
1

Kosmopolitiska identiteter 
och lojalitet. En studie om 
identitetsskapande hos 
svenskfödda ungdomar 
med utomsvensk härkomst. 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande

Kandidatuppsats 15 hp | Pedagogik C Med interkulturell inriktning | HT 

terminen 2013

Av: Svetlana Kraskova
Handledare: Karin Ehlren



Innehållsförteckning

 Innehållsförteckning...................................................................................................................................2

Abstrakt........................................................................................................................................................4

1.Inledning....................................................................................................................................................5

   1.1 Bakgrund.............................................................................................................................................7

   1.2 Syfte....................................................................................................................................................7

   1.3 Frågeställningar...................................................................................................................................7

2. Tidigare forskning....................................................................................................................................8

3. Teoretisk anknytning................................................................................................................................9

   3.1 Diskursanalysens grundläggande filosofiska premisser......................................................................9

   3.2 Diskursanalys som teori......................................................................................................................9

   3.3 Diskursteori.........................................................................................................................................9

   3.4 Diskurs..............................................................................................................................................10

   3.5 Flytande signifikanter.......................................................................................................................10

   3.6 Antagonism och hegemoniksa interventioner...................................................................................11

   3.7 Nodalpunkter.....................................................................................................................................11

   3.8 Ekvivalenskedjor...............................................................................................................................11

   3.9 Identitet .............................................................................................................................................11

4. Metod.....................................................................................................................................................12

   4.1 Forskningsmetod..............................................................................................................................12

   4.2 Urval.................................................................................................................................................12

   4.3 Datainsamling ..................................................................................................................................13

   4.4 Databearbetning ...............................................................................................................................14

   4.5 Dataanalys.........................................................................................................................................14

   4.6 Validitet och reabilitet.......................................................................................................................14

5. Etiska överväganden..............................................................................................................................15

   5.1 Nytta – icke skada principen.............................................................................................................15

   5.2 Informerat samtycke.........................................................................................................................15

2



   5.3 Konfidentialitet.................................................................................................................................16

6. Resultat..................................................................................................................................................16

   6.1 Lojalitet mot vänner eller lag............................................................................................................16

   6.2 Lojalitet mot hemland.......................................................................................................................17

   6.3Lojalitet mot familj och traditioner....................................................................................................19

   6.4 Lojalitet i spelvärlden........................................................................................................................20

   6.5 Identitet och tillhörighet....................................................................................................................21

7. Analys....................................................................................................................................................22

    7.1 Olika tolkningar av begreppet lojal.................................................................................................23

   7.2 Identitet och tillhörighet i samband med betydelse av begreppet hemland i olika nationella 

diskurser....................................................................................................................................................24

   7.3 Lojalitet och tillhörighet i en generell nationell diskurs..................................................................25

   7.4 Identitet och tillhörighet...................................................................................................................27

9. Reflektion..............................................................................................................................................29

10. Referenslista........................................................................................................................................30

11. Bilagan.................................................................................................................................................31

    

3



 Abstract

Second Year Research Project. Cosmopolitan identities and loyalty. A study of identity formation of 

Swedish-born adolescents of non-Swedish descent. 

By Svetlana Kraskova

Fall 2013

The purpose of this study is to illustrate, analyze and discuss how a group of Swedish-born adolescents 

of non-Swedish descent identify themselves in relation to personal experiences of belonging and loyalty.

I have chosen a qualitative research methodology in the form of one group interview and two individual 

interviewes . 

The result of the study shows that the  group of Swedish-born adolescents of non-Swedish descent  

identify themselvs with one or more nation-states in different ways depending on different concept 

metaphors that underlie the concept of nation in different national discourses. 

Keywords:  young people, identity, nationality.



1. Inledning

Det sägs ibland att alla människor är nomader. Och idag rör sig människor i allt högre grad tack vare 

informationens snabba flöde, ökad internationell produktion och handel. Bauman (1998) menar att det 

går en tydlig linje mellan olika skikt av människor genom grader av mobilitet eller  människors frihet att

välja var i världen de vill vara. En del människor rör sig i världen eftersom de har valt den globala 

livsstilen medan andra människor tvingas till rörlighet av  yttre förhållanden och är oftast inte välkomna 

dit de kommer.

Många av världens största  så kallade globala städer är befolkade av människor med olika  nationaliteter 

och kulturell och etnisk härkomst. Andra kännetecken för globala städer är den höga andelen 

högutbildade yrkesgrupper samt den stora gruppen av människor som är sysselsatta med okvalificerade 

arbeten. Vilket förklarar den tydliga skiljelinjen beträffande människors livsvillkor i de globala städerna.

Stockholm kan räknas som en sekundär global stad enligt Borgström och  Goldstein-Kyaga. Människor 

som har flytt från krig, fattigdom och arbetslöshet i sina länder utgör den största delen i yrkesgrupper 

som sysslar med okvalificerat och lågavlönat arbete i Stockholm i likhet med andra globala städer 

(Borgström & Goldstein-Kyaga, 2006, s.128). 

En stor andel av dessa människor bor i segregerade bostadsområden. Borgström och  Goldstein-Kyaga 

menar att många  ungdomar som är barn till invandrade föräldrar omöjligen kan känna tillhörighet till 

det ”svenska samhället” i termer av nation.  Med anledning av detta framställs barn till invandrade 

föräldrar som bor i segregerade bostadsområden antingen som avvikare eller offer (Borgström & 

Goldstein-Kyaga, 2006, s.128).

Debatten om invandrare domineras av iden att invandrare drabbas av utanförskap. Som avvikare 

förutsätts invandrarungdomar vara utsatta för kulturkrockar, tala dålig svenska och vara benägna att  

avbryta skolan. Som offer förväntas invandrarungdomar att drabbas av känslan av rotlöshet. Dock 

menar Borgström och  Goldstein-Kyaga att många av invandrarungdomar bearbetar känslan av rotlöshet

och utvecklar en kosmopolitisk identitet (Borgström och Goldstein-Kyaga 2006, s.128). Och med 

kosmopolitisk identitet menar Borgström och Goldstein-Kyaga att den typen av kosmopolitism inte 

beror i första hand på att man har klippt rötter till sitt hemland utan att man inte identifierar sig med 

något nationalstat (Borgström & Goldstein-Kyaga, 2006, s.147).
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 Goldstein-Kyaga beskriver den nya kosmopolitismen som en vision av global demokrati och 

världsmedborgarskap vilken utmanar det konventionella sättet att se på identitet, tillhörighet och 

medborgarskap. Samtidigt påpekar  Goldstein-Kyaga att den nya kosmopolitismen skiljer sig från den 

liberala eller universella kosmopolitismen i den mening att den nya kosmopolitismen  inte förespråkar 

frigörelse från kulturell mening och global omvändning baserad på universell sund förnuft. Den nya 

kosmopolitismen innebär att individ skapas i en dialog med den andre och kan hämta kulturella drag 

från många olika etiska system (Borgström, Goldstein-Kyaga & Hübinette, 2011, s.19).

Todd (2010) ifrågasätter kosmopolitism som stöd för ide om social rättvisa. Hon kritiserar 

föreställningen om den goda mänskligheten som kosmopolitismens förutsättning. Todd menar att så 

länge föreställningen om det mänskliga inte innefattar det omänskliga och ofullkomliga hos människor 

är det inte möjligt att ge några tillfredsställande förklaringar på det våld och konflikter som plågar 

mänskligheten (Todd, 2010,s.16).

 Todd  pekar på kosmopolitismens paradoxala dubbla åtagande: respekten för kulturell mångfald å ena 

sidan och engagemanget för universella mänskliga rättigheter å den andra.

Att tänka och använda sin omdömesförmåga kosmopolitiskt förutsätter ett erkännande av 

ofullkomligheten både i våra principer och i våra villkor som människor. Det innebär att leva 

med den inneboende nedärvda paradoxen i kosmopolitismen, att se som sin uppgift att hela 

tiden röra sig mellan postulerade universella kategorier och mångfalden av enskilda, specifika 

fall (Todd 2010, s.251). 

Skillnader mellan kosmopolitismens olika specifika inriktningar kan förklaras utifrån spänningen mellan

universalism och pluralism och den vikt som ges åt det ena eller den andra inom olika kosmopolitiska 

tanketraditioner (Todd 2010, s.57). 
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1.1 Bakgrund

Båda delar i kosmopolitismens paradoxala dubbla åtagande: respekten för kulturell mångfald å ena sidan

och engagemanget för universella mänskliga rättigheter å den andra betraktades som hot under extremt 

nationalistiska eller totalitära regimer som Sovjetunionen eller Nazityskland. Människor som vägrade att

definieras efter plats, härkomst eller språk kallades ”kosmopoliter”och betraktades som nationslösa, 

opålitliga och illojala (Borgström, Goldstein-Kyaga & Hübinette, 2011, s.19). Inte sällan framställs 

invandrare som opålitliga och illojala i främlingsfientliga debatter idag.

Jag är uppväxt i Sovjet Unionen och var van vid bruk av begreppet kosmopolitism i negativ mening när 

kosmopolitism definierades som en borgerlig ideologi och ansågs förneka nationell suveränitet och 

predika förkastande av nationella traditioner och kultur. I sovjetisk historia är termen kosmopolitism  

associerad med en ideologisk kampanj  som pågick mellan åren 1947 och 1953. Kampanjen 

proklamerade sovjetisk patriotism, nationella rötter och betonade förkastande av allt utländskt (Zalevsky

2003). 

Med tanke på kosmopolitismens motstridiga tolkningar och de olika skildringar i massmedia och  i 

forskningar av invandrarungdomars identiteter  skulle jag vilja studera på vilket eller vilka sätt 

svenskfödda ungdomar med utomsvensk härkomst skapar sina identiteter. 

1.2 Syfte

Syftet med undersökningen är att analysera, belysa och diskutera hur unga människor, som har svårt att 

känna tillhörighet  i nationalstatens mening identifierar sig i samband med personliga upplevelser av 

tillhörighet och lojalitet.

1.3 Frågeställningar

Vilka upplevelser av tillhörighet i nationalstatens mening  finns i ungdomarnas berättelser? Vilka 

likheter och skillnader i sätten att skapa  identiteter finns i dessa berättelser? 
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2. Tidigare forskning

 Den tidigare forskningen inom invandrarungdomars identitetsskapande kan uppdelas i två kategorier 

utifrån de skilda  slutsatserna som författarna kommit fram. I en del forskning framställs invandrar 

ungdomar som offer, eftersom deras identitetsskapande präglas av utanförskaps- och rotlöshetskänslor. 

Wiggs forskning är en del av den senare kategorin av forskningar. Wigg (20089 använde livsberättelser 

som metod och genomförde åtta individuella intervjuer med personer som alla har flyktingbakgrund och

kommit till Sverige under sin skoltid. I sin doktorsavhandling Bryta upp och börja om. Berättelser om 

flyktingskap, skolgång och identitet kommer Wigg fram till slutsatsen att barn och ungdomar som varit 

med om att bryta upp från sitt hemland och börja om i ett nytt land skapar sina identiteter på olika sätt. 

Wigg(2008) delar upp de olika identiteter och strategier i tre kategorier. Den första kategorin är 

utanförskap som identitet. Med detta menar författaren att människan identifierar sig med vem man inte 

är: inte svensk, inte tysk. Den andra kategorin är kluven identitet eftersom människan kan inte känna sig 

fullständigt tillhörig till en viss etnisk grupp. Den sista kategorin är aktivitet som identitet när människan

väljer att ta kontrollen över situationen istället för att låta situationen kontrollera människan. Det 

framgår av Wiggs tolkning av de intervjuades berättelser att det är utanförskap i termer av nationell 

tillhörighet som präglar ungdomarnas identitetsskapande i högsta grad.

Andra författare som Borgström och Goldstein-Kyaga ifrågasätter tillhörigheten i nationella termer som 

den viktigaste aspekten av identitetsskapande. I artikeln Från rotlöshet till kosmopolitism. Ungdomar i 

den globala staden presenterar författarna slutsatser som de kommit fram under arbetet med projektet  

Globalisering och identitet. Undersökningsmaterialet i projektet hämtades från intervjuer och 

gruppdiskussioner med ungdomar av invandrar ursprung eller som levt utomlands. Totalt medverkade 

fyrtio ungdomar i åldrar 18 – 27 år. Ungdomarna diskuterade globalisering och dess påverkan på 

ungdomars egna liv och identitet. Slutsatsen som Borgström & Goldstein-Kyaga kom fram i sin studie 

är att många invandrarungdomar utvecklar kosmopolitiska  identiteter när känslan av rotlöshet bearbetas

till en känsla av  mångkulturell tillhörighet. Borgström och  Goldstejn-Kyaga menar att många 

ungdomar omöjligen kan känna tillhörighet till det ”svenska samhället” i termer av nation. I högsta grad 

gäller det ungdomar med föräldrar av olika nationellt/etnisk ursprung. Många av dessa ungdomar 

utvecklar en kosmopolitisk identitet. Med detta menas inte endast flerkulturell tillhörighet utan även 

storstads inflyttande på identitet. Människor från de mångkulturella storstäder ofta identifierar sig i 

större grad med människor i andra storstäder och  använder inte nationalstaten som den självklara 
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identitetsgrund (Borgström och Goldstejn-Kyaga 2006, s.128). Detta gör att ungdomarna lättare kan se 

människor som personer och inte som representanter för en nationell eller etnisk grupp (Borgström & 

Goldstejn-Kyaga, 2006, s.141).

3. Teoretisk anknytning

De olika ordvalen som olika forskare använder i benämningen av identitetstyper och olika tolkningar av 

ungdomars upplevelser och identitetsskapande processer i de två forskningarna väckte mina tankar om 

att vår sätt att tala på  inte återspeglar vår omvärld och identiteter neutralt utan spelar en aktiv roll i 

skapandet av sociala relationer och identiteter. Denna tanke är en central utgångspunkt i 

diskursanalysen. Med anledning till det  har jag valt att tillämpa den diskursteoretiska perspektivet i 

analys av min undersökningsmaterial.

3.1 Diskursanalysens grundläggande filosofiska premisser 

Jørgensen & Rhillips förklarar att teori och metod är sammanlänkade i diskursanalysen (Jørgensen & 

Rhillips, 2000, s.10).Författarna menar att forskare måste acceptera de grundläggande filosofiska 

premisserna för att kunna använda diskursanalys som metod i empiriska undersökningar. Jørgensen & 

Rhillips anger de fyra premisserna som diskursanalys vilar på. Den första premissen är att kunskap är en

produkt av  våra sätt att kategorisera världen. Den andra premissen är att världsbilder och identiteter 

förändras över tiden. Den tredje premissen är att vår sätt att uppfatta världen skapas i sociala processer. 

Den fjärde premissen är att det finns samband mellan kunskap och social handling, d.v.s. i en bestämd 

världsbild blir vissa handlingar naturliga och andra otänkbara ( Jørgensen & Rhillips, 2000, s.12).

3.2 Diskursanalys som teori

Diskursanalysen introducerades av Foucault. Diskursanalys enligt Foucault är:

 Det gäller att uppfånga utsagan som den tunna enskilda händelse den utgör; att avgöra 

villkoren för dess existens, fastslå dess gränser så exakt som möjligt, upprätta de korrelationer 

den kan ha med andra utsagor som kan knytas samman med den och visa vilka andra former av

utsagor den utesluter (Foucault, 2002, s.43).

3.3 Diskursteori

 Flera forskare utvecklade sedan diskursanalys som teori i en rad olika former. Jørgensen & Rhillips 

presenterar en teoribygge som de kallar för diskursteori. Den centrala tanken inom diskursteori är att 
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sociala fenomen är aldrig färdiga eller totala. De politiska teoretikerna Laclau & Mouffe kom fram till 

denna slutsats genom avslöjande av inre motsägelser inom strukturalismen/poststrukturalismen och 

marxismen. Laclau & Mouffe genom analys av teoriernas ideologiska innehåll  utvecklade en egen teori 

som Jørgensen & Rhillips kallar diskursteori :

Den överordnade tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga

eller totala. Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats för ständig social strid om 

definitioner om samhälle och identitet – en strid vars utfall får sociala konsekvenser (Jørgensen

& Rhillips, 2000, s.31).

3.4 Diskurs

Det finns många sätt att definiera begreppet diskurs. Jørgensen & Rhillips menar att begreppet diskurs 

kan tolkas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett utsnitt av världen (Jørgensen & 

Rhillips, 2000, s.7). Inom det bestämda sättet att förstå världen fixeras betydelse av olika tecken i ett nät 

av relationer. Jørgensen och Rhillips exemplifierar detta med olika fixeringar av begreppet kropp i olika 

diskurser. Kropp är ett centralt tecken i ett nätt av relationer som består av andra tecken som symptom, 

vävnad eller skalpell i den medicinska diskursen. Medan i en kristen diskurs har ordet kropp en annan 

betydelse då det ingår i ett annat relations nätt med andra tecken. Därmed vissa betydelser av kropp tas 

fram och andra ignoreras i olika diskurser (Jørgensen & Rhillips, 2000, s.35).

 Jørgensen & Rhillips kallar alla de möjligheter som diskursen utesluter för ”det diskursiva fältet”. Inom

det diskursiva fältet ryms andra betydelse eller tillskrivningar som tecken har haft eller har i andra 

diskurser, men som ignoreras i den specifika diskursen för att skapa entydighet (Jørgensen & Rhillips, 

2000, s. 64). 

 Alla tecken i en diskurs är moment, där tecknens betydelse bestäms av deras relation till varandra 

genom uteslutandet av alla andra möjliga betydelser som tecknet kan ha i ett annat nätt av relationer 

med andra tecken (Laclau & Mouffe, 2001, s105). De mångtydiga tecken är element. Diskurs som 

diskursteoretisk begrepp försöker reducera elementens mångtydighet till entydighet och förvandla 

element till moment (Laclau & Mouffe, 2001, s105). 

3.5 Flytande signifikanter

Elementen som är i högre grad öppna för tillskrivning av olika betydelser kallas flytande signifikanter i 

diskursteorin (Jørgensen & Rhillips, 2000, s.35).
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3.6 Antagonism och hegemoniksa interventioner

Jørgensen & Rhillips(2000) förklarar att i det diskursteoretiska perspektivet genomstyrs det sociala av 

kamp och konflikt eftersom ingen diskurs kan etablera sig totalt. Begreppet objektivitet syftar på 

bestämda diskurser som kan vid vissa historiska tidpunkter tyckas självklara. Men de är aldrig så 

etablerade att deras moment  åter kan bli element (Jørgensen & Rhillips, 2000, s. 54).

Antagonism är ett diskursteoretiskt begrepp för konflikt mellan diskurserna om en fixering av element 

till moment. När diskurserna stöter ihop kan de upplösas genom hegemoniska interventioner. Med 

hegemoniska interventioner menas att en diskurs undergrävs utifrån det diskursiva fältet. Den 

hegemoniska interventionen lyckas om en enda diskurs  dominerar där det rådde konflikt. Och 

elementen fixeras som moment i den hegemoniska diskursen (Jørgensen & Rhillips, 2000, s. 55).

3.7 Nodalpunkter

De centrala tecknen i ett nät av relationer kallas nodalpunkter. Nodalpunkter organiserar diskursen, d.v.s

diskursen etableras genom att betydelse skapas kring några nodalpunkter (Jørgensen & Rhillips, 2000, 

s.33). Till exempel folket och hemland är  nodalpunkter i den nationella diskursen. 

3.8 Ekvivalenskedjor 

Nodalpunkter får betydelse genom att de sätts i förbindelse med andra tecken genom ekvivalenskedjor.  

(Jørgensen & Rhillips, 2000, s.57).  Jørgensen och Rhillips (2000) ger ett exempel på hur nodalpunkten 

man får sin betydelse i den allmänna diskursen när likhetstecken sätts mellan man och styrka.

3.9 Identitet 

Identitet skapas när människan låter sig presenteras av en samling av tecknen med en nodalpunkt i 

centrum. Därmed uppfattas identiteter som resultat av förhandlingar i diskursiva processer när man 

antar, tilldelas eller förhandlar om identiteten (Jørgensen & Rhillips, 2000, s.51). 

Med anledning av detta kan ett subjekt identifiera sig på olika sätt inom olika diskurser och skapa flera 

identiteter.

As every subject position is a discoursve  position, it partakes of the open character of every 

discourse; consequently, the various positions cannot be totaly fixed in a closed system of 

differences (Laclau & Mouffe, 2001, s115).
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4. Metod

4.1 Forskningsmetod

Jag har genomfört tre semi strukturerade intervjuer: en gruppintervju med fem personer samt två 

individuella intervjuer. Alla deltagare var svenskfödda ungdomar med utomsvensk härkomst. 

 Kvale och Brinkmann påpekar att intervjuer är särskilt lämpliga när man vill  klargöra och utveckla 

människans eget perspektiv på sin livsvärld ( Kvale & Brinkmann, 2009, s.133). Eftersom syftet med 

min undersökning är att belysa, analysera och diskutera hur unga människor, som har svårt att känna 

tillhörighet  i nationalstatens mening identifierar sig i samband med personliga upplevelser av 

tillhörighet och lojalitet har jag genomfört de tre semi strukturerade  intervjuerna. Bryman definierar en 

semi strukturerad intervju som en situation där intervjuaren har en uppsättning allmänt formulerade 

frågor, men där frågornas ordningsföljd varierar. Intervjuaren ställer ytterligare frågor till det som 

uppfattas vara viktigt för undersökningens syfte (Bryman, 2008, s.206). Under alla tre intervjuerna har 

deltagarna diskuterat frågor som rör begreppet lojalitet och tillhörighet. Den inledande frågan under 

intervjuerna var en öppen fråga om ungdomars erfarenheter. Sedan ställde jag uppföljningsfrågor utifrån

intervjupersonernas svar. 

Kvale och Brinkmann menar att fokus gruppintervjuer är lämpliga när det gäller känsliga eller nya 

områden eftersom gruppinteraktion kan göra det lättare för deltagarna att forma och uttrycka synpunkter

som annars är svåra att yttra (Kvale & Brinkmann, 2009, s.166). Funderingar kring lojalitet kan vara ett 

nytt tema för någon eller några av deltagarna. Med anledning till detta påbörjade jag min studie med att 

genomföra en fokus gruppintervju. 

Jag anser att lojaliteten kan vara en känslig tema för ungdomarna och att de kanske skulle kunna berätta 

mer om detta i en individuell intervju. För att ge mina informanter möjligheten att uttala sig mer om 

deras upplevelser ställde jag likartade öppna frågor under gruppintervjun och under de individuella 

intervjuerna.

4.2 Urval

Kvale och Brinkmann menar att antalet intervjupersoner beror på undersökningens syfte och att det inte 

går att göra ingående tolkningar av intervjuerna om antalet intervjupersoner är för stor ( Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.129). Syftet med min undersökning var att förstå ungdomarnas identitetsskapande 
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och inte att göra statistiska generaliseringar. För att alla deltagarna skulle kunna få möjligheten att uttala

sig bestod diskussionsgruppen av fem intervjupersoner. 

Maria Borgström och Karin Goldstejn-Kyaga  menar att invandrarungdomar är benägna att konstruera 

en kosmopolitisk identitet tack vare erfarenheten att exponeras för många kulturer samtidigt. I högsta 

grad gäller det invandrarungdomar med föräldrar från olika länder (Borgström och Goldstejn-Kyaga, 

2006, s.141) Med anledning till detta har jag intervjuat fem svenskfödda killar i ålder 16 – 17 år med 

föräldrar från olika länder. 

Några av ungdomarna känner jag sedan flera år tillbaka. Jag har frågat om de kan tänka sig att delta i 

undersökningen. Det är en fördel för min undersökning att ungdomarna känner varandra och mig och 

kan känna sig trygga. Däremot kan denna kännedom vara en begränsning och  mina informanter har 

möjligen justerat sina uttalanden efter vad de  anser är lämpligt för mig att få höra. Med anledning till 

detta  har jag även bett de ungdomarna som jag känner att bjuda några av deras vänner. Då är det inte 

endast jag som har kontroll över vilka ungdomar som har deltagit i undersökningen. Därmed fick urvalet

en snöbollseffekt. Samt gruppen blev homogen, då flera av deltagarna kännde till varandra. Det blev 

endast killar som kommer från liknande miljöer. Jag anser att detta är en fördel för min undersökning 

eftersom teman  var ganska känslig och det var viktigt att deltagarna skulle känna sig bekväma i 

varandras sällskap för  att kunna uttala sig fritt under gruppdiskussionen. 

Jag genomförde gruppintervjun i en lugn miljö (hemma hos en av intervjupersonerna, där ungdomarna 

samlas för Lan spel (online spel där gruppen sitter i samma rum eller i närliggande rum och spelar 

tillsammans). Jag bjöd ungdomar på snacks för att de skulle känna sig välkomna och kunde slappna av.

 Jag har frågat ungdomarna om någon ville ställa upp och delta i en enskild intervju. Två ungdomar 

tackade ja och jag genomförde två individuella intervjuer hemma hos intervjupersoner.

4.3 Datainsamling

Jag har gjort en ljudinspelning av gruppintervjun för att sedan kunna analysera vilka intervjupersoner 

hade olika synvinklar, vilka uttalanden väckte starkast reaktion, vem dominerade i diskussioner, vem 

(eventuellt) fick inte framföra sin åsikt. Gruppintervjun med Marcos, Carlos, Viktor, Mattias och Lucas 

var 32 min lång.

För att eliminera påverkan av mitt närvaro och deltagarnas medvetenhet om att allt spelas in försökte jag

vara så passiv och neutral som möjligt när ungdomarna diskuterade begreppet  lojalitet. Dock har jag 
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valt att ställa två ledande frågor till intervjupersonerna om de skulle kunna tänka på andra sammanhang 

där begreppet lojalitet brukar användas eftersom mina informanter inte hade diskuterat lojalitet i 

förhållande till nationalitet och kultur eller traditioner vilket jag anser är viktigt för min undersökning.

Jag har gjort en ljudinspelning av individuella intervjuerna. Intervjun med Marcos blev 45 min lång och 

intervju med Carlos är 40 min lång.

4.4 Databearbetning 

Jag har tillämpat meningskoncentrering som databearbetnings metod.  Kvale och Brinkmann beskriver 

meningskoncentrerings processens i fem steg: att läsa igenom texten, att  fastställa naturliga 

meningsenheterna, att formulera det dominerande temat, att ställa frågor till  undersökningens syfte och 

att knyta ihop centrala teman till en utsaga (Kvale & Brinkmann, 2009, s.222). Pauser, upprepningar 

eller byte av pronomen kan tyda på konflikt mellan olika diskurser ( Jorgensen & Rhillips, 2000, s.122) 

Med anledning till det har jag transkriberat intervjuerna ordagrant och antecknade  pausers längd.

4.5 Dataanalys

Jorgenesen och Phillips menar att man genomför en diskursanalys av identitet genom att identifiera 

subjektpositioner som är relevanta för diskursiva strukturer och synliggöra kampen om 

betydelsebildning mellan olika diskurser (Jorgensen & Rhillips, 2000, s.54).  

Jag har läst mina transkriberingar flera gånger  för att kunna identifiera nodalpunkterna i olika diskurser 

och mästersignifikanterna kring vilka mina intervjupersoner organiserade sina identiteter. Sedan 

analyserade jag hur mina informanter ekvivalerade nodalpunkterna och mästersignifikanterna med andra

signifikanter och vilken sorts diskursiv kamp står bakom dessa ekvivalenskedjor. 

 

4.6 Validitet och reabilitet

Kvale menar att validitet  hänför till  om en intervjuundersökning undersöker vad som var avsett att 

undersökas (Kvale, 1997, s.85). Jag har genomfört en pilotintervju med en ungdom för att testa om mina

frågor ger mig data relevant för min syfte. 

Kvale diskuterar begreppet kommunikativ validitet. Med detta menar författaren att valid kunskap 

konstrueras i en dialog med intervjupersonerna, allmänheten och forskarsamhället. Jag gav 

informanterna  den text som jag kommer att publicera för att öka validiteten och försäkra mig att jag har 

tolkat data på ett sätt som informanterna kan godkänna. Jag har redogjort för min tolkning av begrepp 

som jag använde i min studie för att andra forskare skulle kunna bedöma validitet av min undersökning. 
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Under intervjun har jag ställd flera ledande frågor som jag har beskrivit i analysen och som man kan 

hitta i bilagor. Anledningen till detta är att ge läsaren en möjlighet att bedöma forskarens inflytande på 

forskningsresultat och dess  validitet. 

Kvale menar att intervjuresultatens reliabilitet hänför till resultatens konsistens (Kvale, 1997, s.85).

Med tanke på resultatens reliabilitet har jag transkriberat intervjuerna så ordagrant som möjligt. 

Reliabiliteten har sjunkit något när jag  omformulerade  de exakta uttalanden i analysen. Men jag har 

valt att göra det av etiska skäl, för att ungdomars uttalanden inte skulle se  ”dumt  ut” eftersom det är en 

stor skillnad mellan tal- och skrift- form. 

Jorgenesen och Phillips menar att nackdelen med diskursanalysen som metod är att forskarens 

kunskaper och värderingar kan överskugga analysen, eftersom man som forskare är ofta själv en del av 

den kultur man undersöker och då blir det svårt för forskare att se det självklara som diskurser. 

Jorgenesen och Phillips menar att forskaren intar alltid en position i förhållande till 

undersökningsområdet och denna position påverkar vad forskaren kommer att se (Jorgensen & Rhillips, 

2000, s.28). För att uppfylla krav på  undersökningens teoretiska  konsistens har jag redogjort min 

position i förhållande till de diskurserna jag undersöker i analysen av resultat. 

5. Etiska överväganden

5.1 Nytta – icke skada principen

 Kvale (1997) menar att samhällsvetenskapens centrala mål är att öka människans värde och frambringa 

kunskap som kan förbättra människans situation. Med hänsyn till detta har jag som forskare övervägt 

noga att rapportera om vissa eventuella uttalanden som  kan tolkas på ett skadligt för deltagarnas sätt. 

5.2 Informerat samtycke, frivilligt deltagande och rätten att avbryta sitt deltagande utan att ange

något närmare förklaring 

Jag har informerat  de  frivilliga deltagare i min undersökning om studiets syfte. Deltagarna upplystes 

om att deltagandet är frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan i enlighet med det första 

regel i vetenskapsrådets artikel ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.”  D.v.s. även om någon eller några har tackat ja till deltagande i gruppdiskussion, ska de 

känna sig fria att inte komma om de ångrar sig eller att de kan lämna diskussionsgruppen när de känner 
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för det. Jag har inte skrivit ner det  de inte har godkänt. Enligt den andra regeln ska deltagarens 

samtycke inhämtas och även samtycke från föräldrar/vårdnadshavare (om de undersökta är under 15 år).

Då alla mina deltagare är över 15 år, så jag har frågat om deras samtycke.

5.3 Konfidentialitet

I enlighet med den femte och den sjätte regel i vetenskapsrådets artikel Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har jag ändrat vissa personliga uppgifter som namn och 

föräldrarnas härkomst. Jag har raderat ljudinspelningen efter transkriberingen för att inte deltagarnas 

röster skulle kunna identifieras. Dock är det inte helt omöjligt för någon som känner mig och min 

bekantskapskrets att identifiera deltagarna. Jag har informerat mina informanter om att en sådan 

identifiering är möjlig.  

6. Resultat

6.1 Lojalitet mot vänner eller lag

Det första frågan som ungdomarna besvarade under gruppdiskussionen var om dem kunde erinra sig 

situationer när de kände att de måste agera, visa vad de står för. Carlos berättade om sin insats under 

basket matchen. Han ansträngde sig till det yttersta för att hans lag skulle vinna. Marcos berättade om att

han en gång försvarade sin vän som blev mobbad av en grupp. 

Sedan var det en lång paus och jag ställde nästa fråga. Frågan var om ungdomarna kände till ordet lojal 

och hur de skulle beskriva en lojal person. Carlos menade att en lojal person skulle ställa upp för en vän 

oavsett om vännen har rätt eller fel: ”En lojal personen skulle stå upp och hålla med mig vare sig om jag

har fel eller rätt. Den kommer alltid finnas där i närheten.” Tre av ungdomarna höll med. 

För att försäkra mig om jag uppfattade uttalandet rätt, frågade jag om det finns någon gräns till att vara 

lojal. Victor och Marcos menade att det finns en gräns. De tyckte att en lojal person skulle ställa upp för 

en endast om den lojala personen ansåg att det var för det bästa för en. Victor sade: ”Jag tror att när en 

person känner det här är fel  måste den stå på sig och göra någonting. Jag ber om ursäkt eller med all 

respekt så måste jag säga emot.” Under vidare diskussion kom Carlos, Marcos och Victor fram till att 

den typ av lojaliteten är vanligast idag och att vara lojal mot någon oavsett sina egna moraliska principer

hör till den kriminella världen eller till den förflutna. Marcos: ”...om man är lojal till som sagt typ sin 

chef för i tiden med maffia eller någonting då betyder det att du gör vad den personen säger till dig och 
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han kan vara säker på att du inte kommer vända ryggen mot honom.” Carlos :” nu för tiden så finns det 

inte den sortens lojalitet som fanns alltså längre bak i tiden. Och då menar jag längre bak i tiden, kanske,

medeltiden och sånt.” 

Mattias höll inte med och menade att en lojal person måste vara beredd på att lägga åt sidan egna 

principer och göra det vänner förväntar sig av en: ”Lojal betyder att man bara håller med.” Marcos 

menade att den typ av lojalitet är vanlig i den virtuella världen:

 Ah som vi precis pratade lojalitet i spelet. Är det att dina vänner försvarar dig när du blir utsatt 

för någonting till exempel som jag sa om någon går på dig dina vänner är där för att hjälpa dig, 

försvara dig för de är lojala. Men det har ju med flera saker att göra. lojaliteten är ju när du kan 

känna att du kan lita på personen som du kallar lojal (Marcos, individuell intervju).

 Lucas har inte uttalat sig om lojalitet, men berättade att han blev anklagat för illojalitet och att det 

kändes dåligt. Efter anklagelsen avbröt Lucas kontakter med  gruppen : ”Jag gick vidare. Visste då att de

var inte bra för mig.”  Carlos berättade i individuell intervju om att han höll sig undan från en grupp av 

ungdomar när de skulle bråka med en grupp ungdomar från en annan förort. Anledningen till varför han 

inte berättade för sina kompisar att han vägrar att ställa upp var att Carlos ville slippa bli anklagad för 

illojalitet: ”Jag sa att jag var borta fast jag var hemma på riktigt. Jag ville behålla kontakt med de fast jag

ville inte delta i bråket. Sedan kände jag under en period, kanske en månad att de höll sig borta på grund

av att jag inte kunde komma”(Carlos, individuell intervju) 

6.2 Lojalitet mot hemland

Efter diskussionen om lojalitet mot vänner blev det en lång paus och jag ställde en ledande fråga om det

kan finnas andra sammanhang  när ordet lojalitet brukar användas. Då svarade flera samtidigt: ”land,

nationalitet, folkgrupp” Carlos berättade om en kompis som blev upprörd när någon skämtar om

kurderna. Marcos instämde:”...Det är en sak om man pratar och säger dåliga saker om ditt land då

känner man ilska och så... man vill försvara sina punkter och argumentera emot...och säga”

Carlos: ”Det är liksom en del av dig själv”

Marcos:: ”ah precis.. Fast inte så långt att jag skulle gå i krig för mitt hemland”

17



Jag ville förtydliga svaret och frågade vad Marcos menar med sitt hemland. Mattias utbrast:”Oj, oj, oj” 

och  alla ungdomar skrattade.

Marcos förklarade att hans föräldrar kommer från olika länder och att han känner starkare samhörighet 

med mammas land, men att han skulle försvara pappas land lika mycket som mammas land. När jag 

frågade Marcos om han skulle försvara Sverige svarade han: ”Det är ju ändå en del av mig. Jag föddes 

ju här, uppväxt här, även om min bakgrund, ifall man säger så, är från ett annat land så skulle jag 

försvara landet där jag växte upp också. ” Carlos instämde: 

Om jag är då här i Sverige och hör att  någon talar dåligt om svenskar då skulle jag inte säga emot. 

För då känner jag liksom: a du vet alltså hur de är och allting. Medans om jag skulle till exempel 

åka till Östeuropa, och om jag hör att någon  snackar om svenskar där borta, medan de har bott hela

sitt liv i Östeuropa, de kanske hade hört bara någonting om svenskar, då kommer jag så klart att 

säga emot. Jag ska säga: ”jag kommer från Sverige. Är det något problem är det något fel på oss? 

(Carlos, gruppintervju)

När Carlos funderade kring begreppet lojalitet mot sitt hemland under den individuella intervjun tog han

upp en fråga om var går gränsen för att vara lojal. Först funderade han kring vilket land är man ska vara 

lojal mot:

Lojalitet mot det landet man kommer ifrån. Det beror på hur man tänker. Jag är född i Sverige. 

(Paus 3 sek) Men om man pratar om lojalitet då är det mammas land jag skulle stå för. Om någon 

skulle prata illa  om mammas landet skulle jag säga emot. Det är också en sorts lojalitet (Carlos, 

gruppintervju)

 

Under individuell intervju funderade Carlos om en annan sorts lojalitet och om han skulle åka till landet 

hans mamma kommer ifrån för att försvara landet i krig: 

Carlos: ...Men om det kommer till typ grövre saker som krig och så. Så kan det också vara. 

Alltså en fråga om lojalitet. Liksom skulle du åka ända dit. För att försöka hjälpa till. Som då 

medborgare. Av solidaritet och så

Paus 5 sek

Intervjuare: skulle du?

Carlos: skulle jag? Ah,  jag vet inte, jag är för ung har aldrig tänkt på det” (Carlos, individuell 
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intervju)

När jag frågade om han känner likadant för Sverige svarade han: ” Jag tror jag skulle göra lumpen och 

försökte hjälpa till”(Carlos, individuell intervju)

Under den individuella intervjun förklarade Marcos att han känner lojalitet mot sina föräldrars 

hemländer när han hör fördomsfulla uttalanden : 

Det är så med mitt bakgrund. Nationalitet och så. Om man börjar prata, säga dåliga saker om 

till exempel länder varifrån mina föräldrar kommer då känner jag att jag måste försvara. Det är 

att jag känner mig inblandat i. Med kultur och så. Religion på sätt och viss....Om de säger: ah 

vissa folkgrupper de är så här och så här. Även om jag anser mig som svensk till mestadels 

känner jag att jag är en östeuropeisk  och sydamerikansk också. Då känner jag att det är mig de 

går på på något sått. För att det är min nationalitet också. Så om de pratar dåliga saker om det, 

så säger jag nej, varför säger ni så?(Marcos, individuell intervju)

6.3 Lojalitet mot familj och traditioner

Efter en lång paus under gruppdiskussionen berättade jag om min pilotintervju med en studie kamrat. 

Jag berättade att studiekamraten tänkte först på lojalitet mot sin familj och traditioner när hon funderade 

kring begreppet ”lojalitet”. Då började mina intervjupersoner diskutera lojalitet mot familj. Carlos 

berättade att han skulle hålla tillbaka sina personliga önskningar och inte gå på fotbollsmatchen utan 

stanna hemma med familjen och fira en högtid:”Då är så klart jag är med på högtiden hellre än träning 

eller om man skulle ha någon sorts aktivitet, någonting jag planerade den dagen då skulle jag gå på den 

typ lilla festen”(Carlos, gruppintervju)

Marcos skiljer på lojalitet mot familj och lojalitet mot traditioner: 

Jag skulle säga så här om jag  är mer lojal mot min familj det är inte tradition som spelar roll. Om 

det är tradition för folk jag inte känner då skulle jag antagligen gå på det jag tycker är viktigare. 

Till exempel fotbollsmatchen och så. Fast just familjen känns det som att man har en högre eller 

större lojalitet som man skulle ta före matchen (Marcos, gruppintervju)
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6.4 Lojalitet i spelvärlden

Carlos och Marcos nämnde under individuella intervjuer att de brukar spela online spel på fritiden. Båda

brukar spela i samma lag. Både Carlos och Marcos menar att det är mycket fördomar om olika 

nationaliteter i spelvärlden.

Marcos: I spelvärlden är det mycket fördomar. Om en person spelar dåligt då är den 

automatiskt östeuropeisk. Det är så där i spelet. Det finns en uttryck ”Dota made me rasist”.

Intervjuare: Hur är det då med din tillhörighet och lojalitet då? 

Marcos: I just spel där jag känner att alla kommer från olika länder då anser jag mig som 

svensk och inte östeuropeisk. Om jag skulle prata deras språk och spelade med de skulle jag se 

mig som en östeuropeisk … fast . Då är jag inte lojal. (Marcos, individuell intervju)

Marcos menar att vara lojal i spelvärlden handlar om att vara lojal mot sina vänner. ”Lojalitet i spel är 

ju när dina vänner försvarar dig när du blir utsatt för någonting. Till exempel som jag sa om någon går 

på dig dina vänner är där för att hjälpa dig för de är lojala” (Marcos, individuell intervju)

Carlos : I spelvärlden det beror på spel men man brukar klaga på ryssar att de är så  dåliga och 

så och på turkar eller olika nationaliteter. Man brukar säga amerikaner är dumma. Mellan 

nationer och sånt i spelvärlden så finns det ah en massa saker och ting...Om jag ska vara ärlig 

det finns massa hat och så ...Eller typ men det är inte så att man verkligen man försöker på ett 

visst sätt visa hat men det är inte någonting man verkligen känner.

Intervjuare. Känner du dig träffad när du hör sådana saker?

Carlos: för mig spelar det ingen roll det är bara en del av spelet helt enkelt. Det är en del av 

spelvärlden. Det förekommer hela tiden. Du kanske inte känner till någon. Det finns massa ord 

till ex noob det är förkortning av nooby. Ah typ väldigt nybörgare, typ känner inte till spelet så 

bra.

Intervjuare: Känner du dig som en östeuropeisk eller amerikansk i spelvärlden?

Carlos: Nej i spelvärlden säger jag att jag kommer från Sverige, för jag är i Sverige när jag 

spelar. Och sedan om jag och den andra personen spelar mer då kan jag gå litet djupare och 

förklarar jag att nationsmässigt eller i blodet är jag östeuropeisk och sydamerikansk, men jag är 

född och uppväxt i Sverige. (Carlos, individuell intervju)
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6.5 Identitet och tillhörighet

Marcos

Jag inledde mina individuella intervjuer med en öppen fråga ”Kan du berätta om dig själv”. Marcos 

presenterade sig som : ”Jag är en kille som bor i Stockholmsförort och går i skolan och spelar dataspel 

på sin fritid”

Sedan berättade Marcos att han känner sig svensk till viss grad samtidigt som han känner tillhörighet till

sina föräldrars hemländer.

Marcos: Jag känner mig inblandad även om jag är född här, uppväxt här har jag en viss 

inblandning i mina föräldrars bakgrund, nationalitet och så. de säger att vissa folkgrupper de är 

så här och så här. Även om jag anser mig som svensk till mestadels känner jag att jag är 

östeuropeisk och sydamerikan också. (Marcos, individuell intervju)

Marcos berättade att i olika situationer identifierar han sig på olika sätt beroende på vem är det han 

pratar med.

 Om man pratar med någon från ett annat land till exempel jag skulle säga att jag är från Sverige

om jag var i USA. Fast om man pratar med någon i landet eller om jag pratar med min svensk...

Även om jag känner mig själv som en svensk på sätt och viss, så ser jag honom som mer svensk

än vad jag är. Då kanske man känner sig mer som en östeuropeisk eller sydamerikan (Marcos, 

individuell intervju).

Carlos

Carlos presenterade sig i termer av nation: ”Född här i Sverige. Jag är en blandning. Både östeuropeisk  

och sydamerikan”(Carlos, individuell intervju). 

När Carlos funderade kring begreppet lojalitet berättade han att han är född i Sverige, men att han 

betraktar som sitt hemland  landet var hans mammas släkt bor : ”någon i min situation skulle  känna sig 

svensk. Fast jag känner mig också som svensk. Men det känns mer som att jag är från min mammas 

land”(Carlos, individuell intervju).

Intervjuare: när du nämnde hemlandet äää vad är ditt hemland?

Carlos: Mitt hemland jag skulle nog säga att det är min mammas hemland där min mormor och 

släktingar bor. Jag skulle nog säga det är hemlandet för vi har mest rötter där borta. Och liksom

släkt då det jag menar. Där familjen är där ar hemlandet.
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Intervjuare: med familjen menar du?

Carlos: Med familjen menar jag hela släkten. Inte bara då mamma och syskon.

Intervjuare: från pappas sida då?

Carlos: Jag känner inte dem. Jag tror inte att jag skulle känna igen de om jag ser dem ute. Jag 

har varit där borta en gång och jag kommer inte ens ihåg att jag var där, jag vet bara att jag var 

där p.g.a. att mamma berättade..... Däremot har jag sätt massa bilder på dem. Mamma och 

pappa skiljde sig när jag var sex någonting sånt jag kommer inte ihåg precis. Kanske därför 

hade jag aldrig chans att åka dit.(Carlos, individuell intervju)

Under individuell intervju berättade Carlos att  han känner att hans tillhörighet i nationella termer har 

mindre betydelse för honom nu när han började i gymnasiet i stan.

Carlos: Nya skolan tycker jag att det är skönt. Först och främst det inga fördomar längre det har

jag märkt. Jag vet inte om det är p.g.a ålder. Plötsligt alla är äldre och pratar på ett annat sätt. 

Inga fördomar förekommer i gymnasiet.

Intervjuare: Vad menar du med fördomar?

Carlos: fördomar typ så här jag vet inte nationalitet och sånt. I min gamla skola så hade vi folk 

från alla länder. Då förekom det en massa : ah du är dum för att någonting, någonting sen :du är

bla bla bla. Alltså det pratades en massa just om nationaliteter. Men nu i gymnasiet 

förekommer det inget alls.

Carlos berättade att i hans gamla skola var han  van vid att vissa egenskaper tillskrevs honom på grund 

av hans föräldrars ursprung.

Carlos: P.g.a. att jag är från Öst Europa så är jag tydligen väldigt aggressiv typ allt annat vet jag

inte. Som östeuropeisk, tydligen så är de väldigt aggressiva.....Inget som jag tog illa upp. Men 

nu i nya skolan så kommer det inga såna saker.(Carlos, individuell intervju)
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7. Analys

  7.1 Olika tolkningar av begreppet lojal

Mina informanter var inte överens i sina tolkningar av begreppet lojalitet. Mattias menade att lojal 

person ställer upp  även om handlingen strider mot ens egna värderingar. Medan Marcos och Viktor 

menade att en lojal person skulle ställa upp och hjälpa endast om den lojala personen ansåg att hans 

handling skulle leda till förbättring av ens situation. 

”Lojalitet visar man när man inte sviker andra utan ställer upp och hjälper. Om man till exempel visar 

lojalitet mot sin chef och sitt företag så är chansen troligen större att man får behålla sitt jobb än om man

är illojal. Motsatsen till lojal är illojal”(Nationalencyklopedin). 

Utifrån diskursteoretisk perspektiv skulle mina informanternas skilda tolkningar av lojaliteten förklaras 

genom dekonstruktion av en ekvivalenskedja  lojal = ställa upp = hjälpa.

Begreppet lojal kan betraktas som en element eftersom det kan finnas motsättningar i tolkningar av 

begreppet beroende på var i ekvivalenskedjan tonvikten läggs. Om tonvikten i ekvivalenskedjan lojal = 

ställa upp = hjälpa ligger på  ställa upp då förväntas det att  man underkastar sig den personen som man

är lojal mot. Däremot  handlar den lojala personen utifrån sina egna åsikter om vad är  bäst för den 

personen som man är lojal mot om tonvikten i ekvivalenskedjan  lojal = ställa upp = hjälpa ligger på  

hjälpa.

När Carlos och Marcos under individuella intervjuer funderade kring begreppet lojal i nationella 

diskurser likställde de lojalitet med beredskap att försvara. Marcos berättade i individuell intervjun att  

han är lojal mot sina vänner men inte lojal mot sina hemländer i spelvärlden. Medan tidigare i 

gruppintervjun och i individuell intervjun berättade han om sin lojalitet mot sina föräldrars hemländer 

och därmed om sin beredskap att försvara dessa länder utanför spelvärlden. Carlos hade en likadan åsikt.

I individuell intervju berättade Carlos att han känner sig som svensk i spelvärlden och struntar i negativa

uttalanden om nationaliteter som han utanför spelvärlden känner sig tillhöra. Utifrån diskursteoretiska 

perspektivet kan detta tolkas som antagonism om betydelse av lojal mellan två diskurser: den nationella 

diskursen och den diskursen om lojalitet som råder i spelvärlden.  

Laclau & Mouffe(2001) menar att olika diskursiva domäner kan existera sida vid sida så länge de inte 

kommer i konflikt med varandra i individens handlingar. När det är omöjligt att vara en lojal 
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östeuropeisk och en lojal spelkamrat väljer Carlos och Marcos lojaliteten mot sina spelkamrater före 

lojaliteten mot sitt hemland. 

7.2 Identitet och tillhörighet i samband med betydelse av begreppet hemland i olika nationella

diskurser

Jørgensen & Rhillips förklarar att bakom den nationella iden ligger föreställningen om hur världen bör 

vara inrättad. Nationalstaten uppfattas som en kulturellt, politiskt och geografiskt avgränsade homogen 

enhet (Jørgensen & Rhillips, 2000, s.155). Dock finns det olika föreställningar om vad nationen är. 

Jørgensen och Rhillips menar att nationen kan ses som en flytande signifikant som de olika nationella 

diskurser kämpar om (Jørgensen & Rhillips, 2000, s.162). Bakom olika nationella diskurser kan stå 

olika begreppsmetaforer. Dessa begreppsmetaforer är till exempel ”nationen är en släkt”, ”nationen är 

en träd” och ”nationen är en individ”(Jørgensen & Rhillips, 2000, s.164). En del människor känner sig 

höra till en nation oavsett vilka begreppsmetaforer ligger bakom begreppet nation i olika nationella 

diskurser. Resultat av min studie visar att mina informanter identifierar sig på olika sätt med olika 

nationer under ett samtal beroende på olika  begreppsmetaforer bakom begreppet nation i olika 

nationella diskurser. 

En av de centrala begreppen eller nodalpunkter inom  nationella diskursen är begreppet hemland. 

Betydelse av tecknet hemland i den politiska nationella diskursen skapas genom relation mellan 

individen och det landet där individen var född och uppväxt.  

 Alla fem ungdomar som jag intervjuade är födda och  uppväxta i Sverige. Men det var ingen som 

kallade Sverige sitt hemland. Marcos använde begreppet i plural ”mina hemländer”. Med detta menade 

han  länder varifrån hanns föräldrar kom. Denna språkliga praktik är ett exempel på diskursiv kamp om 

begreppet hemland mellan den politiska nationella diskursen och det diskursiva fältet där begreppet 

hemland inte förknippas med landet där man är född och uppväxt utan kan förknippas med begreppet 

härkomst. Marcos kopplar nodalpunkten hemland till tecknen föräldrarnas hemländer. Denna koppling 

tyder på en annan nationell diskurs bakom vilken ligger en föreställning om en nation som en träd och 

att människans rötter är i det landet där föräldrarna var födda.

För Carlos hemlandet är det landet man har starka känslomässiga relationer till. Carlos betraktar två 

östeuropeiska länder som sina hemländer, eftersom hans mammas släktingar som Carlos har kontakt 
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med kommer från ett östeuropeisk land och bor i ett annat östeuropeisk land. Trots att Carlos kallar sig 

själv ”en konstig blandning” känner han ingen större tillhörighet till pappas hemland eftersom 

föräldrarna skiljdes när han var liten och han inte har någon kontakt med pappas släktingar i Syd 

Amerika. Carlos tolkning av begreppet hemland tyder på en nationell diskurs där bakom begreppet 

nation ligger föreställningen ”nationen är en släkt”.

När Carlos berättade om att han tilldelades egenskapen aggressiv eftersom han kommer från ett 

östeuropeisk land tyder det på att bakom den rådande nationella diskursen i hans grundskola ligger 

föreställningen ”nationen är en individ” eftersom det förväntas att alla medlemmar delar vissa 

egenskaper. 

Utifrån diskursteoretiska perspektivet kan skiftningar i ungdomars identifieringar i termer av nationell 

tillhörighet förklaras av att begreppet nation är en flyttande signifikant som de olika nationella 

diskurserna kämpar om.

7.3 Lojalitet och tillhörighet i en generell nationell diskurs

Bakom begreppet lojalitet inom det nationella diskursen ligger iden om tillhörighet, att människan 

tillhör folket. Man är lojal mot sitt folk och sitt land. När ungdomarna diskuterade begreppet lojalitet 

inom det nationella diskursen tolkade Carlos, Marcos och Mattias det som lojalitet mot sitt hemland 

eller sina hemländer i första hand.  Att vara lojal mot sitt hemland enligt Carlos och Marcos innebär att 

försvara länderna, d.v.s. inte acceptera vissa negativa inställningar mot ”hemländer”. Men både Carlos 

och Marcos antydde att de var beredda att försvara Sverige minst lika mycket som de skulle försvara 

hemlandet eller hemländer.

För Carlos och Marcos ligger gränsen att vara lojal mot deras hemländer vid att de är inte beredda att 

åka dit och delta i krig. Båda informanter kopplar lojalitet till  försvar, men till en viss gräns. Gränsen 

går vid deras beredskap att offra sina liv för sina hemländer.

Däremot säger Carlos att trots att han inte betraktar Sverige som sitt hemland skulle han göra lumpen 

och ställa upp för Sverige om något land skulle förklara krig mot Sverige. Jag tolkar hans uttalande som 

att han är lojal mot Sverige i högre grad än han är lojal mot sina hemländer.
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 Det finns en motsättning mellan iden om tillhörighet inom den nationella diskursen och den upplevda 

tillhörigheten. Inom den nationella diskursen identifierar medborgarna sig som en del av landet. Man 

kan tolka uttrycket ”jag är svensk” som ”jag tillhör det svenska folket” Marcos känner sig svensk till en 

viss del :”Sverige är ju en del av mig. Jag är född här och uppväxt här. Jag skulle försvara Sverige lika 

mycket som jag skulle försvara mina hemländer.” 

7.4 Identitet och tillhörighet

Borgström och Goldstejn-Kyaga har beskrivit invandrarungdomars hybrida och flytande identiteter eller

”en tredje identitet” när invandrarungdomar utvecklar kosmopolitiska  identiteter när känslan av 

rotlöshet bearbetas till en känsla av  mångkulturell tillhörighet.

Min tolkning av ungdomars tillhörighetskänslor sammanfaller i stor grad med Borgströms och 

Goldstejn-Kyagas  beskrivning av den tredje identiteten som en känsla av mångkulturell tillhörighet. Jag

tolkar Marcos uttalanden som ”när jag träffar någon som är mer svensk än jag” och Carlos uttalande: 

”det känns mer som att jag är från min mammas land” som ett tecken på det som Borgström & Kayaga 

kallar flytande identitet. 

När Carlos berättar om sig själv skiftar han fritt mellan subjekt positioner i olika nationella  diskurser. 

Inom den geografiska nationella diskursen  ”känner” han sig som svensk, när han tänker på att han är 

född och uppväxt i Sverige. Marcos medger också att han känner sig som svensk, eftersom han är född i 

Sverige och tänker på svenska. 

 Carlos presenterar  sig som en blandning av östeuropeisk  och  sydamerikan, men hans hemländer är 

två östeuropeiska länder med vilka hans mamma identifierar sig och var han känner sig ”höra hemma”. 

Skiftningen mellan subjekt positionerna i olika nationella diskurser  som Carloss och Marcoss 

uttalanden vittnar om kan förklaras utifrån det diskursteoretiska perspektivet som att  identitetsskapande

är inte uttryck för en inre essens utan något som man tilldelas, accepterar eller motsätter sig i diskursiva 

förhandlingar. 

 

Borgström och Goldstejn-Kyaga menar att ungdomar med blandad härkomst utvecklar en kosmopolitisk
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identitet av den typen av kosmopolitism som inte beror i första hand på att man har klippt rötter till sitt 

hemland utan att man inte identifierar sig med något nationalstat. (Borgström & Goldstejn-Kyaga, 2006,

s.147). Resultat  av min studie kan inte stödja den slutsatsen eftersom  både Marcos och Carlos 

identifierar sig med en eller flera nationalstaten beroende på betydelse av begreppet nation inom olika 

nationella diskurser. 

 Utifrån diskursperspektiv kan denna slutsatsen förklaras som resultat av kamp om identitet och kultur 

mellan den generella nationella diskursen och globaliseringsdiskursen. 

Globaliseringsdiskursen tillhandahåller en skild från den nationella diskursen syn på identitet och kultur.

Inom den generella nationella diskursen uppfattas kultur som homogen och avgränsad, medan i 

globaliseringsdiskursen ses kultur som en ström av idéer och praktiker som korsar nationella gränser. 

Den nationella tillhörigheten är oftast den viktigaste identiteten inom den nationella diskursen, medan i 

en globaliseringsdiskurs uppfattas identitet ofta som mångtydig och instabil (Jorgensen & Rhillips, 

2000, s.183).

8. Diskussion 

 Slutsatsen som jag kom fram är att mina informanter identifierar sig själva på olika sätt i termer av 

nationell tillhörighet. Både Carlos och Marcos identifierar sig med en eller flera nationalstater i relation 

till olika begreppsmetaforer som ligger bakom begreppet nation inom olika nationella diskurser. I 

situationer där bakom begreppet nation  ligger föreställning om ett begränsad geografiskt område där 

det talas ett språk identifierar sig ungdomarna som svenskar. I situationer där det råder föreställningen 

om nation som träd identifierar sig ungdomarna med föräldrarnas hemländer. Ungdomarna identifierar 

sig med nationalstater som deras föräldrar kommer från i situationer där bakom begreppet nation ligger 

föreställningen om nation som släkt eller nation som träd. Människan tilldelas vissa egenskaper utifrån 

sin nationell tillhörighet i en nationell diskurs där begreppsmetaforen ”nation är en individ”strukturerar 

begreppet nation. Enligt mina informanternas berättelser råder det den nationella diskursen i 

spelvärlden. Både Carlos och Marcos identifierar sig som svenskar och inte som östeuropéer i 

spelvärlden där östeuropé likställs med ”en dålig spelare”.

 

 Den andra slutsatsen som jag kom fram till gäller ungdomars tolkning av begreppet lojalitet. 

Innebörden av begreppet förändras beroende på om man likställer lojal med ställa upp eller om man 
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likställer lojal med hjälpa. I det första faller ställer man upp oavsett om man har olika personliga åsikter 

och värderingar, medan i det senare fallet kan man vägra att ställa upp om man anser att det kan skada 

personen som man är lojal mot.

 Resultat av min studie visar att i vissa situationer förknippade ungdomarna begreppen lojalitet och 

tillhörighet. I första hand tog de upp lojalitet mot vänner och lag. Mina informanter hade inte tänkt på 

lojalitet i bredare mening som lojalitet mot ett land eller mot ett folkgrupp. Det kan finnas flera 

anledningar till det. Det första anledningen kan vara att mina frågor var ledande i den mening att jag 

frågade om upplevda erfarenheter. Då tänkte ungdomarna på det som hade hänt. Den andra förklaringen 

kan vara att i vardagssammanhang används begreppet lojal oftast när man pratar om lojalitet mot en 

arbetsgivare eller mot en vänkrets. Den tredje förklaringen kan vara att ungdomarna med blandad 

härkomst inte tänkte på lojalitet mot ett land eller en folkgrupp  innan våra samtal av den anledning att 

det  kändes främmande för ungdomar att tänka på lojalitet inom det generella nationella diskursen 

eftersom de inte kan identifiera sig med en nation. 

Till skillnad från resultat av tidigare forskning kunde inte jag spåra utanförskapskänslor eller känslor av 

rotlöshet i mina informanternas berättelser. Vilket kan  förklaras utifrån det diskursteoretiska  

perspektivet. Med anledning av att diskurs är en entydig betydelsefixering kan man konstatera att nation

är en flytande signifikant och har olika betydelser i olika nationella diskurser. Mina informanter är vana 

att splittra sin nationell tillhörighet mellan olika nationaliteter i olika nationella diskurser.

Den andra förklaringen till att jag kunde inte spåra rotlöshetskänslor och känslor av utanförskap i mina 

informanternas berättelser kan bero på att mina informanter är födda i Sverige. Medan informanterna 

som deltog i Wiggs och Borgströms och Kayagas undersökningar är äldre än mina informanter och kom

till Sverige när de var barn. 

Även skillnaden mellan slutsatser i Borgströms & Kayagas och Wiggs forskningar kan förklaras utifrån 

diskursteoretisk perspektiv. Utifrån det diskursteoretiska perspektivet är identiteter något som 

människor skapar i diskursiva förhandlingar. Informanterna i Borgströms studie diskuterade 

globalisering och konstruerade sina identiteter inom den globala diskursen där den nationella identiteten 

är inte den viktigaste identifierings grunden, eftersom kulturen inte ses som separata utan som 

interagerande och ömsesidigt påverkande. Informanterna som deltog i Wiggs undersökning berättade 
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om personliga upplevelser av flyktingskap. Flyktingskap är ett begrepp inom den nationella diskursen 

eftersom man flyr från sitt ursprungs land till ett främmande land, man kommer från en kultur till en 

annan kultur. De olika diskursiva domäner kunde ha sätt prägel både på informanternas identitets 

skapande och forskarnas tolkning.

  

9. Reflektion

Det var tre deltagare som pratade mest under gruppdiskussionen och två av de var villiga att delta i 

individuella intervjuer. Ungdomarna som var villiga att delta i en individuell intervju kände jag sedan 

tidigare. Vilket kan ha påverkat deras svar eftersom de hade en viss uppfattning om mig som person. 

Ungdomarna som jag inte kände pratade inte mycket under gruppintervjun och tackade nej till 

individuella intervjuer. Slutsatser som jag kom fram skulle vara annorlunda om jag fick möjligheten att 

prata även med de ungdomarna som var tysta under gruppdiskussionen.

 Jag anser att även könsaspekten är viktig i identitetsskapande i termer av nationell tillhörighet. 

Analysen av identitetsskapande skulle vara mer detaljerad om några tjejer deltog i undersökningen.  

Även resultaten beträffande ungdomarnas tolkning av tillhörighet och lojalitet skulle kunna varit 

annorlunda om jag intervjuade några tjejer. 

 Ibland ställde jag frågor som ledde till att mina intervjupersoner ändrade riktning i diskussionen. När 

jag transkriberade intervjuerna tänkte jag flera gånger på att jag borde vänta med mina frågor eftersom 

det kändes som att mina informanter hade något mer att berätta. 
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11. Bilaga

Min position i förhållande till undersökningsområde

 Jag är född och uppväxt i Sovjetunionen. Sovjetunionen upplöstes och frågor om nationell tillhörighet 

blev aktuella när jag var 22 år. Sju år sedan gifte mig med en flykting i Sverige. Vi har bott i ett 

segregerat område sedan dess. Den nationella tillhörigheten var aldrig någon komplicerat fråga för mig, 

men jag har alltid oroat mig för mina barn som är födda i Sverige men har blandat härkomst. 

Intervjufrågor 

1. Har ni någon gång känt att nu måste ni agera, visa vad ni står för?

• Vad gjorde ni? 

             Hur kändes det?

3. Hur skulle ni beskriva en lojal person?

( En öppen fråga, med syfte att få veta vad personen anser är viktigast att berätta)

2. I vilka fall skulle du kunna tänka dig att sluta vara lojal mot en eller en viss grupp människor?

• Har det hänt någon gång att du blivit anklagat för illojalitet?

• Om svaret är ja: vilka konsekvenser blev det? 

• Hur upplevde du situationen?  

Ledande frågor.

Gruppintervju

Tänker ni på något annat om lojaliteten? Ni har berättat om lojaliteten mot en vän eller mot någon som 

stor en väldigt nära, mot en grupp människor eller ett lag, och sen... I vilka andra sammanhang kan ni 

tänka att begreppet lojalitet kan användas?

Eller man kanske gör det utförligt med någon slumpmässigt vald person. Ni motsvarar mina... hur ska 

jag säga. Ni är unga och ni är svenskfödda ungdomar med en annan backgrund. Ni är min målgrupp. 

Men hon är född i sitt land och hon är runt trettio år gammal. Men hon.... när jag frågade henne om 

lojalitet då berättade hon om traditioner. Att hennes släktingar förväntade sig av henne viss typ av 
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beteende. Men då hon stod emot det där trots att de är väldigt nära henne och hon visste att de blir 

besvikna körde hon sitt stil det som hon tyckte var rätt.

Individuell intervju med Marcos

Har du nån gång stått inför valet; jag vill handla på det viset men jag vet att min familj kommer inte 

gilla det, har det hänt någon gång att du blev... tveksam... om.. vad du ska göra?
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