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Abstract 

Edward Said's book Orientalism (1978) is the most important reference point in the 

post-colonial theory and describes how the West is dominant over the Orient. There is 

a clear distinction between "us" and "the other" and the purpose of this study is that, 

from a postcolonial perspective, focusing on Said's theoretical concepts "the other" 

and "discourse", examining how two foreign-born people with ethnic backgrounds 

living in the same place, are looking at themselves, at other foreign-born and native 

Swedes. My questions to answer this are; “what are the concepts of "the other" and 

"discourse" and is it possible to use these concepts to examine how foreign-born 

people are looking at themselves, at other foreign-born and native Swedes in a 

specific location?”, “who is "the other" in a place where there are almost as many 

native Swedes as foreign-born?”, and “how do these two foreign-born people with 

ethnic backgrounds perceive Norrliden as a place and what effect has that place had 

on their identity?” I have used a post-colonial philosophical ground and a qualitative 

approach, focusing on two different interviews with two men, living in Norrliden. In 

Norrliden almost 50% of the inhabitants are foreign-born were both of the interview-

persons are feeling safe and secure. They both believe that the place has had an 

important impact of their lives and their identities, but their identities are just 

“immigrants” and not their ethnical belongings. Foreign persons often feel that they 

have no natural place in society and therefore feel that they do not fit in there. Sweden 

has become a country of "we" and "the other, and one of the interview-persons 

believes the Swedes to be" the other "in Norrliden, while the other person believes 

that it is the Kurds. He argues that foreign-born persons will always be "the other", 

due to the fact that these people will never be Swedish. They both sense that when 

their own ethnical group, while visiting their home-countries, are questioning them 

about ethnicity and origin, the result is that none of them feel at home anywhere. Not 

in their home-countries and not in Sweden. They have no natural place in any of the 

communities and they feel both constantly as "the other", no matter what country they 

find themselves in. 
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Inledning 

Problembakgrund  

Edward Saids bok Orientalism (1978) är den viktigaste referenspunkten inom den 

postkoloniala teorin, där den västerländska synen på identitet, kultur och civilisation 

ifrågasätts. Denna syn anses vara skapad genom bilder av icke-väst, det vill säga den 

så kallade ”Orienten”. Said menar att västvärlden har delat in världen i klart 

definierade kulturer, raser och samhällen, generaliseringar som leder till polarisation, 

vilket innebär att orientalen i öst blir mer orientalisk och västerlänningen blir allt mer 

västerländsk.
1
 Begreppet diskurs handlar enligt Said om maktrelationer och 

maktordningen och är sättet människan talar om en annan människa, där orientalen 

helst ska anpassas till en viss stereotyp som Västerlandet skapat
2
. Detta har delat upp 

världen i ett ojämnt hierarkiskt system, med en diskurs som resulterat i stora klyftor 

mellan människor
3
. Västerlandet dominerar och Orienten är underlägset och det finns 

en tydlig gräns mellan “vi” och “den andre”
 4

, där dessa konstruktioner av “den 

andre” har stärkt västerlandets bild som överlägset
5
. Kultur används som ett verktyg 

för att dominera och styra, där de traditioner som inte ingår i den västerländska 

”normen” nedvärderas och där deras identiteter bör omformas
6
. Said menar att 

identitet är en social konstruktion
7
 och det ifrågasätts om det överhuvudtaget är 

möjligt att förstå etiska skillnader och olika former av kulturella identiteter i de 

mångkulturella samhällena som finns idag
8
. När Said talar om ”vårt” och ”deras” 

territorium är plats ett viktigt begrepp
9
, ett begrepp som kan betyda två olika saker. 

Dels kan det vara ett objekt som är möjligt att studera och skrivas om, samt att det kan 

vara ett sätt att se på världen
10

.  

 

Norrliden är en stadsdel i norra Kalmar, som enligt Kalmar kommun har de allra 

högsta siffrorna i kommunen vad gäller andelen invånare födda i utlandet. Detta är 

min valda plats för fallstudien, då 44,3% av alla invånare på platsen har utländsk 

bakgrund och 36 % av dem är födda i utlandet. Det finns flertalet olika benämningar 

                                                        
1
 Said, 1993 

2
 Barnett, 2009, s151 

3
 Knox och Pinch, 2006, s45 

4
 Askerdal, 2007, s7 

5
 Said, 1993 

6
 Barnett, 2009, s148 

7
 Barnett, 2009, s156 

8
 Hammarén och Johansson, 2009, s.106 

9
 Said, 1993, s56 

10
 Cresswell, 2003, s2 
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på utlandsfödda, allt från utlänning, invandrare, andra generationens invandrare etc., 

men i denna uppsats kommer jag att fokusera på utrikesfödda människor, vilket 

innebär att de själva samt deras föräldrar är födda i utlandet. Norrliden enligt Kalmar 

kommuns statistik är främst höghus- och lägenhetsområdet i norra Norrliden och 

innefattar inte villaområden. Detta är en plats där bebyggelsen växte upp under en 

intensiv byggperiod på 60- och 70-talet, det så kallade miljonprogrammet
11

 och är 

även en plats präglad av stora ojämlikheter. Kalmar är en tydligt segregerad stad, där 

inkomster, utbildning, arbetslöshet varierar sig mycket beroende på stadsdel, där de 

som är bosatta i Norrliden anses ha sämst förutsättningar för att må bra.
12

 Men hur ser 

de som själva bor där på framställningen av platsen och dess identiteter? Är det 

möjligt att undersöka vem som är ”den andre” i ett område där det bor många 

utlandsfödda, som enligt Said bör vara dem som är ”den andre”? 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ur ett postkolonialt perspektiv, med fokus på Edward 

Saids teoretiska begrepp ”den andre” och ”diskurs”, undersöka hur två utlandsfödda 

människor med etnisk bakgrund bosatta på samma plats ser på sig själva, andra 

utlandsfödda, samt infödda svenskar. För att undersöka detta har jag valt ut följande 

frågeställningar; 

 

- Vad innebär begreppen ”den andre” och ”diskurs” och går det att använda dessa 

begrepp för att undersöka hur utlandsfödda människor ser på sig själva, andra 

utlandsfödda och infödda svenskar på en specifik plats? 

- Vem är ”den andre” på en plats där det finns ungefär lika många infödda svenskar 

som utlandsfödda? 

- Hur upplever dessa två utlandsfödda människor med etnisk bakgrund platsen 

Norrliden och vilken betydelse har Norrliden som plats haft för deras identitet? 

 

 

                                                        
11

 Kalmar kommun, 111208 
12

 Barometern, 111208 
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Metod 

Filosofisk grund och undersökningsstrategi 

I denna uppsats har jag valt att utgå från en postkolonial filosofisk grund, vilket 

innebär att kolonialismen inte bör avfärdas som ren historia, utan att den fortfarande 

präglar världen och våra samhällen. Detta visar sig först och främst genom etnisk 

segregation och stereotypa föreställningar om andra individer
13

, vilket är mitt primära 

syfte att undersöka i denna uppsats och därför föll valet på att utgå från en 

postkolonial grund. Undersökningsstrategin jag valt är att genomföra en fallstudie, 

som av Grønmo beskrivs som en metod som ska ge helhetsförståelse av den enhet 

som undersöks. Denna enhet anses vara unik och intressant vetenskapligt sett, utan att 

för den sakens skull betraktas som en del av en större population.
14

 I min 

undersökning kommer jag att undersöka hur två utvalda individer upplever och ser på 

en geografiskt avgränsad plats, där det är de specifika egenskaperna jag vill belysa, 

vilket stämmer överens med Brymans beskrivning av målet med en fallstudie
15

. 

 

Kvalitativ undersökningsansats 

Grønmo menar att en kvalitativ undersökningsansats är en metod som ska ge en  

djup inblick samt förståelse av ämnet i fråga
16

, vilket är mitt mål med uppsatsen. 

Syftet är att få en ingående uppfattning och kunskap av ämnet, vilket enligt Bryman är 

avsikten med en kvalitativ studie
17

. En deduktiv teori representerar den vanligaste 

uppfattningen som finns mellan teori och praktik och teorin ligger som grund för de 

frågeställningar som produceras
18

. Enligt Grønmo läggs det i en deduktiv ansats fokus 

på problemformulering och teoritestning och utifrån detta formas ofta sedan en 

hypotes
19

, vilket är något även jag har gjort i min undersökning.  

 

Fall, generalisering och forskarens roll 

Min undersökning är ett unikt fall, vilket av Merriam kännetecknas av att studien 

gäller ett sällsynt fall och som bara finns i en viss population
20

. Min studie behandlar 

ett avgränsat geografiskt område, där endast två personer intervjuats, vilket gör att jag 

                                                        
13

 Hammarén och Johansson, 2009, s104 
14

 Grønmo, 2006, s96 
15

 Bryman, 2011, s74 
16

 Grønmo, 2006, s133 
17

 Bryman, 2011 s340 
18

 Bryman, 2011, s26 
19

 Grønmo, 2006, s45 
20

 Merriam. 1994, s185 
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inte anser att mina undersökningsresultat representerar andra platser under andra 

omständigheter. Enligt Bryman kan det vara svårt att generalisera kvalitativa 

forskningsresultat och jämföra dem med andra situationer och fall än i den som de 

producerades. Miljön varierar från fall till fall
21

 och jag anser även att 

intervjupersonerna i min undersökning inte kan representera en hel population. Trots 

att det är svårt att generalisera resultatet av min undersökning är det enligt mig ändå 

av intresse att undersöka, då min avgränsade geografiska plats representerar det 

område med störst blandning av etniska grupper och utlandsfödda i Kalmar län
22

. Att 

förankra tidigare kvalitativa analyser i sin undersökning är enligt Grønmo viktigt när 

det gäller teoretisk generalisering och genom att diskutera de empiriska mönster som 

finns och jämföra dem med relevanta teorier går det att bedöma i vilken grad 

resultatet av studien kan gälla andra mer generella sammanhang.
23

 Mina resultat 

gäller som tidigare nämnt bara ett avgränsat geografiskt område, men teoretiskt sett 

skulle generaliseringar möjligtvis kunna göras vad gäller invånarnas ålder inom detta 

område, då båda mina intervjupersoner har samma ålder. Detta visar på möjligheten 

att andra i samma ålder kanske har liknande åsikter, vilket gör ett visst mått av 

teoretisk generalisering möjlig.  

 

Min egen roll har jag försökt vara medveten om under arbetets gång, exempelvis mina 

egna värderingar, åsikter och fördomar. Bryman beskriver hur värderingar uppstår i 

alla faser i en undersökning och att vem man är som person påverkar de antaganden 

och förutsättningar som görs. Detta får i sin tur konsekvenser för hur undersökningen 

genomförs.
24

 Faktorer som skulle kunna påverka mitt resultat och intervjusituationen 

är att jag som kvinna intervjuat två män och att könsskillnader kan ha påverkat deras 

uttalanden, samt att möjligheten finns att jag tolkat deras uttalanden annorlunda mot 

vad en manlig intervjuare skulle gjort. Det faktum att mina intervjupersoner är 

bekanta till mig är också en faktor som skulle kunna påverka deras svar på mina 

frågor, något jag försökt vara medveten om under arbetets gång. Detta skulle kunna 

yttra sig på så sätt att intervjupersonerna möjligtvis inte vågar uttrycka sina känslor 

fullt ut eller inte känner att de kan säga hela sanningen om ett ämne, om det skulle 

vara så att de inte vill att bekanta ska få veta deras åsikter om ämnet i fråga. 

                                                        
21

 Bryman, 2011, s369 
22

 Kalmar kommun, 111208 
23

 Grønmo, 2006, s260 
24

 Bryman, 2011, s143 
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Källor och material  

I denna uppsats har jag utgått från två olika former av empiri, något som enligt 

Merriam är en bra förutsättning för uppsatsen, då flera olika typer av empiri ger ett 

brett och starkt underlag
25

. Den största delen av empirin är information från två 

djupintervjuer som gjorts med de två utvalda intervjupersonerna, men jag har även 

samlat empiri från webbsidor för att få grundläggande fakta samt en bakgrundsbild av 

mitt utvalda geografiska område.  

 

Webbsidor 

Webbsidor är enligt Bryman potentiella källor till data och går att använda både till 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar
26

. Information som finns på internet får 

användas för forskning om den arkiveras på ett offentligt sätt och lättillgänglig, samt 

att materialet inte är av känslig natur
27

 och jag gjorde mitt urval av webbsidor med 

noggrannhet. Det kan enligt Bryman vara problematiskt att välja ut de sidor som 

endast har med forskningsfrågan att göra och det har redan från början gjorts ett urval 

av sökmotorn som används, där vissa webbsidor sållats bort och bara viss information 

finns tillgänglig.
28

 Jag valde att använda Kalmar kommuns hemsida som källa för att 

samla in den statistik över andelen utlandsfödda bosatta i Norrliden som jag behövde, 

då jag anser att det är en trovärdig och seriös källa. Om jag istället valt att intervjua 

någon som arbetar på kommunen är det av min åsikt att denne säkerligen skulle 

referera till rapporten från kommunens hemsida som jag använt mig av. Det är 

områdesstatistik över Kalmar län från 2010 och enligt Grønmo bör materialet som 

samlas in representera de faktiska förhållanden och bara visa sann information som 

finns i anknytning till forskningsfrågan som undersöks
29

, vilket jag anser att denna 

rapport gör.  

 

Den andra webbsidan jag använt som material i undersökningen är en artikel från 

lokaltidningen Barometern, skriven av en reporter från tidningen år 2006. Jag har 

under arbetets gång varit medveten om att lokaltidningar inte alltid är hundra procent 

opartiska och att trovärdigheten inte alltid är fullständig. Detta kallas enligt Grønmo 

                                                        
25

 Merriam, 1994, s 118 
26

 Bryman, 2011, s583 
27

 Bryman, 2011, s142 
28

 Bryman, 2011, s583 
29

 Grønmo, 2006, s218 
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för reliabilitet, som är ett mått över hur pass trovärdigt det insamlade materialet är
30

. 

Jag valde ändå denna artikel då jag anser att den speglar den bild som ges av 

Norrliden, vilket ju delvis är mitt mål med uppsatsen att undersöka och kallas för 

validitet. Validitet handlar om hur väl materialet som samlats in motsvarar de 

intentioner som finns till varför undersökningen görs och validiteten blir högre desto 

mer relevant är det insamlade materialet
31

. Bryman förklarar att det är viktigt att 

kritiskt granska webbsidan och fundera över varför sidan har skapats, är det av 

kommersiella skäl eller finns det en baktanke?
 32

. Andra viktiga aspekter att ha i 

åtanke då webbsidor används som material är att webbsidor försvinner och 

förändras
33

 och det gäller att vara medveten om de begränsningar som det innebär att 

använda sig av webbsidor
34

. 

 

Intervjuer och urval 

Bryman beskriver hur intervju sannolikt är den mest använda metoden i en kvalitativ 

undersökning
35

, vilket jag som tidigare nämnt också använt mig av. Personerna jag 

har valt att intervjua ingår båda i mallen för mitt urval, det vill säga två män i 25-

årsåldern med etnisk bakgrund och bosatta i Norrliden sedan minst 10 år tillbaka. Det 

finns flertalet olika urvalstyper, där urvalet görs beroende på vilket syfte 

undersökningen har
36

. I denna uppsats har jag utgått från ett målinriktat urval, där jag 

valt intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågan, vilket Bryman beskriver 

kännetecknar ett målstyrt urval
37

. Redan när jag formulerade uppsatsens syfte gjorde 

jag ett val gällande urvalet i min undersökning och jag kategoriserade min 

urvalsgrupp enligt de fyra kriterierna som följer; båda personerna ska vara män, de 

ska vara i samma ålder, vara utlandsfödda med etnisk bakgrund och ha bott i 

Norrliden i minst tio år. Anledningen till denna kategorisering är att syftet med 

uppsatsen är att undersöka Saids begrepp ”den andre” och ”diskurs” och hur 

utlandsfödda personer ser på sig själva, andra utlandsfödda och svenskar. För att 

undersöka detta bör intervjupersonerna själva vara utlandsfödda och anledningen till 

att jag ville att de skulle ha bott i Norrliden i minst tio år är för att jag ville att de 

                                                        
30

 Grønmo, 2006, s222 
31

 Grønmo, 2006, s221 
32

 Bryman, 2011, s585 
33

 Bryman, 2011, s584 
34

 Bryman, 2011, s585 
35

 Bryman, 2011, s412 
36

 Grønmo, 2006, s91  
37

 Bryman, 2011, s434 
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skulle ha mycket erfarenheter, god kännedom om den geografiska platsen, veta hur 

individerna agerar och vara medvetna om hur livet där ser ut generellt sett. Detta 

anser jag någon som har bott där ett längre tag vet bättre än någon som är nyinflyttad. 

Att intervjupersonerna skulle vara i samma ålder är för att jag anser att det blir lättare 

att göra någon slags jämförelse av informationen jag får från intervjuerna om de är 

jämngamla. Båda intervjupersonerna är bekanta till mig sedan tidigare, vilket jag är 

medveten kan ha påverkat deras svar på mina frågor. Jag uppmanade dem båda till att 

vara så ärliga som möjligt, vilket även är anledningen till att valde just dessa två män 

för mina intervjuer. Då jag är bekant med dem båda anser jag mig veta att de är ärliga 

och öppna män, som har åsikter om många olika ämnen, vilket även är anledningen 

till att jag valde just dem. Jag är medveten om att resultatet skulle kunna ha sett 

annorlunda ut om jag istället intervjuat två kvinnor. 

 

Samtyckeskrav 

Bryman beskriver vikten av att få godkännande och samtycke av personerna som 

deltar i undersökningen. Detta kallas för samtyckesprincipen och innebär även att de 

som deltar ska få fullständig information om undersökningens upplägg och syfte.
38

 

Innan jag genomförde mina intervjuer till uppsatsen gjorde jag det tydligt för 

intervjupersonerna vad det var mina frågor handlade om, vad syftet var, det vill säga 

att jag skulle göra en uppsats, samt gav en översikt om vad frågorna skulle komma att 

handla om genom att berätta om mina mest centrala begrepp i uppsatsen. Jag frågade 

även de båda om de godkänner att jag använder deras riktiga för och efternamn, samt 

namnger de länder de ursprungligen kommer ifrån, något som var okej för dem båda. 

Detta för att uppfylla konfidentialitetskravet, som handlar om att de uppgifter som 

finns om de deltagande ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, ingen 

obehörig ska ha tillgång till uppgifterna
39

.  

 

Genomförande av intervju 

Grønmo understryker vikten av att samspelet mellan intervjuaren och 

intervjupersonen fungerar väl, kommunikationen är viktig och därmed är även en god 

kommunikationssituation det
40

, med andra ord platsen för intervjun. Grønmo 

beskriver att intervjun bör äga rum på en plats där personerna inte störs av 

                                                        
38

 Bryman, 2011, s135 
39

 Bryman, 2011, s132 
40

 Grønmo, 2006, s164 
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familjemedlemmar eller kollegor, då det är att föredra att intervjun inte avbryts
41

. 

Miljön bör vara lugn och ostörd, där intervjupersonen inte ska behöva oroa sig över 

att någon obehörig stör
42

. Inför båda intervjuerna föreslog jag en fika med personerna, 

där de själva fick bestämma om vi skulle mötas på café eller hemma hos någon. Båda 

fick bestämma tiderna själva beroende på när de hade möjlighet och båda intervjuerna 

genomfördes hemma hos mig kvällstid vid två olika tillfällen. Jag var medveten om 

att valet att genomföra intervjuerna hemma hos mig kan ha betydelse för hur 

intervjupersonerna formulerar svaren, då det kan hända att de känner sig underlägsna 

eller obekväma av att det är min, intervjuarens, geografiska plats, det vill säga mitt 

privata rum. Men då båda själva aktivt valde att besöka mig så anser jag att det kan 

tyda på att de kände sig bekväma, då jag som tidigare nämnt även föreslagit att 

genomföra intervjun i det offentliga rummet, som exempelvis ett café. 

 

Semistrukturerad intervju, intervjuguide och genomförande 

Jag valde att genomföra två semistrukturerade intervjuer, vilket av Bryman beskrivs 

som en metod där intervjuaren har en lista med specifika teman som ska beröras, även 

så kallad intervjuguide, och att intervjupersonen har stor frihet att själv utforma 

svaren på sitt eget sätt. Det finns inget krav på att frågorna behöver komma i samma 

ordning som i den ursprungliga guiden och följdfrågor är en naturlig del av intervjun. 

Vanligtvis ställs dock frågorna efter den ursprungliga ordningen, men processen är 

flexibel och stor vikt läggs vid hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågorna.
43

 

Jag hade, innan båda intervjuerna, förberett mina frågor enligt en intervjuguide (se 

bilaga 1 och 2), men varit medveten om att intervjun antagligen inte skulle fortlöpa i 

linje med mina frågor. Dock anser jag att båda intervjuerna i stor utsträckning 

genomfördes enligt den ursprungliga följdordningen, med några undantag där den 

spontana känslan över vilka frågor som passade bäst där och då fick styra. En 

djupintervju är något som kan kallas för livsberättelser eller livshistorier. Dessa är 

ytterlighetsfall vilket innebär att de varierar mycket från person till person
44

 och 

genomför man fler än en intervju bör det finnas någon form av struktur för att kunna 

jämföra fallen med varandra. Detta får jag i min undersökning genom att använda 
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exakt samma intervjuguide och frågor då jag intervjuar mina två personer, för att 

sedan jämföra svaren.  

 

Inspelning 

Kvalitativa forskare brukar spela in intervjuerna på band för att sedan skriva ut dem, 

vilket Bryman menar är viktigt för att kunna göra en detaljerad analys av innehållet. 

Om bara anteckningar förs är det lätt att speciella uttalanden eller uttryck går 

förlorade
45

, något jag var medveten om innan intervjuerna genomfördes. På plats 

frågade jag båda personerna innan intervjun började om de godkände att jag spelade 

in samtalet, något som den första personen direkt sa att han inte var bekväm med. Han 

ville inte att jag skulle spela in och jag gjorde det därför inte heller, då det precis som 

Bryman beskriver kan få personen att känna sig oroade över att deras ord kommer 

bevaras och sparas
46

, vilket självklart inte var tanken med intervjun. Under min andra 

intervju ställdes samma fråga, varpå även han var tveksam till inspelning. Då han 

uttryckte tveksamhet på en gång gjorde jag själv ett val och frågade inte varför, utan 

genomförde inte heller här en inspelning. Under båda intervjuerna gjorde jag tydliga 

anteckningar på datorn, vilket även gjorde att jag anser att jag hann få med mer 

information än om jag skrivit för hand.  

 

Datavärdering, kritiska bedömningar och avgränsningar 

Valet gällande vem som är lämplig att intervjua för att utvinna den information som 

krävs för att svara på frågeställningarna i uppsatsen är val som skulle kunna 

ifrågasätta uppsatsens reliabilitet och validitet. Det går sällan att fastställa att en 

intervjuperson är hundra procent ärlig, något som jag försökt vara medveten om under 

arbetets gång och val av intervjuperson påverkar trovärdigheten i en uppsats. Även de 

hemsidor jag valt att använda som empiri kan ifrågasättas och Bryman belyser 

internetsidor som något vars tillförlitlighet och värde är svårt att avgöra. Han 

understryker även vikten av att göra tydliga urval av all den information som finns på 

internet
47

 och jag har valt mitt insamlade material med noggrannhet för att 

åstadkomma ett så trovärdigt arbete som möjligt. 
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Mitt val att avgränsa mitt arbete till att endast intervjua två män grundar sig i att det är 

personerna som ingår i min urvalsgrupp och deras världsbild som är viktig för att 

kunna svara på frågeställningarna i mitt arbete. Därmed anser jag mig ha mer nytta av 

två djupintervjuer än flera, mindre djupgående intervjuer, där även tidsbegränsning är 

en del av det beslutet. Att valet föll på just Norrliden och inte de områden runt 

omkring, beror på att Norrliden är det område med mest etnisk mångfald i länet och 

därför föll valet att studera dess invånare ganska naturligt. Avgränsning är en viktig 

del av ett arbete enligt Merriam
48

 och jag är medveten om att resultatet kanske hade 

sett annorlunda ut om jag inkluderat andra stadsdelar, åldersgrupper eller kön.  

 

Den postkoloniala teorin och Edward Said  

Orientalism 

Inom den postkoloniala teorin är Edward Saids bok Orientalism (1978) den viktigaste 

referenspunkten. Said menar att den västerländska synen på identitet, kultur och 

civilisation historiskt sett är byggd på en projektion av bilder av icke-väst, då specifikt 

den så kallade ”Orienten”. Dessa bilder kan vara både positiva eller negativa och 

bygger på motsatsen till det ”typiska väst” och Saids teori har legat till grund för 

mycket den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen.
49

 Enligt Said är 

orientalism ett sätt att förhålla sig till Orienten, som har sin grund i områdets speciella 

ställning i det europeiska Västerlandets historia. Orienten har även bidragit till 

definitionen av Västerlandet (Europa) genom att vara dess mot-idé, motbild, motsatta 

personlighet och en motsatt erfarenhet. Ambjörnsson förklarar det som en tvärtom-

värld och en omkastad kopia av vår egen värld
50

. Men Orienten är inte bara en 

föreställning, utan är en integrerad del av Europas kultur
51

 och Saids teori har blivit 

inflytelserik dels på grund av att den presenterar identitetsformationer som en process 

av kontrollerade gränser och att bibehålla den territoriella integriteten hos samhället 

ifråga, men även för att han använder Foucaults begrepp diskurs
52

. Orienten har en 

egen kultur, eget vokabulär och bildspråk, egen forskning, doktriner och institutioner 

och bilden av Orienten skiljer sig åt i olika världsdelar
53

. Västerlandet har givit 

Orienten en identitet, men Said ifrågasätter om det går att dela in den mänskliga 
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verkligheten i klart definierade kulturer, raser, samhällen, traditioner, historiska 

förlopp och ändå överleva följderna
54

. Dessa olika uppdelningar är generaliseringar, 

vilket Said menar ofta leder till polarisering som innebär att orientalen blir mer 

orientalisk och västerlänningen blir mer västerländsk. Det begränsar även därmed det 

mänskliga mötet mellan olika kulturer, traditioner och samhällen och fientlighet kan 

uppstå. 
55

 Enligt Said så finns det västerlänningar och orientaler, där 

västerlänningarna dominerar och orientalerna måste domineras. Det betyder oftast att 

deras land måste ockuperas och deras tillgångar tas över
56

 och enligt Frantz Fanon är 

det Europa som inom gemenskapens ram som bär ansvaret för klyftor, konflikter och 

skiktbildning mellan klasserna
57

. Fanons verk är viktiga inom postkolonialismen och 

han menar att de utvecklade länderna i verkligheten är en produkt av tredje världen
58

 

och att Europa har lagt grunden för rashat, slaveri och exploatering
59

. Enligt honom 

var det genom exploateringen av icke europeiska länder som gjorde att Västerlandet 

kunde bygga sitt välstånd.
60

 Said menar att det bör finnas ett diskursivt 

förhållningssätt till orientalismen. Han menar att om postkolonialismen inte 

undersöks som en diskurs så är det svårt att förstå hur den europeiska kulturen har 

kunnat styra Orienten och även producerat den. Orienten är inte ett ämne att tänka fritt 

kring i och med just orientalismen
61

 

 

Postkolonialism 

Begreppet postkolonialism syftar på att kolonialismen inte bör avfärdas som ren 

historia, utan att den fortfarande präglar världen och våra samhällen. Territoriellt sett 

är kolonialismen över, men ekonomiskt och kulturellt sätt lever den fortfarande 

vidare, främst genom etnisk segregation och stereotypa förställningar om andra 

människor.
62

 Dessa stereotyper visar sig bland annat genom rasistiska 

populärkulturella representationer och denna kulturella form av rasism riskerar att 

förstärka dessa ”uppdelningar” mellan ”vi” och ”den andre”. Postkolonial teori syftar 

till att konstruera en icke-förtryckande historia som synliggör hur identiteter, 

handlingar och tankar skapades i och med bakgrunden av den ojämlika 
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världsordningen som uppkommit efter kolonialismen.
63

 Kolonialismen och de 

gränsdragningar som kom med den och som gjorde avgränsningar mellan ”oss” och 

”dem” har haft stor betydelse för hur kulturella identiteter utvecklas och formas i 

Västerlandets mångkulturella samhällen.  Det har även påverkat hur rasism har 

skapats, upprätthållits och manifesterats.
64

 Den obalans som finns mellan väst och öst 

beror enligt Said bland annat på förändrade historiska mönster och att maktens 

centrum har förflyttats. På 700-1500-talet dominerade islam både öst och väst, men 

sedan förflyttades maktcentrum mot väst och är nu på väg tillbaka mot öst igen. Trots 

det ses Orienten alltid som en utanförstående och svagare part åt Västerlandet och 

bakom de överspännande generaliseringarna som finns, exempelvis språk, mentalitet 

och ras, så finns det en mer värderande tolkning. Bakom dessa kategorier finns 

ständigt uppdelningen av vårt och deras, där det är ”vårt” som alltid tränger sig på 

”deras”.
65

 

 

Diskurs och ”den andre”  

Från slutet av 1700-talet, som en ungefärlig utgångspunkt, har yttranden om Orienten 

gjorts, där orientalismen har setts som ett sätt för Västerlandet att dominera, 

omstrukturera och utöva myndighet över Orienten. Said använder Michael Foucaults 

begrepp diskurs när han förklarar att orientalismen bör undersökas som en diskurs, då 

det annars inte vore möjligt att förstå den systematiska disciplin, med vilken den 

europeiska kulturen lyckades styra och även producera Orienten politiskt, 

sociologiskt, militärt, ideologiskt, vetenskapligt och konstnärligt under perioden efter 

upplysningen. I och med orientalismen var Orienten inte ett ämne där fritt tänkande 

och handlande var möjligt
66

, idéer och bilder är inte fristående utan är en del av ett 

institutionaliserat kunskapssystem, som gjort att människor och organisationer lärt sig 

att interagera med världen runt omkring dem. Begreppet diskurs innebär att makten 

för kulturell representation ligger som grund för kolonial och imperisk dominans, det 

handlar om maktrelationer och maktordning
67

, där alla orientaler måste anpassas till 

en version av en viss orientalisk typ som konstruerats av den västerländska forskaren. 

Det är sedan denna diskurs som förs ut till kulturens, politikens och de aktuella 

                                                        
63

 Hammarén och Johansson, 2009, 109-110 
64

 Hammarén och Johansson, 2009, s104 
65

 Said, 1993, s205-208 
66

 Said, 1993, s5 
67

 Barnett, 2009, s151 



   14 

händelsernas värld.
68

 Förhållandet som råder mellan väst och öst är ett 

maktförhållande som styrs av dominans och varierande grader av en komplicerad 

hegemoni. Orienten orientaliserades inte bara för att den var orientalisk för dem som 

levde på 1800-talet, utan för att den kunde tvingas ikläda sig rollen som orientalisk.
69

 

 

Diskurs, representationer och framställningar 

Saids kritik mot väst väcker frågan om det är möjligt att representera andra 

civilisationer, identiteter eller kulturer och hur det i sådana fall ska göras. I den 

kulturella teorin finns det flertalet olika åsikter då det handlar om kulturer, men den 

postkoloniala teorin och Spivak, vars verk är viktiga inom teorin, menar att det finns 

stora skillnader mellan olika former av representationer. Hon menar att det inte går att 

ge en exakt återbildning av något, där ett exempel är att en tavla av ett landskap inte 

kan återge landskapets exakta form.
70

 Representationerna är enligt Said alltid fångade 

i framställarens språk, dennes egen kultur och miljö. Framställningen av sig själv är 

inbyggd och ihop vävd med andra företeelser är endast själva sanningen.
71

 

Orientalismens framställningar inom den europeiska kulturen bildar tillsammans en 

slags diskursiv fasthet
72

 och Said menar att det inte finns något som kan kallas för den 

”verkliga” eller ”äkta” Orienten. Orienten är en påhittad enhet och att idén om att det 

finns ett visst geografiskt område med radikalt annorlunda inhemska invånare är 

tvivelaktigt, då personerna inte kan bestämmas på grundval av religion, kultur eller 

ras.
73

 Said beskriver hur en diskurs är ett mytiskt språk, som inte framställs genom 

den fria viljan, utan att människan först bekänner sig till den ideologi och de 

institutioner som garanterar diskursens existens. Detta sker i många fall omedvetet 

och i varje fall ofrivilligt och den mytiska diskursen döljer sitt eget ursprung och 

ursprunget hos det den behandlar. Orienten har precis som Västerlandet en idé som 

innefattar en egen historia och en egen tanketradition, ett eget bildspråk och eget 

vokabulär.
74
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Kritik mot postkolonialismen och diskurs 

Postkolonialismens närhet med diskursidén ses ofta som en begränsning, då dessa 

konstruktioner enligt Barnett verkar innebära att människors makt helt avgörs 

beroende på vilket system i samhället de hamnar i. Diskursidéer associeras ofta med 

fångenskap, där människor antingen styrs av diskursen eller heroiskt motsätter sig sin 

placering inom dem. Inom postkolonialismen leder denna kontrast till ett dilemma 

som kan tolkas olika hos akademikerna, där ett syfte kan vara att de nedtryckta och 

tystade rösterna i samhället ska stå på sig, då postkolonialismen ofta ses som en slags 

motståndsrörelse. Men Barnett menar att det mest karakteristiska med postkolonial 

teori är att det som anses vara mest intressant är det faktiska arbetet som görs för 

bokstavliga former av representationer. Det menar han höjer en del ögonbryn då 

många menar att det redan riktas för mycket fokus mot text och representationer och 

att det bör fokuseras mer på materialistiska övningar inom postkolonialismen.
75

 

 

Hegemoni 

I varje samhälle som inte är totalitärt är vissa kulturella uttrycksformer mer dominanta 

i jämförelse med andra, precis som vissa idéer som är mer inflytelserika än andra. 

Formen för denna typ av kulturella ledarskap kallas av Gramsci för hegemoni, ett 

centralt begrepp för den som vill förstå kulturlivet i Västerlandet. Said beskriver hur 

det är vi européer gentemot ”de andra” som inte är européer i ”idéen om Europa”, där 

han även hävdar att den viktigaste komponenten i den europeiska kulturen är just idén 

om att en europeisk identitet är överlägsen i förhållande till icke européernas kultur. 

Det är det som enligt Said gjort denna kultur hegemonistisk både i Europa och utanför 

och därtill finns den hegemoni som de europeiska idéerna har kring Orienten, vilka 

ytterligare understryker européernas dominans och överlägsenhet gentemot 

orientalerna.
76

  

 

Andrifiering, vi och den andre 

Exploateringen av öst har enligt Landström legitimerats genom det faktum att 

västerländska kunskapsproduktioner har fokuserat på påstådda skillnader mellan olika 

människor. Kolonialismens kulmen under slutet av 1800-talet sammanfaller till 
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exempel med tidpunkten då rasbiologisk forskning hade sin höjdpunkt och enligt det 

postkoloniala teorin läggs det fokus på att sådan forskning har varit av stor betydelse 

vid systematiskt förnekande av mänskliga rättigheter och människovärde på 

kolonialiserade platser.
77

 Enligt den postkoloniala teorin är det historien kring 

kolonialismen som lagt grund till de föreställningar om kulturella skillnader som finns 

i olika rasifierade diskurser runt om i världen idag. Det har delat upp världen i ett 

ojämlikt hierarkiskt system där väst dominerar och öst ses som underlägsna. För att 

dessa orättvisa maktstrukturer ska ha möjligheten att breda ut sig över kontinenterna 

så finns det en tydlig gräns mellan “vi” och “den andre”, där det är “viet” som 

framställs som överlägset. Inte bara socialt överlägset, utan även ekonomiskt och 

civilastionistiskt.
78

 Said menar att konstruktioner av “den andre” har stärkt  

västerlandets bild av sig själva som en överlägsen civilisation
79

 och enligt Mowforth 

och Munt har denna typ av diskurs resulterat i större klyftor mellan människor. Stora 

missförhållanden kan utvecklas i och med detta
80

 och diskussionen om ”den andre” 

kallas för andrifiering
81

. Andrifiering innebär reflektioner och tankar om andra 

kulturer än den egna, där den andra kulturen anses vara allt som den egna kulturen 

inte är. Mowforth och Munt beskriver hur västerlandet anses vara fredligt, utvecklat 

och fritt, i motsats till öst som är underutvecklade och barbariska
82

. Genom att göra 

jämförelser mellan sin egen kultur och ”den andre” kulturen ges en föreställning om 

vad som är ett lands autentiska nationella kultur och vad som inte är det. Men 

postkolonialisterna hävdar att det inte finns något som kan kallas en autentisk kultur, 

då de flesta kulturer är blandade med andra kulturer. Detta kallas enligt Knox och 

Pinch för hybriditet och understryker vikten av komma ihåg att kolonisatörerna både 

lämnade kvar delar av sin kultur på de kolonialiserade platserna, samtidigt som de tog 

med sig en del av deras kultur tillbaka till sina hemländer.
83

 

 

Etniska grupper, segregation och postkolonialism 

Enligt Said handlar postkolonialismens problemområden om relationen mellan 

kolonisatör och den koloniserade och hur de stereotyper som kolonisatörerna 

konstruerade ska bekämpas. Den avgörande betydelsen för koloniseringen var 
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nämligen skapandet av skillnad mellan kolonisatören och den kolonialiserade.
84

 

Hammarén och Johansson menar att genom att upprätta gränser och etablera 

hierarkier mellan olika folkgrupper så rättfärdigades en form av ekonomisk och 

territoriell kolonialisering. Dessa maktrelationer och gränser konstruerades inte helt 

sällan intersektionellt och det finns ett, enligt Hammarén och Johansson, klart 

samband mellan rasism och kön i de strukturer som omgav koloniserade från ”tredje 

världen”.
85

  Enligt Sernhede är etnicitet, eller ras, politiska och kulturella 

konstruktioner
86

 och fungerar som ett maktmedel. Etniska identiteter är i många fall 

ett resultat av maktrelationer, som identifierar vem som har makten att kategorisera 

andra personer som annorlunda eller underlägsna
87

. Under kolonialismen på 1800- 

och 1900-talet skapade kolonisatörerna många etniciteter, då Europa erövrade många 

länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Kolonisatörerna delade in människor i olika 

kategorier utifrån etnicitet eller ras och gav därmed skilda grupper olika kulturella 

särdrag. Med tiden så skapade även de erövrade folken sig själva och sin identitet 

genom att spela sig i den avspegling kolonisatörerna gjort och identifierade sig 

därmed med särdragen de tilldelats.
 88

 

 

Medan antikoloniala rörelser försökt hitta tillbaka till sin egna ursprungliga autentiska 

kultur, som inte har blivit påverkad av kolonialismen, hävdar postkoloniala 

intellektuella att en sådan inte existerar. De menar att detta tänkande bygger på en 

omkastad form av kolonisatörens egen ideologi, i och med att genom att de söker efter 

den ursprungliga kulturen så återskapas de koloniala föreställningarna om att kulturer 

är essentiella och ”de andras” kulturer är annorlunda gentemot normen.
89

 Enligt 

Fanon vill den kolonialiserade likna kolonisatören och i och med att den egna 

identiteten innehåller delar av kolonisatörens kultur, det vill säga dess förtryckare, så 

skapas det ofta en slags ambivalens hos den koloniserade. En följd av detta är inte helt 

sällan självförakt, eller förakt gentemot andra koloniserade.
90

 

 

Ras är, precis som klass, kön, etnicitet och religion, en social konstruktion, det vill 

säga något människan har bestämt ska ha betydelse och i dagens samhälle spelar 
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dessa faktorer hos en människa stor roll vad gäller vilken plats personen i fråga får i 

samhället. Dessa sociala olikheter har större betydelse än andra
91

 och även Sverige 

har enligt Sernhede blivit ett land av ”vi” och ”den andre”
92

. Han beskriver hur 

invandringen i Sverige nu förtiden nästan görs synonym med socialt uteslutande av 

samhället
93

 och hur ökandet av immigrant-ungdomar kommer att medföra att det blir 

svårare att ta sig in i det svenska sociala livet. Många av dem ser redan sig själva i en 

form av återvändsgränd, där det ofta inte finns någon annan utväg än den som innebär 

att vända sig emot samhället.
94

 Rädsla och osäkerhet finns både inom och utanför 

dessa områden
95

, men inom dessa områden där det bor många olika etniska grupper 

finns det enligt Sernhede i regel mindre solidaritet och områdesanda än på andra 

platser
96

. Området man växer upp i är en viktig del för människan när det gäller att 

skapa sin egen identitet och därmed en slags säkerhet, detta gäller i synnerhet för 

pojkar och unga män
97

. Trots att området spelar en viktig roll för identiteten menar 

Sernhede att det som återkommer i intervjuer med utlandsfödda är känslan av att inte 

vara önskade. Många känner att de inte passar in i det svenska samhället och att de 

inte har någon självklar plats och många känner sig inte heller som svenskar, trots att 

de är svenska medborgare
98

. Deras primära identitet anser de ofta vara invandrare och 

inte den etniska grupp de faktiskt tillhör
99

. 

 

Segregation  

Enligt Knox och Pinch är det i och med att maktrelationer styrs av den ledande 

gruppen i samhället som immigranter ofta blir avskurna från stadens övriga invånare, 

då de ofta blir placerade i segregerade områden i en viss del av staden. Staden har 

varit en plats som gett rum för segregering länge och genom sina egna val eller genom 

andra personers maktutövande har immigranter bosatt sig tillsammans med grannar 

som i de flesta fall har samma klass, kulturell bakgrund, etnicitet och religion som sig 

själv.
100

 Daniels menar att människor i samhället som har makt på ett enkelt sätt kan 

kontrollera människor med mindre makt, exempelvis genom politik där huspriserna i 
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ett visst område kan höjas så att en viss grupp inte har möjlighet att bo där. På så sätt 

isoleras dessa grupper och de har oftast inget annat val än att bo på en viss plats.
101

 

Men Molina menar att immigranter har makten att själva har bestämma vart de vill bo 

och därmed kanske väljer att skapa en viss distans till det nya och främmande i en ny 

stad och därför väljer att bosätta sig i en förort där det ofta finns människor från 

samma etniska grupp som de själva
102

. Bråmå beskriver hur det i Sverige finns många 

segregerade invandrarområden, där det inte finns en dominerande etnisk grupp utan 

det är oftast en multikulturell blandning av invånare på en och samma plats
103

.  

 

Plats, identitet och postkolonialism 

Hammarén och Johansson beskriver identitet som ett slags mellan-begrepp som ska 

verka som en brygga mellan någon form av samhällsförståelse, som övergripande 

strukturer och institutioner och den subjektiva nivån, där människan tolkar, förhåller 

sig till och så småningom omvandlar samhället.
104

 Enligt Said är identitet en social 

konstruktion, med andra ord något som människan bestämt ska ha betydelse
105

 och 

Hammarén och Johansson ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt att förstå 

etiska skillnader och olika former av kulturella identiteter i de mångkulturella 

samhällena som finns idag
106

. De beskriver vidare hur en identitet kan vara tilldelad, 

påtvingad eller självpåtagen och att våra kulturella identiteter inte är fixerade i ett 

essentiellt förflutet. 
107

 Det finns flertalet olika stereotyper inom kulturella identiteter 

och Daniels beskriver detta som att väldigt olika gruppen kan kopplas samman via en 

smal social stereotyp, där stereotypen formar relationen mellan dessa grupper och den 

större, mer dominerande stora gruppen. Detta innebär att social uteslutning handlar 

dels om psykisk uteslutning av en viss grupp av människor, men även att det kan ha 

en symbolisk dimension. Denna skapas i representationernas värld, där tv, film och 

internet får oss människor att uppfatta världen på ett visst sätt.
108

 

 

Enligt Barnett används kultur som ett verktyg för att dominera och har använts av 

kolonialmakten för att nedvärdera och baktala de traditioner som inte ingår i den 
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västerländska ”normen”. Fanon analyserade de psykologiska delarna av kolonialism 

och belyste bland annat rasismens påverkan på den subjektive identiteten, både hos 

dominanta och underlägsna grupper.
109

 I den postkoloniala diskussionen gällande 

identitet har stabiliteten i människans kulturella identitet skakats om i och med de 

tilltagande migrationsströmningarna som ägt rum. Det, tillsammans med 

globalisering, har förstört de stabila grundvalarna för identitetsbildning, samtidigt som 

de sociala mekanismer som tidigare lett till socialt uteslutande och marginalisering 

fortfarande existerar. Därför har det blivit extra viktigt att försöka förstå, tolka och 

producera kunskap kring de komplexa identiteter som finns i dagens mångkulturella 

samhälle.
110

 I dessa samhällen finns det flertalet olika kollektiva identiteter, vilket är 

identiteter som bygger på en typ av likhetstänkande och en känsla av gemenskap. 

Samma intressen, mål och erfarenheter förenar människorna i de kollektiva 

identiteterna
111

, men det existerar även vissa dominerande föreställningar om kön, 

etnicitet och klass
112

. 

 

Plats och platsidentitet ur ett postkolonialt perspektiv 

Begreppet plats kan betyda två olika saker, dels kan det vara ett objekt som är möjligt 

att studera och skrivas om, samt att det kan vara ett sätt att se på världen. Att se på 

världen på ett sätt där olika platser är skiljer sig från varandra är ett sätt att definiera 

vad som finns där och att lära känna och se världen.
113

 Harvey beskriver plats som ett 

utav de mest multi-lagrat samt multi-betydelsefulla ordet i vårt språk och betyder 

flertalet olika saker. Dessa olika saker och betydelser för begreppets plats reflekterar i 

sättet som platsen är socialt konstruerad och platsen har olika betydelser för olika 

grupper av människor och av olika anledningar.
114

 Plats kan hjälpa människan att 

förstå världen och ser man på världen som en värd av olika platsen kan man se att 

platser och människan hör ihop och Cresswell förklarar att plats är det som gör 

världen meningsfull för oss människor.
115

 En plats är både i centrumet av betydelse, 

samt av de externa kontexterna av människans agerande och har betydelse för 

människan på så sätt att människor känner sig ”inne” eller ”hemma” på en viss 
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plats.
116

 Cresswell förklarar att platsen har en specifik betydelse i och med att 

människan har gett den det
117

, men de betydelser som associeras till symboliska 

miljöer och även specifika symboler har en tendens att bli modifierade i samband med 

att sociala värderingar förändras. Det är en form av respons på att livsstilen hos 

människan förändras och att det då sker förändringar i mönstret hos socio-ekonomiska 

organisationer.
118

 Daniels menar att det är viktigt att ha i åtanke hur människan och 

platsen flätas samman. Trots att alla människor anses vara lika mycket värda så finns 

det knappt något samhälle där vissa människor skiljer sig från normen. Samhället vill 

ofta ha en så kallad syndabock, som blir anklagad för de negativa tingen som händer 

och blir därmed uteslutna ur samhället då de stör den sociala och rumsliga ordningen 

som finns i en stad.
119

 

 

Olika regioner och platsers karaktärer är beroende av de subjektiva tolkningarna som 

gjorts av människor som bor i dessa områden, samt även av dem som inte bor där, 

vilket av Knox och Pinch kallas betweenness of place. Här beskrivs begreppet 

territoriality som idén om att människan har en inre längtan om att ha möjlighet att 

ockupera ett visst specifikt territorium, för att få behov som säkerhet och privatliv 

uppfyllda. Detta leder till att människans personliga identitet kan utvecklas
120

 och 

Molina beskriver hur både individuella och kollektiva identiteter är bundna till platser 

på flertalet olika sätt. Hon menar att plats är, precis som andra typer av sociala 

identiteter och konstruktioner, alltid är under förändring. Det är en process som aldrig 

är färdig och platser och platsidentiteter spelar en viktig roll för människan och våra 

föreställningar. Problemet med platsidentiteter är enligt Molina att de kulturellt, 

ekonomiskt och socialt marginaliserade människorna i samhället oftast inte kan vara 

med och påverka och förändra sina platsidentiteter. De finner andra sätt att göra 

avstamp i samhället, genom exempelvis brottslighet och skadegörelse.
121

  

 

Molina drar paralleller mellan postkolonialismen och den situationen som finns i de 

svenska förorterna idag, i och med att hon menar att det är först när den 

kolonialiserade gruppen blir medveten om den diskurs som finns hos den som 

kolonialiserar som kolonialiseringen blir fullkomlig. Detta kallar hon för en slags 
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mental kolonialisering, som sker då de som lever i förorterna själva använder dessa 

dominerande diskurser som finns för att förklara sin situation. Då vänds frustrationen 

mot sig själv istället för att vändas mot de strukturer som begränsar det 

handlingsutrymmet som finns och människan inser att hon inte själv har makten över 

det hon representerar.
122

  

 

Plats är ett viktigt begrepp då Said talar om och ”vårt” och ”deras” territorium
123

, men 

Said menar att Orienten inte är geografisk plats, utan ett topos. Med det menar han en 

uppsättning referenser som har sitt ursprung i de föreställningar som finns om 

Orienten
124

. Molina menar att de föreställningar och stereotypiska beskrivningar som 

finns av vissa bostadsområden är ett problem och ofta förstärker olika faktorer, 

exempelvis media, den bilden människan har av en annan plats trots att vi kanske inte 

ens varit där. Detta förklaras som en slags karta som består av redan på förhand 

definierade platser och kallas föreställd geografi.
125

 

 

Två personer – två historier 

Den empiri jag använt mig av i denna uppsats är främst resultatet av två olika 

intervjuer, där intervjuerna genomfördes med två personer som båda ingår i mallen 

för mitt urval. Admir Ališić flyttade till Norrliden 1997 och var tidigare bosatt i 

Prijedor i Bosnien, medan Leke Hoxha kommer från Prishtina i Kosovo. Han har bott 

i Norrliden sedan 1995 och både Ališić och Hoxhas familjer valde att lämna sina 

hemländer i forna Jugoslavien på grund av kriget som härjade där på 90-talet. 

 

Norrliden 

I norra Kalmar ligger stadsdelen Norrliden som har flest utlandsfödda invånare i hela 

Kalmar län, enligt Kalmar kommun. 44,3% av invånarna har utländsk bakgrund och 

36 % av dem är födda i utlandet och i min uppsats ligger fokus på utrikesfödda, med 

andra ord att personen i fråga samt dennes föräldrar är födda i utlandet. Med 

Norrliden avser Kalmar kommun ett geografiskt avgränsat område där främst höghus- 

och lägenhetsområden dominerar och innefattar alltså inte villaområden, vilket gör att 
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man kan ana att ett urval har gjorts. Platsen växte fram under 60- och 70-talet som ett 

resultat av miljonprogrammet
126

 i en stad som enligt Barometern är tydligt 

segregerad. Norrliden är en plats med stora ojämlikheter och skiljer sig mycket 

gällande utbildning, inkomst och arbetslöshet, jämfört med andra stadsdelar i 

staden
127

. 

 

Fördomar, plats och diskurs 

Varken Ališić eller Hoxha anser att de, inklusive sina familjer, har förändrat något i 

sina kulturer sedan de flyttade till Norrliden. Ališić menar att han och hans 

familjemedlemmar levt likadant i Bosnien som i Sverige
128

 och Hoxha anser att han 

var för liten när han flyttade till Norrliden för att minnas att de behövt gjort några 

drastiska förändringar. Han menar dock att han och hans familj redan var anpassade 

till det svenska samhället i och med sättet de levde på tidigare och flytten har inte 

inneburit några större förändringar så vitt han kan minnas.
129

 Kultur i allmänhet är ett 

begrepp som Ališić menar är ett verktyg för att förstå andra människor och att han 

själv är intresserad av andra etniska gruppers kulturer. Han ger ett exempel där han 

förklarar att om en viss etnisk grupp blir anklagade och utpekade för någon viss 

händelse i samhället så kan det vara intressant att veta vilken kultur dessa kommer 

ifrån, då beteendet hos just den gruppen kan ha att göra med hur man ser på 

händelsen. Han menar att det inte är möjligt att fullt ut förstå en annan kultur än den 

man själv kommer ifrån. Han förklarar sedan att det kanske är möjligt att förstå lite, 

men inte att behärska den
130

, vilket även Hoxha håller med om. Han menar att bara 

för att något är självklart för dig så kanske det inte är det för mig och vice versa och är 

noga med att understryka att han inte ser ner på någon bara för att personen i fråga 

inte har samma kultur eller åsikter som han själv. Han förklarar att alla får tycka 

precis som de vill och så länge andra respekterar hans kultur så respekterar han 

dem.
131

 

 

På min fråga om de anser att de kulturella utbyten som görs med vänner från andra 

etniska grupper alltid ses som den absoluta sanningen, eller om det någon gång slagit 

dem att det skulle kunna vara en framställning som den andre ger för att för att få 
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andra att uppfatta honom/henne på ett visst sätt så anser både Ališić och Hoxha att det 

är en svår fråga och att det inte är något de funderat på tidigare. Ališić menar att säger 

en människa något till honom som han inte vet något om tidigare så tror han på 

detta
132

, medan Hoxha anser att det mer har med att göra hur väl han känner personen 

i fråga. Han menar att många andra etniska grupper som lever på samma plats som 

han själv, Norrliden, ser världen ur en helt annan synvinkel och att de därmed tänker 

och agerar annorlunda än han själv. Därför är svårt att veta om det är sanningen eller 

en konstruerad framställning. Han säger att han själv har mycket fördomar mot andra 

utlandsfödda
133

, vilket även Ališić har och båda syftar främst på den etniska gruppen 

kurder. Både Ališić
134

 och Hoxha
135

 menar att deras fördomar kommer från att de 

länge levt på en plats där de träffat många olika etniska grupper och med tiden förstått 

hur vissa av dessa grupper agerar och lever. Båda är medvetna om att deras fördomar 

kanske inte stämmer men de är ändå tydliga med att de har starka åsikter om ämnet 

och på frågan om deras vänner från samma plats också har de så menar Ališić att 

många har mycket värre och starkare fördomar än han själv
136

. Hoxha förklarar att 

han vet att han och hans vänner drar alla i samma folkgrupp över en kam, men att det 

är lätt hänt eftersom fördomarna i många fall stämmer
137

. Det Ališić menar är den 

främsta bakomliggande orsaken till hans fördomar mot andra etniska grupper i 

Norrliden är att det oftast handlar om att de vill applicera sina egna åsikter på honom 

och att de är av åsikten att det bara finns ett rätt sätt att göra saker och ting på, ett sätt 

att leva efter och ett sätt att se världen på. Ališić
 
 förklarar att han är medveten om att 

hans åsikter och fördomar om vissa etniska grupper först och främst gäller på en viss 

plats, Norrliden, då det är där han mött och levt tillsammans med dessa människor 

han talar om. Han förklarar att det kanske inte allt hade sett likadant ut vad gäller 

fördomar och åsikter om han levt på en annan geografisk plats och att fördomarna han 

pratar om i princip bara gäller Norrliden.
138
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Plats och platsidentitet 

Enligt Ališić är den dominerande folkgruppen, med andra ord den etniska normen, i 

Norrliden människor från forna Jugoslavien som han själv
139

, medan Hoxha anser den 

vara kurder, då främst från Kurdistan. Hoxha anser att de flesta människor från andra 

stadsdelar i Kalmar har föreställningen om att Norrliden är ett ghetto, dit de själva 

aldrig skulle vilja flytta. Stereotypen av Norrlids-bon beskriver han som en ”kriminell 

utlänning” vilket han menar finns en del sanning i.  

 

”Det är i princip en sann stereotyp, för den stämmer överens med verkligheten. Det är 

inte deras fel utan det är bara så det är där”.
140

 

 

Ališić håller med om att många har den uppfattningen som Hoxha beskriver, men 

menar att bilden av platsen Norrliden håller på att förändras. Han menar att det skrivs 

mindre i lokaltidningarna om brott och kriminalitet i stadsdelen och det hörs inget 

längre om negativa händelser på nyheterna. Detta menar Ališić påverkar andra 

människors föreställningar om platsen till det bättre, då det kanske inte upplevs så illa 

ställt som många kanske tror.
141

 

 

Båda menar att de blivit dömda i förhand på grund av vart de bor, rent geografiskt sett 

och Ališić berättar om hur grannen i det lite finare området han nyligen flyttat till gav 

honom frasen ”jaha ja, du är en sådan”, efter att han presenterat sig som Admir Ališić. 

Efter det hälsade grannen inte mer.
142

 Hoxha, som har ett stort bil-intresse, förklarar 

hur han, sedan han skaffade körkort, ofta blivit stoppad upp till tre gånger per dag av 

olika polispatruller i Norrliden för körkortskontroll, till skillnad från inga gånger alls i 

andra stadsdelar. Detta anser han endast ha att göra med att han är utlandsfödd och att 

polisen vill visa att de har ögonen på honom.
143

 På frågan om att bli dömd i förhand 

på grund av sitt boendeområde har påverkat dem och deras känsla för platsen anser 

båda två att de är vana. Hoxha menar att han tror att han skulle trivas bättre i 

Norrliden är i någon annan del av staden eftersom han känner så många där och har 
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sitt sociala liv där. Han tycker att Norrliden har en bra känsla
144

, medan Ališić säger 

att han inte alls påverkas av vad andra människor tycker om att han bor i Norrliden. 

Däremot säger han att han inte vet om platsen har påverkat hans liv
145

, medan Hoxha 

är övertygad om att Norrliden haft en stor inverkan på hans.  

 

”Norrliden har påverkat hela min uppväxt. Mitt liv idag hade inte sett ut såhär om jag 

inte bott där, jag hade nog koncentrerat mig på plugg istället för på polarna. Jag 

växte aldrig upp i huvudet, det dröjde länge innan jag tog tag i livet”.
146

 

 

Hoxha förklarar vidare att en och samma plats kan ha olika betydelse för olika 

människor. Han menar att om han hade flyttat till Kalmar idag så hade han antagligen 

känt att Norrliden är ett ghetto dit han inte skulle flytta i första hand, vilket är en stor 

skillnad mot de känslor han nu har för platsen. Nu känner han sig hemma och trygg 

där, betydligt tryggare än i andra stadsdelar i staden, vilket han tror kan bero på att 

han känner väldigt många där. Han förklarar att folket där ofta ser likadana ut som 

han själv och att det inte är ofta som han känner så på andra platser. Är han på andra 

platser menar han att det ibland känns som om folk tittar på honom och undrar vad 

han gör där och han får även en stark känsla av att inte passa in.
147

 Även Ališić menar 

att Norrliden har olika betydelser för olika människor, men att det mest 

grundläggande är att de flesta känner sig trygga där då det finns många likasinnade 

och från samma etniska grupp. Han själv anser att han känner sig trygg oavsett i 

vilken stadsdel han befinner sig och att Norrliden som plats inte har någon speciell 

trygghetsstatus, förutom ett visst mått av familjär trygghet, då han har hela sin familj 

boendes där.
148

 Han berättar hur vänner  

till hans föräldrar ville att de skulle flytta till just Norrliden när han och hans familj 

kom till Kalmar. 

 

”Det är lättare att flytta till likasinnade. När man är nummer två håller man ihop, 

alltid! Även om man inte kanske vill visa det”.
149
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På frågan om de anser att de och dem de umgås med i Norrliden har samma 

värderingar om man jämför med en annan plats och om där finns en viss typ av 

gemenskap menar Hoxha att han anser att det finns en starkare sammanhållning och 

gemenskap för utlandsfödda. Han förklarar att det är en ”tajt krets” där likasinnade 

ofta känner sig som en familj, vilket han inte tror är likadant på andra platser. Det 

menar han beror på att man ofta umgås dygnet runt eftersom man bara har varandra 

och ingen annan. Han säger att det bara är så det är och att det är lite sorgligt 

egentligen när han tänker på det.
150

 Ališić håller med om det och menar, precis som 

Hoxha, att det fanns en speciell gemenskap när man var yngre. Enligt honom beror 

den starka sammanhållningen och gemenskapen på just denna plats på att det är en så 

pass blandad etnisk befolkning där, där den starka gemenskapen bland annat kommer 

från att de som upplevt något jobbigt tidigare i livet har likasinnade att ty sig till. 

Ališić berättar hur han känner hur många bosnier som helst i Norrliden som varit med 

om krig, vilket skapar en speciell typ av gemenskap som ingen annan än just den 

gruppen kan förstå. Han förklarar även hur han tror att dessa människor hellre pratar 

med en bosnier som inte varit med om samma hemskheter än en infödd svensk, då 

han menar att svensken säkert lyssnar men aldrig kan förstå, då han eller hon 

förmodligen aldrig varit på den geografiska platsen där kriget ägt rum, fullt ut förstår 

kulturen och därmed inte heller människorna.
151

 

 

Enligt Hoxha är Norrliden som plats en del av hans identitet, men understryker att allt 

han sagt hittills under intervjun främst gäller hans ungdomsår och att Norrliden haft 

stor betydelse för hans identitet, då det på ett eller annat sätt format honom.
152

 Även 

Ališić håller med om att Norrliden som plats varit viktig vad gäller hans identitet som 

yngre, men inte längre. Han berättar hur han hade allt i Norrliden, vänner, skola och 

umgänge, men idag åker han hellre till andra platser när han exempelvis ska handla. 

 

”Det finns så mycket bättre möjligheter på andra platser än just Norrliden”.
153
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”Den andre” 

Både Ališić och Hoxha har en blandning av vänner som är utlandsfödda och 

svenskfödda som kommer från Norrliden, men båda två menar att relationen inte är 

densamma, beroende på om kompisen är utlandsfödd eller svenskfödd. Hoxha 

förklarar att det oftast inte spelar någon roll vilken etnisk identitet den utlandsfödda 

kompisen har, den relationen är ändå oftast mest givande än den med den svenske. 

Detta menar han beror på att han känner sig mer hemma med utlandsfödda än med 

svenskar, diskussionerna är annorlunda och det handlar enligt Hoxha om en 

annorlunda mentalitet. Kemin är annorlunda, säger han. Även Ališić håller med om 

detta och menar att det ofta märks att man inte kommer från samma etniska grupp om 

man gör något tillsammans med svenskar. Han drar paralleller till skämt och Internet 

och att det kan vara svårt att förstå varandras skämt när man kommer från olika 

kulturer. Då skämt är en viktig del av en relation enligt Ališić kan det därför ibland bli 

svårt.
154

 Men både Ališić och Hoxha menar att det kulturella utbyte de får av att 

umgås med svenskar är viktigt och att de uppskattar sina svenska kompisar väldigt 

mycket. 

 

På min fråga som gäller hur de ser på begreppen ”vi” och ”dem” och vem som är ”den 

andre” enligt dem så är Hoxhas svar snabbt och tydligt. Det är svensken som är ”den 

andre”
155

. Ališić anser att det är svårt att svara på, men menar tillslut att det är 

kurderna som är ”den andre”, då han menar att trots att han själv är utlandsfödd så är 

det en annan form av relation mellan kurderna och andra utlandsfödda. De har inte 

alls samma typ av mentalitet som resten av invandrarna, säger han och trots att de är 

muslimer och han själv är muslim så är det inte samma sak. Han anser även att dem 

som är ”den andre” är de som är rädda för förändring och det kan vara flertalet olika 

folkgrupper. Han syftar på dem som är tillbakadragna, svåra och bakåtsträvande och 

exemplifierar detta genom att beskriva hur det alltid är samma familjer som vistas ute 

i Norrliden när det är en aktivitet på gång, som exempelvis en cirkus. Han förklarar 

hur det alltid är vissa familjer som aldrig är med, som håller sig borta från aktiviteter 

och därmed samhället och blir därför ”den andre”.
156
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Hoxha tror att de svenskar som bor i Norrliden känner sig som ”den andre”, eftersom 

så pass stor del av befolkningen där är utlandsfödda
157

, medan Ališić menar att det 

nog till stor del beror på vart svensken har bott och vem han eller hon mött. Men han 

tror generellt sett att det är de utlandsfödda som är ”den andre”, då den personen 

aldrig kommer bli svensk och därmed automatiskt blir den andre.
158

  

 

Hoxha förklarar att han, när han besöker sitt hemland Kosovo och ständigt får frågan 

”vart kommer du ifrån?”, varken känner sig som svensk eller kosovoalban. Hans egna 

etniska grupp ifrågasätter hans etnicitet. Han förklarar att när svenskfödda i Sverige 

frågar vart han kommer ifrån säger han ”Kosovo”, medan han svarar ”Sverige” när 

kosovoalbanerna med samma etnicitet som han själv frågar samma fråga.
159

 Detta 

händer även Ališić varje gång han besöker Bosnien. Han kallar sig själv ”en 

försvenskad bosnier” och menar att han själv anser att han beter som en infödd 

svensk, fast med en Bosnien-inspirerad uppfostran.
160

 Både Ališić och Hoxha menar 

att de inte har någon ordentlig plats i något av länderna och därmed inte heller känner 

sig hemma någonstans och Ališić säger; 

 

”I Sverige är vi ”de andra” och hemma i Bosnien är vi inte en av dem som bor där, vi 

är ”den andre” där också”
161

 

 

Analys 

Orientalism och diskurs 

Orientalismen har sedan slutet av 1700-talet setts som ett sätt för Västerlandet att 

dominera över Orienten, där Michael Foucaults begrepp diskurs används för att 

förklara de maktrelationer och maktordningar som finns runt om i världen
162

. Han 

menar att alla orientaler måste anpassas till en version av en viss orientalisk typ som 

konstruerats av den västerländska forskaren och det sedan är denna diskurs som förs 

ut till resten av världen
163

. Men Orienten orientaliserades inte bara för att den var 

orientalisk för dem som levde på 1800-talet, utan för att den kunde tvingas ikläda sig 
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rollen som orientalisk.
164

 Dock så anser både Ališić och Hoxha att de och deras 

familjer inte har behövt förändra något i sina kulturer sedan de flyttade till Norrliden, 

från Bosnien respektive Kosovo
165

. Ališić menar att han och hans familj levde på 

samma sätt i Bosnien, medan Hoxha anser att han inte minns att de har behövt göra 

några större förändringar
166

. 

 

Saids kritik mot väst ifrågasätter tanken om det är möjligt att representera andra 

identiteter eller kulturer
167

, då dessa representationer är fångade i framställarens 

språk, dennes kultur och miljö
168

. Ališić litar på de bilder och framställningar 

människor ger honom, förutsatt att han inte vet något om ämnet i fråga sedan 

tidigare
169

, medan Hoxha menar att det mer har med att göra hur väl han känner 

människan det gäller. Han förklarar att andra etniska grupper som också bor i 

Norrliden ser världen ur en helt annan synvinkel och att de därmed tänker och agerar 

annorlunda än han själv. Därför menar han att det är svårt att veta om det är sanningen 

eller en konstruerad framställning.
170

 Men enligt Said finns inget ”äkta” Orienten, då 

Orienten är en påhittad enhet där idén om att det finns ett visst geografiskt område 

med annorlunda invånare inte stämmer, då människorna inte kan bestämmas på 

grundval av religion, kultur eller ras.
171

 Ališić menar att kultur i allmänhet är ett 

verktyg för att förstå andra människor och att han själv är intresserad av andra etniska 

gruppers kulturer, men förklarar att han tror att det inte är möjligt att fullt ut förstå en 

annan kultur än den man själv kommer ifrån. Han menar att det i varje fall inte går att 

behärska den
172

, vilket även Hoxha håller med om. Han förklarar att alla får tycka 

precis som de vill och så länge andra respekterar hans kultur så respekterar han 

dem.
173

 

 

Men både Ališić
174

 och Hoxha
175

 har fördomar mot andra utlandsfödda, där båda 

menar att deras fördomar grundar sig i att de länge bott på en plats med blandade 

etniska grupper och med tiden förstått hur vissa etniska grupper agerar och lever. 
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Båda är bosatta i Norrliden, där nästan hälften av invånarna har utländsk bakgrund
176

 

och det är denna plats de båda syftar på då de talar om fördomarna de har. Båda är 

medvetna om att deras fördomar kanske inte stämmer på alla plan, men de har båda 

starka åsikter om ämnet och menar att även deras vänner har det. Hoxha menar att 

fördomarna han har i många fall visar sig stämma
177

 och Ališić menar att hans 

fördomar bottnar i att andra etniska grupper i Norrliden är att det oftast handlar om att 

de vill applicera sina egna åsikter på honom, vilket är något han inte tycker om. Han 

förklarar även att det kanske inte hade sett likadant ut vad gäller fördomar om han 

bott någon annanstans och han är tydlig med att fördomarna han pratar om i princip 

bara gäller Norrliden.
178

 

 

Andrifiering, vi och den andre 

Enligt den postkoloniala teorin är det kolonialismen som lagt grund till de 

föreställningar om kulturella skillnader som finns i olika rasifierade diskurser idag, 

vilket har delat upp världen i ett ojämlikt hierarkiskt system. Väst dominerar och öst 

ses som underlägsna och det finns en tydlig gräns mellan “vi” och “den andre”, där 

”viet” är överlägset
179

. Även Sverige har blivit ett land av ”vi” och ”den andre”
180

 och 

på min fråga om vem som är ”den andre” på en plats med blandade etniska grupper så 

är Hoxhas svar snabbt och tydligt. Han menar att det är svensken som är ”den 

andre”
181

, medan Ališić tycker att det är en svår fråga, men kommer fram till att det är 

en annan etnisk grupp som är ”den andre”, nämligen kurderna
182

. Trots att han själv är 

utlandsfödd så anser han att det är en annan form av relation mellan denna etniska 

grupp och de andra utlandsfödda, då han inte tycker att de alls har samma typ av 

mentalitet som resten av invandrarna. ”Den andre” är även, enligt Ališić, de 

människor som är rädda för förändring och då syftar han inte på någon specifik etnisk 

grupp, utan menar de som håller sig utanför samhället
183

. Det är av Hoxhas åsikt att 

de svenskar som bor i Norrliden känner sig som ”den andre”, eftersom så pass stor del 

av befolkningen där är utlandsfödda
184

, medan Ališić menar att det främst beror på 

vart svensken har bott och vem han eller hon mött. Men han tror generellt sett att det 
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är de utlandsfödda som är ”den andre”, då den personen aldrig kommer bli svensk och 

därmed automatiskt blir den andre
185

.  

 

Postkolonialisterna hävdar att det inte finns något som kan kallas en autentisk kultur, 

då de flesta kulturer är blandade med andra kulturer. Detta kallas hybriditet och 

understryker vikten av att tänka på att kolonisatörerna både lämnade kvar delar av sin 

kultur på de kolonialiserade platserna, och att de samtidigt tog med sig en del av deras 

kultur tillbaka till sina hemländer.
186

 Både Ališić och Hoxha har både utlandsfödda 

och svenskfödda vänner med hybrida kulturer som är bosatta i Norrliden, men de 

menar att relationen inte är densamma med svenskfödda vänner som med 

utlandsfödda. Oavsett vilken etnisk identitet den utlandsfödda kompisen har så är den 

relationen ändå oftast mer givande än den med den svenske. Hoxha menar att han 

känner sig mer hemma med utlandsfödda än med svenskar, där mentaliteten, som 

oftast inte är densamma hos de svenskfödda och utlandsfödda, spelar en stor roll
187

. 

Ališić håller med om detta
188

, men det kulturella utbyte de får av att umgås med 

svenskar är enligt båda en viktig del av deras liv och att de inte skulle vilja ha det 

annorlunda.  

 

Identitet 

Identitet är en social konstruktion
189

 och det har ifrågasatts om det är möjligt att förstå 

etniska skillnader och de olika kulturella identiteter som finns i dagens mångkulturella 

samhällen
190

.  Det finns flertalet olika stereotyper inom kulturella identiteter, där olika 

grupper ofta kopplas samman via en smal social stereotyp
191

. Hoxha menar att 

stereotypen av en Norrlids-bo är en ”kriminell utlänning”, något han understryker 

finns ett stort mått av sanning i
192

. Detta håller även Ališić med om, men tror även att 

bilden av Norrliden som plats håller på att förändras i och med medias minskning av 

rapporterade brott och kriminalitet. Detta tror han påverkar människors föreställningar
 

om platsen
193

, vilket kallas föreställd geografi. Det innebär att stereotypa 

beskrivningar som finns av vissa bostadsområden ses som ett problem och då de ofta 
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förstärks av exempelvis media så får människor en bild av hur det ser ut där, trots att 

de kanske inte ens har varit där.
 194

 På en plats finns det flertalet olika kollektiva 

identiteter, som representeras av en känsla av gemenskap och visst likhetstänkande, 

där samma intressen och erfarenheter förenar människorna i de kollektiva 

identiteterna
195

. Hoxha menar att det finns en starkare sammanhållning och 

gemenskap för utlandsfödda i Norrliden, att det är en ”tajt krets” där likasinnade får 

känslan av gemenskap i och med att de ofta känner sig som en familj. Detta tror han 

inte sker på andra platser på samma sätt. Ališić håller med om detta och enligt honom 

beror den starka sammanhållningen och gemenskapen på just denna plats på den 

etniskt blandade befolkningen. De som upplevt något jobbigt tidigare i livet har 

likasinnade att ty sig till.
 196

 

 

Plats och platsidentitet 

En plats är socialt konstruerad och platsen har olika betydelser för olika grupper av 

människor och av olika anledningar
197

. Begreppet plats kan hjälpa människan att 

förstå världen, platser och människan hör ihop och plats är det som gör världen 

meningsfull för oss människor
198

. Ališić menar att han inte är säker på hur Norrliden 

har påverkat hans liv
199

, medan Hoxha är övertygad om att platsen haft en stor 

inverkan på hans
200

. En plats har betydelse på så sätt att människor känner sig ”inne” 

eller ”hemma” på en viss plats, men betydelsen finns bara där i och med att 

människan har gett den det
201

. Hoxha menar att en och samma plats kan ha olika 

betydelse för olika människor och att han förmodligen inte hade flyttat till Norrliden 

idag, då platsen har vissa föreställningar om att vara ett ghetto. Idag känner han sig 

däremot hemma och trygg där
202

, något som även Ališić är. Dock anser han det främst 

vara familjär trygghet, då hans familj är bosatt där och han menar att tryggheten på 

många sätt bottnar i det faktum att finns många likasinnade och från samma etniska 

grupp på en och samma plats
203

.  
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Paralleller mellan postkolonialismen och den situation som finns i de svenska 

förorterna idag kan dras, då det är först då den kolonialiserade gruppen blir medveten 

om den diskurs som finns hos den som kolonialiserar som kolonialiseringen blir 

fullkomlig. Detta inträffar då de som bor i förorterna själva använder dessa 

dominerande diskurser när de talar om sig själva. Detta medför att frustrationen vänds 

mot sig själva istället för att vändas mot de strukturer som begränsar det 

handlingsutrymmet som finns.
204

 Både Ališić och Hoxha är vana att i förhand bli 

dömda på grund av att de bor på en plats som Norrliden. De menar att andra 

människors åsikter inte har påverkat deras känsla för platsen och Hoxha menar att han 

tror att han skulle trivas bättre i Norrliden är i någon annan del av i och med att han 

har sitt sociala liv där
205

. Ališić bryr sig inte alls om vad folk har för åsikter om 

Norrliden
206

. 

 

Många utlandsfödda ser ofta sig själva i en form av återvändsgränd,
207

 med en känsla 

av rädsla och osäkerhet
208

.  Inom de områden där det bor många olika etniska grupper 

finns det i regel mindre solidaritet och områdesanda än på andra platser
209

. Hoxha 

menar att Norrliden som plats är en del av hans identitet, då det format honom och 

hans liv
210

. Detta håller Ališić med om och båda menar att Norrliden som plats varit 

av stor betydelse vad gäller hans identitet, främst som yngre. Vad gäller en människas 

identitet spelar området man växer upp i en stor roll, i synnerhet för pojkar
211

, men 

trots det visar undersökningar att utlandsfödda ungdomar ofta har en känsla av att inte 

vara önskade. De anser ofta att de inte passar in i det svenska samhället och att de 

heller inte har någon självklar plats där. Många anser sig inte heller vara svenskar, 

trots att de är svenska medborgare
212

 och deras primära identitet är ofta bara 

invandrare och inte den etniska grupp de faktiskt tillhör
213

. Både Ališić och Hoxha 

förklarar hur de, när de besöker sina hemländer, ständigt får frågan vart de kommer 

ifrån. Deras egna etniska grupp ifrågasätter deras etnicitet och ursprung, vilket 

resulterar i att ingen av dem känner sig hemma någonstans, varken i sina hemländer 
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eller i Sverige, där de båda bott sedan i mitten på 1990-talet. Båda menar att de inte 

har någon ordentlig plats någonstans och att de ständigt är ”den andre”, oavsett vart 

de befinner sig.
 214

  

 

Slutsats 

Begrepp diskurs används för att förklara maktrelationer och maktordningar runt om i 

världen
215

, där alla orientaler måste anpassas till en version av en viss orientalisk typ 

som konstruerats av Västerlandet
216

. Varken Ališić och Hoxha anser att de har behövt 

förändra något i sina kulturer sedan de flyttade till Norrliden
217

 och Ališić menar att 

han och hans familj levde på samma sätt i Bosnien
218

, vilket skulle kunna innebära att 

han anser att de två olika kulturerna inte vara alltför olika. Hoxha menar att andra 

etniska grupper bosatta i Norrliden ser världen ur en helt annan synvinkel än han 

själv, vilket gör det svårt att veta hur de egentligen lever och om det är sanningen eller 

en konstruerad framställning
219

.  

 

Saids ifrågasätter tanken om det är möjligt att representera andra identiteter eller 

kulturer
220

, då dessa representationer alltid speglas i framställarens egen kultur
221

 och 

Ališić menar att är ett slags verktyg för att förstå andra människor. Men varken han 

eller Hoxha tror att det inte är möjligt att fullt ut förstå och behärska en annan kultur 

än den man själv kommer ifrån
222

, vilket jag anser inte ha med deras kultur att göra, 

utan kan nog vara övergripande oberoende vilken kultur man kommer ifrån. Men 

både Ališić och Hoxha har fördomar mot andra utlandsfödda samt en medvetenhet om 

att dessa fördomar kanske inte stämmer på alla plan men framförallt inte på andra 

geografiska platser än just Norrliden
223

. Sverige har blivit ett land av ”vi” och ”den 

andre”
224

, en tydlig gräns mellan “vi” och “den andre”, där ”viet” är överlägset
225

. 

Hoxha anser svensken vara ”den andre”
226

, medan Ališić tycker snarare tycker att det 
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är en annan etnisk grupp som är ”den andre”, nämligen kurderna. Generellt sett menar 

han att det är de utlandsfödda som är ”den andre”, i och med att den personen aldrig 

kommer bli svensk
227

. Detta pekar på att dessa två personer med etnisk bakgrund har 

olika åsikter om vem som är ”den andre” på en plats där det finns ungefär lika många 

svenskfödda som utlandsfödda. 

 

Ališić och Hoxha har båda både utlandsfödda och svenskfödda vänner, bosatta i 

Norrliden och båda är överens om att relationen inte är densamma med svenskfödda 

vänner som med utlandsfödda, då mentaliteten gentemot den utlandsfödde är mer lik 

den egna identiteten, vilket gör relationen mer givande än med den svenske
228

. Detta 

behöver inte betyda att det kulturella utbyte som görs med svensken inte är viktigt, 

utan även det kan vara en stor del av personernas identitet. I dagens mångkulturella 

samhällen finns flertalet olika stereotyper inom kulturella identiteter
229

, där 

stereotypen av en Norrlids-bo är en ”kriminell utlänning”, vilket både Ališić och 

Hoxha menar finns ett stort mått av sanning i
 230

. Eftersom de själva bor i Norrliden 

och talar om utlandsfödda som de själva på detta sätt kan paralleller till 

postkolonialismen dras, där fokus ligger på att det är först då den kolonialiserade 

gruppen blir medveten om den diskurs som finns hos den som kolonialiserar som 

kolonialiseringen blir fullkomlig
231

. 

 

På en plats som Norrliden, där det finns flera olika kollektiva identiteter finns ofta en 

känsla av gemenskap, vilket Hoxha beskriver som en ”tajt krets” med familjekänsla, 

något han inte tror finns på andra platser på samma sätt
232

. Ališić menar att 

sammanhållningen på just denna plats detta beror på den etniskt blandade 

befolkningen och att de som upplevt något jobbigt tidigare i livet har likasinnade att 

vända sig till
233

. Platsbegreppet kan hjälpa människan att förstå världen, och då Ališić 

menar att han inte är säker på hur Norrliden har påverkat hans liv
234

 och Hoxha är 

säker på att platsen har haft en stor inverkan på hans
235

 kan slutsatsen anses vara att 

platsbegreppet, precis som Knox och Pinch skriver, har olika betydelse för olika 
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människor
 236

. En plats påverkar ofta människor på så vis att de känner sig ”hemma” 

och trygga på en viss plats
237

, något som både Ališić och Hoxha anser sig vara i 

Norrliden. Tryggheten bottnar på många sätt i det faktum att finns många likasinnade 

och från samma etniska grupp på en och samma plats, samt att familjen är bosatt på 

platsen
238

, något jag inte tror har med att göra på vilken geografisk plats man bor. 

Oavsett vilken typ av bostadsområde det handlar om så menar jag att familjär trygghet 

i många fall är en förutsättning för att känna sig ”hemma”. 
 

 

Området man växer upp i spelar en stor roll vad gäller en människas identitet och i 

synnerhet gäller detta för pojkar
239

. Hoxha menar att Norrliden som plats har haft en 

stor betydelse för hans identitet och främst då han var yngre
240

, medan Ališić är mer 

osäker
241

. Hoxha berättar hur han anser att platsen har format honom och hela hans 

liv
242

. Även detta anser jag är en faktor som spelar roll oavsett bostadsområde, men 

möjligheten att en identitet påverkas av platsen på ett starkare sätt på en viss plats, då 

kanske i en mer segregerad omgivning, finns.  

 

Utlandsfödda ungdomar bär ofta på en känsla av att inte vara önskade och anser ofta 

att de inte passar in i det svenska samhället. Därmed har de inte heller någon självklar 

plats i samhället, där de inte anses vara svenskar, trots att de är svenska medborgare 

243
 och deras primära identitet är ofta bara invandrare och inte den etniska grupp de 

faktiskt tillhör
244

.  

 

När Ališić och Hoxha besöker sina hemländer får de ständigt frågan om vart de 

kommer ifrån
245

. När deras egna etniska grupp ifrågasätter deras etnicitet och 

ursprung innebär det att ingen av dem känner sig hemma någonstans, varken i sina 

hemländer eller i Sverige. De har ingen given plats i något av samhällena och de 

känner sig båda ständigt som ”den andre”, oavsett i vilket länderna de finner sig i.
246
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Sammanfattning  

Edward Saids bok Orientalism (1978) är den viktigaste referenspunkten inom den 

postkoloniala teorin, där han beskriver hur världen är uppdelad i ett ojämnt hierarkiskt 

system. Västerlandet dominerar och Orienten är underlägset och det finns en tydlig 

gräns mellan “vi” och “den andre”, där dessa konstruktioner av “den andre” har stärkt 

västerlandets bild som överlägset. Norrliden är den stadsdel i Kalmar som har de allra 

högsta siffrorna i kommunen vad gäller andelen invånare födda i utlandet, hur ser 

människorna som bor där på framställningen som görs av platsen och dess identiteter? 

Syftet med uppsatsen är att ur ett postkolonialt perspektiv, med fokus på Edward 

Saids teoretiska begrepp ”den andre” och ”diskurs”, undersöka hur två utlandsfödda 

människor med etnisk bakgrund bosatta på samma plats ser på sig själva, andra 

utlandsfödda, samt infödda svenskar. För att undersöka detta har jag valt ut följande 

frågeställningar; 

 

- Vad innebär begreppen ”den andre” och ”diskurs” och går det att använda dessa 

begrepp för att undersöka hur utlandsfödda människor ser på sig själva, andra 

utlandsfödda och infödda svenskar på en specifik plats? 

- Vem är ”den andre” på en plats där det finns ungefär lika många infödda svenskar 

som utlandsfödda? 

- Hur upplever dessa två utlandsfödda människor med etnisk bakgrund platsen 

Norrliden och vilken betydelse har Norrliden som plats haft för deras identitet? 

 

Som undersökningsstrategi användes en postkolonial filosofisk grund, där 

medvetenheten om att kolonialismen fortfarande präglar världen är i fokus. För att få 

en djup inblick i ämnet användes en kvalitativ ansats och förutom att fåtalet 

webbsidor användes så gjordes två djupintervjuer som användes som empirisk grund. 

Ett urval av intervjupersoner gjordes och då jag ville att de skulle ha god kännedom 

om platsen det gällde gjorde jag en mall; att intervjupersonerna skulle vara två män i 

25-årsåldern, med etnisk bakgrund och bosatta i Norrliden sedan minst 10 år tillbaka.  

 

Undersökningen utgår främst från Saids begrepp Orientalism, “diskurs” och “den 

andre”, där begreppet diskurs handlar om maktrelationer och maktordning för 

kolonial och imperisk dominans. ”Den andre”, eller andrifiering, har resulterat i större 
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klyftor mellan människor då ”den andre” är en underutvecklad, barbarisk människa i 

öst, tillskillnad från ”oss” i väst som lever enligt den enda rätta kulturen. Segregation 

är ett resultat av maktrelationer hos den ledande gruppen i samhället och resulterar i 

att utlandsfödda ofta blir avskurna från stadens övriga invånare, då de ofta blir 

placerade i en viss del av staden. I dessa mångkulturella samhällen blandas olika 

etniska grupper och kulturella identiteter, där platsen ofta ger människor en känsla av 

trygghet och att vara ”hemma”. Människan har ofta en inre längtan att ockupera en 

viss plats, vilket hänger samman med den personliga identiteten. 

 

I Norrliden, till skillnad från många andra platser, anser Hoxha det finnas en ”tajt 

krets” med familjekänsla och Ališić tror att sammanhållningen på just denna plats 

beror på den etniskt blandade befolkningen. Han menar att han inte är säker på hur 

Norrliden har påverkat hans liv, medan Hoxha är säker på att platsen har haft en stor 

inverkan på hans. Båda två känner sig trygga i Norrliden, en trygghet de menar 

bottnar i det faktum att finns många likasinnade och från samma etniska grupp där, 

samt att familjen är bosatt på platsen. Både Hoxha och Ališić menar att Norrliden som 

plats har haft en stor betydelse för deras identiteter och främst då de var yngre och 

Hoxha berättar hur han anser att platsen har format honom och hela hans liv. Sverige 

har blivit ett land av ”vi” och ”den andre och Hoxha anser svensken vara ”den andre” 

i Norrliden, medan Ališić anser det vara kurderna. Han menar att utlandsfödda 

personer alltid kommer att vara ”den andre”, då dessa personer aldrig kommer att bli 

svenska.  

 

Utlandsfödda personer känner ofta att de inte har någon självklar plats i samhället och 

känner därför också att de inte heller passar in. Deras primära identitet är ofta bara 

invandrare och inte den etniska grupp de faktiskt tillhör och både Ališić och Hoxha 

får ständigt frågan om vart de kommer ifrån när de besöker sina hemländer. Då deras 

egna etniska grupp ifrågasätter deras etnicitet och ursprung innebär det att ingen av 

dem känner sig hemma någonstans, varken i sina hemländer eller i Sverige. De har 

ingen given plats i något av samhällena och de känner sig båda ständigt som ”den 

andre”, oavsett i vilket av länderna de finner sig i. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till Ališić, A, 111205, klockan 17.30-18.40 och Hoxha, L. 111208, 

klockan 17-18.30 

 

Diskurs-frågor 

- Tror du att det är möjligt att fullt ut förstå en annan kultur än den man själv kommer 

ifrån? 

 

- Är du intresserad av andra människors kulturer? 

 

- Har du ändrat något i din egna kultur sedan du flyttade till Norrliden? Känner du att 

du på något sätt blivit tvingad till att förändra eller anpassa din kultur sedan du kom 

till Norrliden? 

 

- De kulturella utbyten som blir till när umgås vänner från andra länder, som tex om 

ni pratar om era traditioner eller åsikter, ser du det som berättas för dig som den 

absoluta sanningen? Eller har det någon gång slagit dig att det kan vara en 

framställning som denne väljer att ge dig för att få dig att uppfatta honom/henne på ett 

visst sätt? 

 

- Anser du dig ha fördomar om människor från andra kulturer? 

 

..om ja; 

- Brukar fördomarna stämma? 

 

- Var kommer dina fördomar ifrån? 

 

- Tror du att dina kompisar som bor i Norrliden har samma fördomar som du? 

 

- Tror du att svenskarna som bor i Norrliden fördomar tillbaka mot utlänningarna som 

bor där? 

 

- Tror du att det bara negativt att ha fördomar, eller tror du att det även finns ”positiva 

fördomar”? 

 

 

Den andre-frågor 

- Har du många vänner från andra etniska grupper än den du själv kommer ifrån, som 

är bosatta i Norrliden?  

 

Om ja; 

1) Vilka grupper och vilken typ av relation har ni? 

2) Har du samma kompisrelation till dem som till vänner med samma etnicitet som du 

själv? 

 

- Har du många svenska kompisar i Norrliden? 

 

- Tror du att det kan det vara lättare att umgås med andra etniska grupper just för att 

man kanske är lite mer olika än med folk från samma etniska grupp?  

 



   

- Är mina frågor något du själv reflekterat över tidigare? 

 

- Hur ser du på begreppen ”vi och dem”? Vem är enligt dig ”dem där” och ”den där 

andre” i Norrliden? 

 

- Hur tror du en svensk i din ålder som också bor i Norrliden skulle svara på den 

frågan? Tror du att det är svensken eller utlänningen som är ”den andre”? 

 

 

Plats och identitet- frågor 

- Vad skulle du säga är ”normen” i Norrliden? Vilken är den dominerande 

folkgruppen där enligt dig? 

 

- Vilken är stereotypen i Norrliden enligt dig?  

 

- Tror du att det finns stereotyper som vissa människor känner att de måste leva upp 

till i Norrliden?  

 

- Hur tror du att folk från andra delar av stan ser på Norrliden? Vad tror du de har för 

föreställningar?  

 

- Anser du att du har upplevt rasism för att du är utlänning? 

 

- Anser du att du blivit dömd i förhand på grund av att du bor i Norrliden? 

 

Om ja; 

- Är det något som påverkat dig och din känsla för platsen? 

 

- Tror du att Norrliden som plats har haft någon påverkat ditt liv? 

 

- Tror du att Norrliden har samma betydelse för alla som bor där, eller ser olika folk 

platsen på olika sätt? 

 

- Känner du dig trygg och hemma i Norrliden? 

 

- Anser du att du och de du umgås med i Norrliden har samma värderingar om man 

jämför med en annan plats? Finns där en typ av gemenskap? 

 

- Skulle du kunna påstå att Norrliden som plats är en del av din identitet?  

 

- Är Norrliden ”din” plats? 

 


