgodosedda. Således utmynnar resultatet i två viktiga frågor om hur 

skyddet mot diskriminering uppfattas och fungerar i Sverige. Är det individens ansvar att 

skydda sig mot diskriminering? Eller ska alla människor som lever i en demokrati få leva sina 

liv, och göra sina framtidsval, med en försäkran om att det finns ett starkt skydd mot 

diskriminering?  

Förslag till framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning skulle vara att göra en jämförelse mellan ungdomar med 

utländsk bakgrund och ungdomar med svensk bakgrund för att undersöka om en hög 

socioekonomisk bakgrund inte är lika avgörande för de förstnämnda vad gäller 

elitutbildningsval. En annan studie skulle kunna vara att undersöka och jämföra olika 

elitutbildningsval bland studenter med ursprung i Mellanöstern med fokus på det som skiljer 

och förenar de studenter som har valt att utbilda sig till läkare, ingenjör och jurist. Här skulle 

man även kunna föra in en genusaspekt, exempelvis att undersöka om studenterna upplever 
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att även genus påverkar erfarenheter av diskriminering. Detta perspektiv är av stor vikt men 

undersöktes inte utförligt i denna uppsats.  

    Efter en överblick av mina insamlade namnlistor på juriststudenter ter sig 

Mellanösternklingande namn vara i en övervägande majoritet bland de utländsktklingande 

namnen. En tänkbar framtida studie skulle vara att undersöka om de är i majoritet bland 

juriststudenter med utländsk bakgrund och att i en större utsträckning undersöka om 

anledningarna till utbildningsvalet kan vara relaterat till de olika anti-diskrimineringsstrategier 

som har presenterats i denna studie. En annan idé till framtida forskning är att ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv undersöka hur unga individer hanterar vetskapen om 

diskriminering. Är det hur pass medvetna och utrustade människor är mot diskriminering som 

avgör hur framgångsrika utsatta individer är? Detta samband har uppmärksammats i tidigare 

internationell forskning (Lamont, 2009:164). Det skulle vara av intresse att undersöka detta i 

en stor utsträckning i en svensk kontext med etniska minoriteter som urvalsgrupp. 
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Bilaga 1 

                                                         Intervjuguide 

Utbildning 
1. Hur länge har du studerat juridik? 

2. Vilka är de främsta anledningarna till ditt utbildningsval? 

3. Vad har du för framtidsplaner? 

 

Föräldrarnas bakgrund 

4. Vill du berätta lite om din familjebakgrund? 

5. Vad gör dina föräldrar? 

6. Var det viktigt för dina föräldrar att du läste vidare på universitetet? 

 

Etnicitet 

7. Hur skulle du definiera begreppet etnicitet? 

8. Vilken etnisk tillhörighet anser du att du har? 

9. Vilken etnisk tillhörighet tror du att din omgivning anser att du har? 

 

Boende 

10. Kan du berätta lite om det område där du växte upp? 

11. Trivdes du där? 

12. Tror du att uppväxten där kan ha påverkat dig i dina framtidsplaner? 

 

Arbetsmarknad 

13. Vad gjorde du innan du började på juristlinjen? 

14. Tror du att ditt kön och/eller din etniska bakgrund har en betydelse när du söker 

arbete? 

 

Diskriminering 

15. Hur ser du på den nutida situationen för personer med ursprung i Mellanöstern i 

Sverige? 

16. Vad ser du som det största problemet för personer med ursprung i Mellanöstern som 

grupp i Sverige? 

17. Har du upplevt att du under din nuvarande eller tidigare studieperiod har blivit 

annorlunda behandlad av lärare eller andra i din omgivning på grund av ditt kön 

och/eller etnicitet? 

 


