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Abstract  

The purpose of this paper is to investigate and gain an understanding of the second-generation immigrant's 

ethnic identity. To carry out our survey, we used the qualitative approach, more specifically interrogations. 

In total, 6 people were interviewed between the ages of 18–29 years. All participants were born and raised 

in Sweden with one or both of the parents born abroad. The theoretical basis of the essay is 

socialbehaviorism and social constructivism. Previous research, also our results show that the mother 

tongue, parents, residential area and social circle are recurring aspects that are important for the design of 

the ethnic identity. Our result, unlike previous research, shows that the appearance is also an important 

factor for the design of the ethnic identity. Our conclusion is that there is an ambivalence and rootlessness 

among the respondents, which is due to the lack of being part of a larger whole. 
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Sammanfattning  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och få en förståelse för andra generationens invandrares 

etniska identitet. För att genomföra vår undersökning använde vi oss av den kvalitativa ansatsen, närmare 

bestämt interjuver. Sammanlagd intervjuades 6 personer i åldrarna 18–29 år. Samtliga deltagare var födda 

och uppväxta i Sverige med en eller både föräldrarna födda utomlands. Uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter är socialbehaviorismen och socialkonstruktionivsmen. Tidigare forskning och även vårt 

resultat visar att modersmålet, föräldrarna, bostadsområde och umgängeskrets är återkommande aspekter 

som har betydelse för konstruerandet av den etniska identiteten. Vårt resultat till skillnad från tidigare 

forskning visar att även utseendet är en viktig faktor för skapandet av den etniska identiteten. Vår slutsats 

är att det finns en ambivalens och rotlöshet hos respondenterna som beror på avsaknaden av att vara en 

del av en större helhet.  

Titel: Att vandra mellan två kulturella världar 

Författare: Barwa Jalal & Bawar Ahmed 
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1.Inledning 
 
Det moderna samhället förändras i allt högre takt. Människor kan idag resa långa sträckor på betydligt 

kortare tid än vad som har varit möjligt tidigare för att arbeta eller bosätta sig i ett annat land. Samhället 

idag, i de flesta länder, är multietniskt. Olikheter gällande språk, utseende, normer och värderingar skapar 

olika etniska, kulturella eller religiösa identiteter och sammanslutningar. Mångfalden av olika etniska 

identiteter kan berika liksom det kan skapa friktioner hos den enskilde och i samhället. 

I Sverige bor det drygt 10 miljoner människor. Drygt 24% av hela Sveriges befolkning är personer med 

utländsk bakgrund, d.v.s. personer som är födda utomlands eller har en eller både föräldrarna födda 

utomlands (migrationsinfo 2018). Sveriges befolkning består idag av människor som kommer från olika 

delar av världen. Detta innebär att det idag är vanligt att människor från olika kulturella och etniska 

bakgrunder möts i olika sammanhang, t.ex. i skolan, på arbetsplatsen, i affären och i det offentliga rummet. 

En grupp som är särskilt intressant att lyfta fram i det här sammanhanget är så kallade andra generationens 

invandrare. De har till skillnad från sina föräldrar inga eller obefintliga kontakter med sitt ursprungsland, 

dess normer, värderingar och sedvänjor. Föräldrarna är alltså den främsta länken mellan sina barn och 

ursprungslandet. Föräldrarna förmedlar information och kunskap om ursprungslandets normer, 

värderingar och sedvänjor till sina barn. Detta innebär att de så kallade andra generationens invandrare 

behöver förhålla sig till två kulturella världar. Den ena från föräldrarna och den andra från den sociala 

omgivningen. De här personerna pendlar alltså mellan två olika kulturer med olika värderingar och 

normer. Det här pendlandet mellan olika kulturella världar kan vara berikande och stärkande i en värld 

som blir alltmer sammankopplad. Personer med kunskap om flera olika kulturer, värderingar och normer 

kan orientera sig på en bredare front och förhålla sig till olika normsystem. Medvetenheten hos så kallade 

andra generationens invandrare om att de har en annan bakgrund än majoritetsbefolkningen kan också 

leda till att de medvetet eller omedvetet distanserar sig själva från majoritetsbefolkningen. Detta i sin tur 

kan resultera i att de inte får en fast rot och inte känna sig hemma någonstans. 

Denna uppsats handlar om dilemmat och ambivalensen som uppstår hos de så kallade andra generationens 

invandrare i spänningsfältet mellan ursprungsland och det svenska samhällets. 
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2.Syfte & Frågeställning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och få en förståelse för så kallade andra generationens 

invandrares etniska identitet och självbild. Vidare är syftet att ta reda på de faktorer som kan påverka 

skapandet av den etniska identiteten hos andra generationens invandrare. För att uppnå syftet utgår vi från 

två frågeställningar.  

 
• Hur ser andra generations invandrare på sin egen etniska identitet i det svenska samhället? 

• Vilka faktorer påverkar skapandet av den etniska identiteten hos andra generationens invandrare?  

3.Etnicitetens relevans för det sociala arbetet 
 
I detta avsnitt presenteras kort etnicitetens relevans för det sociala arbetet samt vikten av kunskap hos 

socialarbetaren om den etniska mångfalden.  

Enligt Giddens & Sutton (2016 s.437) handlar etnicitet om olika gruppers skillnader i härkomst och kultur. 

Detta leder till tanken att etnicitet handlar om normer, värderingar och traditioner inom en grupp som 

jämför dessa skillnader med en annan grupp. Vidare kan sägas att ett samhälle som består av olika etniska 

grupper kan ha olika normer, värderingar och traditioner. När de här grupperna kommer i kontakt med 

varandra i samhället kan det uppstå vissa utmaningar, kanske till och med motsättningar på grund av brist 

på kunskap om den andra gruppen. Eftersom den etniska frågan handlar om gruppers skillnader gällande 

härkomst, normer och kulturer och dessa grupper ofta kan komma i kontakt med varandra blir frågan om 

etnicitet högst relevant för det sociala arbetet. En socialarbetare kan behöva ha kunskap om olika gruppers 

kulturer och normer. Detta dels för att socialarbetaren kan komma i kontakt med människor från olika 

etniska grupper men också för att förstå och hantera de utmaningar som kan uppstå i mötet mellan olika 

grupper.  
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4.Centrala begrepp 
 
I det här avsnittet presenteras de centrala begreppen som vi har använt i den här studien. Här ger vi en 

beskrivning av deras betydelser. Vi har alltså i vår studie utgått från de här betydelserna som beskrivs här 

nedan.  

 

4.1 Etnisk identitet 
 
Enligt Giddens & Sutton (2016 s. 437–438) har begreppet etnicitet att göra med en individs eller en grupps 

kopplingar till härkomst och kultur som innehåller sociala budskap. Vidare menar författarna att etnicitet 

är av social art och inte något statiskt utan förändras över tid. Det som utgör ens etnicitet kan vara språk, 

religion och nation som är utbytbara. En individ/grupp kan lära sig ett nytt språk, byta religion eller/och 

migrera. Författarna (ibid.) hävdar att etnicitet inte har med biologiska attribut att göra eller andra 

förutbestämda egenskaper. Etnicitet är inlärda sociala processer. Utifrån Giddens & Suttons syn på 

begreppet etnicitet skulle kunna sägas att de flesta etniska konflikter på individ och gruppnivå mellan 

etniciteter är inlärda och kan därmed avläras. Detta för oss till tanken att många etniska konflikter och 

utmaningar på individnivå och gruppnivå måste bero på att medlemmar av en viss etnisk grupp kan ha en 

stark föreställning om den egna etnicitetens överlägsenhet och jämför kulturella skillnader mellan sin egen 

etnicitet och medlemmar av andra etniciteter.   

4.2 Andra generationens invandrare  
 
Enligt Darvishpour & Westin (2015 s.17–18) finns det ett problem med begreppet andra generationens 

invandrare. Begreppet invandrare syftar på de personer som har gjort ett aktivt val att migrera från sitt 

hemland till ett annat land. Andra generationens invandrare syftar på de personer som är födda och 

uppväxta i det, för föräldrarna, nya landet. Författarna menar att begreppet är felaktigt och kan inte 

appliceras på barn födda och uppväxta i det, för föräldrarna, nya landet. Detta eftersom de här barnen inte 

har gjort ett aktivt val så som deras föräldrar gjorde när de valde att lämna sitt hemland och flytta till ett 

nytt land. Vidare resonerar och ifrågasätter författarna (ibid.) både begreppen invandare och andra 

generationens invandrare. Författarna förklarar begreppet invandrare som en process som pågår under 

tiden en individs/grupps resa börjar från sitt hemland tills denne har nått sin destination och söker asyl. 

Begreppet invandrare har ett inbyggt utanförskap i sig. Begreppet invandrare kan syfta på att personer 

med utländsk bakgrund särskiljs från etniskt infödda eller att personer med utländsk bakgrund inte riktigt 

har nått sin destination och därmed vistas tillfälligt i det nya landet. Vi valde att använda begreppet andra 

generationens invandrare i vår uppsats för att begreppet är vanligt förekommande och används ofta i olika 

sammanhang men också för att belysa problematiken med begreppet i sig.  
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4.3 Sociala jaget 
 
Mead (Giddens & Sutton 2016 s.228) definierar begreppet sociala jaget som en utvecklingsprocess som 

formar individens personlighet och identitet. Mead (ibid.) hävdar att individens jag utvecklas med hjälp 

av sociala interaktioner med andra människor. Jaget är individens medvetenhet om sig själv och om sin 

omgivning och samspelet mellan jaget och omgivningen formar individens identitet.   

5.Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som har gjorts om etnisk identitet hos andra generationens 

invandrare. Avsnittet innehåller internationell forskning men också forskning som har gjorts i Sverige. Vi 

hittade internationell forskning via Google Scholar. Den nationella forskningen hittade vi på Söderscholar 

samt allmänna bibliotek. Den tidigare forskningen har gett oss en uppfattning om vilka aspekter kring 

ämnet som har forskats samt på vilket sätt som ämnet har forskats. 

5.1 Psykosociala hälsan bland etniska grupper  
 
I en omfattande litteraturstudie som Abebe & Link & Hjelde (2012 s. 3–9) har gjort visar att den mentala 

och psykosociala hälsan bland unga andra generationens invandrare är sämre i jämförelse med norska 

ungdomar. Psykiska och psykosociala hälsoproblem såsom depression, stress, beteendeproblem och 

kamratproblem är högre bland invandrargrupper än bland norska ungdomar. Detta oavsett om gruppen 

tillhör första eller andra generations invandrare. De omständigheter som leder till att invandrarungdomar 

mår sämre än norska ungdomar, är enligt studien en högre upplevd diskriminering och en identitetskris. 

Dessutom finns det en upplevd osäkerhet kring det egna jaget och familjeförhållanden. Familjen är alltså 

en av de faktorer, enligt studien som har betydelse för ungdomarnas identitet och upplevelser kring det 

egna jaget. Abebe & Link & Hjelde (ibid.) har också kommit fram till att den mentala och psykosociala 

hälsan bland andra generationens invandrare med ursprung från Vietnam är till och med bättre än norska 

ungdomars mentala och psykosociala hälsa. De avviker från andra unga invandrare som mår sämre. Detta 

kan bero på föräldrarnas starka medvetenhet om sina traditioner, värderingar och en stark vilja hos 

föräldrarna att överföra dessa traditioner och värderingar till sina barn.  

5.2 Betydelsen av ekonomiskt kapital 
 
I en annan studie (2008 s 1–11) tar Somerville reda på huruvida den ekonomiska aspekten kan ha en 

påverkan på andra generationens invandrares identitet. 

Somerville undrar om fattigdom kan påverka andra generationens invandrares identitet på olika sätt. 

Fattigdom kan begränsa invandrarfamiljers ekonomiska förutsättningar jämfört med de etniskt infödda 

familjers ekonomiska förutsättningar. Detta i sin tur kan ha en negativ påverkan på andra generationens 
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invandrares identitet. För att undersöka detta närmare har forskaren isolerat variabeln fattigdom genom 

att göra ett urval bestående av 18 respondenter. Respondenterna är mellan åldrarna 12 och 25 år med 

ursprung i Karnataka, Indien med höga ekonomiska kapital och sociala status både i Indien och i Kanada. 

Studien (ibid.) visar att en klar majoritet av respondenterna, närmare bestämt 72% av respondenterna reser 

tillbaka till Indien på besök varje år, över 90% har telefonsamtal med en bekant i Indien minst en gång i 

veckan och drygt 90% skriver till sina bekanta i Indien via elektroniska hjälpmedel minst 1 gång i veckan. 

Det framkommer i studien att så gott som alla respondenter känner en ovilja att identifiera sig som 

antingen indisk eller kanadensisk. Många av respondenterna hävdar att de känner sig känslomässigt 

tyngda av att tänka på frågan om att göra ett val mellan ursprungslandet och det, för föräldrarna, 

värdlandet. Många av respondenterna uppger att beroende på situation, vilken miljö de befinner sig i och 

vilka aktiviteter de utför kan de känna sig mer indisk eller mer kanadensisk. Den här studien visar alltså 

att det inte finns någon korrelation mellan ekonomiska förutsättningar och andra generationens 

invandrares känsla av en definitiv etnisk identitet. Pendlandet mellan två kulturella identiteter bland andra 

generationens invandrare är alltså inte beroende av ekonomiska förutsättningar.  

5.3 Religionens betydelse för den etniska identiteten 
 
I en studie som Stanley & Kearney (2017 s.55–65) har gjort, intervjuas 11 personer, 8 kvinnor och 3 män 

mellan 16–27 år. Alla har Samoa-bakgrund och är andra generationens invandrare i Australien. Resultaten 

visade att andra generationens invandrare med Samoa-bakgrund kände en stark tillhörighet med 

föräldrarnas hemland och dess sedvänjor. Den viktigaste faktorn för känslan av denna samhörighet med 

ursprungslandet var kyrkan. Alltså en religiös aspekt som förenade andra generationens invandrare med 

första generationens invandare och hemlandets kulturella och sociala identitet inom denna folkgruppen i 

Australien. Studien visar att det oftast är föräldrar och andra vuxna familjemedlemmar som sätter 

förväntningar på ungdomarna att närvara i kyrkan och även att följa andra sociala, normativa beteenden. 

Första generationens invandrare sätter upp normer och förväntningar som andra generationens invandrare 

förväntas följa och rätta sig efter, menar författarna.  

Stanley & Kearney (ibid.) har i sin studie även kommit fram till att kyrkan för folkgruppen Samoa i 

Australien, inte är endast av religiös betydelse. Genom att hålla olika tillställningar i kyrkan som tydligt 

bygger på Samoa-samhällets kultur och sedvänjor som andra generationens invandare lär sig om sin 

härkomst, språk, kultur och seder. Detta innebär att kyrkan även har en social och kulturell påverkan på 

andra generationens invandrare inom den här gruppen. I studien framkommer också att många ungdomar 

anser att deras tillvaro och även skoluppgifter och skolresultat påverkas på gott och ont av de här 

kyrkobesöken. Kyrkobesöken prioriteras av föräldrar samt andra vuxna familjemedlemmar och förväntas 

av ungdomarna.  
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5.4 Bostadsområdets betydelse för den etniska identiteten 
 
I en studie (1999) som Kamali har genomfört studeras fem bostadsområden i Sverige, tre av dessa 

bostadsområden är förorter med flest personer med utländsk bakgrund. Enligt Kamali (1999 s.7) är de 

flesta familjer som bor i dessa tre bostadsområden arbetssökande och har små försörjningsmöjligheter. 

Det är vanligt att familjer i dessa tre förorter består av första, andra och till och med tredje generationens 

invandrare där alla lever under samma tak, påpekar författaren. För att genomföra den här studien har 

forskaren under loppet av fem år samlat in data genom intervju och observation (ibid.).  

Kamali (1999 s.47) pekar på fyra grundläggande faktorer som kan påverka ungdomar med 

invandrarbakgrund gällande inställningen till det svenska samhället. Den ena faktorn är föräldrarnas 

inställning till det svenska samhället. Den andra faktorn är föräldrarnas konkreta handlingar i hemmet och 

ute i samhället. Den tredje faktorn är den sociala omgivningen och huruvida personerna befinner sig i en 

inkluderande eller exkluderande miljö och den fjärde faktorn är personernas umgängeskrets. Föräldrarnas 

inställning till det svenska samhället, d.v.s. huruvida de är integrerade i det svenska samhället eller inte 

och umgängeskretsen verkar ha en direkt påverkan på ungdomarnas inställning till det svenska samhället. 

Vad som avgör föräldrarnas integration i det svenska samhället är arbete, den sociala miljön och tillit till 

det svenska politiska systemet. 

 I studien (ibid.) framkommer det att familjer med en negativ inställning till det svenska samhället är oftast 

arbetssökande. De bor i områden med flest personer med utländsk bakgrund samt saknar tillit till det 

svenska politiska systemet och svenska myndigheter. Detta påverkar ungdomarnas attityd och inställning 

till det svenska samhället på ett negativt sätt, menar författaren.   

Kamali (1999 s.67) gör en intressant analys av de datamaterial som har framkommit i studien. Kamali 

menar att ungdomar med invandrarbakgrund står inför ett svårt dilemma. De har en svår uppgift att 

hantera. Dels har de sina föräldrars normer och värderingar att förhålla sig till men också det svenska 

samhällets värderingar, normer och sociala tryck som de kommer i kontakt med i sin omgivning och måste 

förhålla sig till. Resultatet av detta blir, menar Kamali, att ungdomarna tvingas att orientera sig bland två 

olika kulturella världar, som inte sällan kan vara oförenliga med varandra. Vidare påpekar Kamali att det 

ambivalenta förhållningssättet hos ungdomarna kan öka risken för att de inte kan välja sida eller förena 

dessa två olika kulturella världar och därför inte känna lojalitet mot någon av dessa kulturella världar.  

Det uppstår en rotlöshet, normlöshet och identitetskris hos dessa ungdomar. Något som kan leda till att 

ungdomarna, med samma sorts dilemma att hantera, söker sig till varandra. På så sätt skapar de sig egna 

normer, värderingar och social gemenskap utanför familjen och samhället (Kamali 1999 s.68). 
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5.5 Språkets betydelse för den etniska identiteten 
 
Straszer (2011) undersöker i sin avhandling språkvalets betydelse för identiteten hos andra generationens 

invandrare med ursprung från Ungern boende i Sverige och Finland. I sin avhandling kommer Straszer 

(2011 s. 287–288) fram till att respondenternas kunskaper och användning av sitt modersmål avgörs till 

största delen av uppväxtmiljö. Den avgörs också av huruvida familjen använder ungerska hemma, 

skolundervisning i hemspråk, hur pass aktiva de ungerska familjerna är i det ungerska föreningslivet. Allt 

detta har betydelse för språkvalet och identitetsskapandet. Författaren menar alltså att det finns ett 

samband mellan hur aktiva föräldrarna är i användandet av ungerska i hemmet samt i föreningslivet och 

dubbelidentitet hos andra generationens invandrare med ursprung från Ungern. 

5.6 Kritiskt förhållningssätt gällande tidigare forskning  
 
Den tidigare forskningen lyfter fram vissa faktorer, relaterar de till den etniska identiteten och presenterar 

intressanta resultat. Vår uppfattning är att forskarna i den tidigare forskningen har velat undersöka 

sambandet mellan följande; ekonomiskt kapital och etnisk identitet, psykosocial hälsa och etnisk identitet, 

bostadsområde och etnisk identitet, religion och etnisk identitet samt modersmålet och etnisk identitet. 

Detta kan vara problematiskt eftersom den etniska identiteten är ett komplext ämne. Den tidigare 

forskningen var för sig kan inte, på ett tillfredställande sätt, ge svar på huruvida det finns ett samband 

mellan etnicitet och de ovanstående variablerna, d.v.s. psykosocial hälsa, bostadsområde, ekonomiskt 

kapital, religion och språk. Dock kan de tillsammans ge en bredare förståelse av de aspekter som kan ha 

en inverkan på skapandet av etniciteten, anser vi. Etnisk identitet handlar också i mångt och mycket om 

individers känsla av tillhörighet, anser vi. 

Till skillnad från tidigare forskningen lägger vi fokus på andra generationens invandrares egna berättelser. 

Vi vill betona och lyfta fram andra generationens invandrares egna upplevelser kring sin etniska identitet. 

Vår uppfattning är att den tidigare forskningen inte betonar respondenternas egna upplevelser och 

subjektiva verklighet. Genom att studera upplevelser kring den etniska identiteten hos andra generationens 

invandrare, skulle vi kunna få en djupare förståelse för vilka faktorer som är viktiga, sett ur 

respondenternas perspektiv, för sin etniska identitet.  

6.Teoretiska utgångspunkter 
 
I det här avsnittet kommer vi att presentera våra teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att utgå från George 

H. Meads socialbehavioristiskas teoretiska synvinkel på individens identitet, medvetande, jaget och 

samhället (1976), Bauman &Mays (att tänka sociologiskt 2015) reflektion kring Meads resonemang om 

jaget, I och Me. Vi har även valt att utgå från det teoretiska perspektivet social konstruktion. Vi valde 

dessa två teorier för att vi bedömde att dessa två teorier ger oss möjlighet att fokusera på viktiga aspekter 
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gällande etnisk identitet på både individnivå och samhällsnivå. Socialbehaviorismen, kan sägas, betonar 

handlingar d.v.s. det som görs i interaktionen mellan människor. Medan socialkonstruktionivsmen betonar 

språket och mötet i sig mellan människor, sådant som inte syns; Alltså normer, värderingar och tolkningar 

av det talade ordet som formar människors sociala relationer. 

 

6.1 Socialbehaviorismen  
 
Enligt teoretikern George H. Mead (1976 s.109) föds människor inte med ett jag utan jaget utvecklas 

gradvis allteftersom språket utvecklas. Mead menar att språkets utveckling har en betydande roll och 

funktion för jagets utveckling. Vidare gör Mead (1976 s. 114–116) gällande att jagets uppkomst är, utöver 

språket, också beroende av interaktion och kommunikation med andra människor. Det är i samspel med 

andra människor som gester, handlingar, aktiviteter och ord får innebörd och mening. Individen är alltså 

beroende av att relatera sig själv och jämföra sig själv med andra i sin omgivning för att skapa sig ett jag, 

menar Mead. Mead (1976 s. 132–140) beskriver jaget som bestående av två komponenter. Dessa 

komponenter framställs av Mead som I och Me. Me är vårt medvetande om alla de förväntningar på roller, 

attityder, handlingar och aktiviteter som alla andra i omgivningen har på oss. Detta kan alltså innebära att 

Me skapas och utvecklas genom sociala processer. Individen gör andras förväntningar på sig i 

omgivningen till sina egna förväntningar på sig själv, utifrån detta handlar och skapar sig en självbild. 

Vidare gör Mead gällande att I fyller funktionen att ge respons på Me, d.v.s. förmågan att reflektera över 

de handlingar som individen har utfört, handlingar som individen har lärt sig genom interaktion och 

socialisation med sin omgivning. Utifrån Meads resonemang kring jagets två komponenter; 1 och Me, 

skulle kunna sägas att Me utför handlingar baserad på de förväntningar omgivningen har på individen, 

förväntningar som individen gör till sina egna. Medan I reflekterar över och värderar dessa handlingar 

först när handlingarna har utförts och individen har blivit medveten om dem.  

Mead (1976 s.137) skriver att:  

Vi är individer födda in i en viss nationalitet, placerade på en viss geografisk plats, med de och de 

familjeförhållandena, och de och de politiska förhållandena. Allt detta representerar en viss situation 

som utgör’ ’me’’; men detta inbegriper nödvändigtvis en ständigt pågående aktion hos organismen 

gentemot’ ’me’’ i den process inom vilken den befinner sig. 

Om vi utgår från Meads resonemang kring’ ’I’’ och’ ’Me’’ och gör en tolkning av citatet, kan det sägas 

att ens nationalitet, den geografiska platsen, familjeförhållandena och de politiska förhållandena var för 

sig och tillsammans kan ha inverkan på individens identitetsskapande och självbild. Detta eftersom 

individen måste förhålla sig till nationen, en geografisk plats och familjeförhållanden. Även nationen, den 
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geografiska platsen och familjeförhållandena har förväntningar på individen, förväntningar som individen 

gör till sina egna och agerar utifrån. Sammanfattningsvis skulle, utifrån Meads resonemang kring i och 

me, kunna sägas att individens identitet skapas i interaktionen mellan individ och omgivning, där 

förväntningarna på varandra är ömsesidiga. Jagets Me utgör alltså de sociala processerna som individen 

är med i och påverkar men också framför allt påverkas av. Medan jagets I utgörs av den del av individen 

som har förmågan att göra en reflektion av Me först när individen har utfört en handling.  

Meads resonemang kring I och Me förklaras av Bauman & May (2015 s.39). Bauman & May (ibid.) menar 

att I är den delen av individens jag som observerar och bedömer de sociala handlingar och aktiviteter som 

sker i interaktionen med andra och som har påverkat och utformat Me. Vidare menar författarna att en 

stark I innebär en stark och självständig individ. Detta innebär alltså att en individ med en stark I inte 

påverkas så lätt av de sociala påtryckningar som omgivningen har på individen. Individen studerar dessa 

sociala påtryckningar bedömer och ibland om nödvändigt trotsar dem.   

Bauman & May liksom Mead ser individens I som den delen av jaget som är självständig och opåverkbar 

av omgivningen medan Me är den delen av jaget som är påverkbar. Alltså menar Mead, Bauman & May 

att I är den delen som sköter bevakningen och bedömningen av de sociala aktiviteter och handlingar som 

Me har tagit emot av omgivningen och anpassar sig efter först när handlingen har ägt rum. Detta skulle 

kunna innebära att I är individens medvetande som blir medveten först när en handling har ägt rum och 

reflekterar över handlingen. Me, däremot, är den delen av jaget som konstrueras i interaktion med andra. 

En liknande tankegång finns inom det teoretiska perspektivet socialkonstruktionivsmen.  

6.2 Socialkonstruktionivsmen  
 
Larsson &Sohlberg (2014 s. 35–39) Förklarar social konstruktion som ett teoretiskt perspektiv som 

innebär att individen formar sin sociala verklighet med hjälp av sitt medvetande. Individen, med hjälp av 

sitt medvetande, ger varje situation och händelser i den sociala verkligheten en mening baserad på de 

tolkningar individen gör. Detta innebär alltså att sociala konstruktioner formas och bevaras av individer i 

interaktion med varandra. Det innebär alltså att sociala konstruktioner är beroende av ett medvetande, 

alltså att individen har utvecklat ett medvetande som förmedlas via språket men också av sociala 

aktiviteter mellan individerna. Medvetande är nödvändigt för att kunna göra bedömningar, tolka 

situationer, händelser och ge de en mening. Sociala aktiviteter är nödvändigt för att förmedla och föra 

vidare dessa tolkningar och meningar som skapas med hjälp av medvetande.   

Utifrån ovanstående resonemang skulle kunna sägas att enligt socialkonstruktionivsmen är den yttre 

sociala verkligheten inte objektiv. Det finns fler än bara en enda social verklighet eller sanning. Det finns 

flera olika sociala verkligheter och sanningar som konstrueras i interaktionen mellan människor. 

Skapandet av de subjektiva verkligheter och tolkningar av verkligheter är också beroende av samspelet 
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mellan individer och/eller grupper. Vardagliga erfarenheter, upplevelser och händelser i mötet mellan 

individer och/eller grupper, kan sägas, har en central roll i skapandet av subjektiva verkligheter och 

sanningar. Enligt Larsson &Sohlberg (2014 s.186–188) går socialkonstruktionivsmen ut på att individen 

formar sitt synsätt till sig själv och andra i interaktionen med varandra. Detta kan innebära att kontext och 

förutsättningar i en given situation formar och påverkar våra handlingar, upplevelser och tolkningar av 

den sociala verkligheten. Individen tolkar och upplever varje situation olika och konstruerar sin sanning 

inom ramen för de normer och förväntningar som finns i den givna situationen.  

Larsson &Sohlberg (2014 s.185–188) hävdar att självets utveckling är beroende av samspelet med andra 

i sociala sammanhang. Individens upplevelser, tankar och självuppfattning om sig själv och om andra i 

den sociala omgivningen formar identiteten. Språket blir ett viktigt verktyg att använda i syfte att 

upprätthålla sociala konstruktioner men också förmedla sina upplevelser, känslor och tankar. Eftersom 

samspelet mellan människor inte är beroende av en statisk given naturlag, utan är föränderliga över tid, 

likaså är sociala konstruktioner föränderliga över tid. Detta innebär att beteenden och värderingar som 

formar människornas sociala relationer vid en given tidpunkt, kan ersättas med andra värderingar, normer 

och handlingar i en annan tid. 

7.Metod 
 
I det här avsnittet presenteras den valda metoden, tillvägagångssättet som har använts under 

uppsatsarbetet, urval som har gjorts, och en diskussion och reflektion kring metodval. 

7.1 Forskningsmetod 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka, beskriva och förstå våra respondenters upplevelser, tankar och känslor 

kring sin etniska identitet. När frågor som berör åsikter, upplevelser, tankar och känslor ska studeras, är 

det den kvalitativa ansatsen som lämpar sig bäst för en sådan studie. Den kvalitativa ansatsen går ut på att 

försöka förstå respondenternas subjektiva verklighet och tolkning av verklighet. Ett vanligt sätt för 

datainsamling inom den kvalitativa ansatsen är intervjuer, d.v.s. forskaren samlar in information genom 

att ställa frågor eller ha ett samtal med respondenterna som ingår i forskningen (Backman 2008 s. 33–34). 

Utifrån detta skulle kunna sägas att kännetecknandet för den kvalitativa ansatsen är det talade ordet och 

respondenternas verbala berättelser och perspektiv. Vidare skulle kunna sägas att i den kvalitativa 

ansatsen är det individen/gruppen som står i centrum och inte den objektiva verkligheten, vilket är väl 

lämplig i den här undersökningen. Detta eftersom undersökningen syftar till att undersöka hur 

respondenterna upplever sin sociala verklighet. Den här datainsamlingen baseras alltså på interjuver. 
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7.2 Metoddiskussion 
 

7.2.1 Fördelar 
 

Enligt Bell & Waters (2016 s.189) finns det både starka och svaga sidor med intervju som 

forskningsmetod. Några starka sidor med intervju som forskningsmetod är att forskaren har möjlighet och 

utrymme att reda ut respondenternas diffusa och ofullständiga svar samt observera och höra eventuella 

kroppsspråk och röstläge. Detta ger forskaren flera perspektiv och underlättar att analysera 

respondenternas svar. Forskaren har också möjlighet att uppmärksamma kroppsspråk samt röstläge och 

koppla dessa till svaren som respondenterna uttrycker i ord.  

 

7.2.2 Nackdelar 
Bell & Waters (2016 s. 190) lyfter också fram negativa sidor med intervju som forskningsmetod. Enligt 

författarna är de svaga sidorna med intervju som forskningsmetod förberedelserna kring och under 

intervjun som kräver mycket resurser och är svårt att tillämpa på en större population. Detta på grund av 

det tidsutrymme som intervjun och transkriberingen tar. En annan nackdel med intervju är svårigheten att 

förstå fullständigt och på ett objektivt sätt människors subjektiva värld, d.v.s. tankar, känslor och 

upplevelser. Vi tolkar att författarna menar att på grund av bristen på fullständig förståelse av en annan 

människas känslor och upplevelser blir det svårt för forskaren att på ett objektivt sätt analysera de 

intervjuades svar. Dock tänker vi här att ett medvetandegörande kring svårigheten att på ett objektivt sätt 

tolka en annan människas känslor, upplevelser och tankar, kan ge forskaren möjlighet att vara mer 

uppmärksam på vilka intervjufrågor som formuleras och hur de formuleras. 

 

7.3 Val av metod 
 

Vi valde intervjumetoden eftersom vi ansåg att intervjumetoden ger oss möjlighet att på ett djupare sätt 

förstå respondenternas svar. Intervjumetoden ger respondenterna möjlighet att i ord uttrycka sina känslor 

och tankar. Kopplar vi detta till vårt ämne kan vi säga att respondenterna får möjlighet att uttrycka och 

reflektera över sina tankar, känslor och upplevelser kring sin etniska identitet. Vi är medvetna om att 

respondenternas svar bygger på subjektiva bedömningar och tolkningar av den sociala verkligheten som 

inte går att mäta, observera eller bekräfta. Dock gjorde vi här ett medvetet val att lyfta fram 

respondenternas egna berättelser och upplevelser av sin sociala verklighet. Genom att respondenterna 

själva får komma till tals och berätta om sina egna upplevelser och uppfattningar får vi en trovärdigare 

information om och större inblick i deras skapande av sin etniska identitet, anser vi. Observationsmetod 



12 
 

för att samla in data om respondenternas skapande av sin etniska identitet skulle vara problematiskt. Detta 

dels för att det blir svårt att observera och isolera specifika beteenden som kan kopplas till skapande av 

etnisk identitet. Men också för att risken är stor att observatörens förförståelse och eventuella feltolkningar 

av vissa beteende och handlingar skulle leda till ett felaktigt och missvisande resultat.  

Det kan finnas en risk för feltolkningar och missvisande svar även med intervjumetoden. Ett exempel på 

detta kan vara att frågan om etnicitet kan uppfattas som ett känsligt ämne för vissa personer. I sådana fall 

har respondenten full möjlighet att svara på en fråga, inte så som denne egentligen upplever och känner, 

utan svara utifrån vad denne tror att intervjuaren vill att de ska svara. Intervjuaren däremot har ingen 

möjlighet att kontrollera att respondentens svar stämmer överens med dennes upplevelser och känslor. En 

annan risk med intervjumetoden, i det här fallet, kan vara frågor rörande föräldrar kopplad till etnicitet 

samt respondenternas privata livsområde som kan beröras. Känsligheten i detta kan medföra risken att 

respondenten inte svarar på frågan enligt vad denne egentligen känner och upplever. Det är möjligt att 

minimera riskerna med intervjumetoden genom att formulera intervjufrågorna på ett sådant sätt att 

frågorna är entydiga, lätta att förstå och inte känsloladdade.  

Fördelen med intervjumetoden, i det här fallet, är att vi får ett större utrymme att ställa följdfrågor vid 

oklarheter. Respondenternas upplevelser och uppfattningar kring sin etniska identitet uttrycks i ord. 

Respondenternas inre tankar och känslor som är otillgängliga för utomstående, blir tillgängligt genom 

språket. Vi anser att även om det kan vara svårt att fullständigt förstå en annan människas upplevelser och 

känslor, kan vi ändå genom språket, t.ex. de svaren som respondenterna ger genom det talade ordet, ändå 

kunna analysera och dra våra slutsatser. 

 

 

7.4 Avgränsning & Urval  
 
 
För att göra den här undersökningen mer hanterlig och genomförbar gjordes ett urval. Urvalet gjordes i 

en tidig fas redan när undersökningens frågeställningar och syfte formulerades. Enligt Olsson & Sörensen 

(2011 s. 113–115) bör forskaren, redan när denne har valt forskningsämne, ställa följande frågor; Hur stor 

är hela populationen som undersökningen syftar till att studera? Går det att dra giltiga slutsatser utifrån 

det urval som görs om hela populationen? Kan undersökningens resultat påverkas av urvalet som görs? 

Kan forskaren generalisera resultatet på hela populationen som undersökningen syftar till att utforska? 

Dessa frågor ställs alltså i syfte för att i ett tidigt skede få en överblick över undersökningens 

genomförbarhet, möjlighet till generalisering och validitet. Utifrån detta skulle kunna sägas att eftersom 

vår undersökning omfattar endast 6 personers upplevelser kring ämnet som ska utforskas, kan en 
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generalisering inte göras som gäller för hela populationen. Däremot är vår undersökning genomförbar och 

kommer att leda fram till ett resultat som gäller endast de personer som ingår i vår undersökning. Alla 

våra respondenter är födda och uppväxta i Sverige med en eller båda föräldrarna födda utanför Sverige. 

Detta eftersom vår undersökning syftar till att undersöka intervjupersonernas upplevelser och tankar kring 

sin etniska identitet. Vårt urval består alltså av 6 respondenter födda och uppväxta i Sverige med en eller 

både föräldrarna födda utomlands. Alla respondenter i den här undersökningen har levt och växt upp med 

sina biologiska föräldrar. Alla 6 respondenter har besökt sitt ursprungsland minst en gång. Alla 

respondenter är också universitetsstudenter     

 

7.5 Tillvägagångssätt 
 
Vi ville ta reda på respondenternas egna upplevelser och uppfattningar kring sin etniska identitet. För att 

genomföra vår undersökning gjorde vi bedömningen att intervju var ett lämpligt sätt för datainsamling. 

Vi ansåg att vi skulle få en djupare förståelse kring respondenternas upplevelser och ha ett större utrymme 

för följdfrågor med intervju som datainsamlingsmetod. För att söka och hitta intervjurespondenter till vår 

undersökning tittade vi i vår krets och fann våra 6 intervjurespondenter. Vi sammanställde en 

intervjuguide med fokus på att ha entydiga och lättbegripliga frågor för att inte krångla till det för våra 

respondenter. 

7.6 Litteratursökning  
 
I uppsatsens första fas valde vi ett ämnesområde som vi länge haft ett intresse för att studera närmare. För 

att göra en litteratursökning om tidigare forskning om vårt ämne samt teoretiska utgångspunkter som vi 

valde att använda i vår uppsats använde vi oss av sökfunktionerna; Söderscholar, Google Scholar, 

socialvetenskaplig tidskrift samt Södertörnshögskola och allmänna bibliotek. När vi använde oss av 

ovanstående funktioner fick vi ett stort antal träffar. Först gick vi igenom rubriker, titel och 

sammanfattning på de artiklar, litteratur och avhandlingar i våra sökträffar. Därefter gjorde vi en sortering 

genom att endast ta med de artiklar, litteratur och avhandlingar vars titel, rubrik och sammanfattning 

kunde kopplas till vårt uppsatsarbetes syfte och frågeställningar. Sedan gick vi mer grundligt igenom 

materialen för att ytterligare sortera bort material som vi ansåg inte var relevant i förhållande till vårt 

uppsatsarbetes syfte och frågeställningar. 

7.7 Etiskt förhållningssätt 
 
I uppsatsens första fas sammanställde vi också våra intervjufrågor (se bilaga 1) och skickade in den till 

vår handledare för granskning. Efter att ha bearbetat handledarens kommentarer tog vi kontakt med våra 

intervjurespondenter och bokade intervjutid med dem. Innan vi påbörjade vår intervju med respondenterna 
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utgick vi från de fyra etiska aspekter som varje forskare förhåller sig till innan denne påbörjar sin 

forskning. Dessa etiska principer är följande; informationskravet, d.v.s. respondenten får information om 

studiens syfte. Samtyckeskravet, alltså att respondenten ger sitt samtycke skriftligt. Begriplighetskravet, 

vilket innebär att forskaren försäkrar sig om att respondenten har förstått forskningens syfte och förstår 

vad denne samtycker till och nyttokravet, d.v.s. de uppgifter och information som samlas in används 

endast för den aktuella forskningen (Olsson & Sörensen 2011 s.84–85). Innan vi påbörjade intervjun med 

våra respondenter förklarade vi syftet med vår studie och informerade om att de när som helst under 

studien kunde avbryta eller avstå från att svara på frågor. Våra respondenter fick också skriva på ett 

samtyckebrev. Vi ville vara övertygade om att de hade förstått studiens syfte genom att avsätta tid för de 

att i lugn och ro läsa samtyckesbrevet men också ge dem möjlighet för att ställa frågor vid oklarheter. De 

uppgifter och information som vi samlade in använde vi endast till den här studien, vilket också var syftet. 

Enligt vetenskapsrådet (2017 s.40) är det nödvändigt med anonymisering av respondenternas 

personuppgifter i en forskning. Detta innebär att det ska vara omöjligt att identifiera respondenterna som 

ingår i forskningen. Med tanke på detta valde vi att inte ta med namn på våra respondenter eller 

respondenternas ursprungsland. Vi ansåg att dessa uppgifter inte var nödvändiga för att få svar på våra 

frågeställningar eller kunde påverka resultatet på ett negativt sätt. 

Några frågor som kan vara aktuella att ställa innan en forskare påbörjar sin forskning är följande; ’Vad, 

Varför, Hur och för Vem’’? (Vetenskapsrådet 2017 s. 19). De här frågorna kan sägas underlättar för oss 

att få ett övergripande perspektiv kring de etiska aspekterna. Exempelvis, hur vi ska gå tillväga, vad vi 

ska undersöka, varför undersöka det vi ska undersöka och vem ska vi göra detta för. De här reflektionerna 

underlättar för oss att ur ett bredare perspektiv tänka över etiska aspekter gällande de olika tankar och 

funderingar som vi får kring vårt ämne. 

 

 

7.8 Validitet & Reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som syftar till att förklara och lyfta fram studiens trovärdighet, 

relevans och giltighet. Enligt Olsson & Sörensen (2011 s. 123–124) menas med reliabilitet att de 

mätmetoder som används i studien som leder till ett visst resultat kan upprepas i andra studier som berör 

samma ämnesområde med liknande resultat som i den första studien. Med andra ord att mätmetoderna ger 

samma resultat vid olika mätningar. Validitet innebär giltigheten i en studie, d.v.s. att forskarens 

intentioner med vad som ska studeras stämmer överens med vad som i praktiken verkligen studeras. 

Utifrån detta skulle kunna sägas att det kan vara svårt att uppnå en hög reliabilitet i en intervju. En intervju 

syftar till att ta reda på respondenternas tankar, känslor, upplevelser och åsikter, som är föränderliga 



15 
 

beroende på tid, plats, situation och dagsform. Detta skulle kunna innebära att en upprepning av samma 

studie vid ett annat tillfälle skulle kunna ge ett annat resultat eftersom respondenternas svar kan skilja sig 

beroende på vilken dagsform de är i. Med detta i åtanke har vi lagt särskilt fokus på våra intervjufrågor, 

t.ex. att ställa enkla och entydiga frågor, vara så sakliga som möjligt i våra frågeformuleringar. Vi har 

också lagt fokus på att vara uppmärksamma på att intervjufrågorna inte väcker obehagliga känslor eller 

på annat sätt leder respondenterna till ett visst svar eller en viss tanke. Som det framgår ovan innebär 

validitet giltigheten i en studie, alltså att forskarens intentioner med studien stämmer överens med vad 

som studeras. Här har vi varit särskilt uppmärksamma på vår egna förförståelse, känslor och åsikter kring 

ämnet. Detta för att inte omedvetet påverka våra respondenter, särskilt vid följdfrågor. 

 

8.Resultat 
 
I det här avsnittet presenteras empirin som bygger på respondenternas intervjusvar. Vi har gett våra 

respondenter påhittade namn för att skydda deras identitet och samtidigt göra det lättare för läsaren att 

orientera sig i texten. Totalt är det 6 respondenter som har deltagit i undersökningen. Vi har tre 

huvudteman i det här avsnittet. De bygger på vår intervjuguide.  

8.1 Föräldrars betydelse för den etniska identiteten 
 
Vår undersökning visar att föräldrar har en avgörande betydelse för respondenternas etniska identitet. 

Enligt vad som framkommer i respondenternas intervjusvar är föräldrarna noga med att uppmuntra och 

lära sina barn om ursprungslandets kultur, värderingar, traditioner och normer. Föräldrarna är en länk 

mellan sina barn och ursprungslandets kultur, värderingar, traditioner och normer. Föräldrarnas bakgrund, 

upplevelser och erfarenheter i ursprungslandet verkar ha en inverkan på vilken information om 

ursprungslandet samt vilka värderingar och traditioner som överförs från föräldrarna till barnen. Ett 

exempel på detta är en av respondenterna som vi väljer att kalla för Ali, berättar att föräldrarna för honom 

har haft en stor betydelse. Han berättar att hans föräldrar har varit noga med att uppmuntra honom att lära 

sig om sin bakgrund, värderingar och traditioner. Ali Berättar att mestadels på grund av en religiös 

övertygelse har hans föräldrar ansett att Ali ska lära sig mer om sin kultur och värderingar utifrån ett 

religiöst perspektiv. Ali tillägger att detta gör det svårt för honom att helt och hållet acceptera alla aspekter 

av en, för honom och hans föräldrar, främmande kulturer, traditioner och värderingar. För Ali och hans 

föräldrar är det alltså den religiösa aspekten som är viktig och den religiösa aspekten är vad som har 

överförts från föräldrarna till Ali.  

En annan av respondenterna som vi väljer att kalla för Aram upplever att hans föräldrar har påverkat 

honom på en mängd olika sätt. Aram berättar att hans föräldrar kom till Sverige på 90-talet. Föräldrarna 



16 
 

var utbildade. Mamma var lärare och pappa var ingenjör. Aram berättar att hans föräldrar ofta talar för 

honom om sin resa från ursprungslandet till Sverige. Arams föräldrarna talar ofta för honom om hur viktigt 

det är med ett arbete och utbildning. Han tillägger att han har påverkats jättemycket positivt av sina 

föräldrars historia och uppfostran.  

Enligt vad som framkommer i Alis och Arams respektive berättelse skulle kunna sägas att för Aram är 

det vikten av arbete och utbildning som lyfts fram medan det för Ali är religionen och traditionen som är 

av vikt och lyfts fram. Dock bör det klargöras att detta inte behöver innebära att religion saknar betydelse 

för Aram eller att utbildning och arbete åsidosätts av Ali. Det som är intressant här är dock föräldrarnas 

betydelse för sina barn i överföringen av informationen. Detta visar tydligt att föräldrarnas bakgrund och 

egna värderingar har betydelse men också hur barnen i sin tur påverkas av föräldrarna, d.v.s. vad som 

tycks vara viktigt för föräldrarna blir också viktigt för barnen.  

Ett annat exempel på föräldrarnas betydelse i överföringen av information om ursprungslandet till sina 

barn är Bilals svar. Bilal gör en jämförelse mellan Sverige och den information om ursprungslandet som 

han har fått från sina föräldrar och vad han själv har sett när han har besökt sitt ursprungsland.  

Bilal berättar: 

alltså de har upplevt en annan typ av miljö och det är klart att de ibland pratar om det och man får höra 

ett och annat. Sen när man åkt tillbaka och sett med egna ögon spåren av krig, byggnader som har 

förstörts och man kan se vart vapnet har slagit ner och så. Det påverkar en. Sen andra saker som vi tar 

för självklart i Sverige som vatten och el. såna saker är inte så självklara där mina föräldrar kommer 

ifrån. 

I Bilals fall handlar det, till skillnad från Alis och Arams respektive berättelse, inte om föräldrarnas 

värderingar och traditioner utan sådant som föräldrarna har erfarit och upplevt. Här har föräldrarnas 

berättelser om ursprungslandet fått Bilal att se saker och ting ur ett annat perspektiv. Bilal ser Sverige som 

han själv uttrycker det’ ’som ett jätteframgångsrikt land’’ beror på att han sätter Sverige i relation till sitt 

ursprungsland och gör en jämförelse mellan dem. Den här jämförelsen gör Bilal baserat på föräldrarnas 

berättelser och sina egna observationer när han har varit på besök i ursprungslandet.   

Dessa ovanstående respondenter har påverkats av vad föräldrarna har överfört för information, 

erfarenheter och upplevelser kring ursprungslandet.  

När det gäller de andra respondenterna, t.ex. Hamid och Juan, så framgår det inte lika tydligt som ovan 

på vilket sätt föräldrarna kan ha haft en betydelse för deras kunskap om ursprungslandet. Hamid ger ett 

intryck av att han inte riktigt har så stora kunskaper om sitt ursprungsland. Hamid berättar att han inte har 

riktigt tänkt på saken mer än att han, som han själv uttrycker det ’vet’’ att hans föräldrar är födda i ett 

annat land sedan tillägger han att han påverkas av sina föräldrar eftersom de står honom närmast. Det 

finns alltså en medvetenhet hos Hamid om att hans föräldrar är från ett annat land. Även om Hamid inte 
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riktigt uttrycker på vilket sätt han påverkas av sina föräldrar har medvetenheten hos honom om att 

föräldrarna är från ett annat land kan ha en inverkan på hans självbild och identitet.  

Juan svarar fåordigt på frågan och anser att det är en självklarhet och som han själv uttrycker det’ ’helt 

ofrånkomligt’’ att hans föräldrars härkomst har en stark inverkan på honom. Juan betonar att han 

identifierar sig med sina föräldrar och var de kommer ifrån. Juan liksom Hamid ger inte så mycket 

information om hur mycket kunskap om ursprungslandets traditioner, värderingar, normer och kultur han 

har fått från sina föräldrar. Däremot berättar han tydligt sina upplevelser om sin identitet. I hans berättelse 

framkommer att det finns ett starkt band mellan honom och hans ursprung.  

Laila, en av respondenterna, ger ett intressant och annorlunda svar jämfört med vad andra respondenter i 

den här undersökningen har givit. Som det har framgått här ovan har så gott som alla respondenter berättat 

om föräldrarnas betydelse för den egna etniska identiteten. Laila anser att föräldrarnas härkomst inte har 

lika stor betydelse som den strukturella rasismen mot invandrare har för hur hon ser på sitt liv och 

samhället. Hon berättar att hennes egna upplevelser och erfarenheter av rasism har ändrat synen på hennes 

liv och samhället i stort.  

Laila berättar: 

Jag tog ett steg tillbaka för att inte bli som dem. Idag känner jag mig kränkt om någon identifierar mig 

som en svensk, jag vill inte alls kopplas till svenskar eller någonting som är svenskt. Mina föräldrar 

försöker snarare att stötta oss och be oss acceptera svenskarna och inte ta avstånd från dom, men jag 

kan inte förbise allt jag har fått uppleva för att jag invandrare.  

 

Enligt svaret som Laila ger har hennes föräldrar i hennes fall, uppmuntrat henne att som hon själv uttrycker 

det’’ inte ta avstånd från dem’’. Det finns en osäkerhet och ambivalens hos Laila gällande 

majoritetsbefolkningen eftersom hon å ena sidan uppmuntras av sina föräldrar att vara fördomsfri men å 

andra sidan har hon sina egna upplevelser och erfarenheter att brottas med. Hennes egna erfarenheter och 

upplevelser av omgivningen verkar ha haft en starkare inverkan på hur hon ser på sig själv än vad hennes 

föräldrar har haft.   

8.2 Modersmål - En länk till ursprungslandet  
 
Enligt vad som framkommer i respondenternas svar är det inte endast värderingar traditioner, upplevelser 

och erfarenheter som överföras från föräldrarna till barnen. Vår undersökning visar att även modersmålet 

är något som överförs från främst föräldrarna till barnen. Det har framkommit i undersökningen att 

respondenterna har fått modersmålsundervisning i skolan, sökt information och lärt sig själva sitt 

modersmål på egen hand. Dock visar undersökningen tydligt föräldrarnas betydelse för barnens kunskap 

om modersmålet. Ali berättar att hans föräldrar använder sitt modersmål hemma och föräldrarna strävar 

efter att även Ali och hans syskon använder modersmålet hemma för att inte glömma det.  
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Ali berättar:  

 Pappa brukar bli arg när vi pratar svenska hemma, han brukar säga att vi inte får glömma vårt språk 

och inte överge den så lätt. Mina föräldrar brukar lägga väldigt stor vikt på modersmålet, tror det 

bygger mycket att de saknar sitt hemland. 

 

Här har Ali alltså förknippat sin pappas känslomässiga reaktioner, t.ex. att’ ’pappa blir arg när vi pratar 

svenska hemma’’, med att föräldrarna måste sakna sitt hemland. Språket, i det här fallet, blir en tydlig 

markör för familjens identitet som Ali inte får glömma eller som pappan uttrycker det’ ’överge’’ det så 

lätt.  

Aram berättar att hans Föräldrar har uppmuntrat Aram och hans syskon att anpassa sig och ta till sig 

svenska värderingar och traditioner. Föräldrarna har också uppmuntrat Aram och hans syskon att använda 

persiska som är deras modersmål för att pappa tycker det är bra med flerspråkighet. Arams pappa ser språk 

som en resurs, förmåga eller kunskap som är meriterande. 

Bilal berättar att föräldrarna använder modersmålet. Eftersom hans föräldrar har bott här så pass länge 

kan han kommunicera och svara sina föräldrar på svenska och föräldrarna förstår Bilal. Dock påpekar 

Bilal att han försöker kommunicera med sina föräldrar på modersmålet för att han’ ’vet’’ att det är vad 

föräldrarna vill. Här har alltså Bilal en känsla av att veta vad föräldrarna vill och strävar efter att anpassa 

sig efter sina föräldrars vilja. 

Hamid, Laila, och Juan ger likartade svar. Dessa respondenter berättar att modersmålet används hemma 

blandat med svenska dock upplever ingen av de några förväntningar från sina föräldrar att använda 

modersmålet hemma. De påpekar också att, även om de kan använda och förstår modersmålet, ändå brukar 

svara på svenska medan föräldrarna använder modersmålet. De understryker att det inte är något problem 

att modersmålet och svenskan blandas i kommunikationen med sina föräldrar eftersom föräldrar behärskar 

både språken. Även om de här respondenterna inte har några förväntningar på sig kan ändå sägas att det 

faktum att modersmålet används och de behärskar modersmålet ger de insikt om att de har en annan 

bakgrund. Detta i sin tur kan ha en inverkan på deras självbild och identitet. I majoriteten av fallen finns 

det exempel på föräldrarnas inverkan på vad barnen får för information om sitt ursprung och vilka aspekter 

som anses vara viktiga att överföra från föräldrarna till barnen. I vissa fall överförs informationen explicit, 

t.ex. i Alis och Arams fall där föräldrarna aktivt påpekar betydelsen av ursprungslandets värderingar, 

traditioner och modersmålet. I annat fall överförs informationen mer implicit, t.ex. i fallet med Hamid, 

Laila och Juan där användningen av modersmålet i sig kan ha inverkan på respondenternas självbild.  
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8.3 Besök i ursprungslandet 
 
Enligt vad som har framkommit i undersökningen kan sägas att föräldrar och modersmål bör skapa ett 

starkt band till ursprungsland bland respondenterna. Ett besök i ursprungslandet borde stärka bandet 

ytterligare bland respondenterna i den här undersökningen. Detta eftersom respondenterna får möjlighet 

att faktiskt få uppleva de traditioner, normer, seder och bruk på plats, som de har fått information om på 

en abstrakt nivå från sina föräldrar. Undersökningen visar dock att så är inte fallet. Tvärtom framkommer 

det i undersökningen en upplevelse och känsla av förvirring kring sin självbild hos respondenterna när de 

rest tillbaka till sitt ursprungsland.  

Ali har inte besökt sitt ursprungsland på flera år på grund av krig och oroligheter men förr åkte han och 

hans familj så ofta som vartannat år. 

Ali berättar: 

…Men på grund av krig och våldsamheter har vi inte åkt lika ofta längre, men åkt till andra länder 

istället. När jag åker till Irak så får jag alltid en sån känsla att jag är mer svensk än vad jag irakisk, det 

bara blir så. Bara det att man inte kan prata så mycket arabiska visar direkt hur ”misslyckad” man är, 

jag kan tänka mig att människorna runt omkring ser mig som värsta idioten. 

 

Det skulle kunna sägas att det, i Alis svar, finns en förvirring och ambivalens hos honom när han befinner 

sig i Irak. Han påpekar att han känner sig mer svensk i Irak än vad han känner sig som Irakisk. Han lyfter 

också fram sina brister i sitt modersmål som ett hinder för att kunna känna samhörighet med människorna 

i ursprungslandet. Detta innebär att Ali när han faktiskt befinner sig i ursprungslandet inte kan identifiera 

sig med de traditioner, normer och värderingar han faktiskt får uppleva på plats. Den här förvirringen och 

ambivalens finns även hos de flesta andra respondenterna. 

Bilal har åkt tillbaka tre gånger. För honom kändes det bra att få träffa sina släktingar. Eftersom han inte 

har så många släktingar här i Sverige, kändes det speciellt på något sätt för honom. 

Bilal berättar:  

Det är en annan känsla. Det är blodsband och så. Det blir på något sätt varmare. Jag kan inte säga att 

jag kände mig direkt hemma. Så fort jag lämnar Sverige så känns det som att jag lämnar mitt hem.  

 

Även om Bilal får en varm känsla och upplever vistelsen i ursprungslandet som positivt medger han att 

han inte ser ursprungslandet som sitt hem. Bilal är alltså medveten om å ena sidan att det finns ett band 

mellan honom och ett annat land samtidigt finns det en känsla av att inte betrakta det andra landet som 

sitt hem. Precis som det kändes för Ali, nämligen att han kände sig mer svensk i Irak än vad han kände 

sig Irakisk, kan sägas att även Bilal, i sitt svar, ger intryck för att identifiera sig mer med Sverige än vad 

han gör med ursprungslandet. 
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Hamid har liksom Ali och Bilal besökt sitt ursprungsland. Han har rest tillbaka 5 gånger. För honom känns 

det roligt att åka tillbaka och hälsa på alla släktingar och kusiner men han framför också att han tröttnar 

snabbt. Efter en eller två veckor vill han åka hem till Sverige. I Hamids svar framkommer det att trots att 

han har släktingar och kusiner i ursprungslandet och han har positiva upplevelser av att hälsa på de, ser 

han ändå Sverige som hemma som han vill åka tillbaka till. Även här är det tydligt med de motstridiga 

känslorna respondenterna känner. Å ena sidan tycker Hamid om att vara med sina släktingar och är 

medveten om att det finns ett band mellan honom och ursprungslandet men samtidigt som han inte riktigt 

känner sig hemma i ursprungslandet.  

Till skillnad från de andra respondenterna har Laila och hennes familj, utöver att ha rest tillbaka några 

gånger, även bott i ursprungslandet ett helt år. Under det här året Laila bor i ursprungslandet upplever hon 

svårigheter, t.ex. känner hon inte riktigt att hon kunde acklimatisera sig i den nya miljön i ursprungslandet.  

Laila berättar:   

Det var ett väldigt lärorikt år, jag fick lära mig så mycket om allt. Det förändrade mig helt som 

människa, jag blev mer öppen, mindre blyg osv. Men under det året jag bodde där och gick i skolan 

där, fick jag uppleva svåra perioder då jag kände mig utanför även fast jag kunde språket och sedvänjan 

i landet så kändes det ändå som jag inte passade in. Lärarna och eleverna påpekade alltid mitt språk, 

mina brytningar, mitt beteende osv. De kallade mig för svensken och inte för kurden, detta endast för 

att jag var uppväxt i Sverige och hade fått med mig väldigt mycket från Sverige, allt från språk, 

beteende, kultur osv.   

 

I Lailas fall framträder det i hennes svar att trots hennes kunskaper om sitt modersmål, traditioner och 

kulturen upplevde hon ändå att hon inte riktigt passade in i miljön. Utifrån detta skulle kunna sägas att det 

sker något i interaktionen mellan henne och de personer hon kommer i kontakt med i ursprungslandet. 

Laila verkar, baserat på vad som framgår i hennes berättelse ovan, pendla mellan de två olika sedvänjor 

som hon har fått med sig från sina föräldrar men också från svenska samhället. Å ena sidan upplever hon 

att hon kan sedvänjorna och traditionerna i sitt ursprungsland. Samtidigt upplever hon att hon i 

interaktionen med andra människor betraktas som’ ’svensken och inte kurden’’ i ursprungslandet. Laila 

upplever alltså att hennes kunskaper om sitt ursprungsland gällande sedvänjor, språk och traditioner inte 

räcker till för att känna samhörighet med dem. Det skulle kunna vara något i beteendet hos Laila som ser 

främmande ut för de andra i hennes omgivning som gör så att hon betraktas som utomstående. Det skulle 

kunna vara så att Laila uttalar sig korrekt och beter sig enligt gällande normer i ursprungslandet men sättet 

hon gör det på kan skilja sig från vad människor i hennes omgivning är vana vid. Ett exempel på detta 

framkommer i, Juans berättelse. Även Juan liksom andra respondenter besökt ursprungslandet några 
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gånger och upplever resan dit som ’’befriande’’. Han kan identifiera sig med människorna och gatorna. 

Språket upplever han som närmare honom än svenskan, även om han medger att han kan bättre svenska 

än något annat språk. 

Juan berättar:  

Men samtidigt så kände jag mig inte hemma därför att jag märkte snabbt att jag var väldigt svensk av 

mig i beteendet och tänkandet. På det sättet kände mig inte hemma utan mer som en främling. Särskilt 

vad de gör på dagarna skiljer sig jättemycket med vad jag är van vid här hemma i Sverige. Jag menar 

mina dagar här är mer strukturerade och planerade här i Sverige men därnere kändes det som att man 

tar dagen som den kommer.  

 

Det som framkommer i Juans berättelse är intressant eftersom han lyfter fram beteendet och tänkandet 

som ett hinder för honom att kunna känna sig hemmahörande i ursprungslandet. Detta är en intressant 

insikt som Juan framför eftersom beteendet eller samspelet och tänkandet många gånger kan vara svårt 

att medvetet påverka. Medan kunskapen om språk, traditioner och sedvänjor aktivt och medvetet kan’ 

’plockas fram’’. Hur människor tänker och beter sig i interaktionen med varandra skulle kunna sägas ha 

en stor betydelse för bemötandet och samhörigheten.  

Liksom Juan påpekar även Aram beteende, känsla och tänkande som viktiga aspekter för upplevelsen av 

tillhörighet och gemenskap. Aram upplever dock till skillnad från de andra respondenterna att han alltid 

har känt sig avslappnat i beteendet och tänkandet när han visats i ursprungslandet på besök.   

8.4 Umgängeskrets – Vänner från hela världen 
 
Majoriteten av respondenterna i undersökningen umgås med personer från olika delar av världen. De 

flesta i undersökningen har inga eller få svenska vänner i sin umgängeskrets. Respondenterna ger intryck 

av att det finns något som förenar personer med en annan etnisk bakgrund.  

Laila säger: 

Vi invandrare förstår varandra mer och delar samma känsla och upplevelser. Vi alla är lika förvirrade 

och har inget land där vi är 100% accepterade… 

 

För Laila är känslan av rotlöshet, upplevelsen att inte tillhöra varken det samhället hon är född i eller sina 

föräldrars hemland något som förenar henne med andra personer i hennes sits. En liknande tanke framförs 

även av Bilal som upplever att han dras till personer med samma bakgrund. Det blir lättare att umgås och 

framförallt förstå varandra på ett djupare plan.  

Hamid till skillnad från Laila och Bilal lyfter fram, istället för person, bostadsområdet som en arena som 

förenar människor med liknande bakgrund.   
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Hamid berättar: 

Vi bor ju på samma område och har umgåtts hela tiden sen vi var barn. Jag har bara två vänner som är 

svenskar. Förr när jag var mindre hade jag flera svenska vänner men nu har de flyttat till en annan stad. 

Jag har inte kontakt med dem längre.  

 

Hamid har alltså bott på samma bostadsområde sedan han var ett barn och har haft samma vänner sedan 

barnsben.  Detta ger intrycket av att Hamid och hans vänner inte har haft en bredare umgängeskrets än de 

personer som bott på samma bostadsområde. Det skulle kunna sägas att enda chansen för Hamid att få 

möjlighet för att få kontakt med andra människor utanför sitt bostadsområde är genom formella 

sammanhang, t.ex. skola och arbetsplats. I det här fallet kan bostadsområdet i sig ha en inverkan på 

Hamids och hans vänners identitet. De skapar en gemenskap och grupptillhörighet bland sig själva.  

8.5 Platsens/kontextens betydelse-  
 
Samtliga respondenter anser att platsen har en avgörande betydelse för skapandet av den etniska 

identiteten. Ett vanligt exempel bland respondenterna är förvirringen som uppstår hos de när de befinner 

sig i sitt ursprungsland eller när de är utomlands. Alla respondenter har varit på utlandsresa och många av 

de lyfter fram liknande situationer som de har varit med om under sin utlandsresa. Platsens betydelse för 

den etniska identiteten blir mer framträdande när respondenterna under sina utlandsresor får frågan om 

deras härkomst. Det verkar som om respondenterna antingen blir ifrågasatta av de som frågar eller också 

kan de inte riktigt ge ett tydligt svar och blir ambivalenta i sina svar. 

Bilal berättar: 

Jag har faktiskt varit utomlands. Senaste i somras åkte vi ganska mycket taxi när jag var utomlands. 

Folk fråga mig vart är du ifrån. Jag sa jag är svensk men då sa de på engelska att du inte ser typisk 

svensk ut. Vart kommer dina föräldrar ifrån? 

 

Här har Bilal svarat att han är från Sverige men har blivit ifrågasatt och fått en ytterligare fråga, nämligen 

föräldrarnas härkomst.  

Hamid svarar på frågan om härkomst på olika sätt beroende på var han befinner sig. 

Hamid berättar:  

Ja det är självklart att det spelar roll. Till exempel jag var på semester i USA och när folk frågade mig 

var jag kom ifrån svarade jag alltid Sverige men när folk frågar mig var jag kommer ifrån i Sverige 

svarar jag alltid mitt hemland, alltså jag är född i Sverige men jag ser mina föräldrars land som mitt 

hemland fast jag känner mig mest hemma i Sverige. Jag vet inte. Det är svårt att förklara. När jag är 

på semester i mitt hemland ser jag Sverige som mitt hem som jag ska resa tillbaka till och när jag är i 

Sverige tänker jag hela tiden att jag har ett annat hemland. Jag vet det låter konstigt.  
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Det som är intressant i Hamids berättelse, liknande tankar har även framförts av andra respondenter, är 

att svaret på frågan om härkomst skiljer sig beroende på om Hamid befinner sig i sitt ursprungsland, i 

Sverige eller utomlands. I Sverige identifierar han sig med sina föräldrars hemland, i utlandet identifierar 

han sig som svensk. Även om samtliga respondenterna anser att platsen har en avgörande betydelse för 

den etniska identiteten bör det dock påpekas att en annan viktig aspekt förbises, nämligen utseende. Vad 

som framkommer i respondenternas svar verkar utseende ha en betydligt större inverkan på den etniska 

identiteten och framför allt i samspelet mellan människor. 

8.6 Utseende  
 
Utseendet verkar ha en större betydelse för den etniska identiteten än vad plats, språk, vetskap om 

traditioner och värderingar har. Utseende är något som inte kan döljas vilket gör det möjligt för alla 

utomstående personer att betrakta och bedöma. Samtliga respondenter anger utseende som en avgörande 

aspekt för hur andra betraktar de men också hur de baserat på andras bedömningar skapar sig en självbild. 

Även om utseende är synligt för utomstående att betrakta och bedöma innebär det inte att bedömningen 

alltid är korrekt. Juan ger ett bra exempel på detta. 

Juan berättar:  

Utseende generellt påverkar jättemycket tror jag. Det kan vara om man som svensk sitter hemma och 

tittar på nyheter och ser alla flyktingar med ett visst utseende och när de ser mig som har liknande 

utseende så kanske de utgår från att jag inte ens kan svenska språket och till och med tänker att jag 

också är en flykting baserad på vad de ser. Det har hänt att människor har kommit fram på gatan och 

velat fråga nåt och pratat engelska med mig för att de trott att jag kanske är en flykting eller så. 

 

Precis som Juan beskriver så kan utseendet många gånger bedömas felaktigt. I exemplet om att förväxla 

personer endast för att de utseendemässigt liknar varandra, kan vi få insikten om hur snabbt människor i 

interaktionen med varandra skapar sig en uppfattning som inte alltid behöver vara rätt. Det här kan ha en 

negativ inverkan på identiteten och självbilden hos den personen som blir felbedömd baserat på sitt 

utseende. Även i formella sammanhang där kravet är högt gällande saklighet, kan frågan om härkomst, 

oftast, baserat på utseende dyka upp ändå. Många gånger kan detta ske oreflekterat och omedvetet men 

kan ha negativa effekter på personen som får frågan. Ett exempel på detta har vi i Bilals berättelse när han 

får frågan på en arbetsintervju. 

Bilal berättar: 

jag var på intervju det var på ett företag jag skulle börja jobba. Sen frågade hon mig var jag kommer 

ifrån på intervjun jag sa från Sverige sen hon frågade igen och vred på frågan typ och sa vilka språk 

pratar du mer än svenska. Jag vet inte om det var viktigt för jobbet men frågan kom upp i alla fall.  
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Här skulle kunna sägas att intervjuaren inte hade andra ledtrådar än Bilals utseende för att kunna gissa att 

Bilal hade en annan härkomst. Det kan även sägas att frågan om härkomst baserat på utseende skulle 

kunna tolkas som ett ifrågasättande hos de som får frågan. Detta i sin tur gör att personer med annan 

härkomst undviker medvetet eller omedvetet situationer som utsätter de för detta ifrågasättande och istället 

söker sig till varandra. På detta sätt skapar de sig en identitet och självbild. 

9.Analys 
 
I det här avsnittet kommer vi att analysera vår empiri utifrån Meads teori om I och Me samt 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Vi kommer också att sätta den tidigare forskningen i relation till 

vår empiri och teori. Vi anser att vi får en djupare förståelse genom att analysera och lyfta fram samspelet 

mellan individ, föräldrar och den sociala miljön. Med sociala miljön avses alla de platser, situationer och 

sammanhang där individen möter och samspelar med andra människor. Det kan vara på arbetet, i skolan, 

sitt bostadsområde och det offentliga rummet. Det som är intressant är inte platserna eller sammanhangen 

i sig utan vad som sker och sägs i interaktionen mellan individen och de andra. 

 

9.1 Samspelet mellan individ och den sociala miljön 
 
Etnisk identitet är ett komplext och mångfacetterat begrepp som innefattar många olika faktorer.  

Respondenternas etniska identitet och självbild påverkas dagligen av samhällets sociala påtryckningar, 

beroende på hur mottaglig individen är av de yttre faktorerna. 

En faktor som har betydelse för den etniska identiteten är de yttre dragen som är synliga för alla 

utomstående, d.v.s. utseende. I vår undersökning framkommer tydligt utseendets betydelse för skapandet 

av den etniska identiteten. Respondenterna gör en distinktion mellan sig själva och majoritetssamhället 

baserat på utseendemässiga drag. Detta påverkar jaget hos respondenterna. Majoriteten av respondenterna 

uppgav att de oftast får frågan om sin härkomst, baserat på utseendet, d.v.s. att de skiljer sig 

utseendemässigt från majoritetsbefolkningen. Detta kan leda till att de distanserar sig själva från 

majoritetsbefolkningen eftersom de kan tolka frågan om härkomst som ett avskiljande från 

majoritetssamhället. Alltså att frågan om härkomst gör en separation mellan andra generationens 

invandrare och majoritetssamhället. Majoritetssamhällets förväntningar på andra generationens 

invandrare blir deras egna förväntningar på sig själva. 

Utöver utseendemässiga drag finns det även andra faktorer; såsom föräldrar, språk, umgängeskrets och 

plats som har en inverkan på andra generationens invandrares skapande av sin etniska identitet. I Kamalis 

studie (1999) framkommer betydelsen av bostadsområdets betydelse för skapandet av den etniska 

identiteten hos andra generationens invandrare. Kamali har haft fokus på bostadsområdet som är statiskt 
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i den bemärkelsen att platsen i sig och människorna som bor där inte förändras så snabbt. De byggnader 

och människor som finns och bor i ett bostadsområde finns kvar över en lång tid och skapar sina egna 

normer och sociala relationer med tiden. Till skillnad från Kamalis studie om bostadsområdet, har vår 

undersökning fokuserat på olika platser, t.ex. ursprungslandet eller platser i andra länder som 

respondenterna mer eller mindre besöker på semester. Precis som i Kamalis studie (1999) visar vår 

undersökning att platsen har betydelse. Dock har platsen olika betydelser för den etniska identiteten 

beroende på var respondenterna befinner sig. Utomlands eller i ursprungslandet identifierar sig andra 

generationens invandrare som svensk medan i Sverige identifierar de sig med sitt ursprungsland.  

 

Andra generationens invandrare exponeras hela tiden för en rad olika, många gånger motstridiga, 

förväntningar från å ena sidan sina föräldrars, umgängeskrets och plats som de besöker och vistas i. Å 

andra sidan majoritetssamhällets normer och förväntningar. Detta innebär att de har två kulturella världar 

att förhålla sig till, dels till sina föräldrar men också sin sociala omgivning, t.ex. umgängeskrets, platser 

de besöker samt olika människor de kommer i kontakt med och majoritetssamhället. Utifrån Meads 

resonemang kring jagets I och Me skulle kunna sägas att den delen av jaget som utgör Me är den aktiva 

komponenten i interaktionen med andra människor. Mead (Ibid.) menar att Me är medvetandet om andras 

förväntningar på individen som individen i sin tur gör till sina egna förväntningar på sig själva. 

Föräldrarnas förväntningar på sina barn påverkar den delen av jaget som utgör Me och barnet gör sina 

föräldrars förväntningar till sina egna förväntningar på sig själv. Dock har respondenterna i vår 

undersökning inte endast sina föräldrars förväntningar som de kan göra till sina egna. De måste också 

förhålla sig till de förväntningar som den sociala omgivningen ställer på dem. Den delen av jaget som 

utgör Me blir förvirrad av att ha två motstridiga världar att förhålla sig till.  

Våra respondenter i vår undersökning anger t.ex. att platsen har en betydelse för skapandet av den etniska 

identiteten. Dock blir det ganska tydligt vid närmare analys att det inte är platsen i sig som är avgörande 

för skapandet av den etniska identiteten. Det är interaktionen som pågår mellan människor och beroende 

på vilka människorna är påverkas individens jag på olika sätt. Ett exempel på detta som majoriteten av 

våra respondenter anger är svårigheten att finna ett passande svar på frågan om deras härkomst. Det 

framkommer i vår undersökning att respondenterna anger olika svar beroende på var de befinner sig men 

framförallt vem som ställer frågan om härkomst. När våra respondenter får frågan om deras härkomst i 

Sverige identifierar de sig med sina föräldrar. Svaret de anger på samma fråga när de är i sitt ursprungsland 

eller ett annat land skiljer sig. Då identifierar de sig med Sverige. Den delen av jaget som utgör Me får en 

viss sorts förväntningar på sig i Sverige, förväntningar som individen gör till sina egna. Alltså svaret som 

respondenten anger i Sverige skulle, utifrån detta, kunna sägas är omgivningens förväntningar på 

respondenten. Medan respondenten i ursprungslandet och utlandet får andra förväntningar på sig som 
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denne gör till sina egna. Detta underlättar för oss att förstå varför respondenten anger olika svar beroende 

på var och av vem frågan om härkomst ställs. 

Även den delen av jaget som utgör I är en viktig aspekt i processen som pågår i interaktionen med andra 

människor. I fyller funktionen att reflektera över de handlingarna som individen utför men I blir aktiv 

först när en handling har utförts och Me har blivit medveten om handlingen (Mead 1976 s. 132–140). Det 

är med hjälp av I som våra respondenter kan avgöra huruvida en handling är önskvärd och funktionell att 

upprepa eller välja bort och inte upprepa den. Ett exempel på detta kan vara när en av våra respondenter 

på frågan’ ’var kommer du ifrån’’ anger Sverige, blir ifrågasatt med svaret du ser’ ’inte svensk ut’’. Här 

skulle kunna sägas att respondentens Me blir medveten om att handlingen, i det här fallet svaret, inte 

godtas av omgivningen. Det är nu när handlingen har utförts som I träder fram och gör sin reflektion över 

den. I det här fallet är det mest troligt att respondenten inte upprepar handlingen, d.v.s. inte anger liknande 

svar på frågan om härkomst. Här blir det också tydligt med omgivningens inverkan på individens identitet 

och självbild.  

Bauman & May (2015 s.39) liksom Mead menar att I är den delen av individens jag som observerar och 

bedömer de sociala handlingar och aktiviteter som sker i interaktionen med andra och som har påverkat 

och utformat Me. Bauman &May (Ibid.) gör gällande att en stark I innebär en stark och självständig 

individ. Detta innebär alltså att en individ med en stark I inte påverkas så lätt av de sociala påtryckningar 

som omgivningen har på individen utan studerar dessa sociala påtryckningar bedömer och ibland om 

nödvändigt trotsar dem. Utifrån detta skulle kunna sägas att respondenterna i vår undersökning som måste 

förhålla sig till två olika världar kan påverkas olika av dem. Det kan vara stärkande och berikande för 

respondenterna att ha två kulturella identiteter i en allt mer globaliserad värld. Detta ger respondenterna 

möjlighet att orientera sig på en bredare kulturell front. Samtidigt kan den dubbla kulturella identiteten 

leda till en rotlöshet och känslan av att inte höra hemma någonstans. Detta blir intressant att sätta i relation 

till Baumans &Mays ovanstående teoretiska resonemang, nämligen att en stark I innebär en självständig 

individ som omgivningen inte har så stor inverkan på. Huruvida flera kulturella identiteter kan vara 

stärkande och berikande för respondenten eller leda till rotlöshet beror på om respondenten har en stark I 

som kan reflektera och om nödvändigt trotsa sociala påtryckningar.  

Huruvida andra generationens invandrare utvecklar en stark I beror på flera olika faktorer. Det kan sägas 

att föräldrar och den sociala miljön är de två främsta faktorerna. Föräldrarna har en central roll. Abebe & 

Link & Hjelde (2012 s. 3–9) studie visar att den mentala och psykosociala hälsan bland andra 

generationens invandrare med ursprung från Vietnam är bättre i jämförelse med norska ungdomars och 

andra generationens invandrares mentala och psykosociala hälsa. Detta beror på föräldrarnas starka 

medvetenhet om sina traditioner och värderingar. I det här fallet skulle kunna sägas att respondenterna 
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har en stark I som inte påverkas av omgivningen utan förmår att trotsa omgivningens påtryckningar. 

Familjen är, i det här fallet, en av de faktorer som har betydelse för den delen av jaget som utgör I. 

Jaget hos respondenterna påverkas på fler andra sätt av sina föräldrar. Andra generationens invandrare 

blir medvetna om sitt historiska, sociala och känslomässiga band till ursprungslandet samt sitt modersmål 

genom sina föräldrar. Modersmålet och bandet till ett annat land påverkar jagets I och Me på så sätt att 

Me tar till sig informationen medan I reflekterar över den. Huruvida vetskapen om att ha ett annat ursprung 

och modersmål än majoritetsbefolkningen kan vara stärkande eller hämmande, kan sägas, beror på den 

sociala omgivningen, d.v.s. majoritetssamhället reaktion på det.  

Jaget hos andra generationens invandrare påverkas på så sätt att den delen av jaget som utgör Me gör 

förväntningarna till sina egna. Medan den delen av jaget som utgör I reflekterar och gör bedömningen att 

individen inte tillhör majoritetssamhället  

9.2 Etnicitet en social konstruktion 
 
I tidigare forskning och i vår undersökning finns starka indikationer på att etnicitet är en social 

konstruktion, d.v.s. ingenting som grundar sig på biologiska eller statiska aspekter. Aspekter; såsom språk, 

umgängeskrets, psykosocial hälsa, relation till sina föräldrar och den sociala omgivningen i vår 

undersökning och i tidigare forskning, är starkt kopplade till sociala system och strukturer.  

Socialkonstruktionivsmen är ett teoretiskt perspektiv som förklarar att individen formar sitt synsätt till sig 

själv och andra i interaktionen med varandra (Larsson &Sohlberg 2014 sid 186–188). Ett exempel på detta 

är flerspråkigheten hos andra generationens invandrare. En central faktor för den etniska identiteten hos 

andra generationens invandrare i Straszer avhandling (2011 s. 287–288) är språket. Enligt Straszer är 

språket en av de viktigaste och främsta faktorerna för skapandet och upplevelsen av sin etniska identitet 

hos andra generationens invandrare. Som det redan har nämnts har vår undersökning visat att föräldrarna 

är den viktigaste källan för lärande och kunskap om respondenternas modersmål. Föräldrarna använder 

dagligen modersmålet hemma med sina barn, vilket gör de medvetna om sitt ursprung och modersmål. 

Vetskapen om att ha ett annat modersmål än majoritetsbefolkningen har betydelse för skapandet av den 

etniska identiteten. Med andra ord spelar det mindre roll om och hur ofta modersmålet används. Detta 

innebär att jaget och självbilden påverkas, inte bara av konkreta händelser, utan även abstrakta tänkande. 

Flerspråkigheten är beroende av yttre sociala faktorer, i det här fallet, andra generationens invandrares 

relationer och interaktioner med sina föräldrar och med den sociala omgivningen. Med andra ord är 

etnicitet inte en objektiv verklighet utan en subjektiv konstruktion av verkligheten som delas av en grupp 

människor. Den subjektiva konstruktionen av etnicitet har påtagliga effekter på andra generationens 

invandrares självbild och etniska identitetsskapande. I vår undersökning blev respondenternas upplevelser 

och känslor kring sin egen självbild och identitet negativt påverkade av att deras härkomst, oftast baserat 
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på utseendemässiga drag, blev påpekade och ifrågasatta. Majoriteten av respondenterna gav intrycket av 

att uppleva en känsla av vanmakt. På grund av frågor som’ ’var kommer du ifrån?’’ ’’Du ser inte svensk 

ut’’. De här påpekandena gjordes via språket och tolkades olika av individen och de andra. Det är genom 

språket som andra generationens invandrare tolkar, ger mening och innebörd åt det som sägs i 

interaktionen med andra. I interaktionen mellan individen och majoritetssamhället förmedlas, många 

gånger på ett omedvetet plan, sociala budskap. Ord, meningar och frågor tolkas och får olika innebörd. 

Ett exempel på detta är svaret från en av våra respondenter: 

 

jag var på intervju det var på ett företag jag skulle börja jobba. Sen frågade hon mig var 

jag kommer ifrån på intervjun jag sa från Sverige sen hon frågade igen och vred på frågan 

typ och sa vilka språk pratar du mer än svenska. Jag vet inte om det var viktigt för jobbet 

men frågan kom upp i alla fall. 

 

På arbetsintervjuer är det vanligt att frågan om färdigheter och meriter dyker upp. Flerspråkighet kan vara 

viktiga och meriterande för att kunna kommunicera med kunder från olika delar av världen, särskilt för 

företag med internationella kunder. Frågan om språkkunskaper i det här fallet kan tolkas på tre olika sätt. 

En utomstående kan tolka frågan som neutral. Arbetsgivaren på företaget kan se språkmeriter som en 

resurs för företaget medan individen kan tolka frågan som en påminnelse om sin härkomst och att inte 

vara en del av majoritetssamhället. Det finns en medvetenhet hos respondenten att frågan skulle kunna 

vara viktig för företaget samtidigt som den får respondenten att reflektera över sin härkomst. Jagets Me i 

det här fallet tar emot intrycket medan jagets I bedömer och reflekterar över det. Frågans komplexitet i 

det här fallet förvirrar jaget och individen kan inte bestämma sig för hur frågan ska tolkas. 

Det kan vara svårt att mäta och observera subjektiva värden i ord och siffror men de subjektiva 

upplevelserna har en påtaglig effekt på respondenternas sociala tillvaro, livskvalitet men också självbild 

och identitet. Detta beror, enligt Socialkonstruktionivsmen, på att ord och handling får innebörd och 

mening i interaktionen med andra som sedan tolkas av individen. Andra generationens invandrare i vår 

undersökning, tolkar de ord som uttrycks och handlingar i mötet med andra och utifrån det konstruerar 

sin självbild och etniska identitet.  

Andra generationens etniska identitet skapas i interaktionen mellan de, föräldrarna och 

majoritetssamhället. I mötet blir de medvetna om de sociala budskapen som förmedlas mellan dem. Våra 

respondenter är födda och uppväxta i ett samhälle med vissa normer och värderingar. Ursprungslandet har 

andra normer och värderingar. Alltså pendlar respondenterna mellan två olika kulturella världar. Som det 

har framkommit i vår undersökning finns det en ambivalens hos de flesta respondenterna på grund av att 

de inte riktigt känner sig hemma någonstans. Resultatet av detta, kan sägas, har blivit att de har konstruerat 
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en egen etnisk identitet. De ingår alltså i en egen grupp där medlemmarna är i samma situation, d.v.s. att 

de varken kan identifiera sig med majoritetssamhället och inte heller identifiera sig med sina föräldrars 

bakgrund. På så sätt kan de skapa en känsla av samhörighet och gemenskap med varandra. Oordningen 

som kan uppstå hos jagets I och Me kan mildras och den sociala tillvaron får en struktur. Ett exempel på 

detta är en av våra respondenters berättelse: 

 

Vi invandrare förstår varandra mer och delar samma känsla och upplevelser. Vi alla är lika förvirrade 

och har inget land där vi är 100% accepterade… 

 

Medvetenheten hos respondenten om att dela liknande känslor och upplevelser med varandra gällande sin 

etniska identitet, kan sägas, skapar en känsla av trygghet. De konstruerar en egen gemenskap, en egen 

sammanslutning som en ersättning för saknaden av att ingå i en större helhet, d.v.s. en ersättning för 

ursprungslandet och majoritetssamhället. Känslan av att inte kunna välja mellan sina föräldrars kontra 

majoritetssamhällets normer, värderingar. Känslan av att inte kunna leva upp till de förväntningarna 

respektive har på andra generationens invandrare tvingar de att skapa sina egna sociala verkligheter.  

10.Diskussion  
 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera andra generationens invandrares etniska identitet med 

utgångspunkt i vad som har framkommit i den här uppsatsen. Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka 

och förstå andra generationens invandrares syn på sin egen etniska identitet samt de faktorer som påverkar 

den etniska identiteten.  

Den här uppsatsens resultat står på tre ben, tre huvudsakliga aspekter. Dessa aspekter är Föräldrar, 

individen, majoritetssamhället. Den etniska identiteten hos andra generationens invandrare påverkas av 

och konstrueras i interaktionen med föräldrarna å ena sidan men också majoritetssamhället. Den etniska 

identiteten är en social process som kan förändras över tid. I vår undersökning lyfter respondenterna 

utseendets betydelse för skapandet av den etniska identiteten. Respondenternas berättelser kring 

utseendets betydelse för den etniska identiteten kan uppfattas som att etnicitet är medfödd och biologisk. 

Respondenterna lyfter fram explicit och implicit utseendemässiga skillnader, t.ex. ögonfärg, hårfärg, 

hudfärg mellan olika grupper. Uppfattningen om etnicitet som biologisk och medfödd kan vara 

problematisk eftersom utseendemässiga skillnader kan vara större bland medlemmarna inom en etnisk 

grupp än mellan olika etniska grupper. Uppfattningen kring etnicitet som medfödd och biologisk kan 

anses vara missvisande och oriktig. Dessutom kan en sådan uppfattning innebära att andra viktiga faktorer 

för skapandet av den etniska identiteten förbises. Vår undersökning har visat att faktorer såsom; språk, 

umgänge, föräldrar och majoritetssamhället kan ha inverkan på andra generationens invandrares skapande 
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av sin etniska identitet. Särskilt föräldrar och majoritetssamhället verkar ha betydande inverkan på 

upplevelsen av grupptillhörighet hos andra generationens invandrare. 

Tidigare forskning (Abebe & Link & Hjelde 2012, Kamali 1999) och även vår undersökning visar att 

föräldrarna spelar en viktig roll för andra generationens invandrares känsla och upplevelse av tillhörighet 

och sin etniska identitet. Samtidigt framkommer betydelsen av majoritetssamhället för skapandet av den 

etniska identiteten. Föräldrar men också majoritetssamhället är centrala faktorer för skapandet av den 

etniska identiteten hos andra generationens invandrare. Även om majoritetssamhällets normer, 

värderingar och traditioner skiljer sig från föräldrarnas normer värderingar och traditioner behöver detta i 

sig inte vara negativt. Det skulle kunna vara stärkande och berikande för andra generationens invandrare 

att ha kunskap om olika kulturers normer och värderingar då de kan förhålla sig till, knyta kontakter och 

förstå andra etniciteter på ett djupare plan.  

Det som verkar vara problematiskt och så småningom leda till upplevelsen av rotlöshet är känslan hos 

andra generationens invandrare av att behöva göra ett val mellan föräldrarnas normer och värderingar å 

ena sidan men också majoritetssamhällets normer och värderingar. På detta sätts skapas motstridiga 

budskap som förvirrar jaget hos andra generationens invandrare. Detta leder oss till tanken; om det är 

nödvändigt att behöva göra ett val? Det är inte helt omöjligt att skillnader i olika kulturer, normer och 

värderingar kan integreras och på så sätt minimera eller helt eliminera känslan av rotlöshet. Dock kan 

individen inte på egen hand integrera skillnaderna i olika kulturer och värderingar eftersom denne är 

beroende av samspelet med andra, främst sina föräldrar och majoritetssamhället för att åstadkomma detta. 

Föräldrarnas roll skulle kunna vara att inte ensidigt föra vidare information om sitt ursprungsland, dess 

traditioner och värderingar. Föräldrarna bör också uppmuntra och främja sina barn att ta till sig 

majoritetssamhällets normer och värderingar. Majoritetssamhällets roll skulle kunna vara att i 

interaktionen med andra generationens invandrare ge större utrymme åt de att själva definiera sina egna 

känslor kring sin etniska identitet. För att göra detta blir språket en väsentlig faktor, t.ex. vad som sägs 

och hur det sägs men framför allt vilka känslor och reaktioner av det som sägs väcks hos andra 

generationens invandrare.  

Vår undersökning och även tidigare forskning (Straszer 2011) visar att modersmålet är en viktig faktor 

för andra generationens invandrares skapande av den etniska identiteten. Språket har dock, utöver 

vetskapen om sitt modersmål som gör individen medveten om sitt ursprung, en annan central betydelse 

för skapandet av den etniska identiteten. Utseende, normer, värderingar och traditioner får betydelse först 

när de formuleras i ord och meningar. Språket är ett nödvändigt verktyg för att kunna uttrycka sina inre 

tankar, känslor och göra sig förstådd men också för att förstå sig på andra i sin sociala omgivning.  Språket 

handlar inte bara om att förstå och göra sig förstådd. Språk handlar också om vilka och hur ord och 

meningar uttrycks men framförallt hur mottagaren tolkar budskapet. När det gäller andra generationens 
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invandrare i vår undersökning och i tidigare forskning behärskar majoriteten av de obehindrat sitt 

modersmål men också svenska språket. Dock har språket i deras fall andra betydelser mer än att kunna 

göra sig förstådda och förstå andra. Exempelvis kan frågor som’ ’var kommer du ifrån’’ eller’ ’vad pratar 

du för språk’’ leda till att andra generationens invandrare känner sig främmandegörande eftersom frågorna 

skulle kunna tolkas som exkluderande. Dessa ovanstående frågor ställs oftast av nyfikenhet och kan vara 

helt oskyldiga. Dock kan jaget hos andra generationens invandrare, oftast omedvetet, tolka frågan som’’ 

du kommer inte härifrån’’ eller’’ du pratar ett främmande språk’’.   

Frågor som ’’var kommer du ifrån?’’ eller ’’vad pratar du för språk?’’  kan också tolkas av andra 

generationens invandrare som att det finns en specifik plats och ett specifikt språk som individen förväntas 

att svara på. Etniciteten förknippas med andra ord med en geografisk plats som inte är här och nu samt ett 

språk som inte är majoritetssamhällets språk. Dock kan det vara så att individen identifierar sig, inte bara 

med en, utan med flera olika platser. Det är inte helt ovanligt att en person identifierar sig först och främst 

med sitt eget bostadsområde senare sin stad men när frågan om härkomst dyker upp är det vanligt att 

svara, inte bostadsområdet, sin stad utan sitt land. Något som förbises i sådana sammanhang är 

upplevelsen och känslan hos andra generationens invandrare gällande sin etniska identitet. Istället för 

frågan om platsen skulle frågan om upplevelsen och känslan av sin etniska identitet vara mer relevant 

eftersom den etniska identiteten bygger i mångt och mycket på en känsla och en upplevelse av 

grupptillhörighet. 

Avslutningsvis bör påpekas att vår undersökning endast gäller 6 personer. Detta innebär att vår 

undersökning inte går att generalisera eftersom respondenterna är för få i antal. Även med ett större antal 

respondenter skulle det vara svårt att göra en generalisering eftersom respondenternas upplevelser, åsikter 

och känslor kan ändras beroende på situation, kontext och tid. Det skulle även vara svårt, för att inte säga 

omöjligt, att genomföra vår undersökning med ett större antal respondenter eftersom flera respondenter 

skulle kräva betydligt mer tid och resurser för intervju och transkribering. 

Även om det inte går att generalisera resultatet, har vår undersökning bidragit till en djupare förståelse 

kring skapandet av den etniska identiteten hos våra respondenter. Vi har även kunnat dra intressanta 

slutsatser. 
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11.Slutsats 
 
Våra frågeställningar var följande: 

 • Hur ser andra generations invandrare på sin egen etniska identitet i det svenska samhället? 

 • Vilka faktorer påverkar skapandet av den etniska identiteten hos andra generationens invandrare? 

Vi anser att vår undersökning har gett svar på våra frågeställningar. Vår undersökning visar att andra 

generationens invandrare ser på sin etniska identitet i det svenska samhället som tudelad. Den sociala 

omgivningen har en stark inverkan på hur andra generationens invandrare ser på sin etniska identitet. 

Undersökningen visar att det är i interaktionen mellan föräldrar - individ – sociala omgivningen som den 

etniska identiteten framträder och individen blir medveten om sin etnicitet. 

Det finns många faktorer som tycks ha inverkan på andra generationens invandrares etniska identitet. 

Medvetenheten om sin flerspråkighet, sitt ursprung i ett annat land, föräldrarnas traditioner och normer 

kontra majoritetssamhällets normer och förväntningar. Allt detta tycks påverka skapandet av den etniska 

identiteten hos andra generationens invandrare. De faktorer som framkommer i tidigare forskning som 

har en inverkan på skapandet av den etniska identiteten hos andra generationens invandrare bekräftas 

också i vårt resultat. Till skillnad från tidigare forskning framkommer utseendet som ytterligare en faktor 

i vår undersökning som har en inverkan för skapandet av den etniska identiteten hos andra generationens 

invandare.  

Slutsatsen vi kan dra här är att det finns en ambivalens och rotlöshet hos andra generationens invandrare. 

Detta kan bero på att de pendlar mellan två olika kulturella världar som, inte sällan, kan vara oförenliga. 

Vidare drar vi slutsatsen att en känsla av samhörighet med ett kollektiv samt en känsla av att vara en del 

av en större helhet är stärkande och positiv för respondenternas självbild. Respondenternas kluvenhet och 

rotlöshet kan alltså bero på saknaden av känslan av tillhörighet med en större helhet.  
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12. Förslag på vidare forskning 
 
Utifrån vad som har framkommit i vår undersökning och tidigare forskning skulle det vara intressant att 

undersöka den etniska identiteten hos adopterade personer. Enligt vår erfarenhet och kunskap finns det 

obefintlig forskning om adopterade och deras etniska identitet. Den här gruppen är intressant ur flera 

synvinklar. De har, till skillnad från andra generationens invandare, inte påverkats av sina biologiska 

föräldrar på samma sätt. Dessutom är modersmålet inte lika tydligt existerande som det är för andra 

generationens invandrare. Det skulle kunna sägas att för adopterade personer är det endast vetskapen om 

sin härkomst som skulle kunna vara väsentlig för den etniska identiteten hos gruppen. Det skulle vara 

intressant att undersöka hur stor betydelse som vetskapen i sig om härkomst, har för inverkan på 

adopterades upplevelser kring sin etniska identitet. 
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13.Bilagor  
13.1 Bilaga 1 
 

Inledningsfrågor 

1-Ålder?  

2-  Berätta lite kort om dig själv… (familj, sysselsättning, utbildning)  

 

Tema 1: Individen 

3-Vad har du för kunskaper om ditt ursprungsland? (Exempelvis; kultur, språk, historia, geografi) 

Om du har kunskaper, var har du fått de ifrån? (föräldrar, skola) 

om du inte har kunskaper, vad beror det på, tror du? 

 

4-Har du åkt till ditt ursprungsland någon gång? 

 

Om ja, hur ofta händer det och hur kändes det? 

om inte, hur kommer det sig att du inte har åkt? 

 

5-Hur ser din umgängeskrets ut?  (vänner, kollegor)  

 

6-hur viktigt är det för dig vilket land dina vänner/kollegor kommer ifrån? 

 

7-Upplever du att din etniska identitet påverkas beroende på vilken plats du befinner dig på? t.ex. om du 

är utomlands? Hur känns det då? 

 

8-Upplever du att du behandlas annorlunda på grund av ditt utseende i Sverige? 

Om ja, minns du i vilken situation? Hur kändes det? 

 

Tema 2: Föräldrar  

 

 9-Vilket språk använder dina föräldrar hemma? Svenska? modersmål?    

 

10-Anser du att dina föräldrars härkomst har varit bidragande faktor för hur du ser på ditt liv och det 

svenska samhället?  

Om ja, på vilket sätt? 
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Om nej, Vad kan det bero på? 

11-  Tycker du att dina föräldrar är inkluderade i det svenska samhället? 

 Om ja, Kan du ge exempel på deras delaktighet? 

Om nej, vad kan det bero på? 

 

Tema 3: Samhället (Arbetslivet/utbildning) 

 

12-På vilket sätt upplever du att din härkomst har haft betydelse i arbetslivet eller skolan? 
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13.2 Bilaga 2 
 
Informationsbrev till intervjupersoner 
 
Uppassarens titel: ATT VANDRA MELLAN TVÅ KULTURELLA VÄRLDAR 
  
Hej! 
 

Vi är två studenter som heter Bawar Ahmed & Barwa Jalal som studerar på termin 6 på 

socionomprogrammet på Södertörns Högskola. I utbildningen ingår det att genomföra en studie (C-

uppsats) som kommer att presenteras skriftligt och digitalt och ligga grund till vår kandidatexamen. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och få en förståelse för andra generationens invandrares 

etniska identitet och självbild. Vidare är syftet att ta reda på de faktorer som kan påverka skapandet av 

den etniska identiteten hos andra generationens invandrare. För att uppnå syftet utgår vi från två 

frågeställningar. 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras på en plats och tid som, du som 

respondent får bestämma. Intervjun kommer att spelas in och kan även komma att skrivas ut i text. Den 

beräknade tiden för intervjun tar omkring 30–45 minuter. Intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt enligt sekretesslagen. Detta innebär att du som deltagare i vår studie kommer att vara 

anonym. Din medverkan till denna studie är frivillig och kan avbrytas när som helst utan någon förvarning. 

Om du väljer att acceptera till att medverka i studien kommer vi (Bawar & Barwa) att kontakta er via 

telefon eller mail för att bestämma en tid för genomförandet av intervjun. 

Har du vidare frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av dig till oss via telefon eller mail. 

Med Vänliga Hälsningar                                                       

Bawar & Barwa 
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