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Förord 

Samtliga utförda kapitel i denna uppsats har genomförts i gemensam närvaro. Bägge studenterna, 

Alexandra Vasquez och Nessim Khalaf, har författat samtliga delar i studien tillsammans. Under 

både skrivandet och materialinsamlingen har bägge studenterna varit närvarande och således har 

studien inte delats upp. Den utformade intervjumallen formulerades tillsammans och även 

genomförda intervjuer utfördes tillsammans. 

 

Tack! 

Skrivandet av denna studie har varit spännande och kunde inte vara möjlig utan våra 

respondenter. Vi vill rikta ett stort tack till de som medverkat i studien och för deras ärliga svar 

som möjliggjort vår studie. Vi vill även tacka samtliga personer som bidragit till skrivandet av 

studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie i sociologi, som baseras på intervjuer med svenskfödda ungdomar 

som känner tillhörighet med tre olika kulturella bakgrunder. Syftet med denna studie är att 

undersöka vilka faktorer som kan utgöra en möjlig inre identitetskonflikt för ungdomar som 

innehar flera kulturella identiteter, samt hur dessa hanterar denna. Fokus i denna studie kommer 

ligga på ungdomar som haft sin socialisation i Sverige men som vuxit upp med förhållanden som 

skiljer sig från de svenska förhållandena. Det kommer att diskuteras hur ungdomarna upplever 

sig själva i förhållande till det svenska samhället samt vilken kulturell bakgrund de upplever att 

de identifierar sig mest med.  

 

Resultatet visar att utvalda respondenter upplever att det inte existerar någon 

identitetsproblematik. Däremot uttrycker respondenterna att det finns ett antal faktorer som 

påverkar hur dessa ungdomar, som känner tillhörighet till flera kulturella bakgrunder, upplever 

sin positionering i det svenska samhället. Detta i sin tur leder till inre konflikter hos ungdomarna. 

Resultaten visar att den möjliga konflikten som uppstår, grundar sig i den primära socialisationen 

som kolliderar med samhällets rådande normer. Detta har lett till att en annorlunda uppfostran 

påverkat synen på dem själva samt etniska svenskars syn på dessa ungdomar. Resultatet 

analyserades med hjälp av utvalda teorier som behandlar identitet, socialisation samt rollteori.  

 

Nyckelord: Socialisation, kultur, tillhörighet, identitet och identitetskonflikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This is a qualitative study in sociology, where the study is based on interviews with seven 

swedish born adolescent who feel a belonging with three different cultural backgrounds. The aim 

of this study is to inquiry the underlying factors that can compose a possible inner identity 

conflict for adolescents with multiple cultural identities and how they handle it. The main focus 

of this study will be on adolescents who have had their socialization in Sweden, however they 

grew up differently in comparison to the Swedish conditions. During this study it will be 

discussed how adolescent perceive themselves in relation to the Swedish society and what 

cultural background they identify the most with. 

 

The results show that the selected respondents feel that they do not suffer from 

identity problems. However, respondents express that there are a number of factors that affect 

how these young people who associates with multiple cultural backgrounds, perceive their 

position in Swedish society. This eventually leads to inner conflicts within themselves. The 

results show that the potential conflicts are based on the primary socialization colliding with 

societal norms. This has led to that the different upbringings has influenced the view of 

themselves as well as the ethnic Swedes perception of these young people. The results were 

analyzed using selected theories that included identity, socialization and role theory. 

 

Keyword: Socialization, culture, belonging, identity and identity conflict. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie undersöker ungdomar födda och uppvuxna i Sverige, med föräldrar som kommer 

från två olika länder. Målet med studien är att se vad som kan medföra en inre konflikt hos dessa 

ungdomar som känner tillhörighet till flera olika kulturer, men även hur dessa ungdomar 

handskas med den möjliga konflikten som uppstår hos en själv. Detta är en studie i sociologi, där 

det insamlade materialet grundar sig på intervjuer med ungdomar med föräldrar från två olika 

länder. De genomförda intervjuerna visade att dessa ungdomar inte känner att de har några 

problem med att känna tillhörighet till flera olika kulturer. De berörda ungdomarna beskriver 

däremot att det finns en problematik med att finna en plats i samhället. Detta då uppfostran i 

hemmet krockar med samhällets normer. Med hjälp av ett flertal teoretiker och forskning kring 

ämnet, har resultatet av dessa intervjuer analyserats för att förstå sig på den problematik dessa 

ungdomar stöter på. 

 

Nyckelord: Konflikt, tillhörighet, kultur, uppfostran och samhällsnormer.  
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund  

 

“Undra vart jag kommer kalla mitt hem, Det så det känns så här i Sverige e vi svartskallar, 

invandrare, utländsk, men i mitt hemland blir jag kallad för svensk” (Mohammed Ali 2014). 

Rapparna i musikgruppen Mohammed Ali beskriver i sången”50 länder” problematiken med att 

finna sin plats i samhället som andra generationens invandrare. Musikerna väljer att 

uppmärksamma nutida upplevelser ungdomar med utländsk bakgrund har. Sverige anses idag 

vara ett mångkulturellt land, där andra generationens invandrare upplever att det råder en 

identitetsproblematik med att identifiera sig med fler än en kultur (Eriksen 1998:170). Individer 

som innehar en invandrarbakgrund menar att det medför svårigheter med att växa upp mellan två 

kulturer (Heyman 1990:34). Andra generationens invandrare beskrivs som individer som är 

födda i landet och vilkas föräldrar invandrat till Sverige från andra länder, men även individer 

som kommit till Sverige i unga år (Daun & Klein 1996:7). Något vi vidare anser är en viktig 

samt intressant aspekt är att studera den identitetskonflikt som kan existera bland ungdomar som 

innehar tre kulturer att identifiera sig med. 

 

Karin Wallin (1978) skriver om processen som förmedlas från generation till generation där 

föräldrar för över sina samhällskulturer till sina barn i tidig ålder. Det innefattar bland annat 

religiösa föreställningar, språkliga uttryck och relationer till andra (Wallin 1978:11). Individer 

som känner sig utanför skapar ofta en egen gruppidentitet och solidaritet. Utgångsläget för en ny 

gemenskap baseras på känslan av avvikelse, av att vara annorlunda. Denna gemenskap skapar en 

plats där dessa avvikande individer får plats (Rojas 2001:20). 

 

Mauricio Rojas (2001) har utfört två hearings med en grupp ungdomar med utländsk bakgrund 

som är mellan åren 17-20. Rojas enas om att dessa ungdomar lever i ‘konflikternas centrum’, där 

de är en del av en storm som växer i det tysta där de inte har haft någon inverkan på plats, tid 

eller hudfärg (Rojas 2001:15). I sina hearings med dessa ungdomar visade det sig att ingen av 

dem kan identifiera sig med Sverige till fullo. Ungdomarna understryker olikheten till det 

svenska samhället och gör tydligt för sig att de inte är svenskar, att de är annorlunda. 

Definitionen av svenskheten läggs på personlighetsdrag, ett sätt att vara som svensk men framför 
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allt ett sätt att tänka, vilket ingen av dessa ungdomar kunnat känna igen sig i. Ungdomarna ser 

heller inte sig själva som invandrare (Rojas 2001:16–17). En av ungdomarna uttrycker hur hon 

inte verkar finna sig en plats i världen var än hon befinner sig. I Sverige och England betraktas 

hon som afrikan, i Afrika är hon svensk. Hon kan heller inte kalla någon plats i världen för 

hemma (Rojas 2001:24). Invandrargrupper innehar en kultur samt traditioner som är så pass olik 

den svenska vilket leder till att dessa grupper har svårigheter att anpassa sig till det svenska 

samhället. Således existerar ett enormt kulturavstånd mellan invandrarna och svenskarna där 

påföljden blir utanförskap för de avvikande (Rojas 2001:71). 

 

Den målgrupp vi valt att begränsa oss till är svenskfödda ungdomar mellan åren 18-25 som har 

utrikes födda föräldrar från två olika länder. Enligt Statistiska centralbyrån (2015) beräknas det 

finnas 36187 inrikes födda personer mellan åldrarna 15-24 som har två utlandsfödda föräldrar i 

Stockholm Län. Studien riktar sig till att studera vilka faktorer som kan ligga till grund för 

konflikter som kan uppstå hos ungdomar med att känna tillhörighet till tre kulturella bakgrunder, 

samt hur hanteringen av den möjliga konflikten utspelar sig. Ålund konstaterar att det 

gemensamma hos invandrarungdomar är behovet av att få känna sig tillhöra det svenska 

samhället (Ålund 1997:5).  
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1.2 Syfte och Frågeställningar 

1.2.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för en inre konflikt 

som kan existera bland ungdomar som innehar flera kulturella identiteter. Vi vill även undersöka 

hur ungdomarna hanterar denna inre konflikt som kan uppstå. Vårt primära fokus kommer ligga 

på ungdomar som har haft sin socialisation i Sverige men som samtidigt vuxit upp i ett 

familjeförhållande med andra etniska bakgrunder än svenska.  

 

1.2.2 Frågeställningar 

● Hur upplever samt hanterar svenskfödda ungdomar med utländsk bakgrund konflikten 

som kan uppstå i att identifiera sig med tre olika kulturer?  

● Vilken påverkan har omgivningen på en möjlig inre identitetskonflikt? 

● Vilken inverkan har en religiös samt kulturell tillhörighet på en möjlig inre 

identitetskonflikt?   

 

1.3 Avgränsning 

 

Avgränsningen i denna studie sträcker sig till att studera svenskfödda ungdomar med utländsk 

bakgrund som kan identifiera sig med tre olika kulturer. Dessa ungdomar är födda i Sverige men 

har föräldrar som är utlandsfödda från två olika länder, det vill säga att föräldrarna inte kommer 

från samma land. Avgränsningen sträcker sig även till att studera ungdomar som förnekar en 

konflikt med att identifiera sig med respektive land. Målgruppen vi har valt att avgränsa oss till 

ungdomar mellan 18-25 år. Den bakomliggande tanken med att studera individer som kan 

relatera till tre kulturer grundar sig i att det kan råda en större inre identitetskonflikt än för 

individer med enbart en kulturell bakgrund.  
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1.4 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 2 redogör för den tidigare forskningen i syfte att ge läsaren insyn i det forskningsfält som 

utgör uppsatsen. 

Kapitel 3 redogör för studiens teoretiska utgångspunkter i syfte att läsaren ska bli medveten om 

de analytiska verktyg som använts för att analysera uppsatsens empiri samt besvara uppsatsens 

frågeställningar. Studiens teoretiska utgångspunkter är delar av Goffmans dramaturgiska 

perspektiv, identitetsteorier samt Berger och Luckmanns teori om primär och sekundär 

socialisation.   

Kapitel 4 redogör studiens metod och tillvägagångssätt. Kapitlet behandlar studiens 

metodologiska ansats där urval, genomförande, etiska överväganden, metodproblem, bearbetning 

samt presentation av medverkande respondenter presenteras. 

Kapitel 5 behandlar studiens resultat och analys utifrån tre olika huvudteman; Beskrivning av 

respondenternas identitet, problematisering av identiteten från omgivningens håll samt reflektion 

kring religiös och kulturell tillhörighet. I detta avsnitt har det empiriska materialet analyserats 

med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. 

Kapitel 6 behandlar slutdiskussionen kring studien. Här kopplas och besvaras frågeställningar 

utifrån det studien frambringat. Kapitlet avslutas med en slutsats av resultatet och förslag på 

vidare forskning på området.  
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2. Tidigare forskning 
Följande kapitel kommer att redogöra för tidigare forskning kring identitet, 

identitetsproblematik, andra generationens ungdomar samt mellanförskap. Vi har valt dessa 

teman för en vidare förståelse kring en möjlig inre identitetskonflikt som kan existera bland 

andra generationens invandrare. Dessa områden är relevanta för studien och ger en större 

förståelse för studiens ämne. Den tidigare forskningen berör dock inte frågan om huruvida 

ungdomar som kan känna tillhörighet till flera kulturer hanterar en möjlig identitetskonflikt. Den 

tidigare forskningen berör heller inte frågan om hur en religiös samt kulturell tillhörighet kan 

ligga till grund för inre identitetskonflikter som kan uppstå. Detta är något vi anser vår studie kan 

bredda förståelsen för. Den tidigare forskningen kommer sedan att diskuteras i relation till 

resultatet under delar av resultat och analys samt avslutande diskussion. 

 

I boken “Etnicitet och nationalism” skriver Thomas Hylland Eriksen att andra och tredje 

generationens invandrare i europeiska städer upplever en identitetsproblematik eftersom att de 

innehar fler än en kultur, något han menar är en omtvistad åsikt (Eriksen 1998:170). Detta är 

relevant för vår studie då vi vill undersöka den identitetskonflikt som kan råda hos ungdomar 

som är födda och uppvuxna i Sverige med föräldrar från två olika länder. Identitetsprocesser och 

självuppfattningar bland andra- och tredje generationens invandrare tenderar att visa på en typ av 

kulturförändring beträffande värderingar och identitet. Det vill säga att det existerar ett hinder för 

ungdomarna för total assimilering då det kan existera konflikter samt tryck från föräldrarna 

(Eriksen 1998:171). Författaren menar att det inte existerar tydliga bevis för att det skulle vara 

problematiskt för individer att leva med två kulturer samtidigt. Trots detta kan det vara svårt för 

individerna att hantera en situation där man förväntas vara på ett visst sätt. Eriksen beskriver 

dessa ungdomar, andra- och tredje generationens invandrare som ‘anomalier’. Detta för att de har 

en svårighet att passa in i de rådande kategorier som existerar i samhällets sociala klassifikation 

(Eriksen 1998:170).  

 

Likt det Eriksen skriver, menar Borgström att konflikter kan skapas genom att leva med fler än 

en kultur. Dessa identifikationskonflikter skiljer sig från särskilda invandrargrupper men även 

mellan ungdomarna och deras föräldrar (Borgström 1998:19). Ungdomar söker ständigt efter den 

sociala och kulturella identiteten (Borgström 1998:10). Andra generationens invandrare har en 
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annan inställning än föräldrarna till landet de bosätter sig, och skapar därför en annorlunda kultur 

än deras föräldrar (Borgström 1998:19).  

 

 Begreppet identitet kommer vara ett nyckelbegrepp i vår fortsatta studie. Borgström (1998) 

förklarar begreppet identitet i sin studie “Att vara mittemellan” på det sätt som vi kommer 

använda i studien.  

“En människas identitet definieras som totaliteten av hennes föreställningar om sig själv, 

vilket innebär att det sätt på vilket hon föreställer sig själv idag uttrycker kontinuiteten 

mellan hur hon föreställer sig att hon var tidigare och hur hon föreställer sig hur hon 

skulle vilja vara i framtiden” (Borgström 1998:29). 

 

Borgström (1998) menar att det existerar en subjektiv och en objektiv aspekt till 

identitetsbegreppet. Den subjektiva förklaras som hur man själv definierar sig, och den objektiva 

är hur andra definierar och identifierar den individen (Borgström 1998:29–30).  

 

Att stämplas som exempelvis invandrare beror på att majoritetsmedlemmar på den platsen 

känner ett slags behov av att stämpla minoriteten med etiketter, detta för att skilja sig från den 

andra gruppen som anses utgöra ett hot mot majoritetens identitet (Borgström 1998:31). 

Borgström skriver i “att vara mitt emellan” att en kulturkonflikt kan uppstå när man möter en ny 

kultur, där nya värderingar och trosuppfattningar krockar med de man har tagit med sig från sitt 

hemland. Konflikten uppstår när det bildas fler valmöjligheter för individen (Borgström 

1998:33). Man kan inneha en dubbel identitet, vilket Borgström beskriver som den känslan att 

man tillhör två världar på en och samma gång. Individen upptar egenskaper från båda kulturerna, 

från hemlandet samt det nya landet (Borgström 1998:36). Detta är relevant för vår studie då vi 

tänkt att ställa frågor kring huruvida individerna själva upplever en problematik i anpassa sig i 

olika situationer, samt hur omgivningen uppfattar dessa individer i samhället.   

 

En del ungdomar med invandrarbakgrund anses bli tvingande till att välja mellan familjer och 

deras värderingar samt invandrarlandets rådande normer och värderingar. Samtidigt som 

Borgström (1998) menar att man kan ha en dubbel identitet när man innehar känslan av att 

tillhöra två världar menar Kamali att resultatet ofta blir en blandning av familjens värderingar 



7 
 

samt invandrarlandets rådande normer och värderingar (Kamali 1999:67). Barn med 

invandrarföräldrar påverkas av deras värderingar och inte bara av samhället. (Kamali 1999:15). 

Kamali tar upp ett antal kriterier till vad som kan påverka dess ungdomars ställning till det 

svenska samhället, vilka är:  

“Föräldrarnas inställning till det svenska samhället, föräldrarnas solidariska kontra icke-

solidariska handlingar, den sociala miljön segregerad/integrerad och ungdomarnas 

vänskapskrets.” (Kamali 1999:47). Således förklarar han att ungdomarnas syn till det svenska 

samhället påverkas av föräldrarnas livssituation i landet (Kamali 1999:47).   

 

Sverige är ett mångetniskt land där individerna har mångkulturella identiteter med inflytande av 

flera olika etniska bakgrunder. Trots detta känner dessa individer ett behov av att känna sig 

hemma i det svenska samhället (Ålund 1997:5). Swenson och Perlow beskriver begreppet etnisk 

identitet som en grupp individer som vill känna tillhörighet till en viss etnisk grupp, där 

inkluderas tankesätt och uppförande. Detta menar författarna kopplas till något positivt, eftersom 

att detta stärker sammanhållningen bland dessa individer (Swenson & Perlow 2005). 

 

Appelros resonerar kring religionens betydelse och inverkan på individers identitetsbyggande 

och menar att religion och kultur inte är alltid är valbart, samtidigt som det är svårt att separera 

på dessa (Appelros 2005:69). Appelros beskriver begreppet religiös proximitet som en 

närhetsprincip som medför en hierarkisk uppbyggnad, där gud/gudarna/den gudomliga viljan 

eller läran, står i centrum. Vidare menar Appelros att det kan röra sig om att ha möjligheten till 

att utnyttja den gudomliga auktoriteten (Appelros 2005:72). 

Åsa Andersson talar om en mittposition. Detta mellantillstånd förklarar hon som en utsatt 

position där ungdomar inte har en fast grund i någon av de kulturer de innehar. Dessa individer 

hamnar i utkanten av dessa kulturer vilket hon benämner som ett ingenmansland (Andersson 

2003:233). I boken “om ras och vithet i det samtida Sverige” beskriver Daphne Arbouz 

begreppet mellanförskap samt hur det är att leva i det. Arbouz väljer att beskriva individer som 

befinner sig i ett mellanförskap som individer som befinner sig mellan två samhällen eller 

utanför ett samhälle, där man inte ser sig själv som svensk eller något annat. Vidare beskriver 

Arbouz att de som lever i ett mellanförskap inte upplevelser sig leva utefter de normer som råder 

i samhället och heller inte kan relatera till de föreställningarna kring nationell samt kulturell 
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identitet (Arbouz 2012:37–38). Arbouz menar att svenskhet är starkt kopplat till vithet, vilket i 

sin tur kan medföra att icke-vita svenskar inte kan eller får känna tillhörighet till det land de växt 

upp i. Det som markerar ens annorlundahet och normbrytande svenskhet har enbart med 

utseendet att göra. Således blir hudfärgen den avgörande faktorn till att individer upplever sig 

annorlunda och anses bryta mot vithetsnormen (Arbouz 2012:40). De som upplever ett 

mellanförskap beskriver hur de i Sverige ses som invandrare och som svenskar utomlands 

(Arbouz 2012:40). I likhet med Arbouz skriver Lundström att ett antal olika faktorer kan bidra 

till gränsdragningen av svenskhet som exempelvis kan vara födelseland, kultur, språk och 

utseende (Lundström 2007:87). Den svenska självbilden kan kopplas till de internationella 

föreställningarna för vithet, det vill säga kristendom, västerländskhet och ett europeiskt ursprung 

(Lundström 2007:19). 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I följande kapitel kommer det redogöras för ett antal teorier vilket kommer att användas för att 

analysera det insamlade materialet. Vi har använt oss av tre huvudteorier: Rollteori (Goffman 

2000), identitetsteori (Bauman och May 2004) och primär- och sekundär socialisation (Berger 

och Luckmann 1979). Under identitetsteorin redogörs det även för kollektiv identitet (Hammarén 

och Johansson 2011). Valet av teorier gjordes utifrån vad som anses vara passande till att 

analysera det insamlade materialet, där teorin i förhållande till materialet kan besvara våra 

frågeställningar.   

 

3.1 Rollteori 

Goffman (2000) talar om hur individer interagerar med andra i samhället, där han antyder att 

individer kan inta flera roller. Individer framför den roll som förväntas av dem, trots att man inte 

i alla sammanhang känner sig trygg i den rollen. Man kan ha olika roller i exempelvis hemmet 

och utanför. Rollerna skiftar beroende på vilka man är med och vart man är. Goffman talar även 

om rolldistans, vilket innebär på det sätt en individ intar en bestämd roll. Det är den grad en 

individ avskiljer sig från den roll han eller hon innehar som Goffman benämner som rolldistans. 

Detta kan exempelvis vara då en individ gör något som den inte bör göra, då man tar distans från 

den rollen man innehar i den stunden (Goffman 2000). 
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Ungdomar beter sig ofta olika med sina vänner än med sina föräldrar, detta eftersom att andra 

har en förväntning på den rollen och individen vill upprätthålla positiva reaktioner av andra. När 

individen framträder för andra är det i den främre regionen. Det existerar moraliska normer som 

bestämmer hur en individ ska uppföra sig bland andra eller på vissa platser. Den bakre regionen 

innefattar när individen i avskildhet funderar över sitt framträdande i den främre regionen 

(Goffman 2000:15). 

 

Goffman menar att individer försöker anpassa sig efter den fasad man innehar. Det är fasaden 

som skapar den norm i olika situationer, det vill säga hur man beter sig i olika sammanhang. 

Detta är ett slags framträdande vilka kan vara både medvetna, omedvetna, i grupp eller 

individuellt. Goffman menar att man anpassar sig utifrån den situation man befinner sig i, det 

finns en personlig fasad och inramning. Inramning är den miljön man befinner sig i och det som 

finns runt omkring som exempelvis på en arbetsplats, i skolan, i hemmet. Detta är den sceniska 

platsen där något utspelas och det existerar en typ av norm. Den personliga fasaden är individens 

personlighetsdrag som exempelvis, kläder, utseende, kön och ålder. Dessa är oftast inte 

skiftande, etnicitet och kön ändras inte i olika situationer dock kan andra personliga saker ändras 

såsom kläder. Man har således olika fasader i olika sammanhang (Goffman 2000:29–30). Detta 

kan kopplas till Swenson och Perlows (2005) forskning kring etnisk identitet. Att individen 

anpassar sitt sätt att vara i olika situationer kan bero på att de vill känna en tillhörighet, i detta 

fall den etniska tillhörigheten. Swenson och Perlow (2005) skriver även att uppförande och 

tankesätt inkluderas i den tillhörigheten individer vill känna till etniska grupper. Här spelar både 

inramningen och den personliga fasaden in.   

 

Goffmans rollteori använder vi oss av för att förstå hur ungdomarna hanterar identitetskonflikten 

som kan uppstå i att identifiera sig med flera kulturer samt hur de intar olika roller i dessa 

situationer. Detta eftersom att en av studiens frågeställningar rör just hur respondenterna hanterar 

en inre identitetskonflikt.  

 

3.2 Identitet 

Det som utmärker själva identitetsbegreppet är skillnaden mellan grupper och individer. May och 

Bauman (2004) menar att ett ‘vi och dem’ inte kan skapas om den inte finns en jämförelse 
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mellan dessa grupper. Individers identitet skapas av olika egenskaper samtidigt som människor 

delar en typ av bakgrund eller intressen som skapar förståelse och gemenskap mellan dem. 

Författarna talar även om identitet i förhållande till makt. De menar att individer med ett 

maktprivilegium lätt kan förkasta andra individer som inte innehar samma resurser. Detta sker 

för att individer med maktprivilegium är rädda för att de inte kan ta del av andra möjligheter som 

den andra gruppen innehar, det vill säga där någon annan har makt (May & Bauman 2004:48). 

Arbouz (2012) talar även hierarkiska skillnader i förhållande till vithet. Att de icke-vita 

svenskarna inte har samma förutsättningar till att känna tillhörighet till det land de växt upp i. I 

likhet med May och Baumans teori kan de med maktprivilegium förkasta de som inte innehar 

samma resurser.  

May och Bauman (2004) beskriver vidare att individens identitet kan formas utifrån sociala 

sammanhang, detta för att individen inte ska känna sig utanför. Individen skapar olika 

konstruktioner för att agera på det rätta sättet med andra, vilket vi dagligen lär oss. Man fostras 

till en typ av individ där man lär sig genom uppväxten vad man har för möjligheter och 

begränsningar. Identitet i kulturella sammanhang menar författarna är individer som ofta behöver 

framhäva sin identitet, detta skapar en typ av gemenskap med vissa, samtidigt som den stänger 

dörren för andra grupper i samhället. Det skapas ett ‘vi och dem’, en typ av identitet. Således 

känner sig inte alla individer sig som hemma. Det är den gruppen med maktprivilegium som 

bestämmer vad som anses vara rätt eller inte (May & Bauman 2004:48–50). 

Yttre markörer är även något som begränsar individens möjligheter. Detta delar upp individer i 

samhällsgrupper. Författarna tar upp begreppet relevanskriteriet, vilket förklaras som att grupper 

i samhället skapar sin identitet genom att skilja sig från andra. Individer skapar således både 

medvetet och omedvetet skillnader mellan grupper, ett ’vi och dem’. Dessa individer förväntas 

vara och uppföra sig på ett visst sätt (May & Bauman 2004:36). Även Lundströms (2007) 

forskning kring svenskhet visar på att det existerar olika faktorer som bidrar till gränsdragningen 

av svenskhet. Detta innefattar bland annat utseende, som May och Bauman (2004) benämner 

som yttre markörer vilket bidrar till begränsningar av individers möjligheter. 

Nils Hammarén och Thomas Johansson (2011) skriver att det är svårt för nya kollektiva 

identiteter att växa fram. Kollektiva identiteter kan vara starkare än andra identiteter och 

överskugga dessa men kan även hamna i bakgrunden. Kollektiva identiteter kan ibland ses som 
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provocerande och i vissa fall kan symboler, som exempelvis den svenska flaggan uppsatt på ett 

hus ses som något främlingsfientligt (Hammarén och Johansson 2011:39). Den kollektiva 

identiteten är konstruerad och bygger på föreställningar från individer om gemenskap. Trots att 

individer i Sverige ser sig som svenskar kan andra identiteter spela in på hur de upplever sig 

själva (Hammarén och Johansson 2011:39). Det är känslan av gemenskap som den kollektiva 

identiteten ofta bygger på. Det är exempelvis intressen, målsättningar med mera som förenar 

dessa individer (Hammarén och Johansson 2011:40). Detta kan även kopplas till Swenson och 

Perlows (2005) studie om etnisk tillhörighet. Hammarén och Johansson menar att känslan av en 

gemenskap uttrycker den kollektiva identiteten likt det Swenson och Perlow (2005) skriver, att 

individer vill känna tillhörighet till en viss grupp.     

Identitetsteorierna är relevanta för studien då de kan ge svar på hur respondenterna identifierar 

sig själva, och hur de agerar och påverkas av olika kollektiv. Detta kan ge svar på vår 

frågeställning kring vilken inverkan religiös och kulturell tillhörighet har på ungdomarnas 

identitet. 

 

3.3 Primär- och sekundär socialisation.  

Berger och Luckmann (1979) menar att individen inte föds som en samhällsmedlem utan att man 

blir en del av samhället så småningom (Berger och Luckmann 1979:153). Den primära 

socialisationen är när ett barn blir medlem i ett samhälle, det vill säga den första socialisationen 

man genomgår i barndomen. Den sekundära socialisationen är den vidare socialisationen man 

genomgår vilket leder till nya områden i individens värld. Det är den primära socialisationen som 

är viktigast för en individ och är grundläggande för all sekundär socialisation, den sekundära bör 

även likna strukturen i primär socialisation. Den primära socialisationen innefattar hur individen 

socialiseras sedan födseln, genom föräldrarna. Föräldrarna tvingar individen till en socialisation, 

det är deras definitioner av barnets situation som skapar ens verklighet. Individens värld skapas 

av hur föräldrarna modifierar den, detta utifrån deras placering i den sociala strukturen. Barnet 

övertar således föräldrarnas attityder och roller och gör dem senare till sina egna. I den primära 

socialisationen förekommer således inget identifikationsproblem eftersom att individen inte har 

några valmöjligheter när det kommer till föräldrarna. Individen tvingas acceptera föräldrarnas 

sätt och har inga andra alternativ (Berger och Luckmann 1979:154–156). Senare i äldre åldrar 

socialiseras även individen in i den sekundära socialisationen, utanför hemmet. Individen 
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påverkas och tar till sig av andra fenomen, som exempelvis samhällets normer. Således är den 

sekundära socialisationen den andra processen av den primära socialisationen. Den individ som 

redan socialiserats av den primära socialisationen får upp ögonen för andra aspekter i samhället. 

Här blir språket ett viktigt medel. Platsen där den primära socialisationen skapats skiljer sig 

enormt från samhället där individen intar den sekundära socialisationen. Den sekundära 

socialisationen blir en ny verklighet för individen. Här kan individen uppfatta nya möjligheter 

och märker att föräldrarnas sätt inte är det enda. Individen tar på sig de nya normer i den 

sekundära socialisationen då det uppstår konflikter mellan normer från hemmet och utanför 

(Berger och Luckmann 1979:162–163).  

 

Eriksen (1998) skriver att tryck från föräldrarna kan hindra ungdomarna från total assimilering. 

Detta är således något som skapas i den primära socialisationen. Det leder även till att 

individerna har svårt att anpassa sig till de rådande normer i samhället, det Berger och Luckman 

benämner som den sekundära socialisationen. Borgström menar även att andra generationens 

invandrare har en annorlunda inställning till det land de bosätter sig i och skapar en annan kultur 

än deras föräldrar. Detta är även ett resultat av den sekundära socialisationen. 

 

Den primära- och sekundära socialisationen är väldigt relevant i studien och genomsyrar den 

större delen av det insamlande materialet. Med hjälp av denna teori kan vi i förhållande till det 

insamlade materialet få svar på vad det är som skapat den rådande identitetskonflikt bland 

ungdomar som innehar fler än en kulturell bakgrund. Det ger även svar på vad i omgivningen det 

är som påverkar ungdomarnas identitet.  

4. Metod och tillvägagångssätt  
Detta kapitel behandlar val av metod, urval, genomförande, etik, metodproblem, bearbetning och 

presentation av medverkande respondenter. Val av metod innefattar hur studien har gått till väga. 

Under urval redovisas det varför vi valt de intervjupersoner vi intervjuat. Vart och hur 

intervjuerna har genomförts förklaras under genomförande och presentation av dessa 

respondenter görs under rubriken presentation av medverkande respondenter. De 

forskningsetiska kraven inom den samhällsvetenskapliga forskningen redovisas under rubriken 

etik. Sedan presenteras även de metodproblem vi har stött på under studiens gång samt på vilket 

sätt det empiriska materialet har behandlats.  
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4.1 Val av metod 

Denna studie är kvalitativ orienterad (Hjerm 2015:24), där vårt primära fokus ligger på hur 

identitetskonflikten kan te sig för ungdomar med utländsk bakgrund samt hur de hanterar en 

möjlig inre identitetskonflikt. Vidare studerar vi även vilken inverkan andra faktorer kan spela in 

i individens identitet. Genom detta hoppas vi få en bredare förståelse för ungdomarna i fråga om 

identitetskonflikten, det vill säga att vara född i Sverige men inneha en utländsk bakgrund. 

Denna studie har nyttjat ett abduktivt angreppssätt, det vill säga en pendlande process mellan 

induktiv och deduktiv metod. Det induktiva angreppssättet har bidragit med att frambringa 

teorier utifrån de genomförda intervjuer, samtidigt som det deduktiva angreppssättet bidragit 

med att dra slutsatser utifrån våra teorier (Hjerm 2015:25). Varför vi har valt att utföra just en 

kvalitativ studie grundar sig i att vi vill beskriva fenomenet på djupet. Vi vill även få en mer 

djupgående förståelse för de olika aspekterna som påverkar dessa ungdomars identitet. Detta 

tillvägagångssätt lämpar sig bäst till just vår studie och för att få bästa möjliga resultat på våra 

utformade frågeställningar, det är alltså mest lämpligt att använda sig av just intervjuer snarare 

än observationer eller det kvantitativa tillvägagångssättet.  

 

4.2 Urval 

Hjerm talar om vikten av att valet av informanter, där han menar att de utvalda informanterna 

ska ha en god kunskap om det fenomen som skall studeras (Hjerm 2015:152). Majoriteten av 

våra respondenter är studenter, varav två studerar internationell migration och etniska relationer. 

Vi har utfört intervjuer med ungdomar som är födda i Sverige men som har föräldrar födda och 

uppvuxna i andra länder och som sedan flyttat till Sverige. Valet av informanter togs fram med 

hjälp av ett så kallat icke-slumpmässigt urval, närmare sagt ett bekvämlighetsurval, där 

respondenterna var ytters lämpliga för studien samt lättillgängliga för oss skribenter. Samtliga 

informanter som deltagit i intervjun var personer som hade en bekantskap med författarna av 

denna studie. För att få tag i aktuella informanter att intervjua skickade vi ut förfrågningarna via 

olika sociala plattformar. Samtliga sju intervjupersoner är födda och uppvuxna i Sverige, har 

föräldrar från två olika länder och med tre olika nationaliteter som de identifierar sig med, och 

har därmed goda kunskaper kring ämnet. Valet av dessa informanter grundande sig även i att 

samtliga respondenterna förnekar en identitetskonflikt, där vi försökt finna informanter som 
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påstår sig känna tillhörighet till samtliga länder.  

 

4.3 Genomförande  
Vi har sammanlagt genomfört sju stycken intervjuer varav fem utfördes i en föreningslokal, så 

kallad ‘Möjligheternas Plats’, som är belägen i Sollentuna. De resterande två intervjuerna 

genomfördes på Södertörns Högskola i Stockholm. Intervjuernas längd varierade mellan 20 till 

30 minuter. Under intervjuerna upplevde vi en framväxt av bekvämligheten hos informanterna ju 

längre in på intervjun vi kom, där respondenternas resonemang utvecklades allt mer efterhand. 

Detta var något vi hade med i våra beräkningar redan från början och inledde därför med att 

ställa ett par uppvärmande frågor. Detta med syftet att respondenterna allt eftersom skulle känna 

sig trygga med att besvara frågorna på det sätt de ville svara. Samtliga respondenter upplevdes 

vara uppriktiga samt okonstlade i sina svar. En del av frågorna vi ställde, hade en upprepande 

form där samtliga frågor har en koppling till varandra. Detta resulterade i att vi fick mångsidiga 

svar på samma frågor. En av våra intervjufrågor ställdes gällande huruvida respondenterna 

känner någon form av identitetskonflikt. Detta som en kontrollfråga för att bekräfta 

respondenternas nekande av en identitetskonflikt då nekandet är det som utgjort respondenternas 

relevans för denna studie.  

 

Vår utformade intervjumall var av en så kallad semistrukturerad karaktär med tematiska inslag. 

Vi valde ett antal frågor där vi läste upp samt tydligt redovisade frågorna. Genom detta 

förväntade vi oss en möjlig dialog mellan oss och respondenterna. Vi ville även kontinuerligt 

utveckla samtalet med respondenterna för att genom detta söka en bredare förståelse utifrån de 

teorier vi planerat att använda oss utav (Aspers 2011:143–144). Valet att ha ett inslag av det så 

kallade tematiska tillvägagångssättet bidrog därmed till att respondenterna hade en möjlighet att 

tala fritt utifrån de tidigare utformade frågorna. De utformade frågorna var därför öppna och mer 

övergripande. Vi har även medvetet valt att utforma intervjufrågorna på ett sådant sätt så att vi 

som författare inte styr svaren till vår egen fördel.  

 

4.4 Etik   

Det existerar fyra etiska krav inom den samhällsvetenskapliga forskningen som en forskare har 

ansvar till att följa; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
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nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011:47). För att inte sätta de forskningsetiska principerna i 

spel har dessa etiska krav har varit aktuella under studiens gång, vid intervjuer och även 

analysarbetet. Till en början innan varje intervju startade, talade vi om för de intervjuade vad 

studien handlar om. Informationskravet innebär att forskarna ska informera respondenten om vad 

studien går ut på. Det skall även informeras om anonymitet samt de intervjuades frivilliga 

deltagande (Vetenskapsrådet 2011:42). Detta innefattar att intervjuobjektet själv kan välja att inte 

svara på en specifik fråga samtidigt som denne har rätt till att avbryta intervjun när som helst. Att 

detta efterföljs skapar ett säkert deltagande för respondenterna vilket har eftersträvats. 

Ovanstående punkter inom informationskravet har även framförts till intervjuobjekten innan och 

under intervjuerna. I början av varje intervju försäkrade vi varje respondents samtycke till 

intervjun. Här har vi således säkerställt ett av de fyra etiska kraven; samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet går ut på att de intervjuade måste ge samtycke till forskarna om att vara med i 

studien, publicering av resultatet samt för att forskarna ska kunna spela in och citera från 

respondenten (Vetenskapsrådet 2011:42). Nyttjandekravet innebär att resultaten av intervjuerna 

endast får användas av forskarna för forskningen (Vetenskapsrådet 2011:69). För att säkerställa 

nyttjande kravet framfördes det för respondenterna att det insamlade materialet enbart skulle 

bearbetas av oss samt på vilket sätt den genomförda studien är tillgänglig för intervjuobjekten. 

Konfidentialitetskravet innebär att inskaffade personuppgifter från intervjuobjekten skall 

behandlas konfidentiellt, det vill säga skydd mot att obehöriga på något sätt inte ska kunna ta del 

av resultatet. Forskarna har skyldighet till att försäkra intervjuobjekten hur de kan förhindra att 

deras personuppgifter inte ska spridas. Intervjuobjekten fick information innan intervjuerna om 

att deras personuppgifter inte skulle användas i studien och istället skulle de benämnas med 

påhittade namn. För att säkerställa respondenternas konfidentiell har vi även valt att utesluta 

åldern från studien, detta för att minimera risken för avslöjandet av våra deltagare. Således har vi 

garanterat att dessa fyra etiska krav har uppfyllts. 

 

4.5 Metodproblem 

Ett problem vi stött på är att de två olika kulturella bakgrunder respondenternas föräldrar innehar 

inte var relevant för studien. Vi hade till en början tänkt att detta skulle påverka individernas 

identitetskonflikt mer, det vill säga att det endast inte utgör en konflikt i hemmet kontra det 

svenska samhället utan även bland de två olika kulturer som existerar i hemmet. Detta visades 
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sig inte stämma. Vi fick inte svar kring detta samtidigt som vi inte fick någon användning för 

detta i studien. Således tog det lång tid att hitta passande respondenter till studien då vi utgick 

efter att de bör ha föräldrar med två olika kulturer.  

 

Vi har även känt att under vissa intervjuer har vi fått svar som skulle bidragit till en tunn analys, 

och i vissa fall inte användbart. Vidare löste vi detta med att ställa följdfrågor som fick 

respondenterna att vidareutveckla sina resonemang. Detta har resulterat en bättre genomförd 

intervju samt bredare empiriskt material att utgå ifrån. Det var även svårt att hitta passande 

teorier till studien då det insamlade materialet var väldigt brett. 

 

4.6 Bearbetning 

För att underlätta analys av det empiriska materialet har vi utfört en så kallad kodning för att 

hitta gemensamma mönster och teman. Kodningen blev genomförbar genom de sju utförda 

transkriberingar som gjorts. Kodningen skedde på så vis att det empiriska materialet skulle bli 

mer hanterbart i görandet av resultatet. Det vi har gjorde var att identifiera det som ansågs vara 

centralt i det empiriska materialet, angivit nyckelord som sedan reduceras till ett antal teman 

(Hjerm 2015:37). De teman som blev slutgiltiga var: 

- Beskrivning av respondenternas identitet 

- Problematisering av identiteten från omgivningens håll.  

- Reflektion kring religiös och kulturell tillhörighet 

Kodningen gör resultat och analysen lättare, detta då det skapar klarhet för det mest relevanta i 

studien. De tre teman som skapats utefter koderna har namngetts i förhållande till teorierna.  

4.7  Presentation av medverkande respondenter 

Respondenterna är svenskfödda ungdomar mellan 19-23 år där fyra av sju respondenter är unga 

kvinnor och resterande tre är unga män. På grund av anonymitetskravet som är ett utav de etiska 

staplarna väljer vi att utesluta åldern samt benämna respektive intervjuperson med påhittade 

namn.  

Allen är född och uppvuxen i Sverige men har en mamma som är från Iran och en pappa som är 

från Bosnien. Allen har muslimska föräldrar men väljer själv att benämna sig som ateist.  
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Fadumo är född och uppvuxen i Sverige men har en mamma som är från Somalia och en pappa 

som är från Tanzania. Fadumo är muslim och bor med sin mamma. 

Rawda är född och uppvuxen i Sverige men har en mamma som är från Syrien och en pappa som 

är från Tunisien. Rawda är muslim och bor med sin mamma. 

Pietar är född och uppvuxen i Sverige men har en mamma som är från Serbien och en pappa som 

är finsk zigenare1. Pietar är kristen och bor tillsammans med båda sina föräldrar. 

Sabina är född och uppvuxen i Sverige men har en mamma som är från Montenegro och en 

pappa som är från Bosnien. Sabina är muslim och bor med båda sina föräldrar. 

Mauri är född och uppvuxen i Sverige men har en mamma som är från Peru och en pappa som är 

från Chile. Mauri är kristen och bor tillsammans med båda sina föräldrar 

Lubna är född och uppvuxen i Sverige men har en mamma som är från Marocko och en pappa 

som är från Irak. Lubna är muslim med föräldrar som är skilda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Beteckningen finsk zigenare är något respondenten själv valt att använda. 
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5. Resultat och Analys  
I följande kapitel redogörs det för det insamlade empiriska materialet samt analys. Det redogörs 

för de grundläggande huvudteman som skapats genom det insamlade materialet. Det har sedan 

analyserats i förhållande till de utvalda teorier vi valt att använda oss av, detta för att besvara 

studiens frågeställningar. Resultatet har delats upp efter de olika teman som skapats efter en 

genomförd kodning vilka är: Beskrivning av respondenternas identitet, Problematisering av 

identiteten från omgivningens håll samt reflektion kring religiös och kulturell tillhörighet. Här 

redovisas respondenternas svar, åsikter och ett antal citat från intervjupersonerna.  

 

5.1 Beskrivning av respondenternas identitet 

I fråga om huruvida respondenterna känner någon identitetsproblematik svarade samtliga 

respondenter att de inte känner att de upplever någon. Däremot så skiljde sig svaren mellan 

respondenternas upplevelser av en inre identitetskonflikt, där en av respondenterna som vi valt 

att benämna som Allen känner mer samhörighet till ett land än de två andra men känner inte att 

det medför några problem i sin identitet. Respondenten menar att han emellanåt kan dra sig mer 

åt det ena hållet, och känna sig mer persisk än bosnier då stora delar av den persiska släkten bor i 

Sverige samt att han talar bättre persiska än bosniska. Däremot menar Allen att problematiken 

inte ligger hos en själv utan hur andra ser på en. Allen poängterar dock att han ser sig själv som 

svensk med rötter från Bosnien och Iran men huvudsakligen svensk då han är född och uppvuxen 

i Sverige och bemästrar språket bäst av samtliga tre. 

Ovanstående antydande kan appliceras i Hammaren och Johanssons (2009) teori om kollektiv 

identitet, där Allens svenska identitet överskuggar de andra identiteter, då han känner 

samhörighet med andra, i bland annat det svenska språket som han påstår sig bemästra. Detta kan 

vara en faktor som förenar individer i Sverige och bidrar till en känsla av gemenskap.  

 I fråga om respondenten Pietar har någon utländsk bakgrund och om han känner någon 

identitetskonflikt menar Pietar att han anpassar svaret till den frågande. Han menar att om det 

skulle vara en person från Serbien som frågar var han kommer ifrån, svarar han att han är Serb. 

Vidare menar Pietar att om det skulle vara en zigenare som ställde samma fråga skulle svaret 

vara zigenare. Däremot menar han att om det var en etnisk svensk som frågar om Pietars 

bakgrund, refererar han till samtliga länder och fastslår att han är född i Sverige. Pietar beskriver 
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att han inte har några alls problem med att veta var han är ifrån, utan menar att omgivningen 

bidragit till att han ibland kan känna att han har någon slags av identitetskris där han måste 

anpassa sina svar till den frågande.  

“Jag vet inte själv. Ibland kan jag känna att jag har en slags identitetskris eftersom att jag inte 

direkt kan säga själv. Det kan bero på att jag har föräldrar från olika länder samtidigt som jag 

är uppvuxen här i Sverige där det finns många olika kulturer”. 

Det som eventuellt kan ligga till grund för varför Pietar känner att han behöver anpassa sina svar 

kan grunda sig i May och Baumans (2004) identitetsteori i tal om makt. May och Bauman (2004) 

menar att individer vill känna gemenskap till andra, men i och med detta menar skribenterna att 

man aktivt stänger ut en annan grupp. Pietars anpassning av svar kan ligga till grund i att han vill 

känna någon slags samhörighet med den han talar med och inte känna sig utanför, vilket kan ge 

en uppfattning av att han har någon slags identitetskris. Detta kan bidra till att han känner 

tillhörighet till en grupp i det sammanhanget, där den frågande individen innehar ett maktövertag 

och accepterar in honom till gruppen.  

Respondenten Lubna beskriver även hur hon känner samhörighet med tre av de länder hon kan 

identifiera sig med och menar att varje nationalitet hon identifierar sig med format hennes 

identitet. 

“Jag är född och uppvuxen i Sverige, och det gör mig svensk. Marocko är en del av mig då jag 

åker ner till Marocko varje år, bor med och talar med min marockanska mamma vardagligen. 

Samt att jag har min irakiska pappa och det irakiska blodet i mig som gör Irak en del av mig.” 

Det som gör att Lubna kan identifiera sig med alla dessa kulturer kan enligt Berger och 

Luckmann (1979) bero på den miljö hon växt upp och socialiserats in i. Sverige som är Lubnas 

födelseland och det land hon växt upp i benämns här som den sekundära socialisationen. Då hon 

i hemmet under sin barndom socialiserats genom föräldrarna som är utlandsfödda, blir det 

hennes primära socialisation. Den primära socialisationen har här bidragit till att ha skapat 

Lubnas verklighet där hon övertagit hennes föräldrars attityder genom att exempelvis viljan till 

att besöka det land som hennes mor kommer ifrån. Detta kan således vara en faktor till att hon 

inte har någon inre konflikt med att identifiera sig med dessa länder. 
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Resterande respondenter poängterar att en identitetsproblematik inte är aktuell då de känner sig 

vara väldigt neutrala. Att respondenterna känner sig neutrala, kan grunda sig i att de växt upp 

mellan två olika kulturer och kan lättare anpassa sig och leva mellan dessa olika ‘världar’. Vidare 

kan man utifrån Arbouz (2012) resonera att individer som befinner sig i ett mellanförskap varken 

kan relatera till det rådande normer i samhället eller föreställningar kring kulturell och nationell 

identitet och således upplever de sig neutrala. Rawda väljer att utesluta sig själv från gruppen 

’invandrare’ och menar att hon kan identifiera sig som svensk, syrier och tunisier. 

“jag ser iallafall inte mig som en invandrare.” 

Här gör Rawda en skillnad i svenskar och personer som inte är födda i landet genom att benämna 

dem som invandrare. Vidare förklarar hon att hon inte själv ser sig som en invandrare, men har 

inga problem med att benämna sig som syrier eller tunisier. När Rawda gör skillnad i dessa 

grupper skapas en typ av maktskillnad likt det Bauman och May (2004) skriver om, som 

bestämmer vilka som ses vara inkluderade och exkluderade. Här skapas ett ‘vi och dem’. Att 

respondenten gör skillnad kan vara ett sätt för henne att själv ses som den individ eller grupp 

med maktprivilegium.  

Vid frågan om Sabina känner någon form av identitetskonflikt var svaret nej, men valde att 

återkoppla till samma fråga vid slutskedet av intervjun och menar att hon eventuellt sagt emot sig 

själv under intervjuns gång.   

“jag anpassar ju mitt sätt att vara till den platsen jag befinner mig på. Men tycker inte att jag 

har problem med att identifiera mig men då kanske jag går emot det jag säger när jag 

exempelvis inte säger till mina kollegor att jag inte är muslim” 

Goffman (2000) resonerar kring roller och menar att man ofta anpassar sina roller till olika 

sammanhang för att få förväntade positiva reaktioner av andra individer. Han skriver även om 

rolldistans, att man intar en bestämd roll, som i Sabinas fall där hon inte väljer att säga att hon är 

muslim till sina kollegor. Sabina upprätthåller en viss roll, för att inte framstå som en muslim 

inför sina kollegor. Detta kallar Goffman (2000) för den främre regionen, den bakre regionen 

innefattar när individen i avskildhet funderar över sitt framträdande, vilket Sabina tydligt gör då 

hon i slutet av intervjun väljer att rätta sig själv och ifrågasätter sitt framträdande inför sina 

kollegor.  
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Respondenterna utvecklar sina resonemang kring någon inre identitetskonflikt. Fadumo menar 

att hon känner sig svensk då Sverige är hennes födelseland men samtidigt känner hon 

samhörighet till Somalia och Tanzania men förklarar att det ibland kan uppstå en konflikt. 

Fadumo som är uppvuxen med sin somaliska mor menar att hon helt och hållet inte kan 

identifiera sig med den somaliska kulturen. Detta då Fadumo menar att hon även känner 

samhörighet med den tanzaniska bakgrunden. I fråga om hur respondenten uppfattar sig själv 

betonar hon att hon mestadels uppfattar sig som somalier och svensk. Fadumo utvecklar sitt 

resonemang med följande: 

“Mina yttre markörer tyder på att jag är somalier, man ser att jag är somalier. Rent 

levnadsmässigt skulle jag nog säga svensk, jag är född här, bor här, det är även mitt första 

språk, det är mitt enda hem, så på så sätt är jag svensk.” 

Fadumo har anammat den somaliska kultur då hon har växt upp under förhållanden där det är ett 

somaliskt levnadssätt som råder. Detta kan spegla det Berger och Luckmann (1979) benämner 

som den primära socialisation då individen tvingas leva efter och acceptera de sätt och normer 

som finns i hemmet, från föräldrarna. Här kan det möjligtvis krocka med den tanzaniska 

identiteten men framförallt med den svenska identitet hon byggt genom den sekundära 

socialisationen. Fadumo antyder att hon anammat det svenska levnadssättet och påverkats av 

faktorer såsom samhällsnormer och värderingar som fått henne att identifiera sig mer som en 

svensk i sitt sätt att leva. Fadumo påpekar även att hennes yttre markörer är en faktor som 

konstaterar att hon är allt annat än en svensk. May och Baumans (2004) resonerar kring att detta 

kan begränsa individens möjligheter och delas in i olika samhällsgrupper. I detta fall kan teorin 

om kollektiv identitet som antyder att en gemenskap byggs utifrån olika faktorer som kan 

utesluta henne från att känna sig som svensk. Ett annat perspektiv på att se på fenomenet är 

utifrån det May och Bauman (2004) benämner som relevanskriteriet, där grupper i samhället 

skapar sin identitet genom att skilja sig från andra. Fadumo menar att i Sverige kan det vara så 

att man anses vara svensk utifrån de yttre markörerna man innehar. I och med att Fadumos yttre 

markörer tyder på att hon är somalier, har hennes identitet skapats med hjälp av att hon skiljer sig 

från majoriteten. Således har det blivit så att hon tvingas skilja sig från andra utifrån de yttre 

markörer hon innehar. 

 Allen menar att födelselandet är avgörande för hur han vill framstå för sin omgivning. 
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“Jag går utifrån fakta och faktumet att jag är född i Sverige. Så jag hade sagt att jag vill framstå 

som svensk. Jag har alltid föräldrarnas länder Iran och Bosnien i baktanke. “ 

Rawda säger sig uppfatta sig själv baserat på den geografiska plats hon befinner sig på. Hon 

menar att arbetsplatsen är den plats hon identifierar sig och uttrycker sig mest som svensk. Detta 

då hon vill visa sig vara svensk fastän hudfärgen säger annat. På arbetsplatsen vill hon framstå 

som svensk. Detta kan även vara en fråga om makt. Respondenten menar att i mer formella rum 

känner hon att hon bör anpassa sitt sätt att vara för att passa in. Med sin identitetsteori menar 

May och Bauman (2004) att individer ofta behöver framhäva sin identitet, detta för att känna 

gemenskap till en grupp. Respondenten visar tydligt att hon vill framstå som svensk. Det kan 

bero på att arbetsplatsen är en plats där det finns över- och underordnade, med chefer och 

anställda. För att känna en typ av tillhörighet vill respondenten framhäva sin identitet som svensk 

för att känna sig inkluderad. Allen menar däremot att han känner sig som svensk och detta kan 

visa på att han inte behöver en grupp i samhället som ska bekräfta hans identitet.  

Till skillnad från Allen menar respondent Lubna att hon i vissa sammanhang kan känna sig mer 

svensk än marockan eller irakier, detta då hon förstår sig på de rådande normer och de 

uppbyggda samhällsstrukturerna i Sverige. Vidare menar Lubna även att hennes utländska 

bakgrund bidragit till känslan av att inte tillåtits vara svensk. De marockanska traditionerna och 

den muslimska livsstilen är något hon aktivt valt att leva efter, vilket hon menar anses vara 

oacceptabelt och förkastligt i det svenska samhället, där detta leder till att hon exkluderas per 

automatik. Detta anser respondenten utgör en svårighet för henne att känna sig som svensk i 

jämförelse med etniska svenskar. Hon uttrycker även en paradoxal jämförelse med hennes besök 

i moderns hemland Marocko, där hon heller inte tillåts se sig själv som en marockan. 

 

“I Marocko när folk frågar mig vart jag kommer ifrån kan jag först säga att jag är marockan, 

men avslutar med att rätta mig själv med ett; Jo, men jag är ju svensk också, så det är därför jag 

brister i språket...". 

Här kan vi se att Lubna socialiseras in i de marockanska traditionerna och den muslimska 

livsstilen som utgör hennes primära socialisation. Vidare talar Lubna om hur hon känner sig mer 

delaktig i det svenska samhället då hon förstår sig på de rådande normerna och uppbyggda 

samhällsstrukturen. Detta kan tyda på att hon har gått över till den sekundära socialisationen där 
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hon upptäcker andra uppfattningar av verkligheten, som skiljer sig från föräldrarnas 

uppfattningar. Här har Lubna socialiserats in till nya områden som skiljer sig från den primära. 

Dock poängterar Lubna att hennes utländska bakgrund har bidragit till känslan av att inte tillåtits 

vara svensk. Trots att hon känner sig vara mer svenska än något annat kan andra identiteter spela 

in skriver Hammarén och Johansson (2009). Vidare antyder de att den kollektiva identiteten 

bygger på känslan av gemenskap, vilket i detta fall det brister för Lubna då den primära 

socialisationen har haft en inverkan. Trots att Lubna känner sig mer som en svenska så anser hon 

att på grund av hennes yttre markörer, exkluderas hon av grupper i det svenska samhället där hon 

inte känner sig välkommen. Detta kan grunda sig i det May och Bauman (2004) skriver om, där 

man inte är en del av den dominerande grupp i samhället med makt och inte delar dess 

gemenskap som finns i det svenska samhället, vilket således bidrar till att hon inte känner sig 

som hemma. Även Lundströms (2007) som skriver om faktorer som kultur och språk som kan 

bidra till gränsdragningen av svenskhet, kan appliceras i Lubnas fall. Detta då hon tydligt 

påpekar att de marockanska traditionerna och den muslimska livsstilen är de två faktorer som 

exkluderat henne från samhället. 

Mauri antyder att de yttre markörerna är den avgörande faktorn i den föreställda bilden av en 

svensk. Respondenten poängterar däremot att vikten av att identifiera sig med ett land inte är en 

viktig beståndsdel i identifierandet. Samtidigt benämner han sig som svensk, trots att han anser 

att samhällets inte utvecklats till det stadiet att acceptera honom som svensk, på grund av hans 

yttre markörer.  

“Jag förstår att folk inte ser mig som svensk för jag ser inte ut som den typiska svensken, den 

allmänna bilden av svenskar.”  

I likhet med May och Bauman (2004), förklarar Mauri att yttre markörer utgör en begränsning 

för ens möjligheter i samhället. Mauri menar att det är det etniska svenskarna som innehar 

makten i att bestämma vem som är svensk och inte. May och Bauman (2004) menar att individer 

och grupper skapar sin identitet genom att skilja sig från andra. Mauri poängterar att de yttre 

markörerna är den faktorn som utgör skiljelinjen mellan den som är svensk och den som inte 

anses vara svensk. Vidare kan Mauris antagande om att de yttre markörerna är den avgörande 

faktorn i den föreställda bilden av en svensk, liknas vid det Arbouz (2012) menar, att en känsla 

av att inte tillhöra det land man växt upp i. Trots att Mauri benämner sig själv som svensk blir 
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hudfärgen den avgörande faktorn till att individer upplever sig annorlunda och anses bryta mot 

vithetsnormen. 

Samtidigt antyder samma respondent att han bildat sig en identitet med kulturella inslag av sina 

föräldrars länder, Sverige som hemland samt utifrån sitt umgänge. Mauri menar att på grund av 

sin uppväxt i ett mångkulturellt område, har det bidragit till att han identifierar sig och trivs bäst 

med folk från mellanöstern. Detta då han har växt upp med den jargongen.  

“Jag skulle säga att jag har även bildat mig en identitet utifrån mitt umgänge. Den identitet jag 

har idag är bildat utifrån min omgivning.” 

I fråga om respondenternas vänkrets svarade majoriteten att de har vänner som delar samma 

bakgrund som en själv, det vill säga födda och uppvuxna i Sverige men föräldrar med 

invandrarbakgrund. Allen menar att detta kan bero på känslan av trygghet men menar att i vissa 

fall är det situationsanpassat, att i vissa rum drar han sig mer till etniska svenskar och de till 

honom.  

Miljön Mauri haft sin tillvaro utgör hans identitet, där han identifierar sig med människor från 

mellanöstern, och där bland annat gruppspråk som funnits där, skapats och blivit en del av hans 

identitet. Samtidigt som Allen menar att känslan av trygghet kan bidra till en gemenskap i den 

kollektiva identiteten. Vidare kan May och Baumans (2004) teori appliceras här, då de menar att 

identiteter formas ur sociala sammanhang, vilket i detta fall Mauri tycker att det gjort, där hans 

omgivning har haft en inverkan på den personen han är idag. 

5.2 Problematisering av identiteten från omgivningens håll 

I fråga om det kan finnas påtryckningar från föräldrarnas håll gällande respondenternas identitet 

svarade majoriteten att föräldrarnas roll inte hade någon inverkan. Men för vissa respondenter 

kunde föräldrarna ha en del förväntningar på hur de ska vara utifrån hemländernas normer, vilket 

i vissa fall kunde komma i krock med det svenska samhället. Mauri menar att föräldrarna inte 

förväntar sig att han ska bevara traditioner från hemlandet och menar att det inte heller har någon 

betydelse för honom, men han är ändå med och firar dessa traditioner för gemenskapens skull. 

Vidare menar Mauri att föräldrarnas förväntningar på honom är att han ska vara en god 

medmänniska. 
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“Då påverkar de mig där de vill mitt bästa, sen om jag gör de besvikna är det klart att jag blir 

påverkad av det. Jag formar dock inte min identitet utifrån vad mina föräldrar vill att jag ska 

vara.” 

Till skillnad från Mauri menar Fadumo att det råder påtryckningar från både hennes föräldrar och 

det svenska samhället som i vissa fall kan komma i krock och kan ha en viss inverkan på hennes 

identitet. Med detta menar hon att hon i vissa fall måste leva upp till ett antal krav som råder i 

föräldrarnas hemländer som hon knappt besökt. Samtidigt som hon menar att det existerar 

påtryckningar från det svenska samhället om att man bör integreras, vilket familjen senare 

försöker förhindra. 

“Jag tycker faktiskt det är påtryckningar från båda hållen. För det talas ofta om påtryckningar 

från hemlandet men det är ännu mer påtryckning från Sverige, att man ska bli på ett sätt, att man 

ska vara på ett svenskt sätt”. 

Goffman (2000) skriver om hur individer, speciellt ungdomar beter sig olika i olika 

sammanhang, inför sina föräldrar och för sina vänner, detta benämner Goffman (2000) för en 

fasad. Trots att Mauri menar att det inte existerar påtryckningar från föräldrarna firar exempelvis 

Mauri traditioner från hemlandet för gemenskapens skull. Det kan vara en faktor till att Mauri 

vill upprätthålla positiva reaktioner från föräldrarnas håll. Således när Mauri kliver in på den 

plats där traditionerna firas med familjen upprätthåller Mauri en fasad på den platsen, vilket 

Goffman (2000) benämner inramning. Framträdandet av Mauri där han upprätthåller en fasad på 

den miljö han befinner sig är något Goffman (2000) beskriver ske i den främre regionen. Mauri 

blir påverkad av föräldrarnas förväntningar och väljer då att delta i firandet av traditionerna. 

Mauri menar däremot att han inte formar sin identitet utifrån föräldrarnas förväntningar, där 

reflekterandet över sitt framträdande sker i den bakre regionen. I Mauris fall har han anammat 

den sekundära socialisationen och ifrågasätter hans inlärda socialisation från föräldrarna och 

barndomen. Fadumo menar att det existerar påtryckningar från föräldrarna men även från det 

svenska samhället. När Fadumo har övergått från den primära socialisationen till den sekundära 

socialisationen har hon mött på motsättningar, där hon beskriver att hon befinner sig ett 

mellanläge. Ett mellanläge där det råder tryck från föräldrarna och dess verklighet, men även 

tryck från samhället som innefattar skilda specifika språk och förväntar sig att Fadumo ska vara 

på ett specifikt sätt. 
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Allen känner att han inte behöver dölja sin identitet för sina föräldrar som är muslimer men inte 

religiöst trogna. Han måste dock dölja sin religiösa uppfattning, ateism, för sin mormor.  

Fadumo förklarar att hennes vänner med utomeuropeisk bakgrund ser henne som en somalier 

samtidigt som hennes fåtal svenska vänner ser henne som en svensk. Fadumo ser det som en 

verkan av att hennes svenska vänner vill inkludera henne i det svenska samhället men ändå har 

de ett slags övertag att bestämma vem som ses som svensk. 

“Detta kan vara så för att de är endast svenskar medan jag är massa olika saker, svensk 

somalisk och tanzanier.” 

I Fadumos fall där vänner till henne vill inkludera henne i det svenska samhället, kan det liknas 

vid den kollektiva identiteten där Fadumos somaliske och tanzaniska identitet kan hamna i 

skuggan. Trots att Fadumo känner sig som svensk är det flera identiteter som spelar in som hon 

känner samhörighet till. Den kollektiva identiteten är konstruerad och bygger på föreställningar 

från individer om gemenskap. May och Bauman (2004) skriver att individer med maktprivilegier 

har rätten till att förkasta individer som inte har liknande resurser, i detta fall Fadumos nationella 

bakgrund. Här försöker hennes vänner inkludera Fadumo, men är den majoritetsgrupp som 

innehar rätten att välja vem som ska inkluderas eller inte. Man kan vidare utifrån Arbouz 

forskning (2012) som menar att svenskhet är starkt kopplat till vithet, förstå att resultatet av detta 

blir att vita svenskar får en högre position än icke-vita svenskar. Den hierarkiska skillnaden syns 

tydligt här i mötet med etniska svenskar, där Fadumos etniskt svenska vänner med den högre 

positionen i samhället har makten att inkludera henne. Allen menar istället att han är rädd att 

förkastas av sin familj då han inte vågar berätta att han anser sig vara ateist. Här går han således 

emot sin familjs uppfostran, att socialiseras in till att följa den muslimska religionen. Den 

primära socialisationen hamnar i bakgrunden av den sekundära. Detta då Allen lärt sig att det 

finns annat än föräldrarnas sätt. 

5.3 Reflektion kring religiös och kulturell tillhörighet 

Majoriteten av respondenterna har islam som religiös bakgrund, där de menar att föräldrarna är 

väldigt troende och utövar religionen. Som tidigare nämnt har Allen muslimska föräldrar men 

benämner sig själv som ‘ateist’. Mauri och Pietar har Kristendomen som religiös bakgrund. I 

fråga om vilken grad religion har en inverkan i deras identitet menar respondenterna att de delvis 
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inte döljer sin identitet, men att man inte talar om den högt då finns risken till att bli annorlunda 

behandlad. 

Lubna använder sig av religiösa symboler i form av klädsel, och menar att på det sätt att hon inte 

döljer sin religiösa identitet. Däremot menar hon att samhällets syn på Islam har fått henne i 

vissa fall vilja dölja sin religion, och uttrycker även att hon ibland ångrat beslutet om att bära 

slöja.  

Fadumo konstaterar att det existerar en islamofobi i det svenska samhället, vilket leder till att det 

stjälper unga kvinnor som vill bära på slöjan. Samtidigt som hon menar att hon inte bär på 

islamisk klädsel men att andra faktorer tyder på att hon är muslim. 

“Min etnicitet påpekar däremot att jag är muslim, mitt namn säger såväl det med.” 

Vidare förklarar Fadumo att i ‘vita rum’ där hon är i minoritet och där religionen inte har en 

inverkan måste hon tona ner på sin identitet genom att bland annat anpassa språket och försöka 

bli mer svensk av sig. 

“Olika situationer framhäver olika sidor av en, vi människor har väldigt många sidor, man 

väljer även att visa olika sidor av en vid olika tillfällen, det sker naturligt.” 

Sabina menar att man eventuellt behöver dölja sin religiösa bakgrund i vissa sammanhang. Hon 

medger att hon inte valt att berätta att hon har en muslimsk bakgrund i början av sin tid på 

arbetsplatsen, detta för att hon var övertygad om att hon skulle bli behandlad annorlunda. 

Samtliga ovanstående respondenter menar att yttre markörer utgör en stor faktor till den 

skiljelinje som finns mellan dem och resterande befolkningen. May och Bauman (2004) menar 

att ett ’vi och dem’ inte kan skapas om det inte finns en jämförelse mellan dessa grupper. Lubna 

och Sabina uttrycker att de i vissa fall väljer att inte tala om sin religion i vissa sammanhang på 

grund av rädsla för att bli behandlas annorlunda. Lubna uttrycker även att det grundar sig i den 

rådande syn som finns i samhälle på Islam där hon vissa gånger ångrat beslutet att sätta på sig 

slöjan. Fadumo menar likt Lubna att samhället stjälper kvinnor som vill bära slöja, men att andra 

innehavande markörer utgör en skiljelinje mellan henne och ‘dem’. Detta utifrån May och 

Bauman (2004) kan ses som att de individer som sitter på maktprivilegier kan fördöma och 

utmönstra människor som inte innehar samma resurser och inte befinner sig i samma stadie som 
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de. Vidare kan detta grunda sig i att individer med maktprivilegier räds för att dela med sig av de 

förutsättningar de innehar. Fadumo menar även att man i olika situationer anpassar sig och även 

tänker på hur hon framför sitt språk, att detta sker naturligt. Detta kan vara en konsekvens av de 

rådande maktpositioner de etniska svenskarna har i samhället. Det existerar påtryckningar från 

samhället men att anpassa sitt språk kan vara något undermedvetet för aktören.  

Intervjufrågorna behandlade även i vilken grad respondenterna följer traditioner från deras 

föräldrars hemländer i Sverige och svenska traditioner i hemmet. Eventuella respondenter 

förklarar att de har valt att fira samt bevara traditionerna från deras hemländer. Många av dessa 

traditioner är religiösa. Hälften av respondenterna menar även att de inte firar svenska traditioner 

i hemmet. Allen menar att svenska traditioner är inget som firas. 

“Svenska traditioner, inte alls. Det är inget familjen relaterar till så det är inget jag relaterar till 

heller.” 

Likt Allen menar Fadumo att svenska traditioner är något som inte firas i hemmet. Detta då 

svenska traditioner är inget familjen kan relatera till eftersom det inte är något som firas i 

familjens hemländer. Lubna poängterar att behålla traditioner från hemlandet är en viktig 

beståndsdel eftersom det för familjen samman och utgör ett komplement för det som saknas från 

samhället, känslan av tillhörighet: 

“Detta är på grund av att vi alla i familjen har samma bakgrund och att vi därför håller fast vid 

den, skapar vi samhörighet vi saknar från samhället. Därmed behåller vi vår äkta karaktär och 

integritet genom att inte behöva sudda bort oss för att passa in hos dem.” 

Mauri skiljer sig markant från resterande respondenter. Han väljer att förkasta traditioner från 

hemlandet och firar enbart traditioner härstädes.   

“Svenska traditioner såsom julafton, midsommar firar vi hemma. Jag tycker heller inte det är 

viktigt för mig att följa de traditioner från hemlandet hemma, för jag är född i Sverige och ska 

följa de traditioner som finns här. För mig ska jag följa mitt hemlands traditioner och det är 

Sverige.” 

Rawda menar att traditioner som firas hemma inte är så pass viktiga för henne men viktiga att 

föra vidare. 
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“Det är inte så jätteviktigt för mig utan för personerna jag bor med. Dessa traditioner är viktiga 

att föra vidare, för de är en del av vem jag är. Jag vill att dessa traditioner jag har haft med mig 

ska vara något som förs vidare i framtiden inom min framtida familj.” 

Bakomliggande anledningen till att de flesta respondenter väljer att fira traditioner från 

hemlandet kan grunda sig i att dessa traditioner ligger kvar från den primära socialisationen, där 

de valt att ta med sig dessa traditioner till det utvecklade stadiet, den sekundära socialisationen. 

Allen och Fadumo menar att de inte kan relatera till de svenska traditionerna då det inte är 

traditioner som firas i föräldrarnas hemländer. Lubna menar att hon heller inte firar svenska 

traditioner men traditioner från hemlandet är en viktig beståndsdel då det bidrar till känslan av 

tillhörighet. Dessa traditioner har socialiserats in till benämnda respondenter och format de som 

individer. Traditionerna har även följt med och gjort dem till att bli sina egna traditioner. Vidare 

menar Lubna att dessa traditioner utgör en känsla av familjär gemenskap då hon saknar känslan 

av samhörighet från samhället. Den gemenskap inom familjen utgörs som ett komplement för det 

som saknas från samhället. Utifrån May och Bauman (2004) kan man resonera kring ett ‘vi och 

dem’. Lubna tillsammans med sin familj väljer att behålla sina traditioner och skapa en typ av 

gemenskap samt stänga ut dem som en gång tidigare valt att stänga ut henne på grund av yttre 

markörer. Swenson och Perlows (2005) menar att det som stärker den etniska identiteten är 

sammanhållningen, där de beskriver etnisk identitet som en grupp individer som vill känna 

tillhörighet till en viss etnisk grupp. Detta kan kopplas till Lubnas citat där hon menar att de 

håller fast vid deras traditioner från hemlandet för att det ska utgöra ett komplement för det som 

saknas från samhället och skapar en stark samhörighet till varandra. Mauri firar svenska 

traditioner i hemmet tillsammans med sin familj och förkastar helt idén av att fira hemländernas 

traditioner i Sverige, detta då han anser att man ska följa de traditioner i landet men lever i. Den 

sekundära socialisationen kan ha haft en stark inverkan på Mauri och därför har det blivit så att 

han tagit sig an de svenska traditionerna i större utsträckning än de traditionerna från föräldrarnas 

hemländer. Hammarén och Johansson (2009) talar om den nya kollektiva identiteten, som kan 

appliceras i Mauris fall där han tagit på sig de svenska samhällets normer vilket i detta fall har 

överskuggat de gamla och föräldrarnas traditioner har hamnat i bakgrunden. Föräldrarna har 

även i detta fall valt att acceptera och fira de svenska traditionerna i hemmet, vilket skapar en 

gemenskap i hemmet och en ny kollektiv identitet. Likt tidigare respondenter menar Rawda att 

de traditioner som firas hemma inte är viktiga för henne, men vill samtidigt att de ska finnas kvar 
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så hon kan föra de vidare till sin framtida familj. I detta fall vill Rawda föra vidare de attityder 

hon gjort till sina egna i den primära socialisationen. 
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6. Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som kan påverka en möjlig inre 

identitetskonflikt som kan existera hos ungdomar som innehar fler än en kulturell identitet, samt 

hur dessa ungdomar hanterar denna konflikt. Vidare formulerades tre frågeställningar för att få 

svar på syftet:  

● Hur upplever samt hanterar svenskfödda ungdomar med utländsk bakgrund konflikten 

som kan uppstå i att identifiera sig med tre olika kulturer?  

● Vilken påverkan har omgivningen på en möjlig inre identitetskonflikt? 

● Vilken inverkan har en religiös samt kulturell tillhörighet på en möjlig inre 

identitetskonflikt?   

 

I resultatet presenteras det hur respondenterna resonerar kring existensen av en identitetskonflikt. 

Respondenterna beskriver vad för faktorer det är som påverkar hur de som svenska ungdomar 

med invandrarföräldrar, upplever sin positionering i det svenska samhället. Den konflikt som 

berörda ungdomar upplever råda, finner vi i uppfostran som då sätts i kontrast till samhällets 

rådande normer. En så kallad annorlunda uppfostran påverkar hur de ser på sig själva samt hur 

omgivningen ser på en. Uppfostran och värderingar från hemmet påverkar ungdomarna till den 

grad att de helt och hållet känner att de inte kan anpassa sig till det svenska samhället, samtidigt 

som det existerar påtryckningar från det svenska samhället att man bör vara på ett visst sätt. Likt 

det Eriksen (1993) talar om då han benämner andra- och tredje generationens invandrare som 

anomalier, där han menar att det existerar en problematik i att passa in i samhällets rådande 

normer. Något Arbouz (2012) instämmer med när hon talar om mellanförskap. 

 

Baserat på resultatet kan vi som tidigare nämnt, konstatera att respondenterna inte anser att det 

finns en synlig identitetskonflikt. Med hjälp av vårt empiriska material är det dock värt att 

diskutera huruvida det verkligen inte finns en identitetskonflikt bland dessa ungdomar. 

Respondenterna beskriver olika scenarion där de, till och med dagligen, hindras från att helt 

kunna anpassa sig till det svenska samhället. Något vi anser kan förstås utifrån den miljö 

ungdomarna växt upp i. Detta eftersom man som individ påträffar de första och mest 

grundläggande normerna i hemmet. Föräldrarnas skiljaktighet från det svenska samhället kan 

bero på att deras primära socialisation inte är i det svenska samhället som senare kommer att 
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spegla barnets verklighet. Således blir krocken mellan samhällets strukturer och föräldrarnas 

uppfostran den främsta faktorn till den inre identitetskonflikt som kan uppstå hos ungdomar 

utifrån omgivningen. 

 

De mest förekommande teoretiska utgångspunkterna som vi applicerat i relation till det 

empiriska materialet utgörs av May och Baumans (2004) teori om identitet samt Berger och 

Luckmanns (1979) teori om primär och sekundär socialisation. Detta beror på att begreppet 

identitet är ett nyckelord i uppsatsen. Även den primära socialisationen är en stor del av 

ungdomarnas identitetsskapande och förmodligen den främsta. Majoriteten av respondenterna 

benämner sig själva som svenskar. Emellertid menar de att de inte känner att en möjlig konflikt 

kan utspela sig med att just identifiera sig med resterande två kulturella bakgrunder som de även 

känner tillhörighet till. Detta eftersom de är uppvuxna i Sverige men där den primära 

socialisationen har tagit sin början i hemmet. I likhet med det Borgström (1998) menar när han 

skriver att en ny kultur skapar en krock mellan gamla värderingar, det vill säga familjens 

värderingar och samhällets värderingar. 

 

Alla respondenter beskriver att de känner tillhörighet till samtliga länder som de kan identifiera 

sig med. Dock skiljer det sig i graden av identifikation till respektive land. Det gemensamma hos 

alla respondenterna är att de kan identifiera sig med Sverige men på sina egna vis. De känner sig 

som svenskar ibland, lever efter de rådande normerna och värderingarna ibland men fortfarande 

med ett starkt inslag av föräldrarnas ursprungliga länder. De flesta väljer att fira hemlandets 

traditioner och efterfölja föräldrarnas religiösa tillhörighet och samtidigt välja bort det som anses 

utgöra den svenska gemenskapen, alltså de svenska traditionerna. I den tidigare forskningen 

beskriver vi genom Kamali (1999) hur ungdomar med invandrarföräldrar påverkas av föräldrarna 

i lika stor utsträckning som de påverkas av samhället. Vidare menar Kamali (1999) att 

föräldrarnas livssituation kan ge en inverkan på synen som ungdomarna har till samhället. Detta 

är något som tydligt syns i takt med att man väljer bort de svenska traditionerna och anammar 

föräldrarnas traditioner och religiösa tillhörighet istället. Kamalis (1999) påstående kan i vårt fall 

även motargumenteras, då ungdomarna beskriver att de tagit del av vissa av de rådande 

normerna och värderingarna som finns i det svenska samhället. Borgström (1998) påstår att 

andra generationens invandrare skapar sig en annorlunda kultur än sina föräldrar då de har en 
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annan inställning till det land som de är bosatta i just nu. Ungdomarna väljer att anse sig själva 

som svenskar, upprätthålla en svensk mentalitet samt följa svenska normer och värderingar och 

därför kan detta delvis stämma överens. Samtidigt visar vårt resultat att ungdomarna i våra 

intervjuer föredrar att mestadels fira traditioner som råder i respektive föräldrars hemländer, 

detta då övriga familjen vanligtvis inte relaterar till svenska traditioner på samma vis. Detta likt 

ett stycke i den tidigare forskningen där Borgström (1998) beskriver att man kan uppleva känslan 

av att tillhöra två världar och att man tar del av kulturer från föräldrarnas hemländer och ibland 

ungdomarnas födelseland. Majoriteten av de berörda ungdomars religiösa tillhörighet har under 

studiens gång visat sig ha en stor inverkan på den bildade identiteten, där bland annat religiösa 

symboler och klädsel kommit i krock med det som anses utgöra en normalitet i det svenska 

samhället. Respondenterna menar att flera faktorer kan ha inverkan på ens identitet, där 

religionen utgör den största faktorn. I vissa sammanhang blir bördan för tung och hamnar då i 

krock med det som utgör den svenska normen och därför väljer de att dölja sin religiösa 

tillhörighet i den offentliga vardagen. 

 

Omgivningens uppfattning av dessa ungdomar utgör även den en stor del av hur ungdomarna 

identifierar sig själva i relation till Sverige och det svenska samhället. Detta eftersom att deras 

etniska svenska vänner kan anses inneha ett maktprivilegium som antingen inkluderar eller 

exkluderar dem. Genom Borgström (1998) beskriver vi i den tidigare forskningen att minoriteten 

anses vara ett hot mot majoritetsbefolkningen och därför väljer man att behandla dem 

annorlunda. Respondenterna hamnar i en mittposition eller ett mellanförskap där de i vissa fall 

inte känner att de tillhör något av dessa samhällen eller kulturer. Dock är ett flertal av våra 

respondenter tydliga i sina svar, då de förklarar att de ser sig själva som svenskar med tanke på 

att de är födda i Sverige och inte heller kan tänka sig leva någon annanstans än i Sverige. En 

annan viktig beståndsdel i vårt resultat är att majoriteten av respondenterna känner att deras yttre 

markörer visar att de är allt annat än svenskar. Denna konflikt är något vi skribenter kan relatera 

till, detta då vi delar liknande upplevelser kring att se oss själva som svenskar, men inte tillåtits 

accepteras vara svensk i vissa sammanhang. Även likt vissa respondenter kan vi skribenter 

relatera till att, i besök i föräldrarnas hemländer, inte accepteras vara en del av majoriteten då 

man har en svensk tillhörighet. Mittposition, ett begrepp som vi tidigare använt, är något 

Andersson (2003) beskriver som ett tillstånd där ungdomar inte har en fast position i någon av de 
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olika kulturerna. Även Arbouz (2012) förklarar begreppet mellanförskap likt Anderssons (2003) 

mittposition, alltså att en individ hamnar mellan eller till och med utanför två samhällen. 

Individen ser sig varken som svensk men inte heller som något annat. Dessa individer lever alltså 

inte efter de rådande normerna i samhället och kan samtidigt heller inte relatera till 

föreställningar som finns kring nationell samt kulturell identitet.   

 

Genom resultatet har vi kunnat dra slutsatsen att vid hantering av en möjlig inre identitetskonflikt 

hos dessa ungdomar använder de sig av olika tillvägagångssätt. För att passa in i samhället 

förklarar majoriteten av respondenterna, vilka själva benämner sig som svenskar, att de i vissa 

situationer anpassar sina sätt att vara utefter den geografiska platsen man befinner sig i vid 

tillfället. Detta för att undvika att bli behandlad annorlunda på grund av deras etniska bakgrund 

men även för att passa in i den miljö de befinner sig i. Ett sätt att hantera en möjlig inre 

identitetskonflikt är genom att inta olika roller baserat på olika tillfällen, där de i vissa fall även 

genom att göra sig själva till en del av den dominerande gruppen i det tillfälle man befinner sig i, 

hanterar konflikten. Ungdomarna anpassar sig till de rådande normer i samhället och därmed 

beskriver sig själva som svenskar, men genom att de väljer även att socialiseras med andra 

ungdomar med liknande bakgrund som en själv handskas de med en möjlig identitetskonflikt 

som kan uppstå med identifierandet. För att ständigt slippa påminnas och uppleva de markanta 

skillnaderna i yttre markörer och kulturella olikheter från det svenska samhället som utgör 

faktorn som exkluderar dem, umgås de i kretsar som delar liknande kulturella bakgrunder. 

Kombinationen av detta resulterar en egen bildad identitet med inslag av de kulturella 

bakgrunder de känner tillhörighet med. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån resultatet konstatera att den inre identitetskonflikt som kan 

uppstå grundar sig mestadels i att ungdomarna i många fall tvingas välja mellan familjens kultur 

och värderingar och det svenska samhällets kultur, normer och värderingar. Det är lätt att se detta 

som en konflikt. Efter våra intervjuer har vi dock, genom tidigare forskning samt analys av 

resultatet, kommit fram till att våra respondenter hanterar den inre identitetskonflikten genom att 

ta valda delar av de olika kulturer de fått från sina föräldrar och från olika samhällen, och skapat 

sitt eget levnadssätt. Alla fall är unika och i alla fall finns det undantag, men något som under vår 

analys samt diskussion varit intressant att se är hur alla respondenter hittat sätt att hantera en 



35 
 

möjlig identitetskonflikt samt lärt sig att förstå påverkan som finns från olika influenser som 

föräldrar, hemländer och samhället de lever i. Baserat på vårt empiriska material är det relevant 

att forska vidare kring hur påverkan av de olika miljöerna man socialiserats in i, kommer se ut i 

framtiden. Kommer dessa inpräntade beteenden och känslan av att inte alltid vara accepterad 

överleva i tredje så som i fjärde generationen?  

Något vi inte undersökt i denna studie men skulle vara av intresse att undersöka vidare är om 

klasspositioner kan ha någon betydelse. Kan en högre eller lägre klassposition hos föräldrarna 

generera andra svar, eller kan klass redan vara en faktor i deras svar?  
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8. Bilagor 
Intervjuguide 

Inledningsfrågor 

1. Ålder? 

2. Var är du bosatt? 

3. Nuvarande sysselsättning? 

1. Har du en invandrarbakgrund? 

2. Var kommer dina föräldrar från? 

3. Bor de fortfarande ihop? 

4. Känner du någon form av identitetskonflikt? Känner du dig mer som det ena eller det 

andra? 

5. Uppfattningen av din position i det svenska samhället, hur ser det ut? känner du dig 

inkluderad respektive exkluderad? 

6. Hur uppfattar dina kompisar dig? som det ena eller det andra? 

7. Hur uppfattar dina föräldrar dig? som det ena eller det andra? 

8. Hur uppfattar du dig själv?  

9. Vilken etnicitet/kultur identifierar du dig med? 

10. Följer du traditioner från hemlandet i Sverige? Samt svenska traditioner i hemmet? 

11. Är det viktigt för dig att behålla traditioner från länderna dina föräldrar kommer ifrån? 

Varför?  

12. Vad har du för religiös bakgrund? 

13. Religionshat i Sverige? Hur upplever du detta? Vad för ställningstagande har du? 

14. Visar du att du är ’religionen’ eller känner du att du måste dölja detta? 

15. Är du mer religiös än dina föräldrar? Varför? 

16. Finns det ett tryck från föräldrar gällande din identitet? 

17. I förhållande till din familj, deras krav och förväntningar, hur uppfattar/påverkas då din 

identitet? 

18. Har du någonsin känt dig diskriminerad i Sverige? 

19. Skulle det se annorlunda ut om du inte var “det”? 

20. Vart kommer majoritet av kompisar från, etniska svenskar eller invandrarbakgrund? 
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21. Möjlig följdfråga: Varför inte folk från en annan världsdel?  

22. Intar du olika roller i hemmet och utanför? Om ja, förklara. Möjliga följdfrågor kan 

tillkomma vid ”ja” 

23. Känner du att du i vissa situationer måste tona ner på din identitet för att passa in? 

Varför? 

24. Hur vill du framstå för din omgivning? Som en person från dina föräldrars hemländer 

eller det land du är född i, det vill säga Sverige. Eller någonstans där mitt emellan? 

25. Måste du identifiera dig med något av dessa? 

26. Hur ställer du dig till frågan om vem du är och vad du känner dig som? 

 

 

 

 

 


