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Abstract  

 

Today´s swedish society consists of an ethnic and cultural variety which can also lead to a lot 

of challenges surrounding social integration. These challenges can express themselves in 

various of ways, but often resulting in an inclusion or exclusion of ethnic minorities. The 

immigration politics around year 1979 was to a great extent distinguished by equality, 

freedom and cooperation which enabled immigrants the right to keep their cultural identity 

and language. The children to the immigrants grow up in two cultures- their original culture 

and the swedish culture. The aim with this study is to investigate the different social roles 

immigrant youths construct in relation to the categories “swede” and “immigrant”, as well as 

in relation to the different cultural environments in which they are included. Theories like 

segregation, discrimination and Goffman´s dramaturgical role theory are used in this paper 

together with previous research about “third cultural individuals” and youths living in two 

different cultural worlds. We used a thematic analysis of the gathered empirical data 

consisting of four interviews. The result indicate that youths with at least two foreign born 

parents identify themselves both as “swedes” and as “immigrants”. They also identify 

themselves both as “swedes” and as an albanian, kurd, syrian respective a montenegrin. The 

result that emerged is that they felt like they need to play a role in order to be accepted in 

environments where they are among swedes and at work. They feel like they have to talk and 

behave like a “swede”.  

 

Title: To live with two cultures- A qualitative study about identity construction among youths 

who are included in two cultural worlds. 

Authors: Anela Koljenovic and Sirvan Cetinkaya 

Number of words: 13876 

Key words: Identity, culture, immigrant, swede, role 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning  

 

Dagens svenska samhälle består av en mängd olika kulturer som leder till många utmaningar 

kring social integration. Dessa utmaningar kan uttrycka sig på olika sätt men oftast resulterar 

det i en inkludering eller uteslutning av etniska minoriteter. År 1979 kännetecknades 

immigrationspolitiken i stor utsträckning av jämlikhet, frihet och samarbete som gjorde det 

möjligt för invandrare att behålla sin kulturella identitet och språk. Barnen till dessa 

invandrare växer upp med två kulturer- deras ursprungliga kultur och den svenska kulturen.  

Syftet med denna studie är att undersöka de olika sociala roller invandrarungdomar 

konstruerar i förhållande till kategorierna “svensk” och “invandrare” samt i relation till de 

olika kulturella miljöer de ingår. Teorier som segregering, diskriminering och Goffmans 

dramaturgiska rollteori används i denna artikel tillsammans med tidigare forskning om ”tredje 

kulturella individer” och ungdomar som lever i två olika kulturella världar. Vi använde en 

tematisk analys av insamlade empiriska data, bestående av fyra intervjuer. Resultatet 

indikerar att ungdomar med minst två utlandsfödda föräldrar identifierar sig både som 

”svenskar” och som ”invandrare”. De identifierar sig också både som "svenskar" och som en 

albansk, kurd, syrian respektive montenegrin. Resultatet som kom fram är att de kände att de 

måste spela en roll för att bli accepterade i miljöer där de är bland svenskar och på jobbet. De 

känner att de måste prata och bete sig som en ”svensk”. 

 

Titel: Att leva med två kulturer - En kvalitativ studie om identitetskonstruktion bland 

ungdomar som ingår i två kulturvärldar. 

Författare: Anela Koljenovic och Sirvan Cetinkaya 

Antal ord: 13876 

Nyckelord: Identitet, kultur, invandrare, svensk, roll 
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1.1 Inledning  

Den ökade globaliseringen har bidragit till en ökad etnisk och kulturell mångfald som har 

blivit tydligare i flera samhällen runt om i världen. De konsekvenser som den etniska och 

kulturella mångfalden kan leda till är problem kring social integration (Hamamura 2017, 

s.184). På individnivå innebär social integration att medlemmar inom etniska 

minoritetsgrupper inkluderas eller exkluderas på olika sätt i samhället.  

Hur ser då integrationen ut för immigranter i Sverige? Det fanns knappt 24 000 utlänningar i 

Sverige år 1939 men detta ändrades snabbt efter andra världskriget. År 2015 var 16 procent av 

Sveriges befolkning född utomlands, vilket motsvarar ungefär 1,6 miljoner människor. 

Ungefär hälften av dem kommer ursprungligen från ett europeiskt land (migrationsinfo.se 

2016). Följden av efterkrigstidens ökade migration blev en etnisk, religiös och språklig 

mångfald. Den moderna svenska invandringspolitiken började utvecklas efter år 1945 och i 

praktiken drevs en assimilationspolitik med uppfattningen att de som immigrerat till Sverige 

skulle bli svenskar så snart som möjligt (Burns et.al. 2007 s.27). År 1979 ändrades detta 

synsätt, målen inom invandrar- och minoritetspolitiken var jämlikhet, valfrihet och 

samverkan. Riksdagen gav även invandrare rätt att bevara sitt språk och sin kulturella identitet 

(Ibid.).  

En del av ”Invandrarbarn”, ”andra generationens invandrare”, har sämre förutsättningar för 

utbildning, växer i stor utsträckning upp i rotlöshet och växer framförallt upp i två kulturer- 

sin ursprungskultur och den svenska kulturen (Deniz & Perdikaris 2000, s.11). Dessa 

individer har föräldrar som har invandrat till Sverige, vilket innebär att de med hög 

sannolikhet påverkas både av den svenska kulturens och ursprungskulturens värde- och 

normsystem (Ibid.). Dessa två värde- och normsystem har inga fasta gränser och är inte 

åtskilda, de kan vara samma eller skilja sig mer eller mindre beroende på sammanhang och 

situation, menar vi 

Det är denna målgrupp och problemområde som vi vill undersöka i vår studie. Vi antar att 

denna målgrupp oftast hamnar i kulturella miljöer som de strävar efter att “passa in” i, vilket 

kan vara problematiskt och detta finner vi intressant att studera. Deniz och Perdikaris (2000, 

s.15) skriver att den komplexa och konfliktfyllda sociala verklighet som 

”invandrarungdomar”  lever i behöver och förtjänar att studeras. Problemområdet behöver 
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belysas och det är ett allmänt intresse ur sociologiskt och psykologiskt perspektiv. Vi har 

samma ambition och mål med vår studie. 

I syfte att få en djupare förståelse om det sociala fenomen som vi undersöker behöver vi få 

kunskap om vilka underliggande mekanismer och strukturer som genererar det sociala 

fenomenet processen, identitetskonstruktion. Detta kommer vi att göra genom att koppla 

resultatet till olika teorier om social integration i form av inkludering och exkludering. 

Exempel på fenomen/mekanismer som kan ge oss en djupare förståelse för vårt 

problemområde är fenomen såsom segregation och diskriminering. 

Huvudfokus i vår studie är att undersöka hur samhället/omgivningen har för påverkan på 

målgruppens identitetskonstruktion och för att göra detta behöver vi studera hur 

omgivningens syn på integration och “invandrare” ser ut.  Vi vill även fokusera på hur 

samspelet mellan vår målgrupp och omgivningen ser ut. Därmed kommer studien att utgå från 

ett mesoperspektiv och ett helhetsperspektiv. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka de olika sociala roller, svenskfödda personer med 

utländsk bakgrund, konstruerar i relation till kategorierna “svensk” och “invandrare”, samt i 

relation till de olika kulturella miljöer de ingår i.  

 

1.2 Frågeställningar  

 
 Hur upplever personer med utländsk bakgrund att omgivningen betraktar dem i 

förhållande till kategorierna “svensk” och “invandrare”? 

 Hur utvecklar personer med utländsk bakgrund sin identitet i de två olika kulturella 

världar de eventuellt lever i? 

1.3 Avgränsningar 

Den här studien är begränsad till att undersöka vilka sociala roller, svenskfödda personer med 

två utrikesfödda föräldrar, konstruerar. I studien undersöks unga vuxna mellan 25 till 30 år. 
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1.4 Studiens centrala begrepp  

Innan vi sätter igång arbetet är det viktigt att definiera begrepp inom vårt fokusområde i syfte 

att skapa tydlighet.  

 

1.4.1 Invandrare 

Det första begreppet är då “invandrare” som kan vara svårt att definiera eftersom den kan ha 

många olika definitioner. Dessa termer som används för begreppet invandrare kan till 

exempel vara medborgarskap, födelseland eller vistelsetid i Sverige. Dem nämnda termerna 

utgår från objektiva kriterier (Ds 2000, s. 19). En person som har för avsikt att stanna i 

Sverige under minst ett år samt har uppehållstillstånd registreras som invandrare. 

Benämningen var avsedd att vara tillfällig men istället har den blivit permanent som följer 

människor livet igenom (Ibid.).  

Ytterligare en dimension av begreppet ”invandrare” som har utvecklats på senare år är, första- 

och ”andra generationens invandrare”. ”Andra generationens invandrare” är egentligen inte 

”invandrare”, utan barn till någon som invandrat (Magnusson Turner 2008, s.13). Denna 

målgrupp är född i Sverige och bör inte kallas för ”andra generationens invandrare”. Att kalla 

dessa personer för ”invandrare” kan leda till att de känner sig utanför, att de varken tillhör 

Sverige eller det andra landet (Regeringen.se). 

I vår studie kommer vi att undvika att använda begreppen ”invandrare”, ”andra generationens 

invandrare” och ”invandrarungdomar”. Vi kommer framförallt att undvika att använda 

begreppen i vår analys- och diskussionsredogörelse, alltså i samband med redogörelsen av 

våra tankar och tolkningar. Användingen av begreppen kommer endast att ske då vi vill 

hänvisa till något som våra respondenter har uttalat och då vi vill referera till källor som 

använder dessa begreppsjälva källorna vi referarar till använder sig av dessa begrepp. Vi 

kommer då att använda oss av dettssa begrepp med citationstecken eftersom att vi antar att 

omgivningen i stor utsträckning betraktar målgruppen som ”invandrare” och ”andra 

generationens invandrare”, trots att de i princip inte är det eftersom att de är födda i Sverige. 

 

Ett annat begrepp i detta sammanhang är, “utländsk bakgrund”. Det avser antingen utrikes 

födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Dessa olika dimensioner av 

begreppet innebär att kategorin invandrare är skapad i ett socialt och kulturellt sammanhang 

och är därmed föränderlig (Ibid.). 
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1.4.2 Kultur 

Ett annat begrepp som är viktigt att definiera är begreppet kultur som Moore & Barker (2012) 

definierar som följande: 

“…view of culture as a self-sustaining system that reproduces itself through communication 

and that consists of meanings, beliefs, values, and norms that guide behavior” (s. 554).  

Mot denna bakgrund kan vi säga att aspekter som går under kulturbegreppet kan vara 

politiska, sociala, religiösa och ekonomiska. Moore & Barker (Ibid.) menar att begreppet 

kultur kan betyda allt från religion, traditioner och sedvänjor eller vilken livsstil man har.  

Utifrån dessa definitioner av begreppet kultur kan vi ställa frågan om vilken betydelse och 

påverkan dessa aspekter har i respondentens identitetskonstruktion   

Vi vill förtydliga att kultur inte är något statiskt och oföränderligt, utan det är ett värde- och 

normsystem som skapas av människors interaktion med varandra. Kultur är alltså något 

flyktigt och föränderligt, med inga fasta gränser. Vi vill betona att vi inte utgår från att den 

svenska kulturen och informantens ursprungskultur är åtskilda värde- och normsystem, utan 

det är värde- och normsystem som informanten likväl kan kombinera och komplettera med 

varandra, menar vi. 

 Hur ser då relationen ut mellan kultur och identitet? Vi kommer att förklara detta när vi 

definierar begreppet identitet (kollektiv identitet). 

 

1.4.3 Identitet 

Ett ytterligare begrepp som vi vill definiera är begreppet identitet. Vår huvudfokus i studien är 

att undersöka hur identiteten konstrueras och för att lyckas med detta behöver vi först 

definiera vad begreppet innebär. Identitet är ett mångtydigt begrepp med många olika 

innebörder. Identitet behandlas ur psykologiskt, socialt psykologiskt, sociologiskt och 

socialantropologiskt perspektiv (Deniz & Perdikaris 2000, s.41). Den kan delas in i bl.a. 

individuell- och kollektiv identitet.  

Kollektiv identitet bygger på mentala föreställningar om gemenskap och likhet. Den bygger 

ofta på en känsla av ett likhetstänkande som exempelvis samma intressen, målsättningar och 

erfarenheter (Hammaren & Johansson 2011, s.40).  Kollektiv identitet har även en handfast 

sida som handlar om språk, historia, lagar, politik och ekonomi. Sammanfattningsvis handlar 

det om individens sätt att definiera och identifiera sig själv genom att hen identifierar sig med 

sociala kategorier som hen anser sig tillhöra. Identifieringen med andra kan ske på tre sätt; 

med viktiga personer i ens liv (t.ex. föräldrar, vänner, syskon), med referensgrupp och det 

tredje sättet är att identifiera sig med sociala kategorier, t.ex. etnisk grupp (Ibid.).  
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Mot denna bakgrund får vi förståelse för att det finns personer som identifierar sig med en 

viss kultur och därmed upplever gemenskap när de befinner sig bland människor som har 

samma kulturella bakgrund som dem själva. Som vi skrev tidigare handlar kultur om livstilar, 

värderingar, trosuppfattningar och normer. Att identifiera sig med en viss kultur innebär alltså 

att man konstruerar en kollektiv/kulturell identitet., och som vi skrev om kultur menar vi att 

även den kollektiva identiteten är flyktig.  

Ytterligare ett begrepp inom det mångtydiga identitetsbegreppet är individuell identitet. 

Individuell identitet handlar istället om den unika identiteten som individen har och som 

individen upplever skiljer hen från andra människor. 

 

...identitet måste ha att göra med att vara en och samma, men även att vara en och samma på 

visst sätt som skiljer mig från andra människor. Identitetsbegreppet innefattar således både 

kontinuitet i tid och rum och individualitet, d.v.s. att inte vara utbytbar (Deniz & Perdikaris 

2000 s.42). 

 

 Det finns dessutom något som kallas för social identitet. Social identitet innebär att andra 

identifierar eller definierar en individ utifrån sociala kategorier och attribut såsom kön, ålder, 

yrke, etniskt ursprung, nationalitet eller religiös tro (Ibid.).  

 

1.4. 4 Etnicitet 

Hylland (2000) definierar begreppet etnicitet på följande sätt; 

 

Etnicitet är en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar sig själva som 

kulturellt avskilda från medlemmar av andragrupper med vilka de har ett minimum av 

regelbunden interaktion. Etnicitet kan alltså också definieras som en social identitet... 

(s.22) 

Utifrån den ovanstående definition av begreppet etnicitet kan vi konstatera att människors 

födelseland inte har någon betydelse, utan etnicitet handlar egentligen om människors 

bakgrund i en rad olika bemärkelser såsom språk, kultur och annat. Etnicitet handlar alltså om 

tillhörigheter genom attribut som bl.a. språk, kultur och ursprung. Dessa attribut är tilldelade 

och inte förvärvade. Vi anser att det är viktigt att vi förstår vad etnicitet innebär för att på så 

sätt kunna förstå hur individer med utländsk bakgrund identifierar sig och förhåller sig till 

begreppen “svensk” och “invandrare.” Vi finner det intressant att lyssna på respondenternas 
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förklaringar till varför de eventuellt upplever sig som “svenskar” eller “invandrare”, eller 

både och. 

 

1.4. 5 Etniska svenskar 

Nu när vi har förklarat begreppen “invandrare” och etnicitet blir det lättare för oss att förklara 

begreppet “etniska svenskar”. I vår resultat- och analysdel kommer ni att stöta på begreppet 

“svenskar” och när vi använder detta begrepp syftar vi på personer som är “etniska svenskar”, 

alltså personer som är födda i Sverige och som har svenskt ursprung/påbrå.  

Vi menar att detta blir viktigt att förklara eftersom att det tydliggör varför respondenterna 

exempelvis svarar att de upplever att omgivningen betraktar de som “invandrare” och inte 

som “svenskar”. Vi kommer att använda oss av begreppet med citationstecken eftersom att vi 

inte vill förstärka tankesätt som finns i samhället om, “svenskar” och “icke-svenskar”.  

 

1.6 Disposition av texten 

Uppsatsen har delats i sex olika kapitel. I kapitel 1 presenteras bakgrunden till studien samt 

vad det är som ska undersökas. I kapitel 2 redogörs studiens tidigare forskning inom 

forskningsområdet. I kapitel 3 redogörs olika teorier som vi kommer att använda i analysen av 

våra resultat. I kapitel 4 presenteras studiens metod samt hur resultat har insamlats och 

analyserats. I kapitel 5 redogörs studiens resultat och analys. I kapitel 6 formulerar vi 

slutsatser, diskuterar kring vår studie och tills sist ger vi förslag på vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi först att redogöra för hur vi gick tillväga för att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar inom vårt forskningsområde. Därefter presenterar vi tidigare studier 

som har gjorts inom området och som vi kommer att dela in i tre rubriker. Dessa är; “Kulturell 

identitet och känsla av tillhörighet”, “Attityder mot det främmande” och “Ett liv mellan två 

världar”. 

För att finna relevant tidigare forskning började vi med att söka på begrepp inom vårt 

forskningsområde. Vi sökte på Södertörns högskolas databas, Söderscholar. Begreppen vi 

sökte på var bland annat identitet, kultur, språk, etnicitet, ”andra generationens invandrare” 
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osv. Syftet är att undersöka hur personer med utländsk bakgrund identifierar sig utifrån 

kategorierna “invandrare” och “svensk”, och därför valde vi att söka på just dessa begrepp.   

Målgruppen som vi vill studera är unga vuxna som är födda i Sverige och har två utrikesfödda 

föräldrar. Ett liknande begrepp till denna målgrupp är “andra generationens invandrare”. På 

detta sätt försökte vi finna liknande begrepp för att få fler sökträffar.  

Vi använde oss av vetenskapliga artiklar som har ett liknande forskningsområde som vi har i 

vår studie. De vetenskapliga artiklarna som vi har valt handlar om den målgrupp som vi 

undersöker, alltså svenskfödda personer med utländsk bakgrund, identitet och kultur, samt 

förhållandet mellan dessa. 

Ett annat relevant begrepp är integration. Vi sökte efter vetenskapliga artiklar som behandlar 

begreppet och som samtidigt ger oss kunskap om vad olika sociala grupper i samhället har för 

attityder gentemot integration av “invandrare”. Vi ville använda oss av en artikel som kan 

säga oss om hur omgivningen ser på “invandrare” och “andra generationens invandrare”. Vi 

sökte dessutom efter artiklar som problematiserar begreppet identitet. 

 

2.1 Kulturell identitet och känsla av tillhörighet 

Artikeln “Confused or multicultural: Third culture individuals´ cultural identity” handlar om 

individer som växer upp i flera kulturer och hur identitetskonstruktionen ser ut hos dessa. 

Författarna Moore och Barker använder sig av en kvalitativ metod i form av djupgående 

intervjuer med 19 deltagare från sex olika länder och med olika kulturella erfarenheter. Moore 

och Barker (2012, s.153) centrala frågor i studien är hur deltagarna upplever identitet, 

tillhörighet, multikulturalism, interkulturell kommunikation kompetens samt för- och 

nackdelar med att växa upp i olika kulturer. Den teori som författarna utgår från är teorin om 

tredje kulturell identitet och multikulturalism. 

Denna artikel är relevant för vår studie eftersom att författarna behandlar och studerar den 

komplexitet som individer kan uppleva till följd av att ha växt upp i olika kulturer. De gör 

detta genom att bl.a. behandla begreppet, identitet, vilket även är centralt i vår studie då vi 

studerar sociala roller som är en del av en identitetsprocess/konstruktion. 

Moore och Barker (2012, s.153) skriver att dagens barn och ungdomar är kända för att vara 

kulturella hybrider till följd av globaliseringen. Globaliseringen har lett till utvecklingen av 

transport och kommunikationsteknologin (Ibid.). De geografiska gränserna har blivit alltmer 

otydliga. Dessa barn kallas för tredje kulturens barn och till dessa tillhör personer som har 

spenderat en stor del av deras utvecklingsår “utanför” deras föräldrars kultur. Trots att dessa 
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personer har erfarenhet av flera olika kulturer, upplever de en större tillhörighet till andra med 

liknande bakgrund (Moore & Barker 2012, s.553).  

Det som är speciellt med tredje kulturens individer är att de rör sig mellan olika kulturer under 

identitetsprocessen. De blir multikulturella när de kombinerar hemkulturen med värdkulturen. 

Detta leder till att de utvecklar en tredje kultur. En del forskning inom detta fält tyder på att 

tredje kulturens individer kan uppleva svårigheter med att sin identitetskonstruktion och med 

sin känsla av tillhörighet då individen kan uppleva rotlöshet (Moore & Barker 2012 s.554). 

Forskning inom bikulturalism och multikulturalism tyder på att det är möjligt att bibehålla 

flera kulturella identiteter och känna sig hemma i mer än en kultur. 

Kulturell anpassning är en tvådimensionell- socialisationsprocess. Den ena processen innebär 

anpassning till ursprungskulturen och den andra processen innebär anpassning till 

värdkulturen (Moore & Barker 2012, s.554). Det är möjligt för individen att vara högt 

socialiserad till en, båda eller ingen av kulturerna. Enligt den kulturella anpassningsmodellen 

kan individer vara högt socialiserade i både sin hemkultur och värdkulturen. Individen kan 

uppleva en känsla av tillhörighet till två kulturer utan att kompromissa sin kulturella identitet 

(Ibid.). 

Resultaten som framkommer i studien är att tredje kulturella individers har förmågan att skifta 

identiteter beroende på kulturella kontexter. De har förmågan att blanda olika kulturer till en 

enda identitet, att uppleva brist på tillhörighetskänsla och har förmågan att uppleva både 

fördelar och nackdelar med tredje kulturell erfarenhet (Moore & Barker 2012, s.557). En 

intervjuperson uppger att hen i vissa omständigheter tänker som en tysk och i andra 

omständigheter tänker hen som en britt. En annan intervjuperson menar att man uppför sig på 

olika sätt beroende på var man befinner sig (Ibid.). Enligt resultaten framkommer det även att 

intervjupersonerna beskriver deras identitet som en blandning av de olika kulturer de har levt i 

och att det finns både för- och nackdelar med att ha en blandad kulturell identitet. En nackdel 

som intervjupersonerna nämner är känslan av rotlöshet (Moore & Barker 2012, s.558). 

Fördelarna som de flesta av intervjupersonerna upplever är man har lätt att anpassa sig, kan 

tala flera språk, vara medveten om olika kulturer, har en bredare världssyn och förmågan att 

ha ett öppet sinne (Ibid.). 

 

2.2 Attityder för det ”främmande” 

Artikeln “Do Attitudes Towards the Integration of Immigrants Change Over Time? A 

Comparative Study of Natives, Second-Generation Immigrants and Foreign-Born Residents in 
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Luxembourg”, handlar om de attityder som finns till ”invandrare” och multikulturalism. 

Callens, Valentova och Meuleman (2013, s.135) studerar attityden till integrationen av 

”invandrare” i Luxemburg som hade den högsta andelen ”invandrare” i Europa då studien 

genomfördes. Vi valde att använda denna studie trots att är den är genomförd i ett annat land 

eftersom att vi anser att även Sverige har en hög andel ”invandrare” om man jämför med 

andra europeiska länder. Både Luxemburg och Sverige är medlemmar i EU och båda länder 

har ett liknande politiskt system, menar vi. Vi anser att vår studie inte kommer påverkas 

negativt till följd av användningen av artikeln i vår analysdel.  

Författarna av artikeln studerar attityden till integration av ”invandrare” genom att bl.a. 

studera integration utifrån två aspekter. Dessa två aspekter är; attityden gentemot assimilation 

och attityden gentemot multikulturalism samt hur dessa attityder varierar mellan olika 

grupper av landets befolkning (Callens, Valentova & Meuleman 2013, s.135). De grupper 

som författarna jämför mellan är ursprungsinvånare och invånare med utländsk bakgrund.  

 

Denna artikel är relevant för vår studie eftersom att den behandlar den aspekt som utgår från 

hur omgivningen ser på integrationen av ”invandrare”. De centrala frågorna i artikeln är; 

Vilka attityder det finns kring synsättet att ”invandrare” bör avlägsna sig från sin kulturella 

identitet och identifierar sig med den “nya” kulturen (assimilation), samt vilka attityder det 

finns kring synsättet att respektera att det finns många olika kulturer (multikulturalism). 

Författarna studerar dessutom hur ”andra generationens invandrare” ser på dessa två aspekter 

av integration (Callens, Valentova & Meuleman 2013, s.135).  

Enligt författarna har integrationen två sidor. Den ena sidan är social integration och handlar 

om relationerna mellan aktörerna som ska fungera ihop i en viss social ordning. Den andra 

typen är systemintegration och här handlar det om exempelvis att organisationer, rutiner, 

regler och ekonomi bör anpassas för att kunna fungera ihop. Skillnader mellan social 

integration och systemintegration är identiska med skillnader mellan individ och samhälle. På 

individnivå hänvisar social integration till olika modell för att inkludera eller utesluta 

människor från etniska minoriteter i samhället. Dessa integrationsmodeller består av 

multikulturalism, assimilering, marginalisering och segmentering (Ibid. s.137) 

Vidare utvecklar författarna vilka attityder som ”invandrare” har till det ursprungliga folket 

och vilka attityder ursprungliga folket har till ”invandrare”.  

Resultaten som framkommer i studien är att attityden till integrationen av ”invandrare” skiljer 

sig signifikant mellan de olika sociala grupperna i samhället. Ursprungsinvånare är mer 

positiva till assimilationsmodellen jämfört med invånare som är födda utomlands och jämfört 
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med ”andra generationens invandrare” som har två utrikes födda föräldrar. De sistnämnda 

grupperna är mer positiva till integration i form av multikulturalism (Ibid. s.135).  

Resultaten som författarna presenterar är intressant för vår studie eftersom att omgivningens 

syn på en individs livsstil, religiösa tro och kultur kan påverka vilken roll individen intar i 

olika kulturella miljöer och därmed hur hen identifierar sig själv.  

Metoden som används i studien är regressionsanalys för assimilationsskalan och 

multikulturalism skalan. De har undersökt interaktionseffekterna mellan dessa självständiga 

variabler. Studien grundar sig på Esser`s teoretiska ram för integration som grundar sig på 

synen att det finns något som kallas för social integration som verkar på individnivå och 

systemisk integration som verkar på samhällsnivå (Callens, Valentova & Meuleman 2013, 

s.137).  

 

2.3 Ett liv mellan två världar 

Boken “Ett liv mellan två världar” är en studie om hur assyriska ungdomar, som andra 

generationens invandrare i Sverige, upplever och hanterar sin livssituation. Syftet med studien 

är att beskriva hur assyriska ungdomar upplever och hanterar sin livssituation i de två 

kulturella världar de lever i, den svenska och den assyriska (Deniz & Perdikaris 2000, s.15). 

Den metod som Deniz och Johansson använder är kvalitativ metod och använder sig av tre 

strategier inom metoden: fullständigt deltagande, deltagande observation och en 

intervjuundersökning bestående av tolv djupintervjuer. Urvalet är fördelat i två 

ålderskategorier: 15-17 och 23-25. Gruppen 15-17 består av assyrier som är födda i Sverige 

och den andra gruppen består av assyrier som har bott hemlandet men som i dagsläget bor i 

Sverige och har gjort det i ett antal år. Studien utgår från teorin om socialisationsprocessen 

och från forskaren Stephen Bochners modell över resultat av kulturkontakt på individnivå 

(Ibid.)  

Denna artikel är relevant för vår uppsats eftersom att det som undersöks i studien är i princip 

det som vi undersöker i vår studie, dvs. hur kulturerna påverkar svenskfödda personer med två 

utrikesfödda föräldrar. Denna studie behandlar det som vi avser att behandla i vår studie, och 

det är identitetskonstruktionen hos dessa individer. 

Socialisationen kan delas in i två faser, den primära och den sekundära socialisationen. Under 

en individs barndom sker den primära socialisationen där individen först blir en medlem i 

familjen och det är under denna period som individens grundläggande identitet formas (Deniz 

& Perdikaris 2000, s.37). Den grundläggande identiteten kan elimineras då individens ställs 
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inför “konkurrerande definitioner av verkligheten”. Den mest grundläggande och viktigaste 

socialisationen sker under den primära socialisationen (Ibid.). Föräldrarna överför den 

objektiva sociala strukturen i form av språk, värderingar, normer, förbud, beteenden, regler 

o.s.v. till barnet. Ett införlivande av världen utanför hemmets och familjens värld sker under 

den sekundära socialisationen (Deniz & Perdikaris 2000, s.40). Socialisationsprocessen sker 

hela livet. 

Ungdomarna i gruppen 15-17 år har fått sin primära socialisation i den assyriska och svenska 

sociala verkligheten (Ibid. s.184). Deras bild av verkligheten och av sig själva har formats 

genom deras sociala interaktion i familjen och på dagis, förskola, skola, med svenska 

kamrater och massmedier.  

Det resultat som framkommer inom denna grupp är att ungdomarna inte har delat upp sig i två 

olika jag- två identiteter, en i hemmet och en bland svenska kamrater (Deniz & Perdikaris 

2000, s.186). Resultatet tyder på att det inte framkommer att det finns en kluvenhet hos 

ungdomarna. De har inte två olika jag- ett assyriskt och ett svenskt. Ungdomarna har däremot 

en identitet som består av en svensk och delvis en assyrisk del (Ibid.) Ibland upplever 

ungdomarna sig mer eller mindre som svenskar, ibland som assyrier och ibland både som 

assyrier och svensk. Slutsatsen är att dessa ungdomar har en slags integrerad dubbel identitet 

som är formad av två världar och grupper. 

 

Som materialet visar framhäver ungdomarna den assyriska delen av sin “integrerade 

dubbelidentitet” när de integrerar med assyrier och nedtonar samtidigt den svenska delen av 

sin integrerade dubbelidentitet, och vice versa bland svenskar. (Deniz & Perdikaris 2000, 

s.187) 

Kompetensen för att både vara assyrier och svensk har de utvecklat genom sin uppväxt i 

parallella värde- och normsystem, med olika bemötanden och beteenderegler. Ungdomarna 

har integrerat båda världarna och kulturerna. (Ibid). En annan aspekt som framkommer av 

materialet är att ungdomarna påverkas till stor del av den tillfälliga sociala interaktionen de är 

delaktiga i. Deras jaguppfattning bestäms av vilken grupp ungdomarna umgås med i stunden 

(Deniz & Perdikaris 2000, s.191). Det som är gemensamt bland ungdomarna är att alla är 

stolta över att vara assyrier och alla ser sig i första hand som assyrier. De känner sig också 

mer eller mindre både som svenskar och assyrier. 
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3. Teoretiska perspektiv och begrepp 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska ramen för studien som vi kommer att använda för att 

analysera det insamlade materialet. Den teoretiska ramen utgår från flera olika 

teorier/perspektiv då identitetsbegreppet är ett mångtydigt begrepp som kräver en bred 

teoretisk ram för att förstå dess komplexitet. Först kommer vi att motivera vårt val av teorier. 

 

3.1 Val av teori 

Intresset för studiens ämne väcktes eftersom invandrarungdomars identitetenskonstruktion är 

ett samhällsfenomen som bör studeras då denna grupp utgör en viktig del av populationen i 

samhället. De valda teorierna har vi valt eftersom att vi anser att de är relevanta i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningar. Vi anser dessutom att de valda teorierna kan hjälpa oss 

att analysera och tolka resultaten utifrån olika perspektiv, vilket skapar en bredare förståelse 

kring vårt forskningsområde. 

 

3.2 Identitet ur olika perspektiv 

3.2.1 Hur identitet skapas 

Det socialkonstruktiviska perspektivet innebär att den sociala konstruktionen av identitet sker 

genom människors samspel med varandra. Alltså att vi människor konstruerar samhället och 

olika fenomen som identitetskonstruktion genom interaktion och samverkan. De olika 

föreställningar som existerar om fenomen i samhället är ett resultat av hur vi människor 

definierar dem. Dessa olika fenomen kan exempelvis vara könsroller som en konsekvens av 

hur vi människor definierar den och konstruerar i samhället eller fenomenet om etnisk 

tillhörighet där etniska skildringar anses vara ett resultat av den social konstruerade samhället 

(Meeuwisse & Swärd, 2013, s. 99). Fenomenet om invandrarungdomars utsatthet på grund 

deras etniska bakgrund är en följd av hur människor förmedlar problemet och samverkar inom 

den. 

Sociala kategorier och identiteter görs och förändras utifrån sociala, kulturella, historiska och 

ekonomiska faktorer. Enligt socialkonstruktivismen är identiteter grundade i till exempel kön, 

klass och etnicitet (Hammaren & Johansson 2011, s.98).  

 

I denna process utgör “skillnaden” en central utgångspunkt i konstruktionen av identitet. 

Kvinna som kategori existerar i och genom kategorin man och vise versa (Ibid. s.98). 
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Vidare skapas svenskhet genom det som inte betraktas som svenskt, heterosexualitet skapas 

genom homosexualitet osv. Makt som skapar uppdelning och över-/underordning resulterar i 

identiteter som skapas både symboliskt genom diskurser och socialt genom inkludering eller 

exkludering av människor (Hammaren & Johansson 2011, s.98). Det som menas med 

symboliskt är att det finns symboliska markörer som kan etablera skillnad som exempelvis en 

klädstil, en mörk hårfärg eller ett språk med brytning (Ibid.).  

Inom socialkonstruktivismen är relationen mellan sociala kategorier som exempelvis 

sexualitet, etnicitet, kön och klass, intressant. Relationen växlar med tid, plats och 

sammanhang i den meningen att vissa skillnader kan i specifika sammanhang markeras och 

vissa kan underordnas (Hammaren & Johansson 2011, s.99).  Skillnader som exempelvis kön 

eller klass kan osynliggöra skillnader baserade på etnicitet och vice versa. Exempelvis kan en 

väldigt förmögen person uppleva att hen inte underordnas/diskrimineras på grund av sin 

etnicitet. Detta kan bero på den sociala status och makt som ekonomiska resurser tillför en 

individ i ett samhälle. 

 

Identitet är dock i detta perspektiv en sammansatt och mångfacetterad konstruktion som inte 

bara innefattar skillnader mellan kvinnor och män och skillnader inom gruppen kvinnor 

respektive män utan också skillnader inom var och en av oss(Ibid. s.100). 

 

Beroende på sammanhang kan identiteten ta sig olika uttryck för samma individ. Man kan 

känna sig tuff, stark och säker i en viss situation och osäker, feg och svag i en annan. 

 

3.2.2 Identitet som roll 

Inom det socialpsykologiska perspektivet talar man om identitet som ett mellanbegrepp där 

det fungerar som en brygga mellan samhällsförståelse i form av strukturer och institutioner, 

samt den subjektiva nivån där individer tolkar och förhåller sig till samhället (Hammaren & 

Johansson 2011 s.14). Syftet är att diskutera och analysera hur människors vardagsliv 

påverkas, förändras och relaterar till historiska förändringsprocesser.  

Detta blir tydligt när vi talar om social identitet. Ett exempel är när vi talar om “mansrollen” 

och “kvinnorollen” (Ibid. s.13). Mäns sociala identitet innebär att män framställs som 

rationella, har svårt att prata om känslor, gillar att göra karriär osv. Det finns även stereotyper 

om mammor som innebär att de är mer lämpade att ta hand om småbarn. Dessa olika 

stereotyper och kategorier finns i vardagslivet och påverkar många människors handlande 
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(Hammaren & Johansson 2011, s.13). Inom socialpsykologin menar man att den sociala 

identiteten ger individen en plats i samhället, en roll.  

Roll är ett begrepp som liknar identitet. Vår identitet definieras när vi går in i en roll. Vi blir 

föräldrar, brottslingar och poliser vilket i sin tur innebär att våra handlingsmöjligheter 

begränsas (Hammaren & Johansson 2011, s.27). Vi måste anpassa oss till hur rollen är 

“skriven” för att vara trovärdiga och värdiga den roll vi spelar. 

Vi kommer att ge en djupare beskrivning kring roll som en social identitet, genom att 

redogöra för Goffmans dramaturgiska rollteori. 

 

3.3 Goffmans rollteori 

Goffman använder sig av begreppet dramaturgi för att kunna belysa och beskriva sin rollteori. 

Med begreppet dramaturgi menar han att en individs vardagsliv består för det mesta av ett 

skådespel. Enligt Goffman är en individs vardagsliv likt en teaterscen där han/hon (aktörer) 

förväntas uppträda ett rollspel som sedan tolkas och bedöms av andra (publiken). Goffman 

menar vidare att det finns olika normer som individen ska förhålla sig till och det har sin 

grund i vilken scen man väljer att uppträda på. Alltså sammanfattningsvis hävdar Goffman 

att, människan skapar sig en roll i sociala sammanhang genom att fånga upp signaler om 

andra i det sociala samspelet, -detta för att kunna påverka hur andra uppfattar en (Payne 2008, 

s. 247).  

Vidare utvecklar Goffman begreppen “backstage” och “frontstage” för att kunna beskriva hur 

människan anpassar sig i sociala kontexter. Denna rollteori handlar om att individer uppträder 

olika beroende på vilken roll de spelar. Det innebär alltså att det är situationen som 

bestämmer vilken roll man spelar. Goffmans definition av frontstage innebär att människan 

“spelar” en roll i en social kontext och uppträder den del av sig själv som denne vill instruera 

för andra. Att vara frontstage innebär att individen befinner sig på scenen där själva 

interaktionen mellan aktör och publik sker. Backstage handlar däremot om den del man 

egentligen är. Här behöver inte individen spela en specifik roll eller behöva sätta upp en 

“skådespeleri” (Payne 2008, s. 207).  

Goffman menar vidare att roller är ett kommunikationsmedel som används i olika sociala 

sammanhang. Det har ingen betydelse om individen använder sig av rollen i ett 

kommunikativt syfte eller inte. Roller förmedlar individens sociala position, ställning och 

egenskaper (Goffman 2014, s.126).  



 15 

Den grundläggande aspekten inom Goffmans dramaturgiska rollteori är vilket intryck 

individen vill förmedla och vilken uppfattning betraktaren får. När individen framträder en 

roll i en social kontext förväntar denne även att publiken ska ta denna framträdandet på allvar. 

Den enskilda individen strävar därför att alltid uppträda en viss roll och på så sätt kunna styra 

andras bild av sig själv, dvs. styra det intryck andra får av honom/henne (Goffman 2014, s. 

35).  

 

3.4 Den föreställda gemenskapen och identitet 

Kollektiv identitet och gemenskap har visat sig ha en stor betydelse för hur vi ser på oss 

själva, dvs. nationstillhörigheten.  

 

Detta är uppenbart och tydligt när det gäller stora idrottshändelser, där hela nationen ställer sig 

upp ur tevesofforna och skriker när det blir mål i en VM- match. Då överskuggas under en 

kort tid alla andra möjliga “identiteter” av svenskhet och nationell tillhörighet. (Hammaren & 

Johansson 2011, s.38). 

 

Detta är den mer abstrakta sidan av den föreställda gemenskapen, men den har även en mer 

“handfast” sida som handlar om språk, historia, lagar, politik och ekonomi. Mentala 

föreställningar kring nationen och betydelsen av att tillhöra en viss nation kan ibland övergå i 

nationalism (Ibid. s.39). Nationalism i sina starka former kan resultera i krig och uteslutandet 

av vissa utpekade grupper ur “gemenskapen”. Kollektiva och nationella identiteter bygger på 

mentala föreställningar om gemenskap och likhet (Hammaren & Johansson 2011, s.39). Detta 

leder även till att olikheter inom en nation suddas ut till förmån för den kollektiva helhets 

identiteten. Ett exempel på ett socialt fenomen som uppstått till följd av den föreställda 

gemenskapen är boendesegregationen som sedan nittiotalet fördjupats och rasifierats i Sverige 

(Ibid.). Till en början präglades segregationsmönstren av klass och kön som sedan 

kompletterades med ytterligare två aspekter och dessa är etnicitet och bostadsområde. Den 

rumsliga åtskillnaden blev på detta sätt även en åtskillnad av människor med olika 

”etniciteter”. På detta sätt blev boendesegregationen rasifierad (Hammaren & Johansson 

2011, s.39).  

Det lokala samhällets sociala och etniska struktur avspeglas i närområdets skolor, där 

majoriteten består av elever med invandrarbakgrunden eller där majoriteten består av elever 

med två svenskfödda föräldrar (Ibid.). Nationella och kollektiva identiteter aktualiserar frågan 

om vem som egentligen är “svensk”. Uppdelningen i form av “svenskar” och “invandrare” 
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samt känslan av utanförskap tenderar att bli förstärkt under omständigheten där det är svårt att 

ta sig in i samhället, skaffa utbildning och arbete (Hammaren & Johansson 2011, s.40). 

 

3.5 Kulturella identiteter ur ett essentialistiskt och konstruktionistiskt 

perspektiv 

Det konstruktionistiska perspektivet betonar att kulturella identiteter är föränderliga och 

kontextberoende. 

De kulturella identiteterna är på intet sätt fixerade i ett essentiellt förflutet- de är namnen på de 

olika sätt på vilka vi positioneras (och positionerar oss) inom ramen för våra erfarenheter. Den 

kulturella identiteten är således en positionering som är beroende av det specifika 

sammanhanget. Den kan vara både tilldelad, påtvingad och självpåtagen. (Hammaren & 

Johansson 2011, s.107). 

 

Hammaren och Johansson (2011, s.107) menar att detta exempel kan jämföras med hur killar i 

Göteborgs “mångkulturella förorter” talar om sig själva. De använder sig av beteckningar som 

“invandrare”, “blatte” eller ”svartskalle” när de framställer vilka de är, trots att de har olika 

bakgrunder. Ett annat exempel är hur människor på Jamaica (med svart och brun hudfärg) 

betraktade sig som svarta först efter att de identifierats som sådana (Ibid. s.107). Ungdomar i 

förorten och människorna på Jamaica använder sig av utifrån definierade beteckningar, vilket 

innebär att det är den specifika kontexten som gör positionen/identiteten möjlig. Erfarenheten 

av exkludering och av att bli betraktad som “invandrare” eller “svart” är en bidragande faktor 

till detta (Hammaren & Johansson 2011, s.107). 

Inom det essentialistiska perspektivet talar man om fasta identiteter hos en grupp. Dessa 

identiteter utgår från föreställningen om ett gemensamt och “äkta” ursprung eller 

blodsband/ras/etnicitet (Ibid. s.106).  

Man har problematiserat begreppet etnicitet. Traditioner eller “rötterna” måste ses i sitt 

sammanhang där gemenskap etableras beroende av den specifika situationen. Individer med 

bakgrund i olika delar av världen utvecklar ofta sammanblandade och hybrida identiteter 

(Hammaren & Johansson 2011, s. 108). Detta innebär att man identifierar sig med många 

nationaliteter, platser, livsstilar osv.  

 

En person som migrerat från Iran till Sverige skulle till exempel kunna identifiera sig som 

antingen svensk eller iranier, både svensk och iranier, eller varken svensk eller iranier 

(Hammaren & Johansson 2011, s.108).  
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3.6 Etnisk boendesegregation  

När vi pratar om identitetskonstruktion hos personer med utländsk bakgrund, är det relevant 

att diskutera utifrån det sociala fenomenet, segregation. Vi vill betona hur en 

samhällsfenomen som segregation kan förstärka gränsen mellan “svenskar” och “invandrare” 

både geografiskt men även mentalt hos individen i form föreställningen om “Vi” och “Dem”. 

Det finns olika typer av segregation som exempelvis boendesegregation och etnisk 

boendesegregation. Med segregation avses grupper i samhället som bor geografiskt och 

socialt åtskilda (Andersson & Magnusson Turner 2008, s.16). Bostadens upplåtelseform är 

ofta en faktor till den etniska boendesegregationen. Ungefär hälften av alla invandrarhushåll 

bor i hyresrätt och en tredjedel av hushållen bor i äganderätt. Fördelningen ser annorlunda ut 

bland hushåll som är födda i Sverige. En tredjedel av dessa hushll bor i hyresrätt och drygt 

hälften i äganderätt (Ibid.). Skillnader i boendemönster förklaras bl.a. av demografiska 

faktorer som vistelsetid och inkomst.  

 

Segregationen kan sägas spegla gemensamma preferenser hos en bestämd grupp av 

befolkningen. Den kan också sägas spegla barriärer och diskriminerande faktorer gentemot 

andra grupper av befolkningen. (Andersson & Magnusson Turner 2008, s.17). 

 

Den invandrade befolkningen skiljs från den infödda till följd av bostadens upplåtelseform. 

Meeuwisse & Swärd (2013, s.262) menar att segregation är ett oönskat fenomen som skapar 

sociala skillnader bland människor. Segregation delar upp människor och kategoriserar utifrån 

en del egenskaper. Dessa egenskaper kan vara ras, kultur, etnisk bakgrund, religion, 

ekonomisk position eller språk. Det innebär alltså att de människor som tillhör en viss 

egenskap särbehandlas av de övriga som tillhör en annan kategori (Ibid.).  

 

3.7 Segregation och erkännande 

Segregation upprättar och bekräftar en hierarkisk skillnad mellan minst två grupper, vilket 

innebär över- och underläge som kan uttrycka sig moraliskt och/eller materiellt (Andersson & 

Magnusson Turner 2008, s.27). Segregationen skapar etablerade och utanförstående, 

upphöjda och stigmatiserade. Ur orättfärdighet synen innebär den rumsliga åtskillnaden ett 

förödmjukande av medmänniskan till följd av brist på erkännande (Ibid. s.28). Enligt detta 

synsätt är det gränsen mellan de etablerade och de utanförstående som skapar sedda och 
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osynliggjorda, erkända och förnekade. Segregationen leder till att många kränks och 

förödmjukas istället för att bli erkända/sedda som de personer de är och vill vara.  

 

Kränkningen kan ske på minst två sätt, antingen genom att personens själva existens förnekas, 

eller genom att hon kategoriseras och därmed inte tilltalas som den individ hon är. (Andersson 

& Magnusson Turner 2008, s.30) 

 

Att personens existens förnekas sker till följd av segregationen genom att människor hålls isär 

och inte tillåts mötas. Detta leder sedan till att personen kategoriseras genom att de som 

avskiljs lättare framstår som främmande, som “de andra” och därmed också som hotfulla 

(Ibid. s.30). Den underordnade kan alltså förnedras och förolämpas som resultat av 

segregationen. Ett exempel på detta är att bo på “fel adress” som i vissa situationer kan 

innebära att man blir betraktad som om det vore något fel på en utifrån egenskaper och 

förmåga (Andersson & Magnusson Turner 2008, s.32). Detta gör att personen väljer att 

undanhålla att man bor på “fel adress” för att inte förlora den sociala uppskattning som man 

eventuellt har.  

Det är inte endast segregation som befäster och bekräftar skillnader som missaktar vissa 

människor, utan det är även olika former av diskriminering (Ibid. s.36). 

Mot dessa bakgrunder kan vi konstatera att personer med utländsk bakgrund är en grupp som 

hamnar under denna kategori då detta är en homogen grupp som segregeras av de övriga i 

samhället. Dels på grund av det etniska ursprunget och dels på grund av kulturella skillnader 

som gör det svårt att integreras och accepteras i samhället.  

 

3.8 Etnisk diskriminering 

Ålund (2007, s.473) skriver att de fördomsfulla föreställningarna och stereotyper som 

fortfarande finns i Sverige, påverkar främst svenska ungdomar med invandrarbakgrund. 

 

 I massmedier exponeras fortfarande dessa ungdomar som ”invandrarungdomar”. Deras 

livsvillkor beskrivs också i kategoriska ordalag som inte sällan förbinds med traditionalism 

och våld. Den sociala ordningens hierarkiska förhållande och ojämlikheter, påverkas av och 

speglas i ”vårt” sätt att se på ”invandrare” i samma utsträckning som det dominerande 

förhållningssättet påverkar ”deras” livserfarenheter och karriärmöjligheter i det svenska 

samhället. (Ibid. s. 473). 
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Ålund skriver vidare att majoriteten av invandrade och “etniska svenskar” lever i åtskilda 

sociala världar. Diskriminering på arbetsmarknaden, boendesegregation och kulturell 

stigmatisering är vanligt förekommande livserfarenheter bland unga svenskar med 

invandrarbakgrund (Ålund 2007, s.473). Dessa ungdomar behandlas ofta stereotypiskt som 

innebär fördomar om exempelvis deras språkliga kompetens.  

Det sker en dold rangordning av “främmande kulturer” i förhållande till den “naturliga 

ordningen”, med detta menas att den svenska kulturen formar en norm där det “främmande” 

upplevs som ett hot (Ibid. s.479). Följderna av kulturell stereotypifiering och 

homogeniserande kategorisering är att människor distanseras från varandra eftersom att 

synsätt som “Vi” och “Dom”, “svenskar” och “invandrare” bildas. Den faktor som ofta leder 

till denna kulturella distans är religiös kategorisering (Ålund 2007, s.479). 

 

På hierarkins övre del återfinns väst- och nordeuropeiska protestanter, åtföljda av katoliker 

och ortodoxa från Sydeuropa och därefter icke europeiska muslimer. Denna hierarkisering av 

svenska befolkningen illustrerar hur människor kategoriseras i "kultur(-er)" som uppfattas som 

mer eller mindre avlägsna ”oss” svenskar och ”vår” kultur som samtidigt tenderar att 

framträda som enhetlig. 

Denna uppfattning av det mångkulturella samhället leder till diskriminering. 

 

4. Metod och material  

Under metodavsnittet kommer vi redogöra för följande rubriker; metodbeskrivning, urval, 

intervjuernas tillvägagångssätt, studiens kvalitet och de etiska övervägandena. Syftet med 

detta avsnitt är att tydliggöra och förklara hur det samlade materialet valts, behandlats och 

sedan analyserats.   

 

4.1 Metodbeskrivning  

Målet med denna studie var att identifiera vilka faktorer som påverkar identitetskonstruktion 

hos personer med utländsk bakgrund, i det svenska samhället. För att genomföra denna 

undersökning ansåg vi att det var lämpligt att utgå från en kvalitativ inriktad forskningsmetod 

eftersom vi vill få en djupare förståelse om identitetskonstruktionen bland personer med 

utländsk bakgrund.  

Inom en kvalitativ forskning fokuserar forskaren på datainsamling med “mjuka” data, vilket 

kan inhämtas med hjälp av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 
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2019, s. 52). Vidare använde vi oss av en semistrukturerad intervju för insamling av empiri. 

Inom semistrukturerade intervjuer som metod är intervjufrågorna förutbestämda, det vill säga 

frågorna är redan färdiga när intervjun sker. Detta innebär dock inte att endast de 

förutbestämda frågorna ska ställas till den respondenten, utan även andra frågor kan komma i 

följd av intervjufrågorna (ibid, s. 106-107). Semistrukturerad intervju bidrar till en intervju 

som snarare upplevs som ett samtal mellan parterna än ett “förhör” (ibid, s.105).  

 

4.2 Urval  

För att kunna få svar på våra frågeställningar har vi valt att genomföra intervjuer med fyra 

unga vuxna mellan åldern 25 till 30 år, som är födda i Sverige och som har två utrikesfödda 

föräldrar. För att få inblick i det valda ämnet ansågs, intervjuer med ungdomar som har en 

utländsk bakgrund, det bästa tillvägagångsättet då dessa har information och erfarenheter 

kring ett område som inte är befintlig för alla. Vidare har vi begränsat antalet intervjuer till 

fyra eftersom att vi ansåg att vi inte skulle ha tid bearbeta mer än fyra intervjuer. Även Trost 

(2001) menar att antalet intervjuer bör begränsas så mycket som möjligt för att göra materialet 

mer hanterbar. Författaren menar vidare att färre antal välgjorda intervjuer kan vara mer värda 

än ett större antal mindre väl gjorda (s.110).  

För att hitta respondenter till studien utgick urvalet från bekvämlikhetsurvalet. Hjerm och 

Lindgren (2014, s. 180) menar att bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer informanter 

som finns tillgängliga i sin omgivning. Intervjudeltagarna består därför av personer som har 

varit tillgängliga i vår omgivning. Genom att välja personer som har varit tillgängliga i vår 

omkrets anser vi att har sparat tid och denna tid möjliggjorde det för oss att rikta ett större 

fokus på uppsatsens huvuddelar såsom resultat- och analys.  

Vi anser att nackdelen med detta urval är att det blir svårt att generalisera resultatet och att det 

enbart handlar om ett få antal individers upplevelser. Vidare har vi valt att intervjua en person 

med bakgrund i mellanöstern och tre personer med europeisk bakgrund. Vi har medvetet valt 

personer från olika delar av världen/länder för att kunna göra en jämförelse i syfte att lättare 

kunna identifiera eventuella skillnader som kan bero på olika kulturer. 

Att våra intervjupersoner består av tre kvinnor och en man är inget vi har valt medvetet, men 

vi kunde ha styrt detta. Nackdelen med att intervjua fler kvinnor än män är att forskaren kan 

riskera att resultatet/slutsatsen blir entydig, menar vi. Genom att vi omedvetet valt att 

intervjua endast en man riskerar vi att få ett resultat som inte behandlar ett genusperspektiv. 
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Vi menar att ifall vi valde en till man att intervjua skulle det vara tydligare för oss att se om 

svaren skiljer sig åt mellan de två könen och därmed diskutera kring detta senare i studien. 

4.3 Tillvägagångssätt 

För att kunna genomföra vårt arbete har vi först och främst börjat med att samla in data som 

vi ansåg var relevant att utgå från. Då vår studie bygger på intervjuer började vi diskutera 

vilka relevanta intervjufrågor som vi behöver formulera. För att kunna formulera relevanta 

frågor var det viktigt att göra en kategorisering innan intervjuerna som även Rennstam och 

Wästerfors (2015) beskriver i sin bok. De menar att kunskap om tidigare forskning som har 

gjorts kring forskningsområdet eller kunskap om annat relevant material hjälper att skapa 

kategorier som man sedan kan använda i intervjuerna (s. 31).  

När det var dags att tolka och analysera det samlade materialet började vi med att sortera och 

reducera. Rennstam och Wästerfors menar att det är viktigt att ha någon typ av ordning på det 

samlade materialet och det kan göras genom att sortera materialet efter teman och form. När 

man har sorterat klart materialet kan man gå till nästa steg som är reducering. Författarna 

menar att forskaren ibland få många perspektiv och synvinklar av det samlade materialet och 

att det därför är viktigt att lyfta fram de viktiga områden och reducera bort det “onödiga” för 

att underlätta för sig själv (2015, s. 12). Vi tror dock att det kan finnas en nackdel med 

reducering eftersom man kan “råka” bort väsentlig information som man då trodde kanske 

inte var relevant, därför tycker vi att det är viktigt att växla mellan det valda materialet och det 

borttagna för att kunna vända tillbaka och se om man har missat något.  

 

4.4 Studiens kvalitet och tillförlighet  

Vad det gäller validitet och reliabilitet inom en kvalitativ forskning så kan dessa begrepp 

innebära vissa svårigheter. I en kvalitativ undersökning är forskaren både mätinstrument och 

den som tolkar resultatet. I genomförandet av en kvantitativ undersökning är det lättare att 

rama in begreppen validitet och reliabilitet jämfört med en kvalitativ undersökning (Bryman, 

2001, s. 257). Det görs inga mätningar inom en kvalitativ undersökning, utan forskaren vill 

beskriva om en viss företeelse och om man exempelvis utgår ifrån intervjuer som metod och 

vill hitta begrepp i materialet blir det svårt att kontrollera om man verkligen mäter det man 

avser mäta. 

I vår undersökning så är intervjuer det främsta datainsamlingsmetoden. Vi vill ta del av våra 

informanters livserfarenheter och på så sätt skapa begrepp som vi sedan kan analysera. För att 

kunna garantera validitet och reliabilitet i vår studie anser vi att det är viktigt att vi följer vårt 
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syfte och frågeställningar. Genom att beskriva våra informanters liv och genom att svara på 

vårt syfte och frågeställningar får vi också ta reda på hur tillförlitlig vårt arbete är. Bryman 

(2001) menar att det som kan påverka en kvalitativ studiens validitet är hur bra och tydlig 

forskaren kan ge av det undersökta fenomenet, genom sina analyser och beskrivningar (s. 

257–258).  

Vi anser att det är viktigt att vi som forskare tar också ställning till det faktumet att vi själva är 

mätinstrumentet och kan ha ett inflytande på resultatet. Mot bakgrund till detta är det viktigt 

att vi ställer oss följande frågor: Har vi som intervjuare kunnat påverka intervjuerna på något 

sätt som till exempel kroppsspråk? Har vi påverkat något svar genom våra frågor? Kan miljön 

där intervjuerna genomfördes ha påverkat resultatet?  

Vi använde oss av semistrukturerad intervjumetod i syfte att skapa en trygg miljö för 

respondenten så att hen inte känner sig ifrågasatt. Detta bidrar i sin tur till en ökad kvalitet i 

resultatet, anser vi. Den som intervjuar har alltså ett tema och fokusfrågor men det är fritt för 

informanten att svara och styra samtalet om så önskas (Patel & Davidsson, 2011, 82).  

Genom denna metod anser vi att respondenterna upplevde flexibilitet att svara fritt och 

möjligheten att styra samtalet. På detta sätt skapades ett samspel mellan oss och 

informanterna vilket vi anser bidrog till en ökad kvalité i studien. 

 

4.5 Etiska överväganden  

I denna del av uppsatsen lyfts de krav och riktlinjer som en forskare bör ta hänsyn till i 

skrivandet av sitt arbete. Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det några etiska krav och 

dilemman som forskaren bör beakta under forskningsprocessen. Dessa etiska överväganden 

behövs för att forskaren ska kunna utföra en korrekt och etiskt god forskning men också för 

att kunna skapa ett samspel mellan de inblandade i forskningen (s.2).  

Vetenskapsrådet belyser om fyra huvudkrav inom forskningsetiken och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 3). Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera 

informanten om studiens syfte och mål samt berätta att deltagandet är frivilligt och 

informanten kan sluta medverka intervjun när som helst (ibid, s. 7). Efter denna information 

har vi hämtat samtycke från informanten för att uppfylla kravet om samtycke enligt 

Vetenskapsrådet. Det är viktigt att informanten medger sitt samtycke innan intervjun. 

Samtycke för minderåriga kan inhämtas från vårdnadshavarna (ibid, s. 9). Ett annat krav som 

var viktigt att uppfylla var konfidentialitetskravet som innebär att de personuppgifterna som 
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har hämtats från informanterna inte får offentliggöras. För att kunna uppfylla detta krav 

raderade vi det inspelade materialet direkt efter att ha gjort klart transkriberingen (ibid, s.12). 

Det sista kravet som bör uppfyllas är nyttjandekravet som handlar om att forskaren inte får 

använda det insamlade materialet i något annat syfte än det ändamålet med studiens syfte 

(ibid, s.149). 

 

5. Resultat och analys 

I denna del av uppsatsen kommer resultat och analys av det insamlade materialet presenteras. 

Avsnittet inleds med att ge bakgrundsinformation om informanterna och sedan delas det i fem 

olika rubriker. Under första rubriken presenteras hur informanterna kommer i kontakt med 

föräldrarnas ursprungskultur. Därefter kommer vi att presentera respondenternas 

identitetskonstruktion, de olika rollerna som dem framställer, upplevelser utifrån kategorierna 

“svensk” och “invandrare” och slutligen vilka attityder de upplever att det finns gentemot 

”invandrare”. Under rubrikerna kommer citat av informanterna användas och dessa kommer 

att kursiveras och markeras med citattecken.  

 

5.1 Bakgrund 

Föräldrarna till de fyra intervjupersonerna är födda i Montenegro, Albanien, Turkiet 

respektive Syrien. Samtliga föräldrar flyttade till Sverige mellan år 1970 och år 1992. Linda, 

Eva, Alexandra och Mattias är uppväxta i förorter söder om Stockholm med en hög 

invandrartäthet.  

 

5.2 Kontakten med föräldrarnas ursprungskultur 

Linda 

Linda åker varje sommar till Albanien där hennes föräldrar är födda och uppvuxna. Hon 

brukar vara där tre veckor vilket hon tycker är lagom. I hemmet kollar Linda både på svenska 

och albanska kanaler. Linda talar dessutom både svenska och albanska hemma. Linda brukar 

fira religiösa högtiden Eid och nyår. Hon har ett heltidsjobb i dagsläget. 
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Eva 

Eva firar högtider såsom “newroz” (kurdisk högtid), pratar kurdiska med föräldrarna i 

hemmet men även utanför hemmet där hon kommer i kontakt med vänner och bekanta från 

samma kultur. Eva åker sällan till föräldrarnas ursprungsland (Turkiet).  

Eva kommer i kontakt med föräldrarnas kultur genom att gå på släktträffar eller kurdiska 

fester som ordnas av föräldrarna eller andra äldre personer i släkten, där träffar hon sina 

kusiner och andra släktingar som hon känner en tillhörighet till. Eva har även gått på en 

kurdisk förening när hon var yngre och där höll de kurser om kurdiska språket och omkurdisk 

folkdans. 

 

Alexandra 

Alexandra åker varje sommar till Montenegro och brukar vara där ungefär en månad varje 

gång. Hon firar varken midsommar eller jul, men hon firar Eid som är en muslimsk högtid 

och hon firar nyår. Alexandra pratar jugoslaviska med sina föräldrar i hemmet och hon kollar 

både på montenegrinska och svenska kanaler. Alexandra är student och studerar på heltid. 

 

Mattias  

Mattias lever i en ganska traditionell familj där föräldrarna pratar endast deras ursprungsspråk 

hemma, arabiska. Mattias föräldrar bor i ett ganska invandrartät område där majoriteten av 

bosatta i området kommer frånsamma land som Mattias, ett stort antal personer i hans 

omgivning pratar arabiska och följer fortfarande sina kulturella traditioner.  

 

5.3 Identitetskonstruktion 

Frågan som ställdes till Linda var vilka kulturskillnader som hon upplever mellan Sverige och 

Albanien. Hon svarar följande; 

 

De är mer sociala, de pratar mer. Folket där har mer temperament och är stressade 

på ett annat sätt än vad folk är i Sverige. Jag upplever att de klagar mer. Jag ser mig 

inte som en person med temperament och när jag är i Albanien upplever jag mig som 

en svensk eftersom att jag är lugn person. Och det här med att de är mer sociala gör 

också att jag känner mig som en svensk, eller mer som en svensk, eftersom att jag är 

van vid hur det ser ut i Sverige. Här är folk mer reserverade. (Linda) 

 



 25 

Vi tolkar detta som att Linda kategoriserar svenskar och invandrare efter egenskaper. Albaner 

är mer sociala och mer temperamenta, medan ”svenskar” är mer reserverade och lugna. Vi 

tolkar det som att hon identifierar sig mer som en ”svensk” när hon befinner sig i Albanien 

där hon ingår i en annan kulturell miljö än den som finns i Sverige. Linda är van vid att 

människor i Sverige är mer reserverade och lugna, och därför känner sig Linda mer som en 

”svensk” när hon är i hemlandet. Hammaren och Johansson (2011, s.98) skriver att 

”svenskhet” skapas genom det som inte betraktas som ”svenskt”.  

Enligt vår tolkning av citatet anser vi att Linda inte betraktar egenskapen såsom högt 

temperament och människor som är sociala av sig, som ”svenskhet”. Hammaren och 

Johansson (2011, s.98) menar att beroende på sammanhang kan identiteten ta sig olika uttryck 

för samma individ. I detta fall känner sig Linda mer som svensk när hon befinner sig i 

Albanien som är en annan kulturell miljö. 

Vi frågar Linda hur hon identifierar sig när hon befinner sig i Sverige, om hon identifierar sig 

som en svensk eller som en alban, eller både och. Hon svarar på följande sätt; 

 

Det är jättesvårt att svara på. Jag identifierar mig som svensk men också som alban. 

Det är svårt att förklara, det är en kombination av de båda. Jag kan inte säga att jag 

identifierar mig som alban och jag kan inte säga att jag identifierar mig som svensk. 

(Linda) 

 

Vi kan förklara detta citat utifrån den tidigare studien om ”andra generationens invandrare” 

som utgår från hur svenskfödda assyriska ungdomar identifierar sig själva. Resultatet som 

framkommer i studien är att ungdomarna inte har två olika jag, ett assyriskt och ett “svenskt”, 

utan det är en kombination av de båda (Deniz & Perdikaris 2000, s.186). Enligt studien 

upplever ungdomarna sig ibland som mer eller mindre ”svenskar”, ibland som assyrier och 

ibland både som assyrier och ”svensk”. Detta stämmer överens med det resultat vi har fått i 

vår studie. Linda upplever sig mer som en ”svensk” när hon är i Albanien och både som 

“svensk” och alban när hon är i Sverige.  

När Eva får frågan om vilken identitet hon definierar sig med blir hon lite förvirrad och 

osäker. Hon berättar att detta är en väldig svår fråga att besvara och lyder följande;  

 

Ibland identifierar jag mig som en “svensk”, den identifikationen uppstår oftast när jag 

är i hemlandet. När jag identifierar mig som kurd är oftast vid i Sverige. Jag känner ett 

starkare behov av att framhäva min kurdiska identitet när jag är i Sverige och detta är 
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oftast på grund av att jag känner ett visst utanförskap i samhället. Jag tror det är 

väldigt olika beroende på vilken situation och miljö jag befinner mig i som jag kan 

känna mig antingen kurd eller svenskt. Det är väldigt svårt. (Eva) 

  

Moore och Barker (2012) berättar i sin artikel “Third culture individuals cultural identity” 

om den tredje kulturella identiteten hos barn och unga. Författarna menar att individer med en 

annan bakgrund än den ursprungliga befolkningen blir oftast förvirrade eftersom de pendlar 

mellan två olika kulturer. När de återvänder till sina hemländer upplever de sig ofta som 

kulturellt marginella. De finner att de inte passar in i den kulturella huvudströmmen. 

Problemet uppstår även när de befinner sig i det land de är bosatta i eftersom de inte känner 

en viss tillhörighet. Detta leder i sin tur till förlust och sorg. En vanlig följd i samband med 

dessa dilemman är rotlöshet (s. 555). Författarna menar att de antingen känner att dem hör 

hemma på flera platser eller ingenstans. 

Vi anser att detta framgår av vår intervju med Eva då hon uppger att hon identifierar sig som 

en svensk i hemlandet och identifierar sig som en kurd i Sverige. Samtidigt nämner hon att 

hon känner utanförskap i det svenska samhället. 

När Alexandra får frågan om vilken kultur hon känner en större tillhörighet till svarar hon 

följande; 

Både den svenska och montenegrinska kulturen. Det är blandat. Jag gillar traditioner 

men också ser jag mig som en feminist. Samma rättigheter ska råda för båda könen. 

Jag tar till mig både den svenska mentaliteten och den montenegrinska mentaliteten. 

Jag tar till mig den svenska mentaliteten när det gäller jämställdhet och jag tar till 

mig den montenegrinska mentaliteten när det gäller det sociala livet. De tar 

kaffekoppen på största allvar där borta, de socialiserar sig genom att dricka kaffe. De 

tar sin fritid till att umgås med personer som de har känt länge och personer som de 

nyligen lärt känna. I Sverige handlar det om jobb och hem. (Alexandra) 

 

Vidare får Alexandra frågan om hon identifierar sig som en ”svensk” eller montenegrin och 

hon svarar att hon identifierar sig som både och. Vi anser att vi får en förklaring till varför 

Alexandra identifierar sig både som ”svensk” och montenegrin. Hon förklarar att hon tar till 

sig den svenska mentaliteten kring jämställdhet och den montenegrinska mentaliteten som 

finns kring det sociala livet. Det som blir tydligt här är att Alexandra kombinerar kulturerna 

med varandra. Hon påverkas av en svensk mentalitet när det gäller jämställdhet och av en 

montenegrinsk mentalitet när det gäller det sociala livet.  
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Utifrån sättet Alexandra svarar på frågan tolkar vi det som att hon vill ta till sig dessa aspekter 

inom kulturerna eftersom att hon betraktar dessa som något positivt. Hammaren och 

Johansson (2011, s.108) beskriver detta som en sammanblandad och hybrid identitet, vilket 

innebär att man identifierar sig med många nationaliteter, platser och livsstilar. Detta blir 

väldigt tydligt i Alexandras svar gällande den svenska livsstilen/mentaliteten och den 

montenegrinska livsstilen/mentaliteten.  

Även Mattias svarar att han känner en tillhörighet både till den svenska och den syrianska 

kulturen. Han menar att han upplever sig både som en svensk och en syrier eftersom att han 

lever i Sverige och samtidigt tar till sig den arabiska kulturen. 

 Något som vi vill belysa i vår studie är respondenternas stolthet över sina föräldrars 

ursprungskultur och behov av att erkännas för de individer dem är. Eva säger exempelvis; 

“Jag känner ett starkare behov av att framhäva min kurdiska identitet när jag är i Sverige” 

och Alexandra säger; “Vi måste anpassa oss till de personer man umgås med, men jag har 

stått upp för min montenegrinska sida när jag är med svenskar…”. Vår tolkning är att även 

om respondenterna spelar sina roller som “svenskar” i olika sammanhang och tillfällen så vill 

de även bli erkända som individer med egna kulturella värderingar och kulturell livsstil. 

 

5.4 Roller  

En annan fråga som ställdes till Eva var frågan om hon uppträder på olika sätt beroende på 

vilken omgivning hon samspelar sig med. Eva berättar att hon oftast känner ett behov av att 

spela en roll för att passa in i den omgivning som hon samspelar med och menar att det ibland 

kan var ansträngande.  

 … när jag t.ex. är bland “svenskar”, chefer på jobb, olika möten som till ex med någon 

tjänsteman så kan jag känna ett behov av att spela en roll där jag är riktigt “svensk” 

för att kunna bli accepterad och bemötas på ett sätt utan fördomar. När jag är bland 

“”invandrare” så beter jag mig vanligt men där jag även kan relatera att jag finner 

mycket gemenskap och det gör att jag slappnar av mer och känner ingen stress över att 

bli bekräftat eller hävda mig själv. (Eva) 

 

Även Mattias svarade på ett motsvarande sätt som Eva till frågan om han spelar en roll 

beroende på vilken miljö han befinner sig i. Mattias svar var följande;  
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Ja, när jag är bland svenskar känner jag ett behov av att framträda på ett annorlunda 

sätt än vad jag är, för att bli accepterad. Jag arbetar bland mycket människor och 

kommer i kontakt med både “svenskar” och “invandrare” i mitt jobb. Jag måste därför 

anstränga mig på ett sätt när jag pratar med dem för att kunna driva fram mitt arbete. 

(Mattias) 

 

Goffman menar att en individ oftast spelar en roll vid interaktion med andra människor, för att 

kunna skapa den “ideala” bilden om sig själv. När en individ kommer i kontakt med andra 

individer strävar ständigt efter att ge en uppfattning om sig själv. Denna uppfattning sker 

genom att ge en bild utifrån de andra individernas intressen. Dessa intressen kan vara en 

individs socio-ekonomiska ställning, attityd till dem, kompetens eller pålitlighet (2014, s. 11). 

Goffman menar alltså att individen befinner sig ständigt i ett framträdande roll mot andra 

individer som hen samspelar med och detta framträdande är avgörande för dennes position 

och ställning hos andra (Ibid, s. 25). Detta kallar Goffman för frontstage. 

Ett liknande svar fick vi från Linda som också upplever att hon beter sig på olika sätt 

beroende på vilken omgivning hon samspelar med.  

 

Handlar det om yrkes grejer och såna saker så vill jag ju uppträda mer “svenskt”, men 

handlar det om fritid och sånt så är jag mig själv och då är jag både “svensk” och 

“invandrare”. Är jag med min chef anstränger jag mig på ett annat sätt, jag har ett 

finare språk, annan kroppshållning. Jag säger inte slangord när jag är med min chef. 

När jag är med mina vänner då kan jag säga slangord, jag känner en större frihet att 

prata om olika saker och frihet att visa olika känslor. (Linda)  

 

I detta fall om Lindas och Evas framställning mot ”svenskar” eller sin chef kan sägas att dem 

befinner sig i frontstage. Linda och Eva känner ett behov av att spela en roll och ge en bild 

som hon vill uppfattas som. Backstage som Goffman belyser också i sin teori är motsats till 

frontstage och här handlar det om vem man egentligen är. Individen befinner sig alltså i 

backstage när denne inte känner ett behov av att spela en roll och kan slappna av och bete sig 

informellt (Payne, 2008, s. 207).  

Eva berättar ovan att hon inte behöver spela en roll eller bete sig på ett visst sätt när hon 

befinner sig bland ”invandrare” eftersom hon finner en gemenskap och detta får henne 

slappna av och vara sig själv. Även Linda upplever att hon behöver bete sig “svenskt” när hon 

är på jobbet, men att hon är sig själv på fritiden och då känner hon sig både som “svensk” och 
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“invandrare”. Linda och Eva konstruerar en roll (att vara “svensk”) när de befinner sig på 

jobbet och visar sitt “frontstage, medan de är sig själva (backstage) på fritiden. 

En annan aspekt som vi vill belysa utifrån Lindas och Evas svar är att de konstruerar sina 

roller som “svenskar” till följd av att de anser att ett ”svenskt beteende” är accepterat på en 

arbetsplats. Både Linda och Eva vill uppträda som ”svenskar” på jobbet för att de anser att ett 

”svenskt beteende” är accepterat. De nämner att de vill visa upp detta beteende när de är med 

sina chefer och Eva nämner dessutom att hon visar upp ett ”svenskt beteende” när hon är med 

”svenskar”. Samtidigt säger de att de är sig själva utanför jobbet, när de är med sina vänner. I 

dessa sammanhang känner de sig mer avslappnade och upplever större frihet att säga och bete 

sig hur de vill. Linda säger att hon i dessa sammanhang är både ”svensk” och “invandrare”, 

och Eva säger att hon är sig själv när hon är med “invandrare” och att hon inte känner stress 

över att bli bekräftad.  

Vår tolkning är att Linda och Eva känner sig “hemma” när de befinner sig i en miljö där de 

kan vara sig själva och bete sig på ett sätt som de upplever inte är “svenskt”. Att Linda och 

Eva känner på detta sätt beror på att de även befinner sig i miljöer där de upplever att de 

behöver spela sina roller som ”svenskar” för att bli accepterade av sina (“svenska”) kollegor 

och sina chefer. Vi tolkar detta som att Linda och Eva är på “bortaplan” när de är på sina 

arbetsplatser. 

Alexandra svarar liknande på frågan om hon uppträder på olika sätt beroende på vilken 

omgivning hon samspelar med. Hon svarar följande; 

 

Utanför hemmet påverkas jag av de mångkulturella kulturerna och tar in de. Man blir 

som man umgås med. Vi måste anpassa oss till de personer man umgås med, men jag 

har stått upp för min montenegrinska sida när jag är med “svenskar” och för min 

svenska sida när jag är med min familj. Jag vill smälta in i den grupp jag umgås med 

vid tillfället. (Alexandra) 

 

Vi tolkar detta som att Alexandra spelar olika roller beroende på vem hon umgås med för att 

på så sätt bli respekterad och accepterad i gruppen. 
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5.5 “Svensk” och “invandrare” 

Frågan som ställdes var; Hur identifierar du dig utifrån kategorierna “svensk” och 

“invandrare”. Vi fick följande svar från Linda och Alexandra; 

 

Jag ser mig mer som en ”invandrare” än som en ”svensk” för att mina föräldrar är 

invandrare. En svensk är i mina öron någon som är helt svensk, alltså en svensk med 

båda föräldrar som är födda i Sverige. (Linda) 

 

Jag ser mig som en svensk med utländsk bakgrund.  Jag har inte vandrat nånstans så 

jag kan inte säga att jag är invandrare. När jag är i Sverige ser folk mig som en 

”invandrare” vare sig jag vill det eller inte. (Alexandra) 

 

Hammaren och Johansson (2011, s.107) menar att kulturella identiteter är namnen på de olika 

sätt vi positioneras och positionerar oss inom ramen för våra erfarenheter. Utifrån Lindas svar 

tolkar vi att hennes kulturella identitet som “invandrare” är självpåtagen. Alexandra menar å 

andra sidan att folk ser henne som en “invandrare” vare sig hon vill det eller inte, vi tolkar 

detta som att hon upplever att hon positioneras som en ”invandrare” av andra. Trots detta 

betonar Alexandra att hon inte ser sig som “invandrare”, utan som en “svensk” med utländsk 

bakgrund. 

Vidare svarade Eva och Mattias följande på ovanstående fråga;  

 

Vissa värderingar och åsikter jag har kan jag känna mig väldigt ”svenskt”. Vid vissa 

traditioner också kan jag känna mig svenskt som exempelvis vid olika högtider som 

midsommar, påsk. Jag kan relatera till vad svenska barn har fått uppleva i sin barndom 

eftersom jag har själv också fått uppleva dem. Till exempel måla ägg på påsken, påsk 

lekarna. (Eva) 

 

Jag skulle kunna säga att jag är både och. Jag har en invandrarbakgrund men jag är 

född och uppvuxen i Sverige. Jag är invandrare och lika mycket svenskt. (Mattias) 

 

Moore och Barker menar att individen kan uppleva en känsla av att tillhöra två kulturer 

samtidigt. Författarna definierar den kulturella anpassningsmodellen och menar att det är 

möjligt för individen att vara hög socialiserad i sin hemkultur, den kultur denne lever i eller 

båda två samtidigt. Alltså kan individen uppleva en känsla av att tillhöra två kulturer utan att 



 31 

utesluta den andra (2012, s.554). Resultaten som framkommer av Mattias och Evas uttalanden 

ovan är att de inte riktigt kan identifiera sig med en identitet, utan vi tolkar det som att de 

tillhör både deras hemkultur och den svenska. Detta då kan vi koppla till författarnas 

definition av kulturella anpassningsmodellen som då menar att en individ har förmågan att 

skifta identiteter beroende på kulturella kontexter (ibid).  

Samtliga respondenter uttrycker en medvetenhet om att omgivningen betraktar de som 

“invandrare”. Alexandra säger exempelvis; “När jag är i Sverige ser folk mig som en 

invandrare vare sig jag vill det eller inte.”.  Mattias erfarenheter av diskriminering på 

arbetsmarknaden har fått honom att förstå att han ser annorlunda ut och att andra betraktar 

honom som en “invandrare”. Hammaren (2011, s.107) skriver att erfarenheten av exkludering 

och av att bli betraktad som “invandrare” eller “svart” är en bidragande faktor till att 

ungdomar i förorten använder sig av utifrån definierade beteckningar.  

 

5.6 Upplevelser av nedvärdering och diskriminering 

Eva berättar att hon upplever att “invandrare” som inte uppträder “svenskt”, ses ned. 

 

Jag kan känna ett behov av att skriva och prata akademiskt svenska för att bli 

respekterad och tagen på allvar men jag vet inte om det har något med svensk och 

invandrarfrågan att göra eller om det handlar om en översittar roll att göra. Däremot 

kan jag själv se att när ”invandrare” pratar på en sån svenska, som man bara kan 

prata med gemenskapen, ute offentligt så ses dem ned. (Eva) 

 

Mattias berättar om hans erfarenheter av diskriminering på arbetsmarknaden. 

 

Jag har när jag varit yngre aldrig riktigt förstått skillnaden mellan ”invandrare” och 

”svensk” och utgick ifrån att jag skulle få det lätt för mig pga. att jag är född och 

uppvuxen här och talar flytande svenska. Men när jag blev äldre insåg och förstod jag 

vilka situationer jag varit utsatt för i tidig ålder speciellt jobb relaterade situationer. 

Det fick mig och inse att jag faktiskt är annorlunda och ser annorlunda ut hur mycket 

jag än försöker. Vilket kunde ge en känsla av besvikelse gentemot Sverige. Jag kan 

känna mig utanför speciellt utseendemässigt då jag inte ser ut som normen d.v.s. det 

vita idealet. (Mattias)   

 



 32 

Eva anser att “invandrare” inte blir respekterade såvida de inte pratar formell/akademisk 

svenska. Hon anser att om “invandrare” inte uppträder som “svenskar” så ses dem ned och 

därför upplever hon behov av att skriva och tala akademisk svenska för att bli respekterad. 

Även Mattias menar att han kan känna sig utanför för att han inte ser ut som normen. Han 

berättar att han ser annorlunda ut och att detta inte kommer att förändras hur mycket han än 

försöker.  

Ålund (2007, s.473) förklarar att diskriminering på arbetsmarknaden, boendesegregation och 

kulturell stigmatisering är vanligt förekommande erfarenheter bland unga svenskar med 

utländsk bakgrund. Hon menar att dessa personer behandlas stereotypiskt, vilket innebär att 

det bildas fördomar om denna grupp av människor. Kanske är fördomen om “invandrarnas” 

språkliga kompetens en orsak till att Eva och Linda vill uppträda mer “svenskt” genom att 

skriva och prata formell/akademisk svenska, för att på så sätt motbevisa denna fördom som de 

anser att “svenskar” har om “invandrare”. 

 Lindas och Evas behov av att uppträda som en svensk på jobbet kan vi relatera till den 

vetenskapliga artikeln om attityder gentemot invandrare och multikulturalism i Luxemburg. 

Callens et. al. (2013, s.135) skriver att ursprungsbefolkningen är mer positiva till 

assimilationsmodellen när det handlar om integrationen av invandrare, dvs. att invandrare 

avlägsnar sig från sin kulturella identitet och identifierar sig med den “nya” kulturen. Enligt 

vår tolkning anser Eva att ursprungsbefolkningen, i detta fall svenskar, har en viss attityd 

gentemot invandrare som inte beter sig som svenskar. Hon nämner att dessa “ser ner” på 

invandrare som inte spelar sina roller som svenskar. 

Vi kan även förklara Lindas uttalande utifrån attityden gentemot integrationen. Hon nämner 

att hon vill uppträda mer “svenskt” på jobbet, vilket hon gör genom att ha ett “finare språk”, 

och hon upplever att hon har större frihet att visa olika känslor och prata om olika saker på sin 

fritid.  

Vår tolkning kring detta är att Linda upplever att det finns vissa sociala förväntningar på 

hennes arbetsplats där hon förväntas uppträda ”svenskt”, vilket hon även gör för att bli 

accepterad. Det vi vill komma fram till är att individens roll- och identitetskonstruktion 

påverkas av omgivningen och i detta fall blir det tydligt hur en individ påverkas av 

omgivningens attityd gentemot integration av ”invandrare” och andra kulturer. Det kan vara 

så att Lindas arbetsplats visar en större acceptans och respekt om hon döljer sin 

”invandrarkultur” och istället tar till sig den ”svenska kulturen” när hon är på jobbet. 
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Detta blir tydligare när Alexandra berättar om en händelse hon har varit med om på sitt jobb. 

Hon berättar följande; 

En situation när jag arbetade på ett museum, då arbetade jag med min kollega, en brasiliansk 

kille. En äldre svensk man kom in, och han rabblar ut kommentarer som - oj arbetar ni här? 

Det var inget bra bemötande vi fick. Vi fick ingen chans att välkomna honom på rätt sätt. Vi 

ansåg att han såg ner på oss, han ansåg oss inte rätten att arbeta där eftersom att vi inte är 

“svenskar”. (Alexandra) 

 

Det som skiljer Alexandras svar från Lindas och Evas svar är att Alexandra berättar om en 

situation där en svensk man såg ner/diskriminerade henne endast utifrån hennes utseende. Vi 

vill koppla detta till segregationen. Andersson och Magnusson Turner (2008, s.30) skriver att 

segregationen leder till att många kränks och förödmjukas och att denna kränkning kan ske på 

minst två sätt. Det ena sättet innebär att personens existens förnekas och det andra sättet 

innebär att hon kategoriseras och därmed inte tilltalas som den individ hon är.  

Magnusson Turner menar att segregationen skapar etablerade och utanförstående, upphöjda 

och stigmatiserade (Ibid.). Detta blir väldigt tydligt i detta fall. Vår tolkning är att Alexandra 

blir kategoriserad som “invandrare” utan att få chansen att visa vem hon är som individ. 

Alexandra blir upprörd över detta eftersom att Alexandra inte vill kategoriseras och därmed 

relaterad till de stereotyper/fördomar som finns gentemot “invandrare”. 

 

6. Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat och formulera olika slutsatser utifrån 

detta. Vi kommer även här att referera till våra källor om teorier och tidigare forskning för att 

kunna skapa en bredare förståelse kring ett resultat och därmed bakgrunden till våra slutsatser. 

Därtill kommer studien att diskuteras kort med fokus på möjliga förbättringsområden och 

studiens för- respektive nackdelar. Till sist kommer vi att redogöra för förslag till framtida 

forskning. 

 

6.1 Föräldrarnas ursprungskultur och dess påverkan  

Det som är gemensamt mellan respondenterna är att samtliga till viss del identifierar sig som 

en alban, kurd, syrian respektive montenegrin. Respondenterna svarar “både och”, “blandat” 

och “ibland som den ena eller den andra” på frågan om de identifierar sig som en svensk eller 

som alban, kurd, syrian respektive montenegrin.  
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Deniz och Johansson (2000, s.15) menar att alla individer genomgår en socialisationsprocess 

som kan delas in i två faser, den primära och den sekundära socialisationen. Den primära 

socialisationen sker under en individs barndom där individen först blir en medlem i familjen. 

Den mest grundläggande och viktigaste socialisationen sker under den primära socialisationen 

eftersom att det är under denna period som individens grundläggande identitet formas (Ibid.) 

Identiteten formas genom att föräldrarna överför den objektiva sociala strukturen i form av 

språk, värderingar, normer, förbud, beteende o.s.v. till barnet.  

Vår tolkning är att kontakten med föräldrarnas ursprungskultur vad gäller språk, värderingar, 

normer, förbud, beteenden och regler har/hade en stor påverkan på respondenterna under 

deras barndom. Med föräldrarnas ursprungskultur menar vi den kurdiska, syrianska, 

montenegrinska och albanska kulturen. Samtidigt som respondenterna, i större utsträckning, 

kom i kontakt med föräldrarnas ursprungskultur i hemmet, kom dem även i kontakt med den 

svenska kulturen på dagis, förskola, skola, med svenska kamrater och massmedier.  

Vi menar att respondenterna har fått sin primära socialisation i den albanska, kurdiska, 

syrianska respektive montenegrinska och svenska sociala verkligheten. Under den primära 

socialisationen formas, som vi har nämnt, den grundläggande identiteten. Detta innebär att 

respondenternas grundläggande identitet har påverkats av två kulturer som de har integrerat 

med varandra. Detta förklarar varför respondenterna svarar att de upplever sig både som en 

svensk och som en alban, kurd, syrian respektive montenegrin. 

Respondenterna nämner även situationer då de upplever sig som det ena eller det andra. Detta 

är en annan aspekt av hur respondenterna identifierar sig och i detta fall kan identifikationen 

bero på vilken kulturell miljö de ingår i vid tillfället och den tillfälliga sociala interaktionen de 

är delaktiga i.  

Vår slutsats är att respondenterna är integrerade både i den svenska kulturen och deras 

ursprungskultur, samt att de kombinerar dessa med varandra. De påverkas dessutom till stor 

del av den tillfälliga sociala interaktionen de är delaktiga i. 

 

 

6.2 Sociala roller 

Av det framkomna resultatet uttrycker samtliga respondenter att de upplever ett behov av att 

framstå på ett speciellt sätt när de är på jobbet eller befinner sig bland svenskar. Samtliga 

respondenter berättar att de i vissa situationer känner ett behov av att ge en annan bild av sig 

själv för att kunna “passa in” och bli accepterade i den tillfälliga sociala miljön de är delaktiga 

i. Respondenternas framställning kan kopplas till Goffmans teori om sociala roller som han 
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belyser och menar att en individs vardag består oftast av ett skådespel. Payne (2008, s.207) 

menar att aktören uppträder på scen då denne vill svara mot de sociala förväntningar som 

omgivningen har om hen. Aktören är bakom kulisserna då denne inte längre upplever denna 

sociala press. 

Respondenterna är aktörer som uppträder på scen när de är bland “svenskar” och på jobbet, 

och är bakom kulisserna när de är sig själva.  

Mot denna bakgrund är vår slutsats att respondenterna upplever ett behov av att spela en roll 

när de är bland “svenskar” och på jobbet. De upplever att de behöver inta denna roll för att 

“passa in” och bli accepterade av omgivningen. Rollen som respondenterna upplever att de 

behöver spela innebär att de behöver tala “formell/akademisk” svenska och uppträda som en 

“svensk”. 

 

6.3 “Svenskar” och “invandrare” 

En av våra frågeställningar som vi har är hur respondenterna anser att omgivningen betraktar 

de i förhållande till kategorierna “svensk” och “invandrare”.  

Samtliga respondenter upplever att omgivningen betraktar de som ”invandrare” och vi anser 

att detta har till en stor del att göra med den etniska boendesegregationen. Hammaren (2011, 

s.98) menar att sociala kategorier och identiteter görs och förändras utifrån sociala, kulturella, 

historiska och ekonomiska faktorer. Boendesegregationen är ett socialt fenomen och 

förstärker gränsen mellan “svenskar” och “invandrare” både geografiskt men även mentalt 

hos individen i form av föreställningen om “Vi” och “Dem”. Det som är väldigt märkbart i 

resultaten är att respondenterna använder sig av tankesättet “Vi” och “Dem”, “svenskt” och 

“icke-svenskt”, det som är accepterat och det som inte är accepterat, o.s.v. Magnusson Turner 

(2008, s.27) skriver att segregation upprättar och bekräftar en hierarkisk skillnad mellan minst 

två grupper. Den skapar etablerade och utanförstående. Samtliga av våra respondenter bor i 

invandrartäta förorter och vi menar att denna rumsliga åtskillnad mellan ”svenskar” och 

”invandrare” kan förstärka den mentala föreställningen om “Vi” och “Dem” och därmed 

identifiering med kategorin “invandrare”. Vi anser att detta tankesätt är en bidragande faktor 

till att respondenterna upplever att, omgivningen/”Dem”/”svenskar”, betraktar de som 

”invandrare”. 

Sammanfattningsvis visar resultaten hur stor påverkan omgivningen har på en individs 

identitetskonstruktion Våra slutsatser är att respondenterna är medvetna om att omgivningen 
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betraktar de som ”invandrare” och att detta är en orsak till att även de identifierar sig mer eller 

mindre som ”invandrare”.  

 

6.4 Diskussion  

De fördelar det finns med vårt val av teorier och tidigare forskning är att vi får en fördjupad 

inblick i hur omgivningen betraktar och skapar föreställningar om individer utifrån olika 

normer. Vi vill kunna förklara vad som försiggår inom individen 

(identitetskonstruktion/upplevelser) genom att först studera hur samhället ser ut. Individen är i 

ständig kontakt med samhällets institutioner, normer och kultur vilket innebär att denne även 

påverkas av samhället. Erfarenheter av diskriminering på arbetsmarknaden kan vara en 

förstärkande mekanism till att individen identifierar sig som exempelvis en “invandrare”. 

Omgivningen kan även den påverkas av samhället som exempelvis “den svenska normen” 

vilket i sin tur kan beskrivas som en mekanism som leder till att invandrares kulturella, 

religiösa eller etniska identitet inte erkänns och respekteras.  

Det är omöjligt att studera identitet om man inte dessutom studerar omgivningen, menar vi. 

Hur vi identifierar oss själva sker i samspel med omgivningen. När vi samspelar med 

omgivningen får vi kontakt med människor som vi har mer gemensamt med och andra som vi 

har mindre gemensamt med. Vi skrev tidigare om kollektiv/kulturell identitet som innebär att 

man identifierar sig med sociala grupper som man känner gemenskap med, genom att 

exempelvis ha gemensamma värderingar och livsstilar. Detta har varit vårt fokus i 

formuleringen av intervjufrågor. Vi ville ta reda på om respondenternas identifiering som 

”invandrare” och/eller ”svensk” varierar beroende på den sociala kontexten och den 

omgivning som de samspelar i stunden. Av vårt resultat framkommer det att identifieringen 

varierar och att detta beror på omgivningen. Därmed anser vi att det centrala perspektivet som 

framkommer i resultat- och analysdelen är mesoperspektivet. Vi anser att detta perspektiv är 

en stor anledning till att vi har kunnat uppfylla vårt syfte och frågeställningar, samt en 

anledning till att vår studie ger en djup förståelse om vårt problem/forskningsområde. 

 

Detta perspektiv innebär att individer samspelar med sociala grupper och myndigheter. 

Genom att vi fokuserade på dessa samspel kunde vi förklara roll- och identitetskonstruktionen 

hos respondenterna. Ett exempel är Mattias som berättar att han har erfarenheter av 

diskriminering på arbetsmarknaden, alltså diskriminering från exempelvis myndigheter och 

organisationer.  
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Det som är tydligt i vår studie är att vi dessutom utgår från ett helhetsperspektiv. Vi studerar 

individen samtidigt som vi studerar olika sociala grupper och samhället, samt förhållandet 

mellan dessa. Vi utgår från respondentens/individens upplevelser samtidigt som vi analyserar 

dessa upplevelser ur ett större perspektiv som exempelvis integration, segregation och 

diskriminering. Detta gör att vi sätter individen i ett större sammanhang och därmed får en 

djupare förståelse om vårt problemområde. 

Nackdelen med vårt val av att utgå från ett helhetsperspektiv är att vi redogör för olika teorier 

och perspektiv som verkar på olika domäner. Risken kan bli att vi redogör för hur fenomen, 

såsom diskriminering och dramaturgiska rollteorin, är beskaffade men att vi inte kan koppla 

alla aspekter av fenomenen till vår empiri. Detta kan resultera i att teoriavsnittet blir för stort 

och att inte alla teorier eller aspekter av teorierna var nödvändiga och relaterbara till vår 

empiri. Nu i efterhand upplever vi att vi kunde förkorta teoriavsnittet för att göra analysen av 

empirin tydligare för läsarna av denna uppsats, dvs. vilket samband empirin har med de valda 

teorierna. Detta kunde i sin tur leda till att “den röda tråden” i texten blev tydligare. 

 

Vi skulle även vilja diskutera vårt val av metod i studien. Då studiens metod utgick från 

intervjuer med fyra olika respondenter blir det svårt att föreslå några förbättringsområden som 

exempelvis att öka generaliserbarheten. Det fanns inte heller möjlighet att undersöka en större 

population dels på grund av tidsbrist och dels på grund av brist på resurser. Därtill är det inte 

möjligt för oss att konstatera studiens resultat kan vara generaliserbar eftersom resultatet avser 

endast en liten mängd av populationen. Det hade dock varit intressant att bygga studiens 

metod på ett kvantitativt sätt och få svar genom till exempel enkätundersökningar. Då hade 

det varit möjligt att rikta sig mot en större population. Nackdelen med detta är att vi då hade 

varit tvungna att omformulera intervjufrågorna till korta och slutna frågor, vilket hade 

påverkat resultatet. Vi skulle få en generaliserbar studie men inte en studie som ger en 

fördjupad kunskap om vårt problemområde. Vi anser att vi inte skulle kunna uppfylla vårt 

syfte och svara på frågeställningar om vi inte valde att göra en kvalitativ studie, men vi kunde 

ha valt att intervjua fler än fyra personer för att få ett resultat som på bättre sätt representerar 

målgruppen i landet, dvs. att resultatet 

Ett annat förbättringsområde är valet av respondenterna. Eftersom majoriteten av våra 

respondenter bestod av kvinnor är det inte möjligt att generalisera resultatet för alla personer 

med två utrikesfödda föräldrar. Det hade varit intressant att ha med ytterligare en manlig 

respondent för att se om resultaten skiljer sig mellan de kvinnliga och manliga 

respondenterna.  
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I efterhand, efter att ha analyserat resultaten, anser vi att det skulle bli lättare för oss att 

fokusera på relevant empiri och analysera detta ifall vi formulerade färre intervjufrågor i vår 

intervjuguide. De många intervjufrågorna och svaren gjorde det svårt för oss att välja bort 

irrelevant material, reducering. Trots detta anser vi att vi har presenterat och analyserat det 

mest väsentliga som framgick av vår empiri, i förhållande till vårt syfte och frågeställningar. 

 

6.6 Vidare forskning  

Vi hoppas att vår studie väcker inspiration och intresse för vidare forskning inom detta 

problemområde. Vi skulle vilja att det utförs studier med fokus på hur omgivningens attityder 

till integrationen av personer med utländsk bakgrund, påverkar målgruppens 

identitetskonstruktion i förhållande till “svensk” och deras föräldrars ursprungskultur. 

 Av det resultat som framkommer i vår studie upplever sig respondenterna inom vissa 

sammanhang som ”svenskar”, exempelvis på jobbet. Det gemensamma mellan 

respondenterna är att samtliga upplever att de behöver spela roller som ”svenskar” för att bli 

accepterade av omgivningen och detta finner vi intressant att man forskar vidare inom.  

Vi skulle vilja att det utförs en liknande studie som, “Do Attitudes Towards the Integration of 

Immigrants Change Over Time? A Comparative Study of Natives, Second-Generation 

Immigrants and Foreign-Born Residents in Luxembourg”, men i Sverige. Där studien 

dessutom behandlar hur detta påverkar identitetskonstruktionen bland personer med utländsk 

bakgrund. 
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Bilagor  

Intervjuguide  

 

Inledningsfrågor  

 Hur gammal är du? 

 Vart bor du?  

 Vad har du för sysselsättning i dagsläget?  

Bakgrund  

 Föräldrarnas födelseland  

 När kom dina föräldrar till Sverige och vad var deras anledning till ankomst?  

 Hur ofta åker du till ditt hemland och skulle du vilja åka mer? 

 Vilka kulturella skillnader upplever du när du befinner dig i ditt hemland?  

 Vilka högtider firar du inom det svenska och dina föräldrars kultur? anser du att det är 

viktigt att följa traditioner i så fall varför? 

 Kommer du i kontakt med föräldrarnas kultur utanför hemmet?  

Identitet  

 Vilken identitet upplever du att du har? Vilket land identifierar du dig med?  

 Hur identifierar du dig utifrån kategorierna “svensk” och “invandrare”?  

 Under vilka situationer och omständigheter upplever du dig som svensk respektive 

invandrare?  

 Upplever du att du vill framstå på olika sätt beroende på vilken omgivning du 

samspelar med? 

 Anstränger du dig på något sätt för att passa in i sociala kontexter?  

 När du får frågan om vilket land du kommer ifrån, vad svarar du då? Varför? 

 Har du en religiös tro? Hur påverkar religionen din identitet? Har du varit med om 

situationer där du har mött missförstånd/kulturkrock på grund av din religiösa tro?  

  Hur betraktar du dig själv utifrån kategorierna “svensk” och “invandrare” under dessa 

situationer? 

Tillhörighet 

 Vilken kultur känner du en större tillhörighet till?  

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med att leva i två olika kulturer?  
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 Hur förhåller du dig till föräldrarnas ursprungliga kultur och deras förväntningar och 

krav som ställs på dig?  

 Vilken position upplever du att du har i det svenska samhället? upplever du något 

utanförskap?  

 Vad betyder din kulturella bakgrund för dig och hur kombinerar du den med den 

svenska kulturen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


