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Sammanfattning 
Sverige blir allt mer mångkulturellt och det finns idag en stor andel barn och ungdomar som 
har utländsk bakgrund och därmed ofta två kulturer att förhålla sig till. Det som undersöks i 
studien är hur det är att växa upp och leva i ett samhälle där man har två kulturer att förhålla 
sig till, samt vilka erfarenheter detta ger. I studien användes en webbaserad enkät för att 
samla in studiens empiri, vilken består av korta narrativ som analyserats med riktad 
innehållsanalys. Enkäten var utformad som ett formulär med långa svarsfält där 
respondenterna berättat om upplevelser och erfarenheter kring olika ämnen. Studien utfördes 
på socionomstudenter vid Umeå Universitet som vuxit upp i Sverige och har en eller båda 
sina föräldrar som invandrat till Sverige från ett utomnordiskt land. Ur empirin kunde vi 
identifiera tre huvudkategorier: Kulturell ödmjukhet, Kulturell Schizofreni och 
Annorlundaskap. En majoritet av respondenterna kände en tacksamhet gentemot sin 
erfarenhet av dubbla kulturer. Många såg det som att man utvecklat en högre förståelse för 
andra kulturer och såg det som en positiv erfarenhet att ta med sig till arbetslivet. De flesta 
respondenterna upplevde även en känsla av att inte veta riktigt vart man hörde hemma, i 
utlandet var man svensk och i Sverige sågs man som invandrare. Känslan av att vara 
annorlunda hade de flesta upplevt och ofta var det samhället som upplyst om deras 
annorlundaskap gentemot majoritetssamhället.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Andra generationens invandrare, identitet, etnicitet, kulturella skillnader. 



 
 
 
 

 
 

Förord		
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Marek Perlinski för givande diskussioner, bra 
feedback och uppmuntring på vägen i framställandet av denna uppsats. Vidare vill vi tacka de 
studenter som svarade på vår enkät som ligger till grund för uppsatsen.  
Sist men inte minst vill vi uttrycka stor tacksamhet för ett bra teamwork oss författare 
sinsemellan! Det har varit en lärorik process som vi sent kommer att glömma.  
 
Umeå, december 2016 
Hanna Lundin Jernberg      
Josefin Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Innehållsförteckning 
 
1.Inledning……………..…………………....………….……………………………….……..3 
    1.1 Syfte och frågeställningar……………..……….……………………………….……….4 
    1.2. Ansvarsfördelning…………….…….…………..……………………………………...4 
    1.3. Precisering av begrepp……………....…………..……………………………………..4 
2. Bakgrund………………...……………………...…………………………………………..6 
3. Metod…………………...…………………………………………………………………...7 
    3.1. Korta narrativ och innehållsanalys.……………..…….…………………………...…...7 
    3.2. Urvalsförfarandet och problemet med självselektion.………….……………………....8 
    3.3. Tillvägagångssätt…………………………………...….....………………………….....9 
    3.4. Validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet………….…………………………….10 
4. Etiska aspekter………………………..…………………………………………………....11 
5. Teoretiska utgångspunkter…………...……………………….…………………………...12 
    5.1. Ackulturation…………………...………………………..……………………………12 
    5.2. Rollteori………………………..………………………...…………………………....14 
    5.3. Stigma………………………….……………………………………………………...14 
6. Tidigare forskning………………..…………………………..……………………………15 
7. Resultatredovisning……………..……………………………..…………………………..17 
    7.1. Kulturell ödmjukhet………………………………...……….………………………..17 
    7.2. Kulturell schizofreni………………………………....……….…………………….....18 
    7.3. Annorlundaskap……………………………………..………...………………………19 
8. Analys……………………………………………………………….…………………..…21 
    8.1. Kulturell ödmjukhet……………………………………...…….……………………..21 
    8.2. Att förhålla sig till två kulturer………...………………..……….……………………22 
    8.3. Att inte passa in…………………………….…………..………..……………………23 
9. Diskussion………….……………………………...……….………...……………………24 

9.1.Metoddiskussion…………………………………………………………………….…26 
10. Referenslista……………………………………………..…………..…………………...27 
 
 
Bilaga 1  Mail till studenterna 
Bilaga 2  Intervjufrågor 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3 
 

1. Inledning 
I och med den stora invandringsström som skett under många årtionden till Sverige så har 
Sverige gått från att vara ett homogent samhälle till att bli ett mångkulturellt samhälle med en 
heterogen befolkning (Kamali, 1999). Sedan 2000-talets början fanns det mer än en miljon 
människor bosatt i Sverige som var födda utomlands och hela 1,6 miljoner människor hade så 
kallad utländsk bakgrund. Bland dessa finner vi barn och ungdomar och det innebär att 
antingen de själva eller båda föräldrarna är födda utomlands. Idag räknar man att det i totalt 
sett är 25 procent av dagens barn och ungdomar som har utländsk bakgrund. I och med detta 
har etnicitet och kultur kommit att bli något som diskuteras alltmer och etnisk identitet blivit 
en viktig aspekt av identitetsskapandet hos många ungdomar.  
 
Barn och ungdomar med utländsk bakgrund behöver till skillnad från sina infödda svenska 
vänner utforska och ta ställning till hur de ska hantera sitt ursprung gentemot majoriteten i det 
svenska samhället. (Almqvist, 2014). De kommer alltid att ha ytterligare en dimension att 
hantera i sin identitetsutveckling och lämnas åt stora frågor gällande etnicitet och ursprung. 
Denna dimension innefattar vilken mån de ska tillhöra sin ursprungliga etniska 
minoritetsgrupp eller söka sig till den omgivande majoritetsgruppen (Almqvist, 2014). Hur de 
även måste förhålla sig till segregation och diskriminering som många av dessa ungdomar 
upplever vilket också utgör en viktig roll i utformningen deras utformning av en egen 
identitet under uppväxtåren (Ahmadi, 2003).  
 
Det som framkommit i intervjuer i forskning är hur personer med utländsk bakgrund upplever 
att de befinner sig mellan “två världar”: Att de inte tillåts vara svenskar men inte heller i den 
etnicitet och det land som deras föräldrar har sina rötter i. De ses som främlingar i båda 
kontexterna. (Eliassi, 2010).  
 

So, 
here you are 
too foreign for home 
too foreign for here. 
never enough for both.  

 
- Diaspora blues,  Ijeoma Umebinyuo 

 
En väsentlig fråga är hur den unga generationen med utländsk bakgrund omformar sina 
föräldrars världssyn och anpassar den till sin uppväxtmiljö i Sverige utifrån hur mycket deras 
föräldrar med sitt djupa och väl gömda lager av kulturella referenser från sina hemländer 
överför till dem (Ahmadi, 2003).  
 
Som framtida socionomer kommer vi att möta personer med utländsk bakgrund i våra 
arbeten. Utifrån detta känns det för oss relevant att ha kunskap om hur människor med 
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utländsk bakgrund i Sverige påverkats i sitt identitetssökande av att växa upp i ett samhälle 
där man måste förhålla sig till flera kulturer samtidigt. Detta framkommer även i forskningen, 
att betona vikten och betydelsen av att socialarbetare förstår de komplicerade processer av 
identitetsskapande hos barn och ungdomar med utländsk bakgrund i Sverige (Eliassi, 2010).  
 
1.1. Syfte och frågeställningar: 
Syftet med denna uppsats är studera hur personer med utomnordisk härkomst ser på sina 
erfarenheter av att ha vuxit upp i en multikulturell kontext och hur detta påverkat dem i sin 
syn gällande identitet, etnicitet och tillhörighet. De frågeställningar som används för att 
försöka besvara studiens syfte är följande: 
 
● Vilken syn har man på sin egen etnicitet? 

- Hur påverkas identitetsskapandet av att man som individ behöver förhålla sig 
till olika kulturer? 

-     Vilken påverkan har ens föräldrars ursprung på uppväxten? 
-  Vari ligger en persons tillhörighet i förhållande till de olika kulturerna? 

     
1.2. Ansvarsfördelning 
Under uppsatsprocessen har det varit en jämn arbetsfördelning där vi tillsammans hjälpts åt 
på alla delar men vi har dock också enskilt haft större ansvar för vissa delar av uppsatsen. 
Hanna har haft huvudsakligt fokus på inledning, bakgrund, forskning och diskussionsdelen. 
Josefin har haft huvudsakligt fokus på metod och teorier. Alla andra delar, exempelvis 
tidigare resultat och analysen, har vi tillsammans haft en jämbördig fördelning av arbetet på.  
           
1.3. Precisering av begrepp 
I uppsatsen används en rad begrepp som inte är helt oproblematiska. Nedan följer korta 
beskrivningar av begreppen och hur de används i studien. Viktigt att komma ihåg är att dessa 
begrepp är långt mer omfattande än vad som nämns i dessa beskrivningar. 
 
Etnicitet 
Etnicitet är ett stort och omdiskuterat begrepp. Det enklaste sättet att förklara vad etnicitet är 
så är det kort sagt att det handlar om kategorisering, tillhörighet och ursprung (Wikström 
2009). Billy Ehn (1993) menar att det finns fyra kriterier som krävs för att man ska identifiera 
en etnisk grupp: 

1. Att man själv och omvärlden ser gruppen som en grupp 
2. Att gruppen har föreställningar om ett gemensamt ursprung. 
3. Att man i stor utsträckning gifter sig inom gruppen 
4. Att gruppen skiljer sig från andra grupper när det gäller olika kollektiva egenskaper 
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Identitet 
Begreppet identitet innefattar flera olika tolkningar och det finns ingen enkel definition av 
själva begreppet identitet. Identiteten kan ses som ett porträtt där individen målar sig själv, 
utifrån vem man tror sig vara, samtidigt som omgivningen är med och målar porträttet utifrån 
hur den uppfattar individen (Stier, 2003). 
Identitetsforskningen kan delas in i tre olika inriktningar: Socialkonstruktionistiskt, 
Essentialistiskt och Postmodernt, dessa är nedan beskrivna utifrån Stier (2003). 
Ur den socialkonstruktionistiska vinkeln menar man att identiteten helt och hållet är en social 
konstruktion. Detta på grund av att individens självuppfattning alltid påverkas av 
omgivningen, än om uppfattningen ger sken av att vara subjektiv. Essentialisterna anser att 
individen har en kärnidentitet som formas innan födseln samt under uppväxten. Denna 
”kärna” är det som finns kvar när grupptillhörigheter och sociala roller skalats bort. 
Postmodernisterna menar att identiteten är flytande, dynamisk och osäker på grund av att det 
inte varken finns fasta eller stabila identiteter. Detta sägs vara ett resultat av den höga 
förändringstakt som präglar det senmoderna samhället. 
 
Etnisk identitet 
1987 skrevs en inflytelserik artikel kring etnisk identitet av Phinney och Rotheram som flera 
andra forskare refererar till när det kommer till forskning som rör etnisk identitet (Almqvist, 
2014). Denna artikel beskriver att etnisk identitet handlar om upplevelsen av att höra till eller 
att vara medlem av en etnisk grupp, och att man har vissa sätt att tänka, uppleva, känna och 
bete sig som beror på att man hör till den gruppen. Det handlar om det man inte kan påverka, 
ens ursprung, och hur en förhåller sig till det.  
 
Kultur 
Stier (2009) definierar kultur ur fyra olika aspekter: beteendemässig, funktionalitstisk, 
kognititv samt symbolisk.  
 
Ur den beteendemässiga synvinkeln förstås Gruppens kultur genom att man studerar 
händelser, handlingar samt beteende-och kommunikationsmönster. Hur fördelningen av makt 
och status inom gruppen ser ut är även detta intressant för att förstå kulturen utifrån den 
beteendemässiga aspekten. Dom beteende och handlingsmönster som är synligt för 
utomstående är det som utgör kulturen. 
 
Den funktionalistiska aspekten av kultur liknar den beteendemässiga då man även där har 
observerbara, yttre beteenden i fokus. Ur detta perspektiv kan kulturen utgöras av för gruppen 
gemensamma delar som normer, lagar, regler och värden. Kulturen anses fylla en rad viktiga 
funktioner i samhället. En nödvändig grund för dess sammanhållning och återskapande 
mellan generationer är att gruppen delar en gemensam kultur, beteende och 
handlingsmönster. 
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Ur den kognitiva aspekten är det vad som händer i den kognitiva processen det som står i 
fokus. Det är människans medvetande som är det intressanta samt hur kulturen kan användas 
för att tolka erfarenheter och upplevelser. Inom den kognitiva aspekten innefattas även hur 
kulturen kan påverka den förståelse av verkligheten vi har. 
 
I den symboliska aspekten ligger fokus på vad som händer i det fysiska mötet mellan 
människor. Kulturen betraktas som ett dynamiskt system som erbjuder en innebörd och 
mening för människor, men även symboler med vilka man kommunicerar. Med hjälp av 
dessa symboler både skapas och omskapas kulturen i det sociala samspelet människor 
emellan. I denna beskrivning studeras samspelet i form av symboler och innebörder istället 
för inre eller yttre processer. 
 
 
2. Bakgrund 
De senaste åren har det både politisk och medialt varit mycket uppmärksamhet kring 
invandringen till Sverige samt om “invandrarbarnen” som bränner bilar och kastar sten på 
poliser i segregerade förortsområden (Dagens Nyheter, 2016-05-11). Det talas och diskuteras 
i hätska debatter om invandrare och deras barn som inte kan, vill, eller förmår integreras i det 
svenska samhället. Det ter sig som att debatten ofta blir onyanserad och inte visar den mycket 
mer komplicerade delen av integrationsproblemet i Sverige än föreställningen om att 
invandrare är passiva och initiativlösa individer (Kamali, 1999). Av de barn och ungdomar 
som med utländsk bakgrund idag bor och lever i Sverige, så härstammar de flesta från 
Mellanöstern och medelhavsregionen; Iran, Irak, Libanon, Turkiet, Bosnien-Hercegovina, 
Serbien, Montenegro och Kosovo. Ett flertal kommer även från Sydamerika; Chile och Norra 
Afrika; Somalia, Etiopien och Eritrea (Almqvist, 2014, Migrationsverket, 2016). Dessa barn 
och ungdomar konfronteras ofta dagligen med frågan om etnicitet och ursprung och behöver 
till skillnad från sina infödda svenska vänner hitta ett eget förhållningssätt till detta. En faktor 
som sällan diskuteras, är den “kulturella schizofreni” som ungdomar med utländsk bakgrund 
kan uppleva i vardagen i form av skillnad mellan hemmet och det svenska samhället (Lewin 
& Lewin, 2003.  Almqvist, 2014). Dessa ungdomar som oavsett om de tillhör första eller 
andra generationen, lever samtidigt i, eller mellan två olika världar. Den segregation och 
diskriminering som många av dessa ungdomar upplever, spelar en viktig roll i utformningen 
av deras identitet under uppväxtåren (Ahmadi, 2003).  
 

Utvandraren bär med sig ett djupt och välgömt lager av kulturella referenser inlärda i det 
gamla landet. i kontakt med det nya landet påverkas dessa kulturellt betingade 
tolkningsscheman, de bearbetas till nya specifika skepnader. Hur mycket som överförs till 
barnen är en väsentlig fråga, samt hur mycket den unga generationen i sin tur omformar 
föräldrarnas världssyn och anpassar den till sin uppväxtmiljö (Ahmadi, 2003, s.25).  
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Invandrarbarn och ungdomar påverkas alltså inte bara av samhället i stort utan också av 
föräldrarna och deras värderingar (Kamali, 1999).  
 
Ahmadi (2003) beskriver läget som problematiskt för de barn och ungdomar med utländsk 
bakgrund i Sverige som bär stämpeln barn med invandrarbakgrund. Detta sätt att definiera 
dessa barn förnekar det kulturella kapital som det innebär att ha ett annat språk i hemmet eller 
andra kulturella referenser som följer med att ha föräldrar och rötter från ett utländskt land. 
Ungdomarna ter sig endast att definieras i relation till Sverige och svenskarna och det med 
den negativa stämpel som invandring tyvärr ofta representerar.  
 
I detta uppstår den gräns som byggs upp mellan dem och andra svenska ungdomar som gror 
ett “vi och dom-tänk”. Istället ska möjligheter till tvåspråkighet och mångkulturalism ses som 
resurser som kan ge stor utdelning för individen och samhället, men som kräver särskilda 
insatser för att kunna utvecklas. Men tyvärr fokuseras det alltför ofta på “invandrarbarnens” 
brister istället för resurser (Ahmadi, 2003). Att bygga sin egen identitet är ett givande och 
tagande och den formas utifrån individens egenskaper och handlingar, men också i samspelet 
med människorna i omgivningens uppfattning av personen och den “spegelbild” som skickas 
tillbaka samt det mottagande personer ger den (Ahmadi, 2003).  
 
 
3. Metod 
 
3.1. Korta narrativ och innehållsanalys 
I studien används en kvalitativ metod där empirin består av korta narrativ. Insamlingen av 
empiri gjordes genom en webbaserad enkät med mestadels öppna frågor, undantaget var en 
flervalsfråga om vilket kön respondenten hade. I enkäten ombads respondenterna lämna 
längre svarsalternativ och dela med sig av deras uppfattning i vissa ämnen eller berätta om 
hur de upplevt olika situationer. Syftet med detta var, som tidigare nämnt, att samla in korta 
narrativ som senare användes i analysprocessen. Blom och Nygren (2009) diskuterar metoden 
korta narrativ och menar att det är i skrivandet en händelses mening struktureras och på detta 
sätt blir äktheten i berättelsen tydligare för både författare och omvärld. I processen att skriva 
ner sin berättelse interagerar individen med sig själv och ser orden. I denna process 
objektiveras de händelser eller erfarenheter som skrivs ner och författaren distanseras då från 
dessa. En respondent som skriver ner sina erfarenheter har bättre möjligheter att förstå sig 
själv och man kan anta att dessa berättelser ger forskaren ett underlag där respondenten har 
reflekterat mer i sina svar än vid traditionell intervju. Enligt Blom och Nygren (2009) finns 
det finns många fördelar med att använda sig av en metod som denna. En stor fördel är att 
metoden är tidsbesparande för alla inblandade, både forskare och respondent. Berättandet 
styrs enbart av respondenten frånsett de instruktioner som medföljer. Det finns en struktur 
och reflektion i materialet som inte återfinns i samma grad i en intervjuutskrift. Denna typ av 
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material beskriver även i högre utsträckning respondentens självuppfattning vilket är viktigt 
vid exempelvis identitetsforskning.  
 
Givetvis finns det även vissa nackdelar man måste ta i beaktande när man använder sig av 
korta narrativ som metod. Det faktum att berättelserna är korta gör att det finns en viss risk 
för övertolkning. Även de vinklar och aspekter som kan belysas av en intervjuare försvinner 
då författaren enbart för en dialog med sig själv i skrivprocessen. Denna metod är inte heller 
lika dynamisk som en intervjusituation (ibid). Valet att använda en metod där respondenterna 
själva fick skriva ner sina svar var bland annat grundat på en förhoppning att få fler deltagare 
till studien och därmed en större omfattning material att analysera än vad som hade varit 
möjligt om vi gjort traditionella intervjuer. 
 
För att reducera den insamlade empirin användes riktad innehållsanalys. I en riktad 
innehållsanalys studeras data utifrån teori eller tidigare forskning och en ansats av detta slag 
betraktas som deduktiv. Denna form av innehållsanalys utgör ett sätt att jämföra resultat från 
tidigare forskning, samt en möjlighet att diskutera resultaten utifrån teoretiska perspektiv. 
Med kodning menas att finna viktiga tankar, begrepp och nyckelord för att kortfattat få fram 
det centrala innehållet i insamlat data. Vidare sorteras koderna in i kategorier baserade på hur 
de relaterar till varandra (Hsieh & Shannon 2005). 
 
3.2. Urvalsförfarande och problemet med självselektion 
Målgruppen för vår undersökning var studenter vid Umeå universitet som studerar vid 
institutionen för socialt arbete och som utöver detta även hade en eller båda föräldrar som 
invandrat till Sverige från ett utomnordiskt land. Anledningen till föräldrarnas invandring var 
inte relevant i vår studie, vilket gjorde att vi fick ett större antal möjliga respondenter. Då 
SCB (2016) definierar personer med utländsk bakgrund som utrikes födda eller inrikes födda 
med två utrikes födda föräldrar så skiljer det sig en aning åt i den målgrupp vi söker. Vi 
bestämde oss för att låta personer som både har en eller två föräldrar som är födda utomlands 
delta i vår studie då vi tyckte att det var relevant för just vår studie.  
 
I studien använde vi oss av ett målinriktat urval då urvalet gjordes utifrån en önskan att få 
intervjua personer som var relevanta för studiens frågeställning. Detta urvalssätt är ett icke-
sannolikhetsurval. Urvalstypen är strategisk och görs då forskaren vill att urvalet ska matcha 
de forskningsfrågor studien har (Bryman, 2011). Man kan säga att studiens urval även är av 
bekvämlighetstyp då studien genomförs på de studenter som för tillfället studerar vid 
institutionen. Bekvämlighetsurval görs då man väljer att genomföra en undersökning på de 
personer som för forskaren finns tillgängliga för tillfället (ibid). För att nå de respondenter 
som matchade forskningsfrågan skickades en intresseförfrågan via mail ut till målgruppen. 
Därefter fick de personer som kände igen sig i beskrivningen och ville delta, själva gå in och 
svara på enkäten.  
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När man väljer att göra sitt urval på detta vis sker en självselektion i målgruppen. Individen 
väljer själv om denne vill delta eller inte och motiven för bägge utfallen blir för forskaren 
okända. Att som forskare inte veta vilka motiv individen har till deltagande gör att 
självselektionen inte är helt oproblematisk. Dessa motiv skulle vara av betydelse för 
forskningsfrågan och att inte veta dessa ses som en förlust för studien då den skulle tillfört 
intressanta data (Perlinski, 2009). 
 
3.3. Tillvägagångssätt 
När vi bestämt vilken inriktning studien skulle ta och vad vi ville undersöka påbörjades 
sökandet efter relevant litteratur samt tidigare forskning som berörde ämnet. Litteraturen som 
användes bestod dels av litteratur vi kommit i kontakt med tidigare i utbildningen men även 
litteratur och artiklar som hittats genom sökningar på universitetsbibliotekets databas. Sökord 
som användes var bland annat identitet, etnicitet, kultur och etnisk identitet. I samråd med vår 
handledare Marek Perlinski beslutades att en webbaserad enkät skulle användas för att samla 
in studiens empiri. Därefter utformades frågorna till enkäten (se bilaga 2) och det 
informationsbrev (se bilaga 1) som senare gick ut till studenterna.  
 
Mailet skickades ut till alla socionomstudenter som fanns registrerade vid Institutionen för 
socialt arbete vid Umeå Universitet HT-16 via plattformen Cambro. Mailet nådde totalt 796 
studenter och 7 lärare. Detta inkluderade de som läser fullständigt program, fristående kurser 
och de som fanns registrerade på flex-programmet. Kontakten med studenterna skedde som 
nämnt via mejl som tillhandahölls av institutionen för socialt arbete. Detta då det genom 
studentexpeditionen gavs tillgång till en specifik sida bunden till plattformen Cambro, där ett 
massutskick till alla registrerade studenter kunde genomföras. I massutskicket ingick även de 
lärare som fanns med på maillistan då det inte var möjligt att välja bort specifika individer 
från denna. Mejladresserna är offentlig handling och därigenom det smidigaste sättet att nå 
målgruppen då anslag eller liknande lätt förbises. I utskicket gavs en kort beskrivning av 
syftet med undersökningen och en beskrivning av de respondenter vi sökte. Detta utskick 
lades även ut på de aktuella socionomterminernas facebook-sidor. De som kände igen sig i 
beskrivningen fick då, förutsatt att de valde att delta, klicka sig vidare till en webenkät som 
tillhandahölls via Google. Enkäten bestod av 19 frågor där den första var en flervalsfråga och 
resterande öppna frågor med långa svarsfält där respondenterna fick fylla i sina svar med 
egna ord. På detta vis kunde respondenterna själva välja hur detaljerade svar de ville ge samt 
att de fick valmöjlighet att inte svara på frågor som de ansåg för känsliga, eller som de inte 
kunde identifiera sig med. Att skicka förfrågan om deltagande i studien genom mejl var även 
ett sätt att få tag på rätt respondenter då det skulle blivit en lång och krånglig process att hitta 
dessa på annat sätt. Alla studenter som mottog mailet hade möjlighet att klicka sig vidare till 
formuläret än om de ej matchade studiens beskrivning av de respondenter som söktes. Detta 
hade vi i beaktning, men vi ansåg att risken inte var av större betydelse då vi utgår från att 
våra studentkamrater tog detta seriöst.  
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I analysprocessen skrevs svaren, de korta narrativen, ut på papper och lästes igenom flertalet 
gånger för att finna de meningsbärande enheterna. Narrativen klipptes ut och matchades med 
varandra för att på detta vis skapa de kategorier som presenteras i resultat- och analysdelen.  
 
 
3.4. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
Validiteten i en studie går inte enbart att relatera till datainsamlingen i sig då målet att nå en 
god validitet är genomgående i hela forskningsprocessen. Validiteten i 
datainsamlingsprocessen kan ses genom forskarens förmåga att skaffa tillräckligt underlag för 
att en tolkning ska kunna räknas som trovärdig och spegla individens livsvärld. Tolkningarna 
som görs av de insamlade materialet har en central betydelse då de ska tillföra kunskap om 
det studerade för att forskningen ska ha validitet. Det går inte att ha fasta regler eller 
tillvägagångssätt för att säkerställa validiteten då varje kvalitativ forskningsprocess är unik i 
sitt slag (Patel & Davidson, 2011). Vi har under processens gång tittat på tidigare forskning 
som gjorts inom ämnet för att få en ökad kunskap kring det vi vill undersöka. Studiens 
datainsamlingsprocess, urval och analysprocessen beskrivs tydligt för att söka säkerställa att 
studien har en hög validitet. 
 
Vid användandet av enkät är det svårt att kontrollera reliabiliteten i förväg. Att försöka 
försäkra sig om att respondenterna förstår det studien är ute efter är det sätt man får använda 
sig av för att höja studiens reliabilitet. Enkäten måste ha tydliga instruktioner, tydligt 
beskrivna frågor som inte kan missuppfattas och en tydlig struktur genom hela enkäten som 
gör den lätt att besvara. Genom att testa sin enkät på en “pilotgrupp” kan man minimera 
nämnda riskfaktorer (Patel & Davidson, 2011). Vid utformandet av enkäten skickades de 
tilltänkta frågorna ut till en del testpersoner som alla hade utländsk bakgrund. Genom detta 
framkom viktiga synpunkter kring frågornas formuleringar och relevans för ämnet. Detta gav 
oss viktig information och en del aspekter att ta i beaktning i det fortsatta arbetet, vilket 
gjorde att enkäten kunde utformas på ett sätt som förhoppningsvis inte skulle vara svår för 
respondenterna att besvara. 
 
Frågan om en enkät är reliabel eller inte kan enligt Patel och Davidson (2011) först besvaras 
då respondenterna lämnat in sina svar. Då frågorna i denna studies enkät var öppet 
formulerade innebär det att var och en av respondenterna formulerat sitt eget svar och 
besvarat denna utifrån sin egen tolkning av frågan som ställts. Detta anser vi gör att inget svar 
kan vara “fel”. Vad vi har utläst ur de svar respondenterna lämnat så tolkar vi att 
respondenterna svarat utefter studiens syfte, vilket ger oss anledning att anse studien som 
reliabel i den mån det i detta fall går. 
 
Vid en enkätundersökning kommer ofta frågan om generalisering upp (Patel & Davidson 
2011). Bryman (2011) menar att respondenterna i en kvalitativ studie inte kan representera en 
hel population då populationen i många fall kan vara omöjlig att räkna. Detta betyder att 
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resultatet i en kvalitativ studie inte kan generaliseras på populationen. Populationen är den 
stora avgränsade gruppen man vill undersöka i studien (Patel & Davidson 2011). Bryman 
(2011) menar att man ska generalisera den kvalitativa forskningen på teorin istället för 
populationen.  
 
Som tidigare nämnt i avsnittet om urvalsförfarande och problemet med självselektion så blir 
det även problematiskt med generaliseringen när man inte vet vilket motiv deltagarna har till 
att medverka i studien (Perlinski, 2009). Denna faktor är även det en del av studien vilken gör 
att det ej går att generalisera resultatet på populationen. 
 
 
4. Etiska aspekter 
Etiken är en viktig del att ta hänsyn till i sin forskning. Vid interkulturella sammanhang är det 
en del aspekter man bör ha i åtanke. Wikström (2009) beskriver att kulturella, sociala eller 
språkliga avstånd mellan intervjuperson och forskare kan skapa en svag gemensam 
referensram, vilken forskaren måste övervinna. Skiljaktigheter som kan uppfattas mellan 
forskare och intervjuperson kan göra att det skapas en obalans i samtalssituationen, där den 
ena kan ses vara i överläge mot den andre. Detta möte mellan parterna kan även ses som ett 
möte mellan skilda utbildningsnivåer, ekonomiska och sociala positioner eller integrerade 
och marginaliserade. Denna obalans forskare och intervjuperson emellan och det faktum att 
forska på en redan utsatt grupp kan göra det utmanande att ta hänsyn till de etiska aspekterna 
i forskningsprocessen (Wikström, 2009). 
 
I studien utgår vi från Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer gällande de etiska aspekter som ska 
tas i beaktning vid forskning, detta för att stärka individskyddet. De fyra huvudkraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Informationskravet betonar vikten av att deltagarna blir informerade om studiens syfte och 
hur studien genomförs. Genomförandet behöver dock inte vara beskrivet på detaljnivå utan 
mer av övergripande karaktär. Utifrån informationskravet ska deltagarna bli informerade om 
vem som ansvarar för projektet och vilken institution som är aktuell för studien. Deltagarna 
ska informeras om att det är frivilligt att delta i studien och om deras möjlighet att avbryta sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I det mail som skickades ut till studenterna 
informerades om syftet med studien, hur deltagandet skedde, vilka vi var samt 
kontaktuppgifter till oss. Där informerades de även om att deras deltagande är anonymt och 
att svaren skulle redovisas på ett sätt som gör att de ej går att spåra till en specifik individ. 
 
Samtyckeskravet berör deltagarnas rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien samt 
att samtycke ska inhämtas av deltagarna. Samtyckeskravet innefattar även deltagarnas rätt att 
avsluta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att kontakta studiens 
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deltagare via ett allmänt utskick på mail anser vi att deras val att gå vidare till enkäten och 
skicka in sitt svar även är det samtycke de ger.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om deltagarnas anonymitet i studien. Insamlad data skall 
hanteras och avidentifieras, detta gäller i synnerhet data som berör etiskt känslig information 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna försäkrades anonymitet i det informationsmail de 
mottog. Vi som forskare har inte haft någon kontakt med deltagarna annat än via detta mail 
och kan därför inte heller veta vilka som deltagit, om de inte nämnt det självmant. Frågorna 
är även utformade på ett sätt som gör att de inte behöver lämna ut någon känslig information 
som gör att de lätt går att identifiera. Om det har gått att ana vem deltagaren är eller om det 
framkommit information som är utmärkande så har just denna information inte tagits med i 
studien. 
 
Nyttjandekravet innebär att den information som insamlats om enskilda personer endast får 
användas i forskningssyfte och ej säljas eller lämnas vidare för kommersiellt bruk 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studien informerades om att uppgifterna som de lämnat 
in kommer förstöras när uppsatsen blivit godkänd och försäkras därigenom att uppgifterna 
inte kommer användas i annat syfte än det som informeras om. 
 
5. Teori 
På de områden studien berör finns en rad olika teorier. Då studien är av deduktivt slag valdes 
dessa teorier innan insamlandet av empiri påbörjades och har även till viss del påverkat 
analysprocessen. De teorier vi valt att utgå från i studien är ackulturation, rollteori och 
stigma. Teorierna går alla att använda då vi som forskare försöker tolka hur individen 
upplever det är att växa upp i en multikulturell kontext. Dessa teorier används i analysen av 
empirin och har erbjudit aspekter från vilka vi försökt titta på de olika fenomen som 
uppenbarat sig i studiens empiri. De nedan nämnda teorierna kan alla appliceras på 
forskningsfrågan samt de kategorier som identifierats i analysprocessen.  
 
5.1. Ackulturation 
Ackulturation är ett begrepp som beskriver förändringen som sker med invandrares känsla av 
etnisk tillhörighet och etniska identitet när man flyttat till ett land där man blir i minoritet. 
Kjerstin Almqvist (2014) menar att ackulturation beskriver både det som sker på individnivå 
men även det som sker över generationer. Än om detta begrepp används för att beskriva den 
förändring som sker med tillhörigheten hos den som invandrat till ett annat land betyder detta 
inte att ackulturation är en självklar och okomplicerad process där individen automatiskt 
börjar identifiera sig mer och mer med det nya samhället. Ackulturationsprocessens 
utveckling påverkas dels av hur stort avstånd personen själv tar från sin tidigare kultur och 
dels hur involverad man blir i det nya samhället. Det ena kulturen behöver dock inte utesluta 
det andra. En person som invandrat till ett nytt samhälle kan vara aktiv och delta i det nya 
samhället, och även ta till sig den nya kulturen, samtidigt som man fortfarande identifierar sig 
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med och har lojalitet till sin ursprungskultur. Ett annat scenario är att individen tar avstånd 
från det nya samhället men utan att ha särskilt stor lojalitet mot det etniska ursprunget (ibid). 
 
Almqvist (2014) menar vidare att ackulturationsprocessens utfall dels beror på samhället, 
individen och dennes etniska ursprungsgrupp. Detta kan mynna ut i fyra olika inställningar 
hos den invandrade: Separation, Assimilation, Integration eller Marginalisering. 
 
Separation innebär att den invandrade ser relationen till det nya samhället som mindre viktigt 
och prioriterar att behålla sin etniska ursprungskultur, traditionella värderingar, seder och 
sättet att leva. Man gifter sig med någon som kommer från samma etniska grupp och 
undviker att skapa en relation till majoritetskulturen.  
 
När en invandrare väljer att assimileras till det nya samhället så finns ett mål att bli en del av 
majoritetssamhället. Man väljer då att identifiera sig med denna och anpassar sitt språk, sin 
kultur och beteende efter vad som är norm hos majoritetsbefolkningen. Detta medför att man 
söker sig till majoritetsbefolkningen istället för att hålla sig till den grupp där man delar 
samma etnicitet.  
 
Integration ses som det den inställning där den invandrade får den största positiva vinningen 
av det nya samhället. Integration beskrivs som en process där personen vill vara delaktig och 
accepterad i samhället samtidigt som man är mån om att bevara tillhörigheten och en 
gemenskap med sitt etniska ursprung.  
 
Marginalisering ses däremot som den mindre lyckade utgången där individen tagit avstånd 
från sitt etniska ursprung samtidigt som den inte blivit involverad i det nya samhället. Detta 
påstås ofta kunna kopplas ihop med diskriminering på en samhällelig nivå. 
 
Vilken inställning man har beror såklart på varför man har invandrat till landet från första 
början. Har man ofrivilligt tvingats fly sitt hemland och ämnar att återvända eller har man 
sökt sig till ett nytt land för att få en bättre framtid än den som var möjlig i hemlandet. Vid 
det sistnämnda är man oftast inställd på att anpassa sig till ett liv i en annan kultur och 
samhälle och tänker därefter på sin tillhörighet på ett annat sätt. De som invandrat med 
tanken att återvända har en annan inställning till det nya samhället och får det allt mer 
problematiskt ju längre tiden går som de inte kan återvända. I den gruppen finns den största 
risken för marginalisering (ibid). 
 
Almqvist menar vidare att de förutsättningar en etnisk grupp har för en kulturell och social 
överlevnad har även det påverkan för ackulturationens utveckling. Om det inte finns 
tillräckligt många att dela ett gemensamt språk eller gemensam kultur med är det svårare att 
bibehålla sin ursprungliga etniska identitet som invandrare. Det är dock inte enbart individens 
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inställning och val som har betydelse i ackulturationsprocessen, samhällets attityd till 
minoriteten väger minst lika tungt. 
 
5.2. Rollteori 
I rollteorin beskrivs hur beteendet påverkas av den sociala omgivningen, genom att 
omgivningen innehåller olika roller som ska uppfyllas eller utföras av individen (Parrish, 
2012). Rollen har sin grund i hur man som individ beter sig utifrån vad som förväntas av en 
eller från en socialt redan definierad position. Positionerna och förväntningarna kan antingen 
vara bestämda av relationer eller av dynamiken individer emellan. Dessa roller ger individen 
en känsla av identitet som både speglar hur individen uppfattas av andra och hur individen 
uppfattar sig själv. Genom att beskriva hur olika relationer kan påverka det mönster kring 
beteende och förväntningar individen har, ger rollteorin även en förståelse av hur individen 
påverkas i sin miljö. Den status eller plats en individ får tilldelat sig eller tar i en social 
situation kan vara påverkad av dessa beteenden och förväntningar. Roller kan vara tillskrivna 
eller förvärvade (ibid). 
 
5.3. Stigma 
Goffman (2010) menar att det i stort sett finns tre artskilda typer av stigma som kan urskiljas. 
Ett av dessa stigman är det “tribala” stambetingade stigman som ras, nation och religion. 
Dessa stigman kan förmedlas från generation till generation och drabba alla medlemmar i en 
familj. Resultatet av att besitta ett stigma är att en individ, som enkelt skulle ha accepterats i 
det vanliga sociala samspelet, “har ett drag, en egenskap som får andra som möter honom att 
vända sig bort från honom och bortse från de anspråk på gemenskap med oss som hans 
övriga egenskaper i och för sig kunde ha motiverat. Han besitter ett stigma, han avviker på 
ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar” (s.12).   
 
Engdahl och Larsson (2011) menar att stigmatiseringen uppstår när individen gör något som 
för omgivningen är ovant eller uppfattas av omgivningen som störande, hotande eller 
stötande. Det är andras värderingar som skapar stigmatiseringen. Likväl som individens 
egenskaper kan få denne att framstå på ett för omgivningen oönskat sätt kan även situationen 
bidra till att individen stigmatiseras. I det fall där individen inte vet vilka kulturella koder som 
gäller i ett visst sammanhang är det situationen som gör att denne framstår som klumpig, 
detta gör att stigmat uppstår trots att individen var omedveten om vad som gällde i 
sammanhanget. För att undvika stigmatisering måste individen lära sig hur denne ska bete sig 
i det sociala sammanhanget och vilka kulturella koder det är som gäller (ibid). 
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6. Tidigare forskning 
I en studie om invandrarungdomars attityder till det svenska samhället uttrycker Kamali 
(2009) att debatten ofta blir onyanserad och inte visar en mer komplicerad del av 
integrationsproblemet i Sverige än föreställningen om att invandrare är passiva och 
initiativlösa individer. Han menar att människors sätt att handla och uttrycka sig skiljer sig åt 
mellan olika länder och kulturer och att de skillnader i handlingsmönster som finns mellan 
invandrare och infödda svenskar grundar sig på de bestämda övertygelser de bär med sig 
hemifrån. Varje enskild invandrare är en aktiv individ från en heterogen grupp som inte 
endast är bärare av, i jämfört med Sverige, annorlunda kulturella mönster utan också av 
annorlunda handlingssätt som gör att de kan agera och uppfattas avvikande i givna situationer 
i jämfört med svenskar (Kamali, 1999). 
 
Motturi (2007) uttrycker i sin forskning att svenska medborgare med invandrarbakgrund 
förmodas alltjämt ha säregna röster och perspektiv. De har har andra och annorlunda röster 
som ska beredas plats och förknippas med färger, rytmer, karnevaler, magi, hedersvåld, 
terrorism, miljonsvenska, förorter (Motturi, 2007).   
 
Wikström (2009) är inne på samma spår då hon menar att i verkligheten ses och diskuteras 
kontakten mellan invandrare och svenskar och diskussioner mellan grupperna sinsemellan 
mycket kring “vi och dom” och personer med utländsk bakgrund ses av svenskar alltjämt som 
invandrare. I en allt mer globaliserad värld har frågor om ursprung och tillhörighet blivit allt 
viktigare. Samtidigt som världen blir allt mer blandad verkar behovet av olika former av 
kategorisering öka. I grunden handlar detta om processer av inkludering och exkludering, 
vem som får höra till och under vilka förutsättningar det i så fall ska få ske (Wikström, 2009). 
Azar (2001) hävdar då i sin forskning på att man är inte invandrare en enda gång och för ett 
enda tillfälle – utan blir det i det ögonblick man passerar själva gränsen till Sverige. Tvärtom 
är det något man är och förblir hur mycket man än fortsätter att vandra. Det är en stämpel 
man bär med sig hela livet. 
          
Marjan Bakhtiari (2005), som själv ursprungligen är från Iran, har skrivit en skönlitterär bok 
utifrån bland annat sina egna erfarenheter att växa upp och ha utländsk bakgrund i dagens 
Sverige. Kommande är ett citat ur boken: Men faktum kvarstår att det var i skolan många av 
eleverna blev invandrare för första gången. Och det tog tid att vänja sig vid det och 
bestämma vad dom skulle gör av denna tilldelade titel (s.26).  
 
Bäckman (2009) intervjuade i sin studie ungdomar med utländsk bakgrund och där  framkom 
det att det är blodsband och ursprung som bestämmer vilken tillhörighet man har enligt en av 
deltagarna. Som turk kunde man alltså inte påstå att man var svensk, även om personen var 
född i Sverige, baserat på att föräldrarna var turkar. Att känna till någons ursprung var viktigt 
så en person kunde vilka ideal den skulle förhålla sig till och för att veta vem man var. Målet 
i tilldelningen av etnicitet var inte för att skilja på vem som kunde kalla sig för svensk eller 
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inte utan det var i huvudsak för att man själv och andra skulle veta vem man var. I studien 
framkom det även att svenskheten var något som man sällan identifierade sig med och 
snarare tog avstånd ifrån. 
 
Att ta avstånd och inte identifiera sig med landets kultur framkommer även i en studie från 
Tyskland (Koydemir, 2013). I Koydemirs studie om ungdomar med turkisk bakgrund i 
Tyskland, så visar den att i processen att upprätta en säker kulturell identitet, undersöker 
ungdomar i allmänhet deras etnicitet samt deras förhållande till deras traditioner och 
kulturarv. Ackulturation innebär denna process genom vilken kulturella och psykologiska 
förändringar (attityder, värderingar och beteenden) som sker till följd av en långvarig kontakt 
mellan olika kulturer. De ungdomar som studien avser har varit i Tyskland mellan 8-24 år. 
Författaren undersöker vilka ackulturationsmönster dessa ungdomar med turkisk bakgrund 
följer i Tyskland och resultatet visar att deltagare av studien rapporterade avsevärt större 
identifikation med sitt kulturarv än med identifikationen med den allmänna kulturen. 
 
Thomas Hylland Ericsen (2004) menar att den etniska identiteten har mer att göra med 
sociala nätverk än med religion och kultur. Att identifikationen är något som skapas i 
gränsytorna mellan omgivning och person istället för fullständigt inifrån eller utifrån. Ericsen 
menar att det är i gränsytan mellan person och omgivning som kampen mellan val och tvång 
pågår och att detta även skulle kunna ses som kampen mellan trygghet och otrygghet. Att 
man som invandrare har två kulturer, två värdesystem och två gemenskaper att förhålla sig 
till. 
 
 
7. Resultatredovisning 
I denna del av studien presenteras de svar vi fått i vår studie och en sammanställning av det 
respondenterna delat med sig av. Totalt 21 respondenter deltog i vår enkät. Den inledande 
kodningen av svaren till enkäterna har gjorts utifrån de teorier och tidigare forskning vi 
nämnt tidigare i denna uppsats. Vi har genom kodning och kategorisering av de inlämnade 
svaren från enkäten kunnat utläsa tre kategorier, kulturell ödmjukhet, kulturell schizofreni 
samt annorlundaskap.  
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7.1. Kulturell ödmjukhet  
Av de frågor vi ställt till respondenterna kring identitet, etnicitet samt kultur så svarar 
majoriteten av de tillfrågade att de ser positivt på sin kulturella bakgrund även om det inte 
varit helt okomplicerat att växa upp i en multikulturell kontext. Nästan alla respondenterna 
upplever att deras föräldrar påverkat dem mycket under uppväxten med sin kulturella 
bakgrund från hemländerna. De flesta påtalar även att det skiljer sig åt mellan deras föräldrars 
ursprungskultur och den svenska kulturen. På grund av detta säger majoriteten av 
respondenterna att de har behövt utveckla en kulturell ödmjukhet då de vuxit upp med 
känslan av att ofta vara mellan “två världar”.  
  

Jag brukar säga att jag har det bästa av två världar, Indien och Sverige. Jag tror inte att jag 
skulle vara den jag är idag om någon av de här fattades. 

 
Respondenterna säger om sig själva att de utifrån erfarenheten att växa upp i en multikulturell 
kontext har blivit mer öppna, accepterande, rika på erfarenheter, fått vidsyn - större 
perspektiv på hur människor kan ha det. Att även ha förmågan att lättare kunna anpassa sig 
efter nya miljöer och förhållanden ses som en positiv egenskap de fått lära av sina 
erfarenheter med de dubbla kulturerna.  
 

Den har gjort mig mer öppen gentemot människor och mer vidsynt. Med det syftar jag på att 
man får en chans till att se och uppleva flera kulturer och språk samtidigt. Det är något som 
jag är otroligt tacksam för. 
 

Ett flertal av respondenterna använder sig av ordet tacksam i sina svar och många ser de olika 
kulturerna som erfarenheter från vilka de berikats av. Många talar om att föräldrarnas 
ursprungliga kultur och bakgrund gjort dem mer öppensinnade och förstående för andra 
kulturer. En av respondenterna väljer att se den dubbla kulturen som en möjlighet och ett 
verktyg för att lättare förstå kulturella konflikter och problem som kan uppstå. 
 

När jag exempelvis står inför ett kulturellt problem/konflikt så kan jag se på saken från två 
perspektiv än bara utifrån ett svenskt exempelvis. 

 
Ett genomgående tema i den insamlade empirin är just tacksamheten till den dubbla kulturen 
och tacksamheten har även varit den tydligaste att utläsa. En stor majoritet av respondenterna 
belyser de positiva aspekterna och har valt att se sin härkomst som en fördel hellre än en 
nackdel. 
 
7.2. Kulturell schizofreni  
Som nämnt i tidigare avsnitt säger sig i stort sett alla respondenterna att de i vuxen ålder kan 
se tillbaka på sin uppväxt med att idag vara ödmjuk och tacksam över erfarenheterna som 
kommit med att ha en eller bägge föräldrar från ett annat land än Sverige. Under uppväxten 
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har det dock för många även bidragit till en splittrad självidentitet och en svårighet att veta 
vart man hör hemma när man speglat sig i sin omgivning, både i och utanför hemmet.  
 
Nästan alla respondenter nämner något eller flera av: att känna sig annorlunda - 
stigmatisering för sitt ursprung och utseende, kulturkrockar, kulturella konflikter med 
föräldrar, förvirring och frustration och strukturella hinder. 
 
En del av respondenterna uttryckte en känsla av att de under uppväxten känt sig tvungna att 
anpassa sig efter de olika kulturerna man växt upp med. Man känner en ovisshet kring vilket 
handlingssätt som är det rätta då de båda kulturerna hanterar samma situation på olika vis. 
Detta leder i sin tur till en inre konflikt hos individen, en konflikt som många gånger kan vara 
svår att hantera. En respondent berättar att denna konflikt till och med kan leda till 
depression. 
 

Ja, när jag fick göra saker på ett eller annat sätt Och att man gör någonting på ett sätt som är 
acceptabelt här i Sverige men man vet att det är oacceptabelt i mina föräldrars ögon, och det 
blir någon slags inre konflikt, därmed leder det till depression. 

 
En inre konflikt bildas när man gör något som i det svenska samhället är ett accepterat 
beteende men i föräldrarnas ögon istället är något förbjudet. Flertalet av respondenterna 
nämner ordet anpassning i olika former. Känslan av att man måste passa in i sammanhanget 
är något som återkommer genom respondenternas svar och många gånger beskrivs detta mer 
som en naturlig del av vardagen än ett undantag. Man känner ett behov av att anpassa sig och 
smälta in i de olika sammanhang man befinner sig i. Detta är något som många av våra 
respondenter ändå i vuxen ålder ser som något positivt, att ha förmågan att lätt kunna anpassa 
sig utefter vilket sammanhang de befinner sig i.   
 
Flera av respondenterna hade under uppväxten svårt att förhålla sig till “vad de var”, om de 
var svensk eller inte. Återkommande är att flera av respondenterna själva inte lagt så mycket 
fokus på sin etniska tillhörighet, speciellt när de var barn. Det som framkommer i många av 
svaren är att det är det omgivande samhället som börjat intressera sig för individens etniska 
tillhörighet och det är även på detta sätt de många gånger själva blivit varse om att de skiljer 
sig från samhällets majoritet.  
 

Jag hade egentligen inga tankar kring min etnicitet, men snarare upplevde jag att andra hade 
tankar om min "tillhörighet". Jag identifierade mig som svensk med en mamma från Polen. 
Men under min barndom fick jag ofta frågan om jag var svensk eller polsk, det fanns inget 
utrymme att vara både det ena och det andra samtidigt. 
 

Att inte höra hemma i Sverige gör inte att man automatiskt blir sedd som en like i landet där 
man har sitt ursprung. I Sverige ses man som annorlunda, en invandrare, samtidigt ses man 
som svensk eller europé när man åker till sitt hemland. 
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När jag var liten var det jobbigt att umgås med svenskar för jag var så olik dem, från en 
annan värld kändes det som. Samma sak om jag åker till hemlandet, där de ser mig som 
europeér.  

 
En följd av detta var att det för vissa uppstod kulturell schizofreni, en önskan att passa in, 
men alltid känna sig annorlunda och olik majoritetsbefolkningen.  

     
 

7.3. Ett annorlundaskap  
En stor del av de svar vi fått har berört en känsla av att vara annorlunda. En av 
respondenterna beskriver att man varit tvungen att stå till svars för sin härkomst och ibland 
även föräldrarnas val att flytta till Sverige. En av respondenterna nämner att den även fått 
svara för omgivningens uppfattning av att det land dennes föräldrar kommer från setts som 
mindre “sofistikerat”. 

 
…jag måste stå till försvar när människor undrar "varför mina föräldrar flydde till Sverige". 

Landet mina föräldrar kommer ifrån kanske inte är lika sofistikerad som den svenska. Det 
måste jag också stå till svars för. 

  
Många av respondenterna nämner föräldrarnas svårigheter och återberättar hur de fått se hur 
sina föräldrar försökt anpassa sig till det svenska samhället. De barn som vuxit upp i Sverige 
har ett försprång när det kommer till vilka sociala koder som gäller i samhället, vilket 
föräldrarna inte har. En del berättar hur de vittnat om det motstånd föräldrarna mött och vilka 
missförstånd som kan uppstå i mötet mellan de olika kulturerna. 
 
Att behöva förklara sin tillhörighet och redovisa för omgivningen vilket ursprung man har är 
för många av respondenterna inte ett främmande fenomen. En del av respondenterna 
berättade att de många gånger upplevt att det är omgivningen som bestämmer vilken 
tillhörighet en person får ha, vem som får räknas som svensk och inte. Där en känsla av att 
vara svensk trots utländska föräldrar inte sällan blir ifrågasatt. Den egna uppfattningen om sin 
tillhörighet är oftast inte de svar som efterfrågas.   
 

Om någon frågar mig var jag kommer ifrån så kan jag inte säga Sverige eftersom det 
inte är det svaret de är ute efter. 
 

Jag har alltid blivit ifrågasatt när jag sagt att jag är svensk, vilket jag tycker är fruktansvärt. 
 

Vilket sammanhang man passar in i och vilken tillhörighet man har blir inte lika självklar när 
det inte är en själv som får avgöra sin tillhörighet. Den stigmatisering som följde av att inte 
betraktas som svensk av andra utan som “invandrare” har gjort att flera respondenter känt sig 
annorlunda. Ett annorlundaskap som grundas i omgivningens syn på individen och en del av 
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våra respondenter berättar att mycket handlar om utseendet. Att man inte ser svensk ut gör att 
ens “svenskhet” blir ifrågasatt.  
 
 Det var tufft, ville bara passa in och vara som alla andra “svenskar”.  
 
 Jag tyckte det var jobbigt med alla frågor om ursprung/föräldrar.  
 ... att man ses som mindre intelligent 
 

Man känner sig utanför och det känns att man måste göra allting perfekt för att nå någonting 
i livet och “räcka till”, man får större press på sig själv. MEN man känner sig annorlunda 
och kan känna sig stolt över att få vara “annorlunda” och få representera sitt land.  

 
Flertalet av respondenterna berättar om omgivningens engagemang i deras ursprung och hur 
de blir sedda av samhället. För en av deltagarna i studien var det i skolan annorlundaskapet 
introducerades. Respondenten menar att skolan speglar samhällssynen i stort, men i en 
mindre arena. 

 
I skolan fick jag veta att jag var annorlunda så egentligen kan man säga att skolan spegla 

samhällssynen i stort. Men i en komprimerad form. 
  

Många respondenter nämner diskriminering på ett eller annat sätt i sina svar. Flera av dessa 
har berättat om hur föräldrarna fått utstå diskriminering i samhället och även hur de själva 
blivit ifrågasatta. Att bli ifrågasatt och diskriminerad på grund av sitt ursprung väntas vara 
något som följer med hela livet, och det förväntas även vara något som deras barn kommer få 
utstå. 

 
Negativa tyvärr den diskriminering jag kommer att behöva utstå, samt mina barn en dag. 

 
Annorlundaskapet bär med sig en närmast förväntad risk för diskriminering och är något som 
går över generationsgränserna. Föräldrarna som invandrat, deras barn som vuxit upp i Sverige 
men även generationen efter denna blir offer för samhällets stigmatisering. 

             
8. Analys  
I detta avsnitt så tolkas studiens resultat mot bakgrund av teorier samt tidigare forskning. 
Analysen är uppdelad i tre avsnitt som är kopplade till de avsnitt som presenterats i studiens 
resultatdel. 
 
8.1. Kulturell ödmjukhet 
Av vad respondenterna svarat så ter det sig som att de allra flesta idag känner sig integrerad 
och en del av den svenska kulturen men samtidigt också har det “andra benet” i föräldrarnas 
hemkultur. Mer än hälften säger sig vara tacksamma eller mycket tacksamma över den 
erfarenhet de besitter av att ha vuxit upp i dubbla kulturer. De flesta verkar också idag veta 
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var de kommer från och vad de känner sig som även om det innebär att de ser sig som mellan 
två kulturer. Detta kan förstås utifrån teorin kring ackulturationsprocessen som vi kopplar 
mer specifikt till delen som innefattar integration. Det är också just i denna inställning som 
personer med utländsk bakgrund får den största positiva vinningen av det nya samhället 
(Almqvist, 2014). Respondenterna är delaktiga i båda kulturerna och mån om att bevara 
tillhörigheten och en gemenskap med sitt etniska ursprung.  
 
Utifrån den studie där Koydemir (2013) undersöker vilka ackulturationsmönster ungdomar 
med turkisk bakgrund följer i Tyskland så visade det resultatet att deltagarna i studien 
rapporterade avsevärt större identifikation med sitt kulturarv än med identifikationen med den 
allmänna kulturen. Vi har i vår studie inte sett att våra respondenter identifierar sig mer med 
sitt kulturarv, utan det är både den svenska kulturen och kulturarvet som kommer från 
hemmet. Kanske kan de olika resultaten bero på hur olika länge våra respondenter bott i 
Sverige versus respondenterna i den studie som gjordes i Tyskland, som påverkar hur mycket 
man identifierar sig för en viss kultur. Vi kan inte exakt utröna hur länge respektive 
respondent i vår studie befunnit sig i Sverige då detta inte togs upp i enkäten.  
 
 
 
8.2. Att förhålla sig till två kulturer  
Flera respondenter berättade att det många gånger upplevts som att omgivningen bestämde 
om man var svensk eller inte, den egna uppfattningen om sin tillhörighet var inte det svar 
som efterfrågades. En följd av detta var att det för vissa uppstod kulturell schizofreni, en 
önskan att passa in, men alltid känna sig annorlunda och olik majoritetsbefolkningen. Denna 
kulturella schizofreni skulle kunna förklaras med hjälp av rollteorin som menar på att 
individens beteende påverkas av den sociala omgivningen. Detta genom att individen tilldelas 
en roll den förväntas uppfylla. Olika relationer påstås påverka de roller individen tillskrivs 
och därigenom även det beteendemönster en individ har. Miljön sägs även den vara 
betydande för individens beteendemönster. Dessa roller ger individen en känsla av identitet 
som både speglar hur individen uppfattas av andra och hur individen uppfattar sig själv 
(Parrish, 2012). Mycket i vår empiri tyder på detta, att individen ofta tilldelats en roll av sin 
omgivning som den ska anpassa sig till. Många pratar om anpassning och att man lär sig 
förhålla sig till de olika kulturerna och lätt kan förändra sin roll utifrån vilket sammanhang de 
befinner sig i. Några nämner just detta som en styrka, en egenskap de drar nytta av, man blir 
en kulturell kameleont som besitter en förmåga att skifta mellan dessa roller när omgivningen 
kräver det. 
 
Flertalet respondenter känner en ovisshet kring vilket handlingssätt som är det rätta då de två 
kulturerna hanterar samma situation på olika vis. Empirin visar också på den inre konflikt 
som respondenterna beskriver som vi valt att kalla kulturell schizofreni. De talar om att växa 
upp i dubbla kulturer inte är lätt och att något som är accepterat i den svenska kulturen inte 
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alls kanske är accepterat i föräldrarnas ögon och hemkultur vilket leder till inre konflikter. 
Precis som Kamali (1999) poängterar så skiljer sig människors sätt att handla och uttrycka sig 
mellan olika länder och kulturer. De skillnader i handlingsmönster som finns mellan 
invandrare och infödda svenskar grundar sig på de bestämda övertygelser de bär med sig 
hemifrån. Utifrån detta känns det helt naturligt att det uppstår kulturell förvirring då 
respondenternas föräldrar har sina bestämda övertygelser från sin kultur som skiljer sig 
kanske väldigt drastiskt från den svenska kulturen. Majoriteten av respondenterna svarade att 
det var när de var yngre de kunde uppleva sin utländska härkomst som förvirrande samt att 
hitta sin tillhörighet.  
 
8.3. Att inte passa in 
En stor del av respondenterna beskriver hur de känt sig annorlunda eller blivit sedda som 
annorlunda utifrån sitt ursprung. Till detta tillhör även att bli diskriminerad och ifrågasatt på 
grund av sitt ursprung och som en respondent även sa, att dennes barn i sin tur också skulle få 
uppleva den i detta fall stigmatisering som följer av att ha utländsk bakgrund. Vi kopplar 
detta till hur individen stigmatiseras av samhället på grund av ens ursprung. Enligt Engdahl 
och Larsson (2011) måste individen lära sig hur denne ska bete sig och vilka kulturella koder 
som förväntas efterföljas i sociala sammanhang för att undvika denna stigmatisering. Utifrån 
det vi sett i resultatet i vår undersökning kan detta bli problematiskt för individen då det inte 
är själva beteendet utan ursprunget som skapar annorlundaskapet. När det kommer till ett för 
omgivningen icke önskvärt beteende finns möjligheten för individen att ändra detta. 
Individens ursprung kommer däremot alltid följa med denne genom livet och går inte att 
ändra hur mycket man än försöker. Flertalet av respondenterna nämner diskriminering som 
en baksida av den utländska härkomsten. En av dessa nämner det faktum att dennes barn så 
småningom också kommer få erfara denna diskriminering. Det nämns snarare som en regel 
än ett undantag. Ett av de stigman som Goffman (2010) nämner är det stambetingade stigmat 
där ras, religion eller nation skapar stigmatiseringen hos individen. Det intressanta är att 
Goffman hävdar att dessa stigman kan överföras från generation till generation, vilket även 
vår respondent nämner.   
 
En del av våra respondenter berättar att mycket handlar om utseendet. Att man inte ser svensk 
ut gör bara det att ens “svenskhet” blir ifrågasatt. Om man då även säger sig vara svensk trots 
sitt avvikande utseende och med en utländsk bakgrund, finns, utifrån det vi tolkat av 
resultatet, väldigt stor risk att bli ifrågasatt av omgivningen. Detta tänker vi leder till att 
omgivningen inte ser alla individer som självklart svenska även om individen känner sig 
svensk. Bäckmans (2009) studie visade att det är blodsband och ursprung som bestämmer 
vilken tillhörighet man har och som turk kunde man alltså inte påstå att man var svensk, än 
om personen var född i Sverige, baserat på att föräldrarna var turkar.  
 
Vår empiri indikerar att det inte finns utrymme att vara “både och” eller att man säger att man 
är svensk, för det avviker man för mycket från om man har utländsk bakgrund.  
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En respondent menar att den utsatthet denne känt tyvärr även kommer överföras till dennes 
barn en dag. Azar (2001) hävdar i sin forskning att man inte är invandrare en enda gång och 
för ett enda tillfälle – utan man blir det i det ögonblick man passerar själva gränsen till 
Sverige. Och att det är det man är och förblir hur mycket man än fortsätter att vandra. Det är 
en stämpel man bär med sig hela livet. Bara det faktum att barn till invandrade personer 
fortfarande kallas för “andra generationens invandrare” tycker vi tyder på att detta påstående 
stämmer väldigt bra. Detta bekräftas även ytterligare av Bakthiari (2005) som menar att det är 
i skolan många av elever med utländsk bakgrund blir invandrare för första gången. I och med 
det öppnar det upp mycket funderingar hos den enskilda individen och vad denne ska göra 
med denna tilldelade titel. 
 
 
9. Diskussion 
Resultatet visar att flertalet av våra respondenter upplevde sin utländska bakgrund som 
stigmatiserande. Det uppstod även en slags kulturell förvirring med en inre konflikt som 
följd, när de främst var yngre, genom att vara i båda “världarna”. Å andra sidan visar det i 
vuxen ålder att respondenterna är mycket tacksamma över erfarenheten att vara 
mångkulturell för att de upplever att det har berikat dem som människor. Det annorlundaskap 
som respondenterna upplever är i vuxen ålder något som känns mer bearbetat och att de 
numer känner sig trygg med vem de är och vilken tillhörighet de har.   
 
Våra förväntningar kom lite på skam när det visade sig att respondenterna såg mycket positivt 
i vuxen ålder på sin mångkulturella erfarenhet. Vi författare upplever att den tidigare 
forskningen på området visar lite eller obefintlig fakta på de positiva delar som följer med att 
vara mångkulturell. Det skulle vara intressant om man skulle undersöka mer hur identitet, 
etnicitet och tillhörighet formas under en väldigt lång period, från barn till vuxen ålder.  
 
År 2005 publicerade dåvarande Integrationsverket en rapport som studerat kulturskillnader i 
ett 80-tal länder. Rapporten visade att den svenska kulturen med dess värderingar, 
livsåskådningar och samhällssyn hos befolkningen skiljde sig åt så pass mycket att den låg 
längst bort i den internationella jämförelsen. Svenskarna hade de mest atypiska och 
avvikande värderingarna av alla och rapporten visade att det förmodligen är Sverige som är 
landet “Annorlunda”. Rapporten visade bland annat att Sverige är starkt sekulariserat, har 
höga frihetsvärden och inte värderar den traditionella familjebilden lika högt som de andra 
länderna. Om man då utgår från skillnaden mellan Sverige och värderingar i de länder många 
invandrare till Sverige är ifrån så är det synen på familjen och i fråga om religiöst 
engagemang. I samband med rapportens publicering uttryckte Integrationsverkets 
generaldirektör Andreas Carlgren sig så här:  
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Det offentliga samtalet i Sverige behöver mer reflektera vad det innebär när allt fler invånare 
i vårt land är födda i andra länder och invandrat från länder där exempelvis religion har 
större betydelse i människors liv. 
I ett litet bredare internationellt perspektiv tycks det inte vara invandrarna som är så 
annorlunda, utan snarare Sverige. 

 
Man kan fundera om vår studie eller annan forskning i samma ämne bidrar till att 
stigmatisera gruppen “invandrare”. Behöver forskningen kanske mer belysa svenskarnas 
skillnad till resten av världen? Och hur infödda svenskar själva ser på etnicitet, identitet och 
tillhörighet? Om vi nu är ett stort invandringsland med avvikande värderingar från resten av 
världen så torde det vara helt på sin rätta plats att infödda svenskar ser på sig själva utifrån. 
Det skulle vara ett intressant perspektiv att ha samtal kring.  
 
Precis som Ahmadi (2003) säger så konfronteras ofta dagligen barn och ungdomar med 
utländsk bakgrund med frågan om sin etnicitet och ursprung och behöver till skillnad från 
sina infödda svenska vänner hitta ett eget förhållningssätt till detta. Flera av våra 
respondenter bekräftar detta och de upplevde det som påtagligt jobbigt och förvirrande. 
Många av respondenterna berättade om diskriminering och om hur de blivit ifrågasatt när de 
sagt att de själva är svenskar. Kanske kan den “kulturella schizofreni” bli mindre påtaglig om 
man i skolor arbetar mycket med att se varandras likheter istället för skillnader. 
Respondenterna svarade i vår enkät att skolan hade mycket stor betydelse för utformningen 
av deras identitet under uppväxten så det visar ytterligare att skolan är en mycket viktig plats 
om man utgår från identitetsaspekten.  
 
Den segregation och diskriminering som kan följa dessa människor under uppväxten spelar 
en viktig roll i utformningen av deras identitet under uppväxtåren (Ahmadi, 2003) och det 
känns som att skolan är den arena där man aktivt ska satsa på “lika-värde” för alla då vi vill 
ha människor i ett samhälle som är trygga med var de kommer ifrån, vilka de är och 
identifierar sig som och med. Likväl som att det ska vara Okej med att själv bestämma vad 
man identifierar sig som. Ahmadi (2003) menar också att man bör se möjligheter till 
tvåspråkighet och mångkulturalism som resurser som kan ge stor utdelning för individen och 
samhället vilket majoriteten av våra respondenter upplever i vuxen ålder, att det är något som 
gett utdelning för dem. Det vore bra om man som sagt i förskolan samt grundskolan kan se 
till de positiva aspekterna av mångkulturalism och uppmuntra samt stötta personer med 
utländsk bakgrund i ung ålder. Detta i processen att växa upp till en trygg individ så denne 
inte känner sig icke integrerad och istället assimilerad eller separerad från samhället.  
Vår studie visar att samspelet med människorna i omgivningen spelar stor roll för hur 
personer med utländsk bakgrund formar sin identitet under uppväxten.  
 
Alla människor kan nog känna igen sig i den ofta svåra tid i ungdomen där man ska hitta sin 
egen identitet. Det är således som sagt viktigt hur omgivningens uppfattning av personen och 
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den “spegelbild” som skickas tillbaka samt det mottagande personer ger den som spelar stor 
roll.  
 
Det finns hos oss författare ett par problematiska frågor som cirkulerar i våra  huvuden när vi 
nu nått slutet av vår uppsats. Dessa handlar om vad som händer när personer vill assimileras 
men aldrig blir sedda som en del av samhället än hur mycket de anstränger sig. Hur det även 
blir när en alltid stämplas som invandrare även om personen själv känner sig svensk och hur 
det i sin tur kan ge för konsekvenser för individen och samhället.  
 
 
9.1 Metoddiskussion 
Beslutet att använda oss av en webenkät med korta narrativ som metod gjorde att vi sparade 
mycket tid. Det kändes även som ett bra beslut att låta respondenterna anonymt få gå in och 
delta och kunna svara vad de ville på frågorna. Detta tror vi var bidragande till att vi fick så 
många svar som vi fick och att vi fick in många mycket ärliga svar, som man kanske inte 
hade fått i en intervju ansikte mot ansikte. Att använda sig av korta narrativ gör att det inte 
finns någon möjlighet att fråga upp om sådant som vi inte riktigt förstår i det respondenten 
skrivit, eller när respondenten själv inte heller har förstått en fråga. Detta gör att det finns en 
risk att vi feltolkar det respondenten skrivit och att vi får bortfall på vissa frågor.  
 
En del av svaren från respondenterna var mycket korta trots att de fick en uppmaning att de 
skulle skriva längre svar. En fundering är om vi hade fått annorlunda svar om vi istället hade 
intervjuat några respondenter på det traditionella viset. Kanske hade man fått fler djupare svar 
och kunnat ställa följdfrågor samt reda ut vissa tveksamheter kring vissa frågor vi ställt. Vår 
känsla är ändå att några av respondenterna har öppnat upp sig i enkäten och berättat om 
personliga erfarenheter som kanske inte skulle kunna vara lika enkelt i en traditionell 
intervju. Vi nådde även ut och fick svar från många respondenter som vi aldrig skulle ha 
hunnit med om vi utfört traditionella intervjuer, då vad gäller att tidsaspekten vad gäller 
utförandet i denna studie varit mycket begränsad.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Mail till studenterna 
 

Vi söker socionomstudenter med en eller båda föräldrar som 
invandrat till Sverige från ett utomnordiskt land. 
 
Hej! Vi är två socionomstudenter på T6 som just nu skriver vår kandidatuppsats. Det vi vill 
undersöka i vår studie är hur identitetssökandet i ungdomsåren påverkas av att växa upp i ett 
samhälle där man måste förhålla sig till flera kulturer samtidigt. Vår handledare för uppsatsen 
är Marek Perlinski som också står för detta utskick på Cambro. 
 
Till vår studie söker vi därför Dig som valt att studera till socionom och har en eller båda 
föräldrar som invandrat till Sverige från ett utomnordiskt land. 
 
När kursen är godkänd kommer de data vi samlat in förstöras. Uppsatsen kommer att skrivas 
så att dina svar inte kan kopplas till dig som person. Formuläret består av ca 20 frågor som 
berör ämnen som etnicitet, identitet, kultur och uppväxt. 
 
Vi uppskattar om Du utvecklar dina resonemang och inte svarar på frågorna med korta svar 
som exempelvis Ja, Nej, Vet inte, Kanske, utan ta dig tid att beskriva hur du tänker kring 
respektive fråga så mycket som du kan. Formuläret är utvecklat så att du på de flesta frågorna 
kan skriva långa och många meningar. 
 
FRÅGEFORMULÄRET NÅR DU GENOM ATT KLICKA PÅ DENNA 
LÄNK:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_u9dF_wnsxUZH0zTiSjAXgYyAH3lbHO6lUmSPNpqs7c_
Q3g/viewform 
  
Vi kan tyvärr inte lämna någon ersättning för Ditt deltagandet i studien men vi kommer vara 
er evigt tacksamma. Formuläret är öppet till den 5/11. 
  
Tack på förhand 
  
Med vänlig hälsning 
Josefin Andersson och Hanna Lundin Jernberg 
Om du vill kontakta oss maila: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 



 
 
 
 

 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor 
 
Du är? (Man, kvinna, vill inte säga) 
 
Skulle du påstå att det område du växte upp i är segregerat? Om ja, beskriv på vilket sätt. 
 
I vilket land/länder har dina föräldrar sitt ursprung? 
 
Upplever du att dina föräldrars bakgrund påverkat dig under din uppväxt? På vilket sätt?  
 
Upplevde du någon skillnad mellan ditt hem och det svenska samhället när du växte upp?  
 
Hur har du upplevt att din koppling till olika länder har format din egna identitet under 
uppväxten? 
 
Vilken är den största skillnaden mellan dig och dina föräldrar i förhållande till det svenska 
samhället?  
 
Om du varit i dina föräldrars hemland/länder, har du då identifierat dig mer med det 
samhället än det svenska samhället? 
 
Vilken betydelse har skolan haft för dig? Tänk på hela din skolgång; grundskola, gymnasium, 
universitet/högskola.  
 
Hur upplever du att din umgängeskrets sett ut under uppväxten? Har den bestått till av vänner 
som också har utländsk bakgrund eller varit en blandad umgängeskrets? Kanske har den 
förändrats över tid? Berätta.  
 
Finns det någon/några personer som utgjort en betydande roll i formandet av din identitet 
under uppväxtåren? På vilket sätt? 
 
Har du någon gång känt att du varit i konflikt med det svenska samhället och dina 
föräldrar/förälders ursprung, vid vilka tillfällen har detta varit tydligt? 
 
Vilka tankar hade du kring din egen etnicitet och ursprung under din uppväxt? 
 
Kan du beskriva det du tycker är positivt respektive negativt med att ha utländskt påbrå? 
 
När räknas en person som svensk? 
 
Betraktar du dig själv som svensk?  
 



 
 
 
 

 
 

 Berätta varför du valde att läsa till socionom? 
 
På vilket sätt tror du att du kommer ha användning av din erfarenhet som barn till invandrade 
föräldrar i ditt yrkesliv? 
 
Är det något du skulle önska att tillägga?   
 
 
 
 


