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Förord 

Jag vill tacka alla som varit delaktiga i denna undersökning på ett eller annat sätt, mina 

informanter som för undersökningens skull ställt upp med att svara på enkäter och tillåtit sig 

själva att bli intervjuade av mig. Utan den information som ni givit mig så hade denna 

undersökning aldrig blivit till verklighet. 

Jag vill även tacka min handledare María Borgström som stöttat mig och fått mig att inte 

tappa hoppet då jag stött på svårigheter under undersökningens gång. 

Det största tacket går dock min själsfrände Tomas som funnits vid min sida och stöttat mig 

från början till slut oavsett tid på dygnet under denna period. Utan din uppmuntran och din tro 

på mig så hade jag aldrig klarat det. 

Diana Barsoum 
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Abstract 

This investigation is aimed to analyze and gain insight into how young people of “second-

generation immigrants” identify themselves in a society where they are seen as immigrants of 

the environment in view of the name. Also, how they identify themselves during trips to their 

home/country of origin are of relevance to see if they are affected in their own identification, 

depending on how they believe they are seen from the outside. 

 

Through a survey, the statistics were produced, which serves as a preliminary to the larger 

part of the investigation where six individuals were interviewed in order to give deeper 

answers to the questions sought. The answers that emerged were then analyzed in relation to 

selected theories. 

 

In connection with the investigation it has emerged that the young people in question often 

identify themselves in such a way that they think that the surroundings look at them. It is in 

relation to how others see them as they see themselves, which creates a distance between the 

surroundings and themselves. With increased knowledge on both sides, this distance between 

the environment and the young people in this investigation maybe could reduce. 

 
 
 
 
 
Keywords: “Second-generation immigrants”, immigrants, identity, language, ethnicity, 
belonging and alienation 
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Titel: ”Dom kallar oss invandrare!” 
HT 2008 
Författare: Diana Barsoum 
Handledare: María Borgström 
Examinator: Kenneth Awebro 
 
 
 
Sammanfattning 

Denna undersökning är skriven i syfte att analysera och få en inblick i hur ungdomar av 

”andra generationens invandrare” identifierar sig själva i ett samhälle där de ses som 

invandrare av omgivningen med tanke på benämningen. Även hur de identifierar sig under 

resor till deras hem/ursprungsland är av relevans för att se om de påverkas i sin egen 

identifiering beroende på hur de tror att dem betraktas utifrån. 

Genom en enkätundersökning så har statistik tagits fram som fungerar som ett förstadie till 

den större delen av undersökningen där sex individer intervjuats i syftet att ge djupare svar på 

de frågor som sökts. De svar som framkommit har sedan analyserats i förhållande till utvalda 

teorier. 

 

I samband med undersökningen så har det framkommit att ungdomarna i fråga oftast 

identifierar sig på så sätt som de tror att omgivningen ser på dem. Det är alltså i förhållande 

till hur andra ser på dem som de uppfattar sig själva, vilket skapar ett avstånd mellan 

omgivningen och dem själva. Med ökad kunskap på bägge sidor så skulle dock detta avstånd 

mellan omgivningen och ungdomarna kunna minska. 

 

 

 

 

Nyckelord: ”Andra generationenes invandrare”, invandrare, identitet, språk, etnicitet, 

tillhörighet och utanförskap  
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1. Introduktionskapitel 

 
Jag är en främling i detta land 
Men detta land är ingen främling i mig! 
Jag är inte hemma i detta land 
Men detta land beter sig som hemma i mig!  

 
(Gunnar Ekelöf, Non Serviam, 1945.) 

 

1.1 Inledning 

Denna undersökning handlar om ungdomar av ”andra generationens invandrare” och deras 

syn på sig själva i samband till omgivningen. Att veta vem man är kan vara svårt då man hör 

till två eller flera nationer och då den ena eller bägge av ens föräldrar är födda i utlandet. 

Ungdomar som befinner sig i den situationen är idag många, i Sverige och i andra länder. 

 

1.2 Bakgrund 

Sverige har idag blivit ett multikulturellt samhälle efter många års invandring av olika slag, ett 

samhälle där ett flertal minoritetsgrupper ingår. 

 

Efter andra världskriget fick man en ekonomisk tillväxt i Sverige och tillverkningsindustrin 

var en av de industrier i landet som i samband med detta fick en kraftig utbyggnad. 

Utbyggnaden ledde till att man behövde arbetskraft, vilket i sin tur ledde till en omfattande 

arbetskraftsinvandring. Utöver arbetskraftsinvandringen så skedde det även en 

flyktinginvandring till landet. Från FN:s flyktingläger för flyktingar från andra världskriget 

tog man emot ett par tusen flyktingar varje år från kriget fram till 1970-talet. I början på 1970-

talet ökade antalet individuella asylsökande till Sverige kraftigt. En spontan flyktingström till 

Sveriges gränser ägde rum, detta bland annat på grund av den oro som pågick i Latinamerika.1 

 

Invandringen till Sverige har skett av olika anledningar och många av dessa individer blev 

svenska medborgare och stannade kvar i landet. Av de som blev svenska medborgare har 

många efter det skaffat sig barn som är födda i Sverige och vissa har även fått barnbarn. 

Dessa barn och barnbarn är födda till svenska medborgare och har inte invandrat, men kallas 

ändå för ”invandrare”, ”andra generationens invandrare” och ”tredje generationens 

                                                 
1 Borgström, María, Att vara mittemellan. Stockholm: Pedagogiska institutionen Stockholms universitet 1998 s.5 
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invandrare”. Skulle detta då innebära att den ”fjärde” generationen blir accepterad som 

svensk, när blir man accepterad som svensk? 

Det finns idag en tillskriven ”icke-svenskidentitet” i vårt land som kategoriserar in människor 

som tillexempel utlandsfödda, utlänningar och flyktingar, det allra vanligaste ordet är dock 

invandrare. I kontrast till detta så kategoriserar man även in människor som svenskfödda, 

svenskar, ”helsvenskar” och svenska medborgare. ”Andra generationens invandrare” är dock 

svenskfödda och svenska medborgare, men de räknas ändå in i kategorin invandrare av 

omgivningen.2 

 

Identiteten ”invandrare” klingar negativt i mångas öron och att få ett precist svar på vem som 

är en invandrare är inte lätt. För de människor som klassas som invandrare istället för 

svenskar, trots att de är födda i Sverige, har svenskt medborgarskap och talar språket flytande 

är frågan om vem som är invandrare av stort intresse.3 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ungdomar mellan 20-26 år som är av ”andra 

generationens invandrare” ser på sig själva. Detta för att försöka komma ifrån hur samhället 

utifrån ser på ungdomarna och istället få en förståelse och inblick av hur ungdomarna själva 

upplever sig själva i Sverige och i deras hem/ursprungsland och hur de tror att omgivningen 

ser på dem i respektive länder. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Ser ungdomarna på sig själva som svenskar, invandrare eller något annat? 
Hur och varför? 

 
• Då man reser till respektive hem/ursprungsland, hur ser man på sig själv då? 

Hur och varför? 
 

• Vilken uppfattning har ungdomarna om hur omgivningen ser på dem i Sverige och i 
respektive hem/ursprungsland? 
Har detta påverkat tolkningen av ens egen identitet? 

 

                                                 
2 Borgström, María, Att vara mittemellan. Stockholm: Pedagogiska institutionen Stockholms universitet 1998 s. 
122-123 
3 Ibid s. 123 
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1.5 Problemdiskussion 

Begreppet ”andra generationens invandrare” i sig kan låta diskriminerande, vilket jag är väl 

medveten om. Jag har dock valt att använda mig av det begreppet då det är ett begrepp som 

flitigt används i vårt svenska samhälle. Utöver det så är begreppet även vilseledande då de 

personer som benämns som ”andra generationens invandrare” faktiskt aldrig har invandrat. 

Omgivningen betraktar dessa ungdomar på olika sätt och vissa kallar dem för invandrare trots 

att de är födda i Sverige då den ena eller bägge av deras föräldrar är födda i utlandet. Andra 

menar att är man född i Sverige så är man svensk. I flera länder så hör man automatiskt till 

den nation man är född i eller är medborgare i för att uppnå en gemenskap inom nationen.4 I 

Sverige så finns dock av någon anledning definitionerna ”andra” och ”tredje generationens 

invandrare”. Dessa benämningar skapar ett utanförskap i det svenska samhället för 

ungdomarna, man blir en främling i sitt eget land och avståndet mellan de två blocken 

svenskar och invandrare blir kvar. 

 

Varför används inte begreppet första generationen svensk lika flitigt som begreppet ”andra 

generationens invandrare” och hur ser ungdomarna på sig själva i ett samhälle där man 

ofrivilligt blivit placerad i ett fack? Anser de sig vara svenskar, invandrare eller något annat? 

Och om/när de reser till sitt hemland eller det land som deras föräldrar bodde i innan de kom 

till Sverige, hur ser de på sig själva då? Är de då svenskar, utlänningar eller känner de att de 

hör hemma där? Jag anser att det är viktigt här att peka på att alla inte har ett hemland och 

därför räknar jag i de fallen istället med det land där föräldrarna föddes och växte upp i och 

jag har valt att kalla det för ursprungsland i denna uppsats. Dock borde Sverige vara dessa 

ungdomars hemland, då de är födda och uppväxta här, men ute i samhället så är det inte lika 

självklart. Jag vill alltså ta reda på hur dessa ungdomar definierar sig själva, vem de är och 

vilken deras identitet är och hur de tror att utomstående ser på dem. 

 

1.6 Disposition 

Härmed vill jag kort redogöra för undersökningens uppläggning, detta för att underlätta för 

läsaren. Jag har i föregående del av undersökningen inlett med en bakgrund för att sedan 

presentera syftet och frågeställningarna. Därefter presenteras de teorier som är väsentliga för 

undersökningen. Jag sedan valt att presentera intervjuinformanterna och deras bakgrund innan 

jag går in i resultatredovisningen, detta då jag anser att det är av stort värde att man får en 

                                                 
4 Stier, Jonas. Identitet, Människans gåtfulla porträtt. Studentlitteratur, Lund 2003 s. 25 
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förståelse för deras syn på det hela. Därefter kommer resultatredovisningen och sedan 

analysen där jag fångar upp det allra väsentligaste i intervjusvaren för att koppla det till de 

teorier som tidigare presenterats i syfte att få svar på mina frågeställningar. Slutligen kommer 

en slutsats och sammanfattning där även rekommendationer och en metodkritik presenteras. 

Metodkritiken är placerad i slutet eftersom att jag anser att denna är intressantare att ta del av 

då man läst hela undersökningen och även för att den inte skall störa läsaren innan resultatet 

påvisas. 
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier och tankar som är av utgångspunkter i analysen. 

Teorierna har delats upp i fyra delar som är i enlighet med dess teman. Första delen behandlar 

teorier om identitet, dessa teorier är menade att ge oss en djupare inblick om vad som faktiskt 

sker på det identitetsskapande planet. Den andra delen behandlar begreppet etnicitet och dess 

funktion att bidra till ett tillhörande eller utanförskap. Den tredje delen i detta kapitel tar upp 

språket som även är en bidragande faktor för känslan av tillhörande och utanförskap. Den 

fjärde och sista delen behandlar utvalda teorier om fördomar. 

Alla dessa teorier är utvalda för att hjälpa oss att förstå vad som ligger till grund för hur 

ungdomar av ”andra generationens invandrare” identifierar sig, samt vad som kan få dem att 

känna antingen ett tillhörande eller ett utanförskap.  

2.1 Identitet 

Jostein Gripsrud som är en medieforskare beskriver begreppet identitet i Mediekultur, 

Mediesamhälle och menar att vår identitet skulle vara som ”ett lapptäckte av identiteter, en 

sammanflätning av likheter och skillnader i förhållande till andra människor”.5 Vidare skriver 

han att individers identitet kan delas in i både en personlig identitet och i en social identitet. 

Enligt Gripsrud så är den personliga identiteten något som är självvalt och handlar om att man 

skall lära känna sig själv och vad som är en själv unikt från andra, man skall komma i 

underfund med vem man är.6 Den sociala identiten är däremot något som vi bygger upp 

genom andra människors uppfattning om oss och i samband med de gruppkontexter vi ingår 

i.7 

 

En annan medieforskare är André Jansson som skrivit en bok med ett snarlikt namn, 

Mediekultur och samhälle och han har en liknande definition av begreppet identitet. Han 

menar att identitet är något som är i ”ständig pendelrörelse mellan integration och 

separation”. Identitet handlar således om att förena sig med vissa som likväl kan vara olika 

eller unika i relation till varandra.8 I Den tredje identiteten – ungdomar och deras familjer i 

det mångkulturella globala rummet av Katrin Goldstein-Kyaga och María Borgström så kan 

                                                 
5  Gripsrud, Jostein. Mediekultur, Mediesamhälle. Översättning från norskan: Sten Andersson, Göteborg: 
Daidalos. 1999 s. 19 
6 Ibid s. 20 
7 Ibid s. 22 
8 Jansson, André, Mediekultur och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2002 s. 147 
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vi dock läsa att identitet skulle vara något som uppstår genom att vi talar om det och att det 

dessförinnan inte skulle vara existerarande.9 

 

Vidare hävdar författarna att man inte kan leva utan en identitet, man kan varken orientera sig 

i tillvaron eller se en mening med livet. För att kunna göra det så måste man ha 

medvetenheten om vart man står i ett socialt och historiskt perspektiv.10 

 

María Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga menar i sin bok Gränsöverskridande identiteter 

I globaliseringens tid – ungdomar, migration och kampen för fred att identitet är något som 

förändrar sig beroende på sammanhanget och inte kan spaltas upp på ett enkelt sätt. Ett ”jag” 

och ett ”du”, ett ”vi” och ett ”dom” är något som finns i varje handling av identifikation.11 

Med detta menas att man inte kan identifiera sig själv som person i avsaknad av relation till 

andra, ytterligare en eller flera individer är ett måste i identifieringen av sig själv. Vidare 

skriver de att det inte är förrän en identitet internaliseras så att den inte längre är tillskriven 

utifrån som den blir det en identitet.12 En identitet blir alltså ingen identitet förrän man själv 

har accepterat denna och identifierar sig själv på det sättet, det räcker inte med att 

utomstående skall identifiera en på ett visst sätt för att det skall kunna räknas som en identitet. 

 

I Den tredje identiteten – ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, globala rummet 

av Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström så kan vi läsa att även utseendet är 

formande då det gäller den den personliga identiteten och är en aspekt som måste vägas in i 

formandet.13 

 

I avhandlingen så kan vi även läsa om att unga människor som reser till sitt ursprungsland kan 

tvingas att omvärdera sin identitet då de upptäcker att de inte har så mycket gemensamt med 

de människor som bor där, trots att de tidigare identifierat sig med sina föräldrars 

nationalitet.14 En person som är född och uppvuxen i Sverige, men som har föräldrar som 

invandrat skulle med andra ord kunna tvingas till att omidentifiera sig själv under och/eller 

                                                 
9 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. Stockholm: Södertörns högskola (Under tryckning) s.65 
10 Ibid s.66 
11 Borgström, Maria och Goldstein-Kyaga, Katrin. Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid – 
ungdomar, migration och kampen för fred. Stockholm: Södertörns Högskola 2006 s.22 
12 Ibid s.23 
13 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s.90 
14 Ibid s.18 
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efter en sådan resa då man inte riktigt passade in i sitt ursprungsland på det sätt man trodde att 

man skulle göra. 

 

2.2 Etnicitet - tillhörande och utanförskap 

Goldstein-Kyaga och Borgström menade att man kan tvingas omidentifiera sig då man reser 

till sitt ursprungsland på grund av brist på gemenskap, man har alltså känt ett utanförskap 

under sin vistelse. Detta trots att man innan tidigare ansåg sig vara tillhörande och identifierat 

sig med sina föräldrars nationalitet. 15 Att behöva omdefinera sig är något som man kan bli 

tvungen till att göra så fort man upptäcker att man känner en gemenskap och ett tillhörande 

till en grupp eller då man känner ett utanförskap. 

Motsatsen till nationalitet då en grupp är i majoritet är begreppet etnicitet. Etnicitet är något 

som uppstår då en folkgrupp är i minoritet och man inom denna grupp har gemensamma 

utmärkande egenskaper som till exempel gemensamt ursprung, gemensamma traditioner, 

språk, religion och ritualer med mer.16 Etnicitet är något som uppstår då man kommer i 

kontakt med andra folkgrupper av en annan kultur, det är inget som existerar förrän då.17 

Etnicitet är ett idag ett begrepp som används ofta och Borgström och Goldstein-Kyaga menar 

att man exkluder vissa grupper då man definerar dessa som etniska. Människorna placeras i 

fack på ett sådant sätt att det närmar sig rasism då de på ett förenklat sätt tillskrivs statiska 

kulturer.18 Detta på samma sätt som man placerar in människor som är födda i Sverige under 

benämningen ”andra generationens invandrare”. Man placerar dessa i ett fack trots att man är 

helt olika varandra. Etnicitet skapar i och med detta både ett tillhörande, en gemenskap inom 

den etniska gruppen eller det fack man placerats inom, men även ett utanförskap i det 

resterande samhället.  

Invandrare är en grupp som vanligen betraktas som avvikare, man har definerat och stämplat 

dem som avvikare. Man tillskriver dem en identitet då man upplevt ett annorlundaskap och de 

sägs ”skilja sig från oss”, de är främmande och anses vara ett hot. De olikheter och likheter 

som existerar mellan ”dom” och ”vi” är dock överskattade enligt Jonas Stier, en författare 

                                                 
15 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s.18 
16 Norrby, Linda. Magister uppsats. 
17 Borgström, María och Goldstein-Kyaga, Katrin. Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid – 
ungdomar, migration och kampen för fred. 2006 s.57 
18 Ibid s.16 
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som har skrivit en avhandling vid namn Identitet, Människans gåtfulla porträtt där han tar upp 

detta. 19 

Det sägs att man antingen är det ena eller det andra, man kan inte vara kristen och samtidigt 

vara muslim trots religionernas gemensamma drag och påverkan på varandra. På samma sätt 

anses det att man inte kan vara till exempel turk och svensk. Man kan som människa bara vara 

100 procent, är man då 40 procent turk, så har man bara 60 procent kvar för att vara svensk, 

därav kan man inte vara tillhörande som både turk och svensk. Mängden svenskhet skulle 

minska då man har ytterligare en nationalitet och tvärtom, i samband med detta så ifrågasätts 

tanken om att nationalitet skulle vara ett slags nollsummespel.20 Goldstein-Kyaga och 

Borgström argumenterar emot detta och menar att man faktiskt kan vara 100 procent turk och 

100 procent svensk trots att detta är något som uppfattas som en omöjlighet av många. De 

menar att man tillägnar sig åt flera kulturer och synsätt och att summan därmed blir mer än 

100 procent.21 

För ”andra generationens invandrare” såsom för många andra, pågår en ständig kamp mellan 

att tillhöra eller inte tillhöra. Man kan känna gemenskap och tillhörighet då man håller 

kontakten med sitt ursprungsland och skapa sig en dubbel identitet. Samtidigt ifrågasätts detta 

med dubbel identitet och man undrar om denna är delad eller dubbel. Detta skapar i sin tur 

återigen ett utanförskap.22 

Skall man bedömma personer på ett nationellt sätt så hör man antingen hemma i den ena eller 

andra nationen och detta är en syn som skapar en rotlöshet för människor som anser sig 

tillhöra en eller flera nationer. Detta gör att människor framstår på ett sätt som om att de 

skulle sakna rötter, inte vara integrerade i samhället eller att de är hemlösa då de inte har 

någonstans där de hör hemma.23 

För att få en känsla av tillhörighet så väljer många att flytta till ett område där man är nära 

vänner och släktingar. Detta i områden med en blandning av olika nationaliteter och man 

menar att vissa etniska grupper och kategorier av invandrare har en tendens att koncentrera 

sig till vissa gator eller områden. Detta är dock inte alltid av eget val, utan det beror även på 

                                                 
19 Stier, Jonas. Identitet, Människans gåtfulla porträtt. 2003 s. 58 
20 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María.  Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s.74 
21 Ibid s.23-24 
22 Ibid s. 26 
23 Ibid s. 28 
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kedjeinvandring, bostadspolitik och diskriminering då individerna i fråga inte har/haft 

möjligheten att välja boende på annat håll.24 

2.3 Språk – tillhörande och utanförskap 

När det gäller att signalera identiteter och att kategorisera människor är språkets betydelse 

stor.25 Även för bevarandet av vår identitetet så har språket en stor betydelse och därmed 

hänger språk och identitet samman i flera bemärkelser enligt Goldstein-Kyaga och Borgström. 

För den som har tillgång till flera språk innebär det också att denna har tillgång till se världen 

på olika sätt och förstå sig på olika former av sociala regler för kommunikation. 26 

Språk är ytterligare något som kan leda till antingen utanförskap eller tillhörande. I ett rum 

där alla talar ett språk som man förstår så känner man lättare en gemenskap än i ett rum där 

alla förstår varandra förutom en själv, vilket gör att man hamnar utanför. 

Språket är ett kraftigt verktyg då man behärskar det och att byta språk mitt under ett samtal 

eller att växla språk under samtalets gång är inga konstigheter för personer som behärskar 

flera språk. Detta är något som fungerar om bägge parterna i konversationen är tvåspråkiga 

och behärskar språken. 

Genom att växla språk i situationer där alla inte behärskar språken så kan man inkludera eller 

exkludera personer, man häver eller sätter gränser. Man kan inkludera genom att agera tolk 

mellan två personer som inte talar samma språk, att byta språk när en närvarande inte förstår 

sker ofta naturligt för att inte exkludera personen i fråga. Man kan exkludera på så sätt att man 

väljer att byta språk då man till exempel inte vill att en tredje eller fjärde part skall förstå vad 

man talar om, detta om man skulle vilja prata om något privat eller markera att man 

exkluderar personen i fråga.27 

Man kan välja att tala ett språk då situationen kräver för att själv känna gemenskap med andra 

individer precis som man frivilligt kan välja att skifta i sin identitet för att framhäva en viss 

tillhörighet för att sedan skifta igen. Man kan tillexempel välja att visa att man är svensk i en 

situation för att sedan övergå till att skifta till sin tyska identitet. 28 

                                                 
24 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María.  Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 42 
25 Stier, Jonas. Identitet, Människans gåtfulla porträtt. 2003 s.122 
26 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María.  Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 33 
27 Ibid s. 33-34 
28 Ibid s. 91 
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Inom gruppen möjliggörs en känsla av samhörighet och gemenskap i samband med 

identiteten. ”Andra generations invandrare” kan se en hel del fördelar och vinster i samband 

med att de har växt upp i två kulturer och detta med språket och skiftningen i sin identitet för 

att framhäva en viss tillhörighet skulle kunna vara sådana fördelar.29  

2.4 Fördomar 

Vare sig vi vill det eller inte så har vi alla fördomar av något slag, en förutfattad åsikt eller 

mening om en person eller en grupp personer. Det kan vara både positiva och negativa 

fördomar. Fördomar uppstår ofta i samband med att en person berättar vad denna tror om 

något eller några. Eller så blir man själv övertygad om att tillexempel alla fransmän snyter sig 

vid matbordet då man stött på en som gjort det, man generaliserar alla fransmän utifrån det 

man precis upplevt. Detta eftersom att det är ett enklare sätt att förklara verkligheten.30 

 

Vissa människor använder sina fördomar i aggressioner och man pekar ut syndabockar för sitt 

eget eller någon näras misslyckande och dessa syndabockar får sedan stå till svars för att 

något gått fel i personens privatliv. Vanligtvis tar personerna som omvandlat sina fördomar 

till aggressioner avstånd från en viss folkgrupp samtidigt som man känner avsky och 

ogillande, vissa personer känner också ett behov av att agera ut sina fördomar i 

främlingsfientliga demonstrationer.31 

 

Enligt Stier så är myter, fördomar och sterotyper behäftade med hudfärg, etnicitet, 

nationalitet, kultur, kön och social klass som bidrar till en symbolisk gränsdragning. Han 

menar på att dessa gränsdragningar skulle förse oss med existensiell orientering i livet då 

identiteter har fått en mening och en avsikt. Myterna, fördomarna och steroeotyperna skall 

enligt honom berätta vem och vilka vi är.32 Detta motsäger Borgström och Goldstein-Kyaga 

som menar på att en identitet inte blir en identitet förrän man själv har accepterat denna som 

jag tidigare nämnde.33 

 

                                                 
29 Stier, Jonas. Identitet, Människans gåtfulla porträtt. 2003 s.122 
30 http://www.geteducated.se/template/skola/fordomar (2008-12-16) 
31 http://www.geteducated.se/template/skola/fordomar/fordomsbegreppet (2008-12-16) 
32 Stier, Jonas. Identitet, Människans gåtfulla porträtt. 2003 s.58 
33 Borgström, María och Goldstein-Kyaga, Katrin. Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid – 
ungdomar, migration och kampen för fred. 2006 s.23 

http://www.geteducated.se/template/skola/fordomar
http://www.geteducated.se/template/skola/fordomar/fordomsbegreppet


 17

Den mångulturella politiken i Sverige har fått kritik då den leder ett ”vi-och-dom” tänkande. 

Man tillskriver invandrare förenklade och nedvärderande identiteter.34 Man främjar på detta 

sätt till fördomar och att försöka prata om en folkgrupp eller en kultur på ett generellt sätt är 

omöjligt då dessa består av olika individer som alla är olika varandra.35 Dessa förenklade och 

nedvärderande identiter som tillskrivs är av ”negativ särbehandling”, eller rent av 

diskriminering. När man tillskriver människor en kollektiv identitet så vilseleds människor till 

att tro de är mer olika ”oss” än vad de är och även att ”de” är mer lika varandra än vad de 

kanske egentligen är.36 Politikerna i USA har tvärtemot politikerna i Sverige försökt att förena 

alla dess medborgare och skapa en nationell samling, en amerikansk identitet för dess 

medborgare och politiker för att alla skall känna sig tillhörande i det land de lever.37 

 

 

                                                 
34 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 63 
35 http://www.geteducated.se/template/skola/fordomar/fordomsbegreppet (2008-12-16) 
36 Stier, Jonas. Identitet, Människans gåtfulla porträtt. 2003 s.122 
37 Stier, Jonas. Identitet, Människans gåtfulla porträtt. 2003 s.25 

http://www.geteducated.se/template/skola/fordomar/fordomsbegreppet
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3. Metod och material 

Den huvudsakliga teorianknytningen i undersökningen består av de teorier som María 

Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga behandlar i Den tredje identiteteten – Ungdomar och 

deras familjer i det mångkulturella, globala rummet samt i Gränsöverskridande identiteter i 

globaliseringens tid – ungdomar, migration och kampen för fred. Även Maria Borgströms 

avhandling Att vara mitt emellan och Jonas Stiers Identitet, Människans gåtfulla porträtt är av 

stor betydelse för min undersökning då även dessa behandlar mitt undersökningsområde. 
 

Undersökningen är baserad på 50 enkäter och sex intervjuer med ungdomar som är av ”andra 

generationens invandrare”. Informanterna i både enkät- och intervju- undersökningarna är 

mellan 20-26 år gamla och förorts eller stadsbor bosatta i Stockholms län. Svaren är således 

sökta både genom kvalitativ - och kvantitativ -undersökning. I humanvetenskap som rör 

människors mentala, känslomässiga och fysiska egenskaper så är det vanligast att genomföra 

en kvalitativ undersökning, men den kvantitativa delen i denna uppsats är ämnad att utgöra ett 

förstadie för undersökningen.38 Förstadiet till undersökningen är ämnat att statistiskt påvisa 

hur ungdomarna i fråga identifirerar sig själva och hur det tror att omgivningen ser på dem. 

Dessutom så kan man med hjälp av andra metoder eskalera svarens trovärdighet. 39 

 

I den kvalitativa delen av undersökningen har semistrukturerade intervjuer gjorts med sex 

ungdomar som är mellan 20-26 år gamla, varav tre är av det kvinnliga könet och tre av det 

manliga för att söka svar på frågeställningarna (Se bilaga 1). Den semistrukturerade intervjun 

består av fasta frågor och en ordningsföljd som är fastställd före intervjun, det är däremot inga 

strukturerade svar eller någon tidsgräns för hur långa svaren får vara före intervjun.40 

 

Informanterna i den kvalitativa delen är individer som är bekanta för mig och jag tog kontakt 

med dem via telefon för att boka in intervjutillfällen. Anledningen till att jag valt bekanta till 

mig är den att jag själv är av ”andra generationenes invandrare” och har bekantskap med 

personer ur den valda undersökningsgruppen. 

 

Det är dessa ungdomar som står för de djupgående resultat som påvisas i uppsatsen, detta 

eftersom att jag strävar efter att tolka och förstå informanterna. Vi får även ta del av dessa 

                                                 
38 Kullberg, Birgitta. Etnografi i klassrummet. Studentlitteratur, Lund. 2004 s. 53 
39Denscombe, Martyn, Forskningshandboken. Lund studentlitteratur, 2000 s.36 
40 Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber 2003 s. 97-98 
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informanters upplevelser av hur de tror att folk ser på dem och hur detta påverkat deras 

identitet. Utöver det så får vi en inblick i hur de ser på sig själva. Anledningen till att jag valt 

att basera resultatet på flera informanter är för att man skall kunna förlita sig på 

informationen. Man kan nämligen som forskare referera till flera källor för att påvisa dess 

tillförlitlighet om liknande mönster framgår i flera intervjuer. 41 

 

För att kunna göra mätningar på hur denna grupp av individer ser på sig själva, så finns den 

kvantitativa delen i undersökningen som endast är menad att vara en förundersökning och ge 

oss en överblick. Det har delats ut enkäter till 50 personer som stämmer in på den valda 

målgruppen (se bilaga 2). Dessa informanter är inte bekanta för mig. Enkäterna har delats ut 

till personer runt om i Stockholms län på allmänna platser. Jag informerade informanterna om 

vad undersökningen går ut på för att sedan fråga om de tillhör målgruppen. Tillhörde de 

målgruppen och var villiga att svara på enkäten så delades den ut. 

 

De mätningar som framkommit i samband med enkäterna är något som synliggörs i denna 

undersökning. Birgitta Kullberg menar i Etnografi i klassrummet att kvantitativ forskning och 

metod är något som man inom forskningen använder sig utav då man vill göra mätningar eller 

pröva något.42 Informationen som framkommit från de 50 informanter i samband med enkäten 

har komprimerats och endast ett antal utvalda frågor som är de mest relevanta för 

undersökningen påvisas då det råder platsbrist. 

 

Den kvalitativa undersökningen är gjord för att få en djupare inblick i informanternas egna 

uppfattningnar om hur de själva ser på sig i Sverige och i deras hem/ursprungsland. Den är 

även gjord för att få en förståelse kring deras tankar och funderingar om hur samhället i 

Sverige och i deras hem/ursprungsland ser på dem. Vidare för att i samband med intervjuerna 

upptäcka sådant som man inte hade fått veta med enbart en kvantitativ undersökning. 

Kullberg beskriver i att en kvalitativ undersökning skulle kunna sägas vara en upptäcktens 

väg.43 Intervjuer är även ett redskap som vanligtvis används för att synliggöra människors 

tankar och uppfattningar kring de fenomen som sker i vår omvärld enligt de kvalitativa 

vetenskapliga traditioner som existerar.44  

 

                                                 
41 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken , 2000 s. 159 
42 Kullberg, Birgitta. Etnografi i klassrummet. 2004 s. 53 
43 Ibid s. 53 
44 Ibid s. 109 
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Informanterna fick inte reda på frågorna förrän vid intervjutillfället då jag inte ville att de 

skulle reflektera över frågorna innan själva intervjutillfället. De fick dock reda på min avsikt 

till intervjuerna och dess syfte, de fick även veta att intervjuerna skulle spelas in. Intervjuerna 

spelades in för att det skulle flyta på och så att inte jag eller mina informanter skulle störas av 

att jag skulle sitta och anteckna, utan istället kunna koncentrera oss på själv intervjun. 

Inspelningarna har sedan transkriberats över till ett digitalt dokument. Under 

transkriberingens gång har inte språket och grammatiska fel rättats, utan det som 

informanterna sagt har transkriberats ordagrant. Allt material som transkriberats från 

intervjuerna är inte med i denna uppsats på grund av tids- och platsbrist. Materialet har i 

enlighet med teorierna komprimerats och endast utvalda, relevanta delar som förmedlar de 

svar som sökts påvisas.  

 

3.1 Avgränsningar och urval 

Jag har valt att göra en geografisk avgränsning och bestämt mig för att i min undersökning 

hålla mig till ungdomar som är bosatta i Stockholms län. Urvalet är som tidigare nämnt 

ungdomar av ”andra generationenes invandrare” i åldern 20-26. Anledningen till att jag valt 

den åldern är att jag anser att yngre personer inte alltid har kommit i underfund med vem man 

egentligen är innan dess. Att jag valt att avgränsa mig och gjort just dem urval jag gjort är för 

att jag ansett att detta är personer som kan informera mig om just det jag undersöker.45 

 

3.2 Validitet och reliabilitet 

Jag har förhoppningar om trovärdigheten i arbetet, men undersökningen är inte menad att vara 

generell för alla inom den utvalda undersökningsgruppen. Undersökningen är en fördjupning 

baserad på mina informanters tankar och funderingar. 

 

Jag är väl medveten om att mina egna uppfattningar skulle kunna påverka resultatet då jag 

själv är av ”andra genearationens invandrare”. Jag har dock i min undersökning försökt att 

vara så objektiv som möjligt och lagt mina egna tankar och åsikter åt sidan och endast utgått 

från den information som jag fått ta del av utifrån mina informanters svar på mina frågor. Det 

är inte relevant vad jag tycker och känner i undersökningen utan det är mina informanters 

                                                 
45 Kullberg, Birgitta. Etnografi i klassrummet. 2004 s. 140 
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utsagor som är av relevans. Informanterna i denna undersökning har fått ta del av de resultat 

och tolkningar som påvisats för att förstärka studiens giltighet och tillförlitlighet.46  

 

                                                 
46 Ibid s. 75 
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4. Informanterna 

I detta kapitel kommer informanterna att presenteras kort för att vi skall få en förståelse för 

vem dem är. Enkät informanterna som deltog i den kvantitativa förundersökningen har jag 

dock endast ytlig information om. Den informationen består endast av kön, ålder och 

sysselsättning (Se bilaga 3). Anledningen till detta är att deras funktion i denna undersökning 

endast var att fungera som statistik i undersökningen, detta till skillnad från de sex 

intervjuinformanterna som ingick i den kvalitativa delen av undersökningen som stått för en 

fördjupning av ämnet. Informanterna har fått fingrerade namn för att dessa skall kunna vara 

oidentifierbara i undersökningen. Även orter och arbetsplatser förblir onämnda. 

 

4.1 Dennis 

Dennis är en man på 26 år som arbetar som marknadsföringskonsult med reklam- och 

profileringstjänster samtidigt som han studerar till fastighetsmäklare. Han är född och uppväxt 

i en stad som tillhör Stockholmslän där han än idag bor. Hans föräldrar som är syrianer kom 

båda till Sverige från Syrien under mitten av 70-talet där de träffades ett par år senare och 

gifte sig. Som liten gick han på förskolan med endast etniskt svenska barn, men träffade barn 

från sin egen syrianska etnicitet i form av kusiner och andra släktingar. Inte förrän i 

skolåldern började han umgås med barn som hade samma ursprung som han själv och han 

uppfattade det alltid som att han var mer ”svensk” än dem. Han talade bättre svenska och hade 

även ljusare hår och ögon än många utav dem, men samtidigt så var han mörkare än etniskt 

svenska barn. Han och hans syskon kallades ofta för turkungar som små då de passerade äldre 

etniskt svenska personer trots att de inte är turkar. 

 

4.2 Katja 

Katja är en 24 årig kvinna som studerar till civilingenjör. Hon är född och uppväxt i en förort 

till Stockholm, men har idag flyttat in till storstaden för att slippa den långa resvägen till 

skolan. Katjas mor som är född i Burma, men uppväxt i Indien kom till Sverige i slutet av 70-

talet för att hälsa på släktingar. I samband med besöket i Sverige träffade hon Katjas far som 

är etniskt svensk och dem gifta sig efter en kort tid. Då Katja gick på förskolan såg ingen på 

henne som svensk eftersom att hon var så mörk, hon kände ändå att hon var tillhörande då 

barnen på hennes förskola kom från flera olika länder och hon passade in. Inom faderns släkt 

tog det dock flera år för Katja att bli accepterad som en av dem, detta berodde mycket på att 

hennes farföräldrar ansåg att hon inte var svensk. 
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4.3 Tony 

Tony är en man på 25 år som jobbar som redovisningskonsult. Han är född och uppvuxen i 

Göteborg, men flyttade till Stockholm i samband med sina studier då han var 18 år och blev 

sedan kvar i staden. Båda hans föräldrar är assyrier från Turkiet, som flyttade till Europa 

någon gång under mitten av 70-talet. Hans far som bodde i Tyskland med sin familj hade fått 

ett intresse för Tonys mor som bodde i Sverige då han hörde talas om henne genom bekanta. 

De gifte sig sedan i Tyskland samma år och flyttade till Sverige. Tony gick aldrig på 

förskolan som liten utan var hemma med sin arbetslösa mor. Han umgicks mest med 

släktingar och andra barn av samma etnicitet, men när han började skolan så kände han av ett 

utanförskap eftersom att han inte var svensk enligt de lärare som jobbade på skolan och övriga 

elever. 

 

4.4 Casper 

Casper är en man på 20 år som jobbar som personlig assistent. Han är född och uppvuxen i en 

stad som tillhör Stockholms län där han fortfarande bor och jobbar idag. Hans far som är 

kaldée bodde i Turkiet med sin första fru och deras tre barn, men flyttade till Sverige i början 

av 80-talet. I samband med att deras fjärde barn föddes så dog den första frun och 1985 gifte 

sig hans far med hans syrianska mor som då bodde i Syrien och hon följde med honom till 

Sverige. Som liten kände Casper att han passade in, han växte upp i ett multikulturellt område 

och alla umgicks med varandra, både på förskolan och i skolan. Då och då fick han dock 

kommentarer som jävla turk av människor han inte kände och han kunde inte riktigt förstå 

varför dem sa så till honom när han inte gjort något fel. 

 

4.5 Imal 

Imal är en kvinna på 23 år som studerar företagsekonomi på heltid och jobbar extra på ett 

kundcenter. Hon är född i en förort till Stockholm där hon levde sina elva första år, familjen 

flyttade efter det till en annan förort i Stockholms stad där hon fortfarande bor idag. Hennes 

mor är armenier från Armenien och hennes far syrian från Syrien, de träffades i Sverige 1980 

och gifte sig med detsamma. I den förorten hon bodde tidigare kände hon sig mer tillhörande, 

då det fanns flera där som liknade henne utseendemässigt och man gjorde inte så stor grej av 

hennes hår och ögonfärg. När hon sedan vid elva års ålder flyttade så märkte hon direkt att 

många påpekade hennes mörka lockiga hår och hon skiljde sig helt plötsligt från mängden, 

vilket för henne kändes jobbigt till en början. 
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4.6 Lina 

Lina är en kvinna på 24 år som jobbar på en biosalong i Stockholm, men planerar att studera 

vidare. Hon är född och uppvuxen i ett område i Stockholms stad där de allra flesta är etniskt 

svenska, men har idag flyttat till ett område där majorieten är invandrare av samma 

nationalitet som hennes föräldrar. Hennes mor och far var bägge libaneser från Libanon och 

de flyttade till Sverige som ett gift par 1982 på grund av ett inbördeskrig som ägde rum i 

landet. Modern dog då Lina var 9 år gammal och hon bor idag tillsammans med sin far och 

sin etniskt svenska styvmor. Under sin uppväxt har hon alltid kommit överens med de andra 

barnen och de andra fascinerades av hennes vackra bruna hårfärg då det inte var så många 

som hade brunt hår. Något som Lina alltid varit konfunderad över är dock varför hon var 

tvungen att gå på svenska som andra språk som det då hette, trots att hon kunde flytande 

svenska och knappt pratade något annat språk som yngre. 
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5. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit i samband med min undersökning. 

Forskningsfrågorna kommer att besvaras med den information som de 50 enkäterna gett och 

dessutom med hjälp av de svaren från intervjuerna med mina intervjuinformanter. Resultaten 

från enkäterna som är menade att vara en förundersökning redovisas först, de kommer att 

redovisas i procent då de skall fungera som statistik. Det är inte relevant vad alla 50 

enkätinformanter tycker var för sig, utan det är resultatet av allas svar tillsammans som jag är 

ute efter. Därefter redovisas däremot resultaten från mina sex intervjuinformanter var för sig.  

5.1 Enkätundersökningen 

På frågan där enkätinformanterna skulle svara på vad de identifierar sig själva som, så var det 

endast 12 procent som valde att svara att de identifierade sig som svenskar. Hela 38 procent 

svarade däremot att de identifierar sig som invandrare och 22 procent att de identifierar sig 

som något mittemellan (figur 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När de sedan skulle svara på hur de tror att omgivningen i Sverige ser på dem så var det hela 

66 procent som kryssade i rutan Invandrare (figur 2). 
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På frågan om hur de identifierar sig i sitt hem/ursprungsland då de reser dit så valde istället 

hela 52 procent att identifiera sig som svenskar. I deras hem/ursprungsland så väljer alltså 40 

procent fler att kalla sig för svenskar gentemot i Sverige (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur de tror att omgivningen i deras hem/ursprungsland ser på dem var också något de fick 

svara på och återigen var det valet svensk som var det överlägsna valet då hela 54 procent 

valde att kryssa för där. Återstående alternativ fick i princip nästan dela lika på de restrande 

procenten (figur 4). 
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Enkätundersökningen visade även att majoriteten känner sig bäst bemötta i sitt 

hem/ursprungsland (42%), följt efter Sverige (26%) (figur5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta till trots så är det ändå i Sverige som majoriteten känner sig hemma då hela 68% valde 

att kryssa i just den rutan (figur 6). 
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5.2 Dennis 

Dennis ser idag på sig själv som en kombination av svensk och invandrare, men ändå som 

något mittemellan då han inte riktigt känner sig säker i en enda identitet, utan snarare i delar 

av bägge. Han känner att han är en förening av de bägge benämningarna eftersom att han 

anammat den svenska kulturen och samtidigt tagit tillvara på sin syrianska kultur då han växt 

upp med bägge. Han menar dock att utseendet är den största boven i dramat när det kommer 

till hur omgivningen uppfattar honom i Sverige. Även om han beter sig precis som vilken 

svensk som helst i sällskap som kräver det, så ser han inte ”svensk” ut och detta är något som 

gör honom kluven. Han menar att om han haft ett annat skal så skulle ingen i sällskapet ens 

komma på tanke och fråga honom tillexempel vilket land han kommer ifrån, vilket är väldigt 

vanligt och tyder på att de inte ser på honom som svensk och därmed känner han att han ändå 

är en invandrare i Sverige och i sitt ursprungsland. 

 

Jag upplever det nog iallafall att vart jag än vänder mig i världen så är jag en 
invandrare på grund av att människor inte accepterar mig. 

 

Han känner sig mest hemma i Sverige och för honom är det hans land, men han har blivit illa 

bemött ett flertal gånger och säger att det även lär hända framöver då människan har en 

egenskap att skjuta bort det som inte anses vara ”normalt”. Då han inte accepteras som svensk 

så kan han inte heller se på sig själv som enbart svensk. 

 

Jag tror att jag aldrig kommer att ses på som ”svensk” på samma sätt som en person 
motsvarande mig till utseendet ser just ”svensk” ut. 

 

Liknande situationer uppstår under besök i Syrien då han istället inte anses bete sig eller klä 

sig som en syrier och då är han plötsligt istället svensk. Hur han ser på sig själv i Syrien beror 

till stor del på den syn som omgivningen har. Då alla har olika syn så vet han inte riktigt vad 

han skall kalla sig för, men oftast blir det att man kallas för svensken och då är han helt 

plötsligt svensk. Omgivningen i Syrien uppfattar enligt Dennis erfarenheter i allmänhet 

svenskfödda syrianer som bortskämda och dryga och man förlöjligar ofta dem genom skämt, 

dock skämtar man även tillbaka om dem och han menar att utöver det så finns det inget 

anmärkningsvärt i bemötandet. Att han kommer att bli accepterad som tillhörande i Syrien 

tror han inte kommer att ske. Han tror att de ser på honom som både svensk och tillhörande, 

men ändå som mer svensk och därför kan han inte accepteras där heller. 
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Nej, jag kommer inte att accepteras där heller, då mina språkliga färdigheter och mitt 
beteende… och klädstilen skiljer sig ifrån mängden. 

 

5.3 Katja 

Katja som har en far som är etniskt svensk blev inte accepterad som en i faderns släkt förrän 

på senare år och hon känner idag att hon har en bättre relation till sin fars släkt, eftersom att 

de förstått att hon inte är så olik dem. Hon anser dock att de ännu inte har accepterat henne 

som svensk, men som deras barnbarn. Trots att hon har fått en bättre relation till faderns släkt 

så säger hon att hon ser på sig själv som ingenting, hon är någonstans mittemellan och bara 

flyter omkring eftersom att hon enligt sig själv aldrig passar in någonstans. Mycket av detta 

beror på det utanförskap hon känt från faderns släkt, hon menar att om dem har så svårt att 

acceptera henne så lär knappast andra svenskar göra det och att hon därmed inte kan kalla sig 

för svensk. Katja är besviken på hela situationen och ger väldigt korta svar, enligt henne så 

tror hon inte, utan hon vet att det svenska samhället ser på henne som invandrare på grund av 

hennes utseende. 

 

Jag tror inte, jag vet att de ser mig som invandrare. Dom kallar oss invandrare! 
 

För jag passar in i det facket mer än det ”blonda” svenska facket. Är man inte blond, 
är man inte svensk. 

 

När Katja reser till Indien och besöker moderns släkt så känner hon sig fortfarande som 

ingenting och att hon inte passar in hur hon än gör. Hon tror att de ser på henne som något 

annat, inte som indisk, men knappast svensk heller. Hon känner dock att hon blir bäst bemött i 

Indien då de ser på ”utlänningar” som hon utrycker det som en resurs och att alla negativa 

fördomar man får som ”utlänning” i Sverige plötsligt omvandlas till positiva sådana. Det är 

ändå i Sverige som Katja känner sig hemma, i det land som hon är född och känner till 

kulturen och jargongerna. 

 

5.4 Tony 

Tony ser på sig själv som både svensk och invandrare. Han ser på sig själv som svensk 

eftersom att han är född och uppväxt i Sverige, men även som invandrare då hans föräldrar är 

assyrier och han har anammat den assyriska kulturen och mentaliteten. Han påpekar dock att 

det ändå är den assyriska tillhörigheten som känns starkare för honom än vad den svenska gör 

och att han hellre använder sig av benämningen första generationens svensk än invandrare. 
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Även han anser att omgivningen i Sverige ser på honom som en invandrare på grund av hans 

utseende och därför blir det svårare att se på sig själv som svensk än som assyrier. 

Omgivningen ser mig som en invandrare och det är av den naturliga anledningen att 
jag inte har ett ”svenskt” utseende det vill säga blåa ögon och ljust hår. Därför är det 
lättare att se på sig själv som assyr än svensk. 

 
Han har blivit annorlunda bemött i Sverige på grund av sin etnicitet, men han tycker inte att 

det är konstigt utan snarare än självklarhet då alla människor har fördomar och även för att 

man ofta har en negativ syn på människor från mellanöstern. Detta är också något som bidrar 

till att Tony inte kan se på sig själv som en riktig svensk. 

Då han reser till Turkiet, det land som hans föräldrar kommer ifrån så känner han att han är en 

svensk-assyrier. När han väl träffar människorna som bor där så ser dem enbart på honom 

som en svensk och han känner sig då förbisedd och bortstött, vilket i sin tur leder till att han 

plötsligt känner sig som enbart svensk. Han tror att det beror på hans västerländska tankesätt 

och att man i västvärlden prioriterar saker och ting i en annan ordning. Bemötandet han får 

upplever han dock som positivt då människorna där ser upp till en för att man tagit till vara på 

alla de möjligheter man erbjuds i Sverige. 

Han menar att framgång även är av stor betydelse i Sverige, lyckas man med något så kan 

man bli accepterad som svensk. Han tar upp Zlatan som ett exempel och menar att han i 

media har blivit accepterad som svensk då han blivit så framgångsrik och stor inom fotbollen. 

Tony ser därför positivt på framtiden och har hopp om att en dag bli accepterad som svensk 

och därmed kunna identifiera sig som svensk. 

Idag kan man se framsteg och ett bra exempel är den svenska fotbollsspelaren Zlatan 
Ibrahimovic. Han har sina rötter i Bosnien och Kroatien, men han är ett bra exempel 
på en allmänt accepterad svensk. Han är accepterad som svensk i media för att han är 
en framgångsrik fotbollsspelare som representerar Sverige. Men hade samma Zlatan 
inte varit denna framgångsrika fotbollsspelare utan som ha ett vanligt jobb, så skulle 
jag ha väldigt svårt att se honom som en allmänt accepterad svensk, då skulle han 
bara vara en vanlig blatte från Rosengård. 

 

5.5 Casper  

Casper ser på sig själv som en människa med ursprung från den främre orienten, han ser på 

sig själv som en svensk medborgare, men inte som svensk. Han pekar på att han är en 

människa med samma rättigheter och skyldigheter som någon annan.  
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Har inte identitetskris, men är medveten om att historian är otydlig och för den skull 
behöver jag inte låtsats att jag är svensk, kaldée, syrian, assyr eller turk, när jag i det 
verkliga fallet besitter varje nationalitet eller etnicitet av alla dom fem nämnda. 

 
Även om Casper själv ser på sig själv som människa, så är han medveten om att det inte är 

den första tanken som slår omgivningen i Sverige då de ser honom. Han tror att man definitivt 

identifierar honom som en invandrare eller turist och även som en flykting. Han menar att det 

är en bild som uppmålas vid första intrycket då man inte talat med honom och lärt känna 

honom som person, utan endast koncentrerat sig på hans attribut. 

Som flera andra i denna undersökning har inte Casper ett hemland, men då han reser till 

respektive ursprungsländer, Syrien och Turkiet så känner han inte att han kan relatera till hans 

föräldrars hembyar. När han reser dit så säger han att han är svensk och folk undrar lite över 

hans icke svenska utseende, men efter en stund så tror dem att visst är det så svenskar ser ut 

och accepterar det eller att de har svårt att acceptera honom som en av dem. 

Eller så accepterar dom mig nog hellre som svensk än som en av dom och därför så får 
jag väl vara svensk i deras ögon även om dom anser att en svensk inte ska se ut som jag 
gör. 

 
Casper känner sig ändå bäst bemött i ursprungsländerna då han inte stött på någon fientlighet 

där, han blir bättre bemött med både vänlighet och respekt och gillar inte att man i Sverige 

uppfattar honom som en turk. Hemma känner han sig i bägge länder, men Sverige känns för 

honom tryggare i det läge han befinner sig i just nu. 

Jag tillhör Sverige och dess samhälle, sen om det tillhör mig är en annan femma. 
 
5.6 Imal 

Imal är lite kluven då det kommer till sin egen identifiering och menar att hennes egen 

identifiering varierar väldigt mycket beroende på tid och plats. Hon tycker inte att det är så 

självklart att kalla sig för svensk, trots att hon är född och uppvuxen i Sverige. Hon känner att 

hon är både och, beroende på det sällskap hon befinner sig i. Senare så säger Imal att hon nog 

ändå ser sig själv som syrian då det är den enda identifieringen utifrån som hon kan hålla med 

om. Även för Imal beror känslan av att hon inte riktigt kan identifiera sig som svensk i alla 

sammanhang på hur hon betraktas som individ. Umgås hon dock med syrianer så tror hon att 

de ser på henne som en syrian och inte som en invandrare. Allmänt tror hon att hon betraktas 

som en invandrare av den resterande omgivningen då det första som man ser är hennes 
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utseende. Även hennes namn är något som folk reagerar på då hon jobbar på ett kundcenter 

och hjälper kunderna via telefon, dem ser henne inte, men reagerar på hennes namn.  

Jag hade en kund som jag hjälpte i cirka femton min över telefon, innan vi la på luren 
ville kunden ta mitt namn. Jag talade om vad jag hette, bokstaverade även namnet. 
”Jaha, är du en sån…” kunden avslutade aldrig sin mening. 

 
Imal påpekar även att hon vid ett flertal gånger även blivit bättre bemött på grund av sin 

etnicitet trots alla fördomar som existerar. 

I ursprungslandet Syrien så ser Imal på sig själv som svensk då hon känner att hon skiljer sig 

extremt mycket från mängden. I det här fallet så beror det dock inte på utseendet, utan till 

sättet att tala, agera och sättet att uppföra sig på och detta är något som hon menar att även 

dem känner av. Imals beteende är något som många inte kan förstå sig på i Syrien, men hon 

pekar på att det är viktigt att förstå att vi alla är människor som formats av vår omgivning och 

det samhälle vi lever i. Hon anser även att de individer som bor där ser på henne som svensk 

på grund av skillnaderna i beteendet då dem kallar henne och andra från Sverige för svensken 

och svenskarna och behandlar dem annorlunda. 

Hon tror inte att hon någonsin kommer att bli accepterad som svensk i Sverige eller som 

tillhörande i ursprungslandet, utan hon kommer alltid att vara Invandraren i Sverige och 

svensken i Syrien. Sverige är den plats där hon känner sig hemma, det är här hon är född och 

uppvuxen och ursprungslandet är i princip bara ett ställe att semestra på då hon vet att hon 

alltid återvänder hem till Sverige igen. 

5.7 Lina 

Lina är väldigt kortfattad under intervjun, men besvarar ändå frågorna. Hon känner sig själv 

som en invandrare, men påpekar att inte som en invandrare som flyttat till Sverige, utan en 

som är född här. Hon vill dock inte att man ser på henne som invandrare, hon vill att man 

skall se på henne som en person. Lina tror att samhället ser på henne som en invandrare vid 

första anblicken, men att de inser att man inte är så olika då man väl pratar med varandra. Hon 

tycker dock att människor i Sverige är väldigt kalla av sig och undrar skämtsamt om det kan 

ha med vädret att göra. 

På en busshållsplats kan folk i Sverige stå i en halvtimma och vänta på bussen och alla 
står och kollar åt var sitt håll... Kanske beror på vädret? 

 



 33

När Lina reser till sitt hemland känner hon att hon är tillhörande, men mest som svensk på 

grund av att hon har andra värderingar än vad man har i landet. Hon tror även att dem ser på 

henne som svensk och kollar annorlunda på henne, men hon menar att annorlunda inte alltid 

behöver vara något dåligt. Hon säger att hon blir som en invandrare då hon reser till sitt 

ursprungsland, precis som i Sverige. 

Jag blir som invandrare i deras land... Och i Sverige är jag ju också invandrare, är 
invandrare överallt känns det som. 
 

Lina känner sig bra bemött i bägge länderna eftersom att hon kan språken och därmed har 

lättare för att korsa de barriärer som existerar. Hon känner sig mest hemma i Sverige eftersom 

att hon är född och uppvuxen här och även för att hon känner att hon delar värderingar med de 

flesta i landet. 
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6. Analys 

I detta kapitel presenteras utvalda intervjusvar som är av värde för undersökningen. Detta i 

samband med att en analys genomförs med utgångspunkt i de teorier som presenterades 

tidigare för att söka svar på mina ursprungliga frågor. I samband med teorierna presenteras 

intervjuinformanternas väsentliga utsagor i citat, delvis för att citera informanterna ordagrant 

och för att samtidigt göra det så överskådligt som möjligt. Analysen som följer kommer att 

delas upp i enlighet med teorierna. 

6.1 Identitet 

Medieforskaren Gripsrud menar att en sammanflätning av de skillnader och likheter som finns 

i förhållande till andra människor bildar vår identitet. Han beskriver det som ett lapptäcke där 

han menar att dessa olika lappar som sytts ihop består av skillnader och likheter, men 

slutligen bildar en helhet.47 I samband med intervjuerna så fick jag klart för mig att de 

skillnader och likheter som man upplever är något som påverkar ens identitet. Lina var en 

informant som svarade på följande sätt då hon fick frågan om hur hon tror att det svenska 

samhället ser på henne: 

Jag tror att när de bara ser mig utan att prata med mig så ser de mig som invandrare... 
Men när de börjar prata med mig så märker de att vi ändå kanske inte är så olika. Mm... 
Asså... Man upptäcker likheter hos varandra och då förstår jag och svenskar jag pratar 
med att vi inte är sådära jätte olika. Fast, samtidigt så är vi ju ändå olika, men man 
kanske ändras lite som person när man iallafall kan se likheterna. Jag ändrar nog mig 
lite som person iallafall när jag ser likheterna, kan känna mig liiite mera svensk. Fast, 
asså ibland kan det ju faktiskt bli tvärtom också, man ser vissa saker som är alldeles för 
olikt det man typ är van vid och då känner man sig mindre svensk igen också faktiskt. 

 
Enligt Linas uttalande så ändrar hon sin egen uppfattning om sig själv beroende på de likheter 

och skillnader som hon upptäcker i förhållande till andra människor vilket bekräftar Gripsruds 

teori. 

När jag är i Sverige betraktas jag till utseendet inte som svensk och när jag är i mina 
föräldrars ursprungsland betraktas jag till beteendet inte som syrian. Det är hur jag 
beskådas som formar mina känslor kring vem jag är och därmed känner jag mig inte 
säker i en enda identitet, utan i delar av bägge. 

 
Föregående citat är taget ur Dennis uttalande då han svarade på frågan om hur han tror att 

omgivningen i hans hem/ursprungsland ser på honom. Det är i relation till omgivningens 

uppfattningar om honom som han skapar sin identitet och jag fick liknande svar av andra 

                                                 
47 Gripsrud, Jostein. Mediekultur, Mediesamhälle. 1999 s. 19. 



 35

informanter under intervjuerna. Hur omgivningen ser på en som person har tydligen en stark 

påverkan för hur man uppfattar sig själv, vilket Gripsrud ville komma fram till i sin teori om 

den sociala identiteten.48 

Även i resultatredovisningen så kunde vi se tydliga tecken på att enkätinformanterna valde att 

kryssa i hur de själva identifierar sig, både i Sverige och i deras hem/ursprungsland i enlighet 

med hur de trodde att befolkningen i respektive länder ser på dem. Det var inte många som 

valde att kryssa i att man var tillhörande i hem/ursprungslandet och inte heller många som 

valde att kryssa i att man identifierade sig som svensk i Sverige, kanske på grund av att de 

inte valt att kryssa i att omgivningen i länderna ser så på dem. Detta skulle kunna vara ett 

bekräftande på Gripsruds teori. 

Att utseendet även är formande i den personliga identiteten är något som togs upp i Goldstein-

Kyaga och Borgström avhandling den tredje identiteten och något som även hos Dennis 

verkar vara en aspekt i den egna identifieringen då han menar att han till utseendet inte 

betraktas som svensk när han är i Sverige.49  

Jag går inte runt och tänker på min identitet hela tiden, utan det är snarare när någon 
från ingenstans frågar mig om vad jag är som jag börjar tänka på det, man känner av det 
i vissa situationer, att dom betraktar en på ett annat sätt. 

 
Tony säger i ovanstående citat att han inte tänker på sin identitet hela tiden, utan att det är 

något han gör i vissa situationer, som när någon frågar honom om hans ursprung och därmed 

visar att man inte räknar honom som svensk. Detta är något som bekräftar teorin om att 

identitet skulle vara något som uppstår då vi talar om det och att det dessförinnan inte skulle 

vara existerande.50 

När jag befinner mig på mitt ursprungsland ser jag mig själv som svensk. Jag känner att 
jag skiljer mig extremt mycket från mängden. Inte till utseende utan till sättet att tala, 
agera och sättet att uppföra mig. Oftast iallafall. I Sverige varierar det mer... Beroende 
på om jag känner att jag passar in i gruppen eller inte. Är dom olika mig på sättet, 
hmm...  Då ser jag mig inte som dom, då ser jag mig som invandrare. Är dom lika mig, så 
visst, då kan man känna sig lite mer svensk, men inte helt, det gör jag nog ändå aldrig. 

 
Imal säger i ovanstående citat att hon identifierar sig på olika sätt beroende på om hon känner 

att hon passar in i gruppen eller inte. Hon känner sig mer som en invandrare i sammanhang 

där hon inte passar in i sin svenska omgivning, men då hon passar in så känner hon sig lite 
                                                 
48 Gripsrud, Jostein. Mediekultur, Mediesamhälle. 1999 s. 22 
49 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María.  Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 90 
50 Ibid s. 65 
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mer svensk, men aldrig helt. Enligt hennes utsaga så kan man tyda att hon befinner sig i någon 

slags pendelrörelse mellan integration och seperation precis som den Jansson menar skulle 

vara något ständigt pågående. 

I Sverige kommer jag alltid att presentera mig som Syrian, i andra länder än Sverige 
kommer jag alltid att presentera mig som Syrian från Sverige. Jag anser nog ändå att 
jag är en syrian trots allt, det är det enda jag någonsin kallats som jag faktiskt kan 
hålla med om. När jag har umgåtts med andra syrianer och insett att dom accepterat 
mig som en av dom så vet jag att jag är en syrian. Utifrån blir man alltid sedd som en 
som där, så det är skönt att få vara del av något. Jag vet ju att jag till utseendet inte 
ser ut som svenskar och därför känns det här lite bättre, ingen kan ifrågasätta det. 

 
Imal nämner här igen ett antal relevanta punkter i förhållning till de teorier som jag tidigare 

tagit upp. Hon har genom sitt uttalande om att hon inte kommer att bli sedd som svensk på 

grund av sitt utseende och därför själv valt att kalla sig för syrian, bekräftat den teori Gripsrud 

har om den personliga identiteten.51 Imal har valt att acceptera och identifiera sig som syrian, 

vilket skulle vara då en identitet blir en identitet, när den inte längre endast är tillskriven 

utifrån.52  

 

Hennes val har gjorts i samband med att hon känt sig unik i förhållande till samhället då hon 

lärt känna sig själv och på så sätt kommit i underfund med vem hon är. Hennes förklaringar 

till hur hon anser att svenskar ser på henne kan liknas som ett ”dom” eller ett ”du” och då hon 

berättar att hon känner sig som en av syrianerna i deras sällskap så kan det liknas som ett 

”jag” eller ett ”vi”. Detta är något som skulle vara ett måste i varje handling av identifikation 

och kräver ytterligare en eller flera individer i identifieringen av sig själv som jag tidigare 

tagit upp i teoridelen.53 

 
Först när man åker dit så har man känslan av att man är svensk-assyrier, men när 
man väl träffar människorna som bor därnere så har känslan övergått till att enbart 
vara svensk. Detta eftersom dom ser mig som en svensk och då känner man sig 
bortstött eller förbisedd av folket i hemlandet. 

 
Ovanstående citat visar en del av det svar som Tony gav då han skulle berätta om hur han ser 

på sig själv då han reser till sitt hem/ursprungsland. Goldstein-Kyaga och Borgström skriver 

om just det här som Tony upplever, att ungdomar som reser till det land där föräldrarna är 

födda åker dit och känner att man är tillhörande, men kommer hem med en annan uppfattning. 
                                                 
51 Gripsrud, Jostein. Mediekultur, Mediesamhälle. 1999 s.20 
52 Borgström, María och Goldstein-Kyaga, Katrin. Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid – 
ungdomar, migration och kampen för fred. 2006 s. 23 
53 Ibid s. 22 
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Detta då man känt att man inte har så mycket gemensamt och i samband med det blivit 

tvungen till att omidentifiera sig själv.54 

 

6.2 Etnicitet – tillhörande och utanförskap 

Vi har fått det bekräftat att man kan bli tvungen att omidentifiera sig då man reser till sitt 

hem/ursprungsland då man känner en brist på gemenskap. 55 Tony har upplevt ett utanförskap 

trots att han tidigare ansett sig vara tillhörande och identifierat sig med sina föräldrars 

nationalitet. Att etniciteten skulle vara något som börjar existera i samband med att man 

kommer i kontakt med folkgrupper från andra kulturer bekräftas av en informant. 

Att jag inte skulle vara som alla andra svenskar la jag inte märke till förrän när jag 
började skolan, det var då jag träffade fler människor som inte var från mitt folk och 
man började känna av det. 

 
Tony hade tidigare inte tänkt på att han var annorlunda, men då han började skolan och kom i 

kontakt med personer från andra kulturer så la han märke till att han inte var som alla andra 

svenskar som han uttrycker sig. Detta skulle för Tony kunna leda till ett utanförskap då han 

inte längre var som alla andra, men det skulle även kunna leda till en gemenskap då han skulle 

kunna komma att känna sig tillhörande i sin egen folkgrupp.56 

Så länge man betraktas som något annat än svensk så kommer den känslan att bestå 
och så länge individer delas in i olika kategorier som tillexempel invandrare, då 
kommer man aldrig i första hand att kunna se en person som en människa. 

 

Imal förklarar i ovanstående citat att då man kategoriseras som tillexempel invandrare så ser 

man inte på den individen som en människa, man blir istället dömd på förhand. Detta kan man 

förknippa med den teori där Borgström och Goldstein-Kyaga påstår att man exkluderar vissa 

grupper då man definerar dessa som etniska, eftersom att man då placerar dem i fack trots 

deras olikheter.57 

Jag bor idag i ett område där majoriteten kommer från samma land som mig. Det 
känns skönt med den gemenskapen även om jag gillade att bo där vi bodde förut. Det 
var mest pappa som ville flytta hit för att bo nära släkten. 

 

                                                 
54 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María. Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 18 
55 Ibid s.18 
56 Borgström, María och Goldstein-Kyaga, Katrin. Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid – 
ungdomar, migration och kampen för fred. 2006 s.57 
57 Ibid s.16 
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Lina berättar att hennes far valde att flytta till ett område där majoriteten av personerna 

kommer från samma land som honom, han ville främst bo nära sin släkt. I teori kapitlet nämns 

det att många väljer att flytta till ett område där man är nära vänner och släktingar och att 

vissa etniska grupper har en tendens av att koncentrera sig till vissa gator, vilket stämmer in i 

Linas fall. Det står även att det inte alltid sker av eget val, men när det kommer till Lina och 

hennes familj så har man valt att flytta till området självmant.58 

Människan har en benägenhet att skjuta bort det okända och det man själv inte ser 
som ”normalt”. Den mest primitiva funktionen då är att förkasta den personen som 
bär på en sådan egenskap. 

 
I ovanstående citat så nämner Dennis att människan har en benägenhet att förskjuta det som är 

främmande för en själv då man anser att det inte är normalt. 

Jag har både särbehandlats o diskriminerats för att jag anses vara invandrare… 
Varför vet jag inte… osäkerhet, okunskap… från deras sida alltså.  

 

Även Casper påpekar här på att det är osäkerhet och okunskap som gör att han i olika 

situationer har särbehandlats och även diskriminerats. Stier som tidigare nämnts pekade på att 

invandrare är en grupp som ofta betraktas som avvikare då man upplevt att de är annorlunda 

och därför anses vara ett hot precis som Dennis och Casper beskriver. Vidare menar Stier att 

olikheterna och likheterna mellan ”dom” och ”vi” är överskattade.59 

 
Bara för att jag är assyr, så känner jag inte mig mindre svensk för den delen och ju 
mer svensk jag lär känna mig med tiden så kommer det inte att påverka hur mycket jag 
känner mig som assyr. 

 
Goldstein-Kyaga och Borgström argumenterar mot den teorin där man behandlar 

nollsummespelet som syftar på att en människa endast kan vara 100 procent och därför blir 

delad i olika stora delar då man har flera nationaliteter tillexempel 60 procent turk och 40 

återstående procent av en annan nationalitet.60 Goldstein-Kyaga och Borgström menar att man 

visst kan vara 100 procent turk och samtidigt 100 procent svensk. I ovanstående citat så är just 

detta vad Tony försöker förklara, att han inte blir mindre assyr bara för att han kan komma att 

känna sig mer svensk i framtiden.  

 

                                                 
58 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María. Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 42 
59 Stier, Jonas. Identitet, Människans gåtfulla porträtt. 2003 s.58 
60 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 74 
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Hur Tony uppfattar situationen motsäger även teorin om delad identitet och bekräftar istället 

den om en dubbel identitet.61 

 
Även de ser på mig som både och, fast mest svensk tror jag ändå, dom anser väl inte 
att man kan vara både och då de själv inte upplevt det som vi upplevt. Det gör att man 
kan känna sig utanför. För mig är det ingen konstighet i att vara en del av två länder 
eftersom att det varit så hela mitt liv, men visst är det svårt att förstå för den som inte 
varit med om det tidigare... Jag gillar ändå inte att de i Syrien ser på mig som om jag 
inte skulle vara från deras land och endast från Sverige. 

 
Dennis som ser på sig själv som båda svensk och syrian har däremot känt att hans dubbla 

identitet ifrågasatts då han rest till sitt hem/ursprungsland vilket har lett till att han känt ett 

utanförskap.62 Han berättar även att han ogillar att människor i Syrien inte ser på honom som 

om han vore från deras land. Detta kan man koppla till den teori som syftar på att man på ett 

nationellt sätt blir bedömd att tillhöra den ena eller andra nationen och i sin tur gör att 

människor anser sig tillhöra flera olika nationer kan känna en viss rotlöshet.63 

 
6.3 Språk – tillhörande och utanförskap 

I teorikapitlet har det tagits upp teorier om språket och dess betydelse i identifieringen av sig 

själv och att språkets betydelse skulle vara stor när det gäller att signalera identiteter och 

kategorisera människor, detta är något som har blivit bekräftat av mina informanter.64  

 
I de situationer då jag pratar arabiska med arabisk talande personer eller samma sak 
då det gäller syrianska, då accepteras man direkt och vi förstår varandra. Även om vi 
alla kan svenska så väljer vi ofta att prata på typ syrianska för att man känner en 
annan slags bättre gemenskap då, vi vet vilka som tillhör oss och inte ser på oss som 
bara invandrare och vi vet vilka vi själva är då. 

 

Imal berättar här om hur hon väljer att tala andra språk än svenska för att framhäva sin 

tillhörighet i vissa situationer. Stier menar att man som ”andra generationens invandrare” har 

en hel del fördelar och vinster då man har växt upp i två kulturer. En sådan fördel skulle vara 

då man kan skifta i sin egen identitet med språket och framhäva en viss tillhörighet precis som 

Imal beskriver att hon gör.65 

 

                                                 
61 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 26 
62 Ibid s. 26 
63 Ibid s. 42 
64 Stier, Jonas. Identitet, Människans gåtfulla porträtt. 2003 s.122 
65 Ibid s. 122 
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Även de andra av mina informanter har upptäckt sådana fördelar och vinster som man får då 

man har växt upp med två eller flera kulturer. 

 

Något som jag faktiskt är duktig på är i alla fall att jag till skillnad från många andra 
som bara har en kultur är att jag vet hur man beter sig med olika människor. Jag vet 
ju hur stora skillnaderna är inom de bägge kulturerna och bara en sån grej som hur 
man talar med varandra, tonläget och så är väldigt viktigt att kunna förstå sig på, sånt 
lär man sig då man talar andra språk… Annars blir det liksom typ, missförstånd 
menar jag. 
 

Ovanstående citat är taget ur intervjun med Katja som menar att hon lättare kan förstå sig på 

hur man skall tala till olika människor då hon är uppvuxen med mer än en kultur. Goldstein-

Kyaga och Borgströms teori om just detta blir bekräftat. De menar nämligen att man får 

tillgång till att se världen på flera olika sätt och kan förstå sig på olika former av sociala regler 

för kommunikation då man har tillgång till flera språk.66 

 

Det svenska språket använder jag mest måste jag säga, men det kommer som en 
självklarhet för mig att börja prata med syrianska med vissa personer eftersom att jag 
då visar min tillhörighet och så gör man det även om en person inte förstår svenska. 
Det händer faktiskt att man sitter i ett rum ibland med personer som alla pratar tre 
olika språk, men dom inte förstår varandra. Mina föräldrar talar dock olika språk och 
då har det blivit så att jag är den som kan alla tre språken som pratas i rummet, det 
gör mig väl till en tolk, men samtidigt också… Det gör att jag inte hamnar utanför i 
någon av diskussionerna, mens vissa andra missar delar av diskussionerna… Och jag 
orkar ju inte o sitta översätta precis allt. 

 

I ovanstående citat berättar Dennis om hur han använder språket som ett verktyg och kan 

växla mellan olika språk under konversationer. Han kan inkludera in andra personer i 

konversationen genom att agera tolk, men även exkludera folk genom att inte översätta allt 

som sägs. Han säger även att han ser det som en självklarhet att börja prata syrianska med en 

person som inte talar svenska, men däremot talar syrianska. Han kan alltså häva eller sätta 

gränser, detta i enlighet med en av de teorier jag tidigare tagit upp.67  

Nej, jag kommer inte accepteras där heller, då mina språkliga färdigheter och mitt 
beteende… och klädstilen skiljer mig ifrån mängden. Jag pratar ju det språk som dom 
gör, men inte på samma nivå. 

 
Dennis säger även som vi kan se här ovanför att han inte tror att han kommer att accepteras 

som tillhörande i Syrien som är det land hans föräldrar är födda i. Detta skulle bland annat 
                                                 
66 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 33 
67 Ibid s. 33-34 
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bero på att hans språk skiljer sig från mängden även om han talar språket. Detta är ett exempel 

då språket kan vara faktorn till ett utanförskap inom en viss grupp. 

Men ibland, då vill jag att folk skall se på mig som svensk och ibland, då vill jag att 
dom ska se på mig som något annat och då är det ju bara att leka lite med språken. 
Jag besitter ju flera olika nationaliteter och det går att utnyttja. 

 
Casper berättar här att han ibland leker med språken för att folk skall se på honom på ett visst 

sätt. Han väljer vilken av hans identiteter han vill visa med hjälp av sina språkkunskaper. 

Casper väljer att göra som teorin som talade om för oss att man frivilligt kan välja att skifta i 

sin egen identitet för att framhäva en viss tillhörighet och sedan skifta igen. Han kan i en 

situation välja att visa att han är svensk och i en annan att han är syrian, assyr eller något av 

det andra han tidigare nämnt.68 

  

6.4 Fördomar 

Fördomar som ofta uppstår i samband med att någon berättar vad den tror om något eller 

några är väldigt vanligt och är ett förenklat sätt att förklara verkligheten. Alla har vi fördomar 

och det kan vara både negativa och positiva fördomar.69 Mina informanter kom dock med fler 

erfarenheter av negativa fördomar än positiva sådana. Imal var den enda av mina informanter 

som tog upp en sådan positiv fördom. 

 

...jag har vid flertal gånger inte bara på jobbet utan även i skolan blivit bättre bemött 
på grund av min etnicitet då de anser att vi är väldigt ambitiösa och kämpar för det 
som vi tycker är viktigt och så. Alla har ju inte dom där dåliga fördomarna då. 

 
Som vi kan se så har Imal tagit till sig av de positiva fördomarna hon har stött på och insett att 

inte alla fördomar är dåliga sådana. Vidare berättar mina andra informanter om de negativa 

fördomar de har stött på. 

 

Hmm... Jag har det bra i Sverige, men ibland kan man få ta skit för att man är en 
svartskalle som man ibland kallas. Alltså, skit som man egentligen inte ens ska behöva 
ta. Jag jobbar ju som redovisningskonsult och det är ju ett bra jobb. Då kan man ju få 
höra av äldre oförstående människor att ”hur kan du få ett sånt jobb när inte vi som 
är svenskar kan få det?” Mmm... men jag har faktiskt slitit för att få min utbildning 
och det är inte mitt fel att dom inte har det. 

 

                                                 
68 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 91 
69 http://www.geteducated.se/template/skola/fordomar (2008-12-16) 

http://www.geteducated.se/template/skola/fordomar
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Tony berättar här att han kan få ta ”skit” av personer för att han har lyckats med något som de 

själva inte har gjort. Han får alltså ta emot de aggressioner som personer känner för sitt eget 

misslyckande och han blir utpekad som en syndabock eftersom att de anser att det är hans fel 

då han har kommit och tagit deras jobb. Som jag tidigare tog upp i teoridelen så skulle detta 

kunna bero på att man tagit sina fördomar och sedan omvandlat dem till aggressioner.70 

 

Det är nog ändå mycket tidningarnas fel, det står alltid i tidningen typ, 
invandrarpojkar har gjort det och det. Fast jag fattar inte vad dom menar med 
invandrarpojkar, dom kanske också är som jag, alltså födda här tror jag. Man borde 
se till att man inte får skriva så, alla tror ju att det bara är ”invandrare” som gör 
dåliga saker, men det är inte så, det är bara vad dom får oss att tro.  

 

Lina tar här upp medias påverkan på hur man ser på ”invandrare” och att det skulle vara något 

som för med sig fördomar då tillexempel tidningar får oss att tro på saker som inte alltid 

stämmer. Det leder till ett ”vi-och-dom” tänkande då man pekar ut en grupp på det sättet. 

Precis som man menar att den mångkulturella politiken i Sverige skulle göra då man 

tillskriver invandrare förenklade och nedvärderande identiteter.71 I detta fall som kriminella.  

 
Jag tror att ett land som USA skulle acceptera mig på ett annat sätt, så det inte finns 
någon normalitet som sätter gränser för hur en medborgare ska se ut. Därmed är 
chansen större att man smälter in i mängden där. 

 
Dennis tror att ett land som USA skulle vara mer fördomsfritt än Sverige då man inte sätter 

några gränser för hur en medborgare skall se ut och att det inte finns någon normalitet. På 

detta sätt avskriver staten många av de fördomar som säger hur en amerikan skall vara till 

utseendet. Att politikerna i USA tvärtemot politikerna i Sverige har försökt förena sina 

medborgare under en och samma nationalitet för att de skall få en amerikansk identitet och 

känna sig tillhörande i det land de lever är något som jag tog upp i teori delen.72 

 
Nej, verkligen inte. Dom flesta betraktar mig som TURK, vilket inte stämmer. Dom 
flesta har så dålig kännedom och är dåligt utbildade eller inte har kunskap om dessa 
frågor... På så sätt skapas också fördomar, som dom börjar tro pååå… Dom buntar 
ihop alla svarthåriga och kallar dom turkar och tror att alla kan samma språk. Jag 
själv kommer aldrig att kalla mig själv för turk, det är inte jag och det kommer aldrig 
att bli jag... Inte ens turkarna själva är alla lika varandra. 

 

                                                 
70 http://www.geteducated.se/template/skola/fordomar/fordomsbegreppet (2008-12-16) 
71 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 63 
72 Stier, Jonas. Identitet, Människans gåtfulla porträtt. 2003 s.25 
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Casper förklarar här i ovanstående citat att fördomar är något som skapas i samband med 

okunskap och att man därför placerar alla invandrare med mörk hårfärg i ett och samma fack 

trots deras olikheter. Man drar en slutsats och tror att alla är lika varandra. Detta är precis som 

att försöka generalisera en hel folkgrupp eller kultur, vilket är omöjligt och med Caspers 

uttalande får man en lite bättre förståelse till detta.73 Då man tillskriver människor en kollektiv 

identitet så vilseleder man människor till att tro att olikheterna mellan ”oss” och ”dom” är 

större än vad de är, samtidigt som man även får det att framstå att likheterna mellan ”de” är 

större än vad de är.74 Casper säger även att han själv aldrig kommer att kalla sig för turk 

eftersom att det inte är vad han är. Precis som Borgström och Goldstein-Kyaga skriver så blir 

inte en identitet en identitet förrän man accepterat den, vilket stämmer i Caspers fall.75 

 
Jag kan inte heller se på mig själv som svensk. Blev till och med utslängd ur 
klassrummet en gång, det var i första ring på gymnasiet och vi hade aldrig haft den 
läraren, det var första gången. Det var upprop och hon ropade upp mig och jag räckte 
upp handen och sa att jag är här. Hon svarade med att du heter inte ----- i efternamn 
och ville att jag skulle gå ut. Jag sa att ----- är mitt efternamn, enligt henne var jag 
ändå ingen ----, jag var ju för mörk. Fast alla i klassen ville hjälpa mig och sa att det 
var sant så blev jag utslängd. 

 

I ovanstående citat berättar Katja om hur hon en gång blev utslängd ur klassrummet för att 

hon inte ansågs bära sitt väldigt typiskt svenska efternamn. De sträckade styckena i citatet är 

Katjas efternamn som jag censurerat då mina informanter i undersökningen går under 

fingrerade namn. Anledningen till att läraren inte trodde på Katja skulle vara den att hon var 

för att hon var för mörk för sitt efternamn som hon fått av sin svenska far. På grund av hur 

omgivningen ser på henne så kan hon inte se på sig själv som svensk. Det Katja berättar 

bekräftar Stiers teori om att myter och fördomar är behäftade med bland annat hudfärg och 

nationalitet. Läraren hade en fördom om att en person med det efternamnet inte kunde se ut 

som Katja och valde därför att skicka ut henne ur klassrummet. Stier menar dock också att 

man med dessa fördomar skall kunna orientera sig i livet och att de även skall berätta för oss 

vem vi är.76 Katja däremot känner bara att hon inte kan kalla sig för svensk och vet inte riktigt 

vad hon är vilket vi tidigare tog upp i analysen. 
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Jag ser mig som ingenting, jag flyter bara omkring, jag endast existerar. Inget mer, 
vet inte vart jag kommer ifrån och vart jag är på väg. Jag är för annorlunda jämfört 
med andra, jag är ingen annan lik, det finns ingen annan som mig och det är 
jättetråkigt, därför väljer jag att se på mig själv som ingenting. 

 

Katja säger i ovanstående citat att hon ser på sig själv som ingenting då hon inte vet vart hon 

kommer ifrån och vart hon är på väg. Anledningen till att hon väljer att se på sig själv som 

ingenting är den att hon inte kan identifiera sig med någon eftersom att hon anser att ingen 

annan är henne lik. Det som Katja berättar är i enlighet med den teori som menar på att man 

inte kan orientera sig i tillvaron och se en mening med livet då man inte vet vart man står i ett 

socialt eller historiskt perspektiv.77 

 
 
 
 

                                                 
77 Goldstein-Kyaga , Katrin och Borgström María Den tredje identiteten - ungdomar och deras familjer i det 
mångkulturella, globala rummet. (Under tryckning) s. 66 



 45

7. Slutsats och sammanfattning 

I ovanstående redovisning av resultat och i analysdelen så har fokuset varit på mina 

informanter och deras egen identitetsuppfattning, samt hur de uppfattar att omgivningen ser 

på dem. De diskussioner som framförts i analysen är av intressant aspekt då dessa ligger till 

grund för hur ungdomarna och dess omgivning uppfattar dem. Diskussionerna har vidare även 

legat till grund för på vilket sätt dessa uppfattningar förändras beroende på olika former av 

möten ute i samhället, både i Sverige och i informanternas hem/ursprungsland. 

 

Utifrån de svar jag fått från mina intervjuinformanter som stod för den största delen av 

undersökning så framgick det att ingen av dessa kunde identifiera sig själva som endast 

svensk eftersom att omgivningen i Sverige inte såg på dom svenskar. Oftast var detta något 

som berodde på deras utseende då de inte har ett typiskt ”svenskt” utseende. Svaren jag fick 

var liktydiga och utseendet verkade vara den största boven i dramat om huruvida man kan 

identifiera sig som svensk eller inte. Uttalandena var i enlighet med bland annat den teori som 

Gripsrud tog upp om att hur man uppfattar sig själv har en stor påverkan av hur omgivningen 

ser på en som person.78 Förklaringen till detta finner vi även i Goldsteins-Kyaga och 

Borgström resonemang om att utseendet är en del i formandet av den personliga identiteten.79 

 

Det var även väldigt få av de informanter som deltog i enkätundersökningen som identifierade 

sig som svenskar, men om det berodde på liknande orsaker eller av andra anledningar är inget 

som jag kan svara på. 

 

Vidare undersöktes även hur informanterna identifierar sig då de reser till sitt 

hem/ursprungsland och då kände informanterna sig mer svenska trots att man till utseendet 

skulle vara mer lik de personer som bor där. Detta skulle bero på att de kände ett utanförskap i 

sitt hem/ursprungsland då de hade ett annorlunda sätt att bete sig på då de är födda och 

uppväxta i Sverige. Det framgick även att man kan ha en känsla av tillhörighet, men att denna 

sedan övergår till att man blir svensk då man känt sig förbisedd eller bortstött vilket även 

Goldstein-Kyaga och Borgström hade en liknande definering om som analyserats i analys 

delen.80 

                                                 
78 Gripsrud, Jostein. Mediekultur, Mediesamhälle. 1999 s. 19. 
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Även i denna fråga så framgick det resultat om att man inte kände sig tillhörande i 

hem/ursprungslandet hos enkätinformanterna. Precis som innan kan jag inte ge en förklaring 

till varför det skulle vara så, utan jag kan bara påvisa det resultat som visats i undersökningen. 

Det skulle dock kunna bero på samma anledningar som mina intervjuinformanter delgivit 

mig, eller så kan det bero på något helt annat. 

 

Att det svenska samhället enligt ungdomarna själva inte skulle se på dem som svenskar utan 

istället som invandrare framgick också i undersökningen som jag nämnde. Den största boven i 

dramat skulle vara utseendet och att deras utanförskap beror på okunskap och fördomar. 

Någon tog även upp att media skulle spela en stor roll i dessa och vissa informanter påstår 

även att de vet och inte bara tror att omgivningen ser på dem som invandrare. 

 

I deras hem/ursprungsland så upplever de samma sak, att omgivningen ser på dem som icke 

tillhörande på grund av de beter sig svenskt. Informanterna känner sig mer eller mindre vilsna 

både i Sverige och i deras hem/ursprungsländer. Vissa av dem har uttryckt sig på så sätt att de 

är invandrare överallt, oavsett vart de tar vägen. De upplever dock mer värme i sitt 

hem/ursprungsland gentemot vad de gör i Sverige. 

 

Även i enkätundersökninge så angav majoriteten att de inte trodde på att befolkningen i 

hem/ursprungslandet inte ser på dem som tillhörande och att befolkningen i Sverige inte ser 

på dem som svenskar. Detta har jag tidigare nämnt i resultatredovisningen. Återigen kan jag 

inte ge en förklaring till varför det är på det viset. 

 

Undersökningen har gett liktydiga svar i de frågor jag undersökt och därmed anser jag att det 

skulle vara tillförlitliga sådana. 

 
7.1 Rekommendationer  

Med underlag av denna forskning så skulle man kunna forska vidare på flera olika sätt. Jag 

har suttit och funderat över det här under skrivandets gång och kommit fram till tre intressanta 

ämnen. Det första ämnet blir en direkt koppling till detta och undersöker samma sak, men 

istället då det gäller ungdomar av ”tredje generationens ungdomar” och deras tankar och 

funderingar. Detta är ungdomar vars barn kommer att benämnas som svenskar och hur ser 

dem på detta, har dem barn och räknas dessa som svenskar av personer ute i samhället. 
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Det andra man skulle kunna undersöka är hur etniskt svenska personer ser på ungdomar av 

”andra generationens invandrare”, detta skulle kunna leda till en större förståelse mellan de 

två grupperna och föra dem närmare varandra. Kanske skulle det även dessa ungdomar till att 

känna sig mer svenska än vad de gör idag. Detta självklart beroende på resultatet, det kan 

även bidra till det motsatta, men jag försöker att vara optimistisk. 

 

Den tredje och sista rekomendationen jag har är att undersöka hur ungdomar som adopterats 

från andra länder upplever sig själva och hur dem upplever att samhället ser på dem. Detta är 

ungdomar som härstammar från ett annat land då deras biologiska föräldrar inte är svenskar, 

men de har växt upp i en svensk familj med svenska traditioner och räknas därför som 

svenskar. 

 

7.2 Metodkritik 

Jag har använt mig av både kvantitativ och kvalitativ forskning i denna undersökning. Den 

kvalitativa delen är ämnad som ett förstadie till den kvalitativa undersökningen som är menad 

att besvara de frågor jag undersökt. Jag anser att det är bra att kunna jämföra de bägge 

metoderna för att gardera att de resultat undersökningen gett i samband med intervjuerna 

stämmer i förhållande till enkätundersökningen. Något som jag dock inte räknade med då jag 

började med denna undersökning var att förstadiet i undersökningen skulle ta sådan tid som 

det gjorde. Det ledde till att jag fick mindre tid för den mer djupgående delen av 

undersökningen. Jag är i slutändan ändå nöjd, men tänker nog till en extra gång innan jag ger 

mig på något liknande igen. 

 

Även intervjudelen blev lite krånglig då en informant ställde in vår intervju i sista sekund och 

en annan helt enkelt inte dök upp på utsatt tid. Detta ledde till att jag vart tvungen att skjuta 

upp ytterligare på sammanställningen av allas resultat då det fattades intervjuer att 

transkribera. Det löste sig dock till slut och jag fick mina intervjuer. Man skulle ha kunnat 

utföra intervjuerna via mejl där informanterna skulle kunna skriva ner sina svar för att spara 

tid, jag tror dock att man inte skulle ha fått lika mycket material att bearbeta då.  

 

Transkriberingen av inspelningarna tog också tid, men det är ändå något som jag 

rekommenderar, detta eftersom att man då lägger märke till vissa saker som informanterna 

säger som man annars skulle kunna missa. Att spela in gjorde att man kunde koncentrera sig 
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på vad som sades under intervjuns gång istället för att sitta och försöka hinna med att skriva 

ner allt, vilket var det jag hoppades på. 

 

Ytterligare en sak som var ganska tidskrävande var det faktum att jag valde att mina 

intervjuinformanter skulle få ta del av de resultat och tolkningar som påvisats i 

undersökningen. Det är egentligen nyttigt då det förstärker studiens giltighet och 

tillförlitlighet, dock är det så att detta måste ske i undersökningens slutskede då allt i princip 

är färdigskrivet vilket gör det lite stressigt. Jag måste nog ändå säga att tillförlitligheten och 

studiens giltighet väger tyngre för min del. 

 
Även om det finns vissa saker som jag nu på efterhand skulle ha ändrat på då det gäller min 

metod så är jag i det stora hela nöjd med hur det har gått. Hade jag gjort på något annat sätt så 

hade jag troligen även där stött på vissa hinder, men av andra slag. Det finns alltid saker som 

kan bli bättre oavsett metod. 
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Bilaga 1 

Jag är en:            

 □ Man  □ Kvinna     Ålder:________  

Sysselsättning:            
 □ Arbetar    □ Arbetssökande    

 □ Studerande   □ Annan sysselsättning  
Jag identifierar mig själv som:         

 □ Svensk     □ Något mittemellan    
 □ Invandrare   □ Både och  □ Något annat 
När jag reser till mitt hem/ursprungsland så identifierar jag mig själv som:  

 □ Svensk     □ Något mittemellan    

 □ Tillhörande □ Både och □ Något annat  

Jag tror att omgivningen i Sverige ser på mig som:      
 □ Svensk    □ Något mittemellan    

 □ Invandrare   □ Både och □ Något annat  

Jag tror att omgivningen i mitt hem/ursprungsland ser på mig som:   
 □ Svensk    □ Något mittemellan    

 □ Tillhörande □ Både och □ Något annat  
Jag känner mig bäst bemött i:         

 □ Sverige      □ Bägge länderna   
 □ Mitt hem/ursprungsland  □ Någon annanstans  
Jag känner mig hemma i:    

 □ Sverige     □ Bägge länderna   
 □ Mitt hem/ursprungsland  □ Någon annanstans 
 □ Ingenstans 
  

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2  

Intervju frågor:  
 

• Kön och ålder?  
 
• Vad har du för sysselsättning?  

- Arbetar, arbetssökande, studerande eller något annat?  
 

• Ser du på dig själv som svensk, invandrare, något mittemellan, som både och eller som 
något annat?  

       Förklara varför?  
 

• När du reser till ditt hem/ursprungsland hur ser du på dig själv då, är du svensk, 
tillhörande, något mittemellan, både och eller något annat?  

       Förklara varför?  
 

• Hur tror du att omgivningen i Sverige ser på dig, som svensk, som invandrare, som 
något mittemellan, både och eller som något annat?  

      Förklara varför du tror det?  
 

• Hur tror du att omgivningen i ditt hem/ursprungsland ser på dig, som svensk, 
tillhörande, som något mittemellan, som både och eller som något annat?  

      Förklara varför du tror det? 
 

• Vart känner du dig bäst bemött, i Sverige, i ditt hem/ursprungsland, i bägge länderna 
eller någon annanstans?  
Förklara på vilket sätt? 

 
• Vart känner du dig hemma, i Sverige, i ditt hem/ursprungsland, i bägge länderna eller 

någon annanstans?  
Förklara varför?  

 
• Har du någon gång känt att du blivit annorlunda bemött på grund av din etnicitet i 

Sverige?  
       Om inte, varför? 
       Och om du blev det, på vilket sätt och varför tror du att du blev det? 
       Har det hänt flera gånger?  
 

• Har du någon gång känt att du blivit annorlunda bemött på grund av att du är född och 
uppvuxen i Sverige då du besökt ditt hem/ursprungsland?  

      Om inte, varför? 
       Och om du blev det, på vilket sätt och varför tror du att du blev det? 
       Har det hänt flera gånger?  
 

• Känner du dig nöjd med hur du uppfattar att omgivningen i Sverige ser på dig?  
       Berätta på vilket sätt och varför?  
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• Känner du dig nöjd med hur du uppfattar att omgivningen i ditt hem/ursprungsland ser 
på dig  

       Berätta på vilket sätt och varför?  
 

• Anser du att du är accepterad som svensk, tror du att du kommer att bli det någon dag, 
eller tror du att du aldrig kommer att bli det?  

       På vilket sätt och varför?  
 

• Anser du att du är accepterad som tillhörande i ditt hem/ursprungsland, tror du att du 
kommer att bli det någon dag eller tror du att du aldrig kommer att bli det?  
På vilket sätt och varför?  

 
• Finns det någon annanstans där du känner att du är accepterad som tillhörande?  

Vart, hur och varför? 



 53

Bilaga 3 
 
Enkätinformanterna: 
 
E1:  Man  22 år,   Arbetar 

E2: Man  22 år   Arbetar 

E3:  Kvinna  21 år  Studerande 

E4: Man  24 år  Arbetssökande 

E5: Kvinna  23 år  Arbetar 

E6: Kvinna  23 år  Studerande 

E7: Kvinna  21 år  Studerande 

E8: Man  21 år  Studerande 

E9: Kvinna  25 år  Studerande 

E10: Kvinna  22 år  Arbetar 

E11: Man  26 år  Studerande 

E12: Man  24 år  Arbetar 

E13: Kvinna  20 år  Arbetar 

E14: Man  26 år  Arbetar 

E15: Man  20 år  Arbetssökande 

E16: Man  20 år  Studerande 

E17: Man  21 år  Arbetar 

E18: Kvinna  23 år  Studerande 

E19: Kvinna  24 år  Studerande 

E20: Man  26 år  Arbetar 

E21: Man  23 år  Studerande 

E22: Man  26 år  Arbetar 

E23: Kvinna  22 år  Studerande 

E24: Kvinna  25 år  Arbetar 

E25: Man  22 år   Arbetar 

E26: Kvinna  21 år  Arbetssökande 

E27: Man  20 år  Studerande 

E23: Kvinna  20 år  Studerande 

E24: Kvinna  23 år  Arbetar 

E25: Man  25 år  Arbetar 

E26: Man  21 år  Arbetssökande 
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E27: Man  22 år  Studerande 

E28: Man  22 år  Studerande 

E29: Man  23 år  Studerande 

E30: Kvinna  21 år  Studerande 

E31: Kvinna  23 år  Arbetar 

E32: Man  22 år  Arbetssökande 

E33: Man  24 år  Arbetar 

E34: Kvinna  21 år  Studerande 

E35: Kvinna  21 år  Studerande 

E36: Kvinna  26 år  Studerande 

E37: Man  22 år  Arbetar 

E38: Kvinna  25 år  Arbetar 

E39: Kvinna  26 år  Arbetar 

E40: Man  25 år  Studerande 

E41: Man  20 år  Studerande 

E42: Kvinna  20 år  Arbetar 

E43: Kvinna  23 år  Studerande 

E44: Kvinna  20 år  Studerande 

E45: Man  21 år  Arbetssökande 

E46: Kvinna  24 år  Studerande 

E47: Kvinna  25 år  Arbetar 

E48: Man  23 år  Studerande 

E49: Man  24 år  Arbetar 

E50: Man  26 år  Arbetar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


