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Sammanfattning
Dagens Sverige beskrivs ofta som ett mångkulturellt samhälle. Debatten om mångkultur, etnicitet 
och integration är tämligen aktuell och ytterst närvarande i den svenska vardagen. I denna studie är 
syftet att undersöka hur gymnasieungdomar som växt upp med två kulturer skapar sin identitet och 
reflekterar kring sin egna etniska tillhörighet. Tidigare studier har visat att ungdomar med som växt 
upp med två kulturer alla finner olika sätt att förhålla sig till sitt identitetsskapande. Man talar även 
om andragenerationens invandrare ständigt ifrågasätts och förväntas vilja bli svenska. I denna studie 
har fem ungdomar med utländsk bakgrund vid en gymnasieskola i en mindre svensk kommun 
intervjuats. Analysarbetet i denna studie har kopplats till flera teoretiska utgångspunkter såsom Det 
senmoderna samhället, symbolisk interaktionism samt etnisk identitet. Ungdomarna uppger att de 
upplever sig vara svenska men att de inte anses vara svenska utav resterande samhället. Detta skapar
en ambivalens och otrygghet kring sin tillhörighet och identitet. Ungdomarna anser sig vara svenska
samtidigt som de inte gör det. Man uttrycker att den egna kulturen är en mycket viktig del i 
ungdomens liv samt i upplevelsen av den egna identiteten. 

Sökord/Nyckelord: Andra generationens invandrare, invandrarungdomar och identitet
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1. Bakgrund
Under de senaste åren har Sverige varit ett av de länder med den högsta invandringen i Europa. 
Under 70-talet skedde en stor utvandring från Sydamerika som en följd av det militärkupp som ägde 
rum i Chile samt på grund av det politiska läget i andra sydamerikanska länder som Peru och 
Argentina. Under 80-90 talet ökade invandringen från mellanöstern till Sverige som ett svar på det 
dåvarande Gulfkriget. Som en följd av den ökade invandringen är Sverige idag vad vi kallar ett 
mångkulturellt samhälle. Under 2011 beräknades cirka 29 % av männen och ca 30 % av kvinnorna i 
åldern 15-24 år ha utländsk bakgrund. Begreppet utländsk bakgrund definieras här som en person 
född i ett annat land som har flyttat till Sverige eller en individ med en eller båda föräldrar födda i ett 
annat land. Idag räknas ca 20 % av alla barn under 18 år, det vill säga var femte barn vara födda 
utomlands eller ha två föräldrar som är födda utomlands. Inkluderande de barn under 18 år som 
endast har en förälder som är född utomlands stiger siffran till 30 %. Detta innebär att en stor andel 
av svenska gymnasieungdomar har utländsk bakgrund. (Rakenes, 2013). Frågan om mångkultur och 
svenskhet har varit tämligen omdiskuterad under de senaste åren. En av de mest omtalade 
skandalerna kopplad till ämnet mångkultur och invandring är den så kallade SD skandalen där högt 
uppsatta medlemmar av det Sverigedemokratiska partiet skapade stora rubriker i Svensk media på 
grund av rasistiska uttalanden riktade mot komikern Soran Ismael under en sommarnatt under 2012. 
Innan denna skandal uppdagades deltog Soran i Sommar i P1 i Sveriges Radio. I programmet han 
berättade Soran hur han som andra generationens invandrade upplevde sin uppväxt och hur han 
förhåller sig till begrepp som identitet och svenskhet (Sveriges radio, 2012). Man talar idag om vikten 
av integration i det svenska samhället, samtidigt som man gör vissa ändringar i de svenska 
traditionerna och samhället för att förebygga känslor av utanförskap och diskriminering. Exempel på 
sådana förändringar är debatten kring huruvida skolavslutningar får hållas i kyrkan, då barn med en 
annan religion kan uppleva detta som diskriminerade, att man nu även infört bönerop från en moské 
i Fittja (Dagens nyheter, 2013). Ytterligare en omtalad nyhet kring frågan om mångkultur är den så 
kallade ”pepparkaksskandalen” där sades att barn vid en förskola uppmanats att inte klä ut sig till 
pepparkaksgubbe vid ett luciafirade eftersom det kunde ses som provokativt mot individer med 
utländsk bakgrund (expressen.se 9/12-2012). 

Vidare har ämnet mångkultur fortsatt att väcka känslor i svensk media. I januari 2013 skrev 
författaren och journalisten Katarina Mazetti en krönika i Ica kuriren med titeln ”Svårt att finna en 
riktig svensk” (2/1-2013,) som väckte mycket starka reaktioner. Krönikan behandlar till största del 
huruvida det som ofta benäms som svenskt verkligen härstammar från Sverige ursprungligen. 
Mazetti påtalar i sin krönika att många objekt eller svenska traditioner ursprungligen tar avstamp i 
andra kulturer samt att det finns få svenskar som kan kalla sig för helt svensk då de flesta har spår av 
någon annan kultur eller etnicitet någonstans i sitt släktled. Som en följd av Mazettis uttalanden i 
krönikan fick hon utstå våld och hot och ICA-kuriren fick stänga ner kommentarsfältet på sin 
hemsida på grund av de många hot och yttranden som riktades mot författaren (Mazetti, 2013). 

Begreppet invandrare tenderar att användas för att beskriva en homogen grupp med liknande 
egenskaper. De individer som brukar omfattas av detta begrepp har nödvändigtvis inte särskilt 
mycket gemensamt förutom att de alla någon gång flyttat till Sverige från ett annat land. 
Generaliseringen av invandrares egenskaper och beteende kan upplevas som absurd då språk, 
traditioner och värderingar kan skilja sig avsevärt mellan dessa individer precis som det kan göra 
mellan de ursprungssvenskar som inte omfattas av begreppet invandrare (DS 2000: 43). De los Reyes 
och Kamali (2005) menar att genom en sådan generalisering förbiser man individernas personliga 
egenskaper, erfarenheter och identitet och nedvärderar dessa omständigheter. Svenkhet ses som en 
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överlägsen potition som är eftersträvansvärd för de som inte kan innefattas i benämningen där vissa 
får spela en gästroll i svenkheten genom en svensk uppväxt, språk och deltagandet i svenska 
traditioner samtidigt de som inte engagerar sig i sin svenska omvandling exkluderas ur svenskheten. 
Man menar att antagandet om att invandrare vill bli svenska utgör en markör om den svenska 
positionens privilegier med tillgång till samhällets resurser och maktstrukturer.  

2. Syfte och frågeställningar
Individer med utländsk bakgrund utgör en betydande del av den svenska befolkningen. Denna 
realitet innebär därför att frågor kring identitet, tillhörighet och vem som kan kalla sig för svensk blir 
allt mer aktuella. För att belysa dessa frågor och samtidigt få en ökad förståelse för tankegångarna 
hos en individ med bikulturell tillhörighet. Därmed syftar denna studie till att undersöka hur 
gymnasieungdomar som växt upp med två kulturer reflekterar kring sin identitet och upplevelse av 
kulturtillhörighet i ett samhälle där man tillhör majoritetbefolkningen och en minoritetbefolkning
parallellt.

Detta allmänna syfte är förstås för vagt för att besvara i dess helhet. Därför har syftet preciserats i 
fyra mer avgränsade frågeställningar.

∑ Hur reflekterar och diskuterar ungdomen kring sin identitet och kulturella tillhörighet.

∑ Hur upplever ungdomen att den bikulturella tillhörigheten har påverkat dennes 
identitetsskapande?

∑ Hur hanterar individen frågor och situationer som kan kopplas till tillhörigheten i 
majoritetsbefolkningen och minoritetsbefolkningen?

3. Begreppsförtydligande
Inom den kvalitativa forskningen ska man enligt Blumer (1954, refererad i Bryman, 2009) undvika att 
använda så kallade definitiva begrepp som kan framträda inom den kvantitva forskningen. Han menar 
att man då riskerar att låsa fast synen på den sociala verkligheten till detta begrepp och således 
hindras begreppets nyanser att uppfattas utav läsaren.  Istället menar han att man bör använda så 
kallade sensitiva begrepp som kan fungera som en generell referensram och att man som 
samhällsforskare därmed bör vara medveten om att detta. Därför kan man påstå att de begrepp som 
används inom samhällsforskning ska används för att ge en allmän bild av vad det är forskaren letar 
efter och är därmed inte definitivt. Istället används begreppen som ett verktyg som hjälper till att 
avtäcka de olika former och nyanser som begreppen kan representera. (Bryman, 2009). Med detta 
som bakgrund presenteras ett antal begrepp nedan som kommit att vara centrala under denna studie. 
Dock är dessa begrepp inte entydigt kopplat till den defintion som presenteras i samband med det 
specifika begreppet. Istället är förhoppningen att läsaren ska komma att använda dessa begrepp som 
en allmän representation av vad detta begrepp kan innehålla. De definitioner som presenteras utgör 
därmed ett förslag på definintioner och bör därför inte förstås som en absolut beskrivning av 
bregreppet.  

3.1. Identitet kan definieras som en persons självbild och medvetenhet om sin egen unika individ. 
(Nationalencyklopedin, 2013). Identitetsbegreppet kan ses som allt för omfattande och mångfaldig 
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för att kunna förklaras genom en entydig och specifik definition. Detta då det finns en vid variation
av identitetsbegreppet såsom själv-identitet, social, identitet och kulturell identitet (Hammarén & 
Johansson, 2009). 

3.2. Etnicitet som begrepp kan ses som ytterst komplext enligt Lundström (2007). Historiskt sett 
har begreppet fått kritik för att det inte har applicerats på vita grupper vilket lett till att dessa ses som 
fria från kulturella begränsningar och kulturellt överlägsna de icke-vita. Samtidigt menar man att 
etnicitet riskerar att fokusera på andra former av kulturella relationer, normer och således frånse den 
vita hegemoniska maktstrukturen. Om begreppet knyts allt för hårt till föreställningen om kultur 
riskerar man även att homogenisera grupper som statiska.

3.3. Kultur kan ses som ett allt för vagt begrepp för att kunna specificeras dess innehåll. Idag 
används ofta begreppet som en synonym till etnicitetbegreppet. Kultur kan ses som ett bredare 
begrepp som ändock är en förlängning på etnicitetbegreppet. Begreppet kan beteckna både konst 
och musik men även vanor, regler och värden inom en samhällelig ordning. Därför är även kultur 
fenomen som bör betraktas som existerande på en etniskt-, global- och nationell nivå (Wikström, 
2009)

3.4. Andragenerationens invandrare definieras enligt nationalencyklopedin som en individ 
med en eller två föräldrar som är förstagenerationens invandrare. Individen är född i Sverige eller har 
invandrat innan eller under skolpliktig ålder. (Rakenes, 2013)

3.5. Ursprungsvensk innebär i denna studie de individer som är födda och uppväxta i Sverige och 
som har två stycken Svenskfödda föräldrar. 

4. Särskilda begränsningar
Denna uppsats kommer inte att behandla ungdomar som invandrat till Sverige som tonåring. 
Förklaring till detta är att det är de individer som har växt upp i Sverige men som har erfarenhet av 
ytterligare en kultur som är intressant för forskningsfrågan. Jag har inte heller för avsikt att begränsa 
mig till individer med en särskild kulturell bakgrund utan hoppas uppnå en variation bland mina 
intervjupersoner. Uppsatsen kommer inte heller att behandla frågor angående invandringspolitik. 
Anledning till detta är att det inte är individens åsikter kring det svenska politiska läget som är 
intressant i detta sammanhang utan deras upplevelse av identitetskapandet i Sverige som är av vikt i 
detta sammanhang.

5. Tidigare forskning
Nedan presenteras en rad olika studier som genomförts inom området ungdomar och invandring. 
Alla studier har genomförts i Sverige och kan därmed ge en varierad bild av hur detta 
forskningsområde skildrats av andra författare. Samtliga studier som presenteras är även utföra under 
2000-talet vilket även ger en överblick av det aktuella kunskapsläget inom detta område. 

I en studie av Deniz och Perdikaris (2000) intervjuades ett antal assyriska ungdomar som omfattades 
av benämningen andragenerationens invandrare. I studien framkom att ungdomarna hade svårt att 
integrera den svenska och den assyriska kulturens normer, förväntningar och värderingar eftersom de 
båda kulturerna hade en signifikant position i ungdomens liv. Ungdomarna i studien hade en 
uppfattning om vad som bedömdes vara bra eller dåligt i den svenska respektive den assyriska 
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kulturen. Ungdomarna upplevde att samhörigheten med familjen och släkten var sådant som var bra 
med den assyriska kulturen medan jämlikhet och individens självständighet var sådant som var bra 
med den svenska. Det är vanligt att barn till första generationens invandrare är assimilerade och helt 
införlivade i majoritetssamhällets normer, traditioner och värderingar. Man menar att ungdomarna 
inte upplever en kulturkrock eftersom de växer upp med två kulturer vilket upplevs som naturligt i 
ungdomarnas liv. Samtidigt kan individen uppleva sig ha två identiteter, en som används hemma och 
en annan identitet bland vänner och kamrater. Det är inte ovanligt att individen lever med två 
identiteter som denne känner sig lojal emot. Individen har på detta sätt möjlighet att välja mellan 
dessa två och applicera dem under olika situationer. På samma sätt kan individen välja att framhäva 
eller tona ner sin etniska identitet i vissa kontexter (Deniz och Perdikaris 2000).

I en studie om andragenerationens ungrares språkval och identitet i Sverige och Finland framkom att 
informanternas syn på sin ungerska bakgrund och upplevelse av identitet var mer positiv bland de 
som växt upp med det ungerska språket i hemmet. Även sådana upplevelser som besök till 
hemlandet och social kontakt med andra ungrare var faktorer som informanterna själva uppgav 
påverkat identiteten positivt. Forskaren i denna studie menar att det mest intressanta var att det var 
de som endast hade en förälder som invandrat från Ungern som var de mest positivt inställde till sin 
bakgrund. Informanterna i studien angav att det ungerska språket utgjorde en betydelsefull del i deras 
identitet som ungrare. Vidare angav man även att faktorer som mer karaktäristiska drag till exempel 
temperament, gästvänlighet och artighet och även ungersk mat och kultur var kännetecknande för 
”ungerskheten” (Straszer, 2011). Goldstein- Kyaga och Borgström (2009) menar att språket fungerar 
som ett sätt att inkludera och exkludera människor som är esssientiell för att föra kulturer och
traditioner vidare. Man menar att många ungdomar växlar språk utefter det kulturella sammanhanget 
utan att ägna det en tanke eftersom det är så självklart.  

30 unga andragenerationens invandrartjejer med latinamerikanska rötter intervjuades i en studie av 
Lundström (2007). Begreppet diaspora, alltså att ett folk eller en religiös grupp lever i ett samhälle där 
en annan religion eller folk är dominerande, används här som en teoretisk utgångspunkt för studien. 
Diasporabegreppet är kanske mest använt vid tal om judar som lever i länder utanför Israel 
(Nationalencyklopedin, 2013). Lundströms studie framhåller att de unga tjejernas tillgång till det som 
omgjorts till typiska svenska arenor är en faktor som påverkar omgivningens beteende gentemot 
dem. Huruvida de bor i en förort eller i Stockholms innerstad, som klassas som ett ”svenskt” 
område, är avgörande för hur omgivningens beteende utvecklas i interaktionen med andra. Boendet i 
ett svenskt eller ett invandrarområde utgör därmed en förenande länk i interaktionen med omgivningen
genom att omgivningen ifrågasatte kvinnans tillgång eller placering i det specifika området. 
Kvinnorna uppgav att en invandrare var mindre benägna att diskutera svenskheten med individer 
med utländsk bakgrund utan fokuserade istället på det gemensamma landet eller erfarenheterna.

De undvek i högre grad att diskutera kvinnans tillgång till svenskheten. Svenskarna i sin tur undvek 
istället att framföra frågor om kvinnans invandrarbakgrund. Kvinnorna i studien uppger att genom 
att ha tillgång till de svenska områdena blir deras invandrarbakgrund mindre betydelsefull för 
interaktionen men dock förklara varför de har tillgång till denna betecknande svenska arena. 
Tillgången till de svenska områdena blev således en markör för att påvisa sin svenskhet. Vidare valde 
även kvinnorna att dissociera sig från de arenor eller faktorer som de upplevde kunde kopplas till 
negativa bilder av etniciteten. Ett exempel på detta var att majoriteten av kvinnorna uppgav sig 
undvika salsaklubbar eller latinoställen eftersom de ansåg att salsan och latinomusiken ansågs som 
sliskig och ville därmed inte befatta sig med denna bild av den latinamerikanska tillhörigheten. 
Resultaten av studien visar att tjejerna gör motstånd mot det normativa svenska och de positioner de 
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placerats i och gör anspråk på det svenska. Lundström menar att tjejerna ständigt måste ifrågasätta 
och reflektera över sina försök att inta en svensk position från det utanförskap de förvisats till av det 
normativa svenska. Därigenom ifrågasätter dessa tjejer samhällets maktstrukturer samtidigt som 
integrationspolitiken uppmanar dem att försöka inta en position i det äkta svenska (Lundström, 2007).

I en studie där man intervjuade unga vuxna med kurdisk bakgrund framkom att intervjupersonerna 
upplevde att samhällets bild av kurder som offer och utövare av heders-relaterat våld påverkat dem 
mycket. Kvinnorna i studien uppgav att de ofta fick försvara sig mot frågor om huruvida de var 
under hot från sina fäder eller bröder och omgivningens ifrågasättande över om de borde vistas i 
offentliga miljöer på grund av denna föreställda hotbild. De uppfattade sin situation som att de blivit 
tilldelade en offer-roll i det svenska samhället. Både männen och kvinnorna i studien menade att de 
hade blivit utsatta för det svenska folkets misstänksamhet Enligt författaren till studien har de 
kurdiska kvinnorna i Sverige utvecklat strategier för att undkomma eller undvika den roll de tilldelats 
i det svenska samhället. Man menar att kvinnorna själva inte uppfattar sig som offer trots att det 
förekommer heders-relaterat våld i det kuridiska samhället utan att kurderna motsätter sig det 
identitet-fängelse de kategoriserats till genom generaliserade föreställningar av det kurdiska folket. 
(Eliassi, 2010).

Svenskt medborgarskap garanterar inte nödvändigtvis acceptans som svensk i samhället. Svenskheten
skapas i det vardagliga livet genom att man följer de normer som konstruerats i det svenska 
samhället. Faktorer som namn, utseende och traditioner och kultur var sådant som utsett som viktiga 
markörer för att avgöra svenskheten. Relationen mellan de som beskrevs som svenska svenskar eller 
riktiga svenskar med en nedärvd svenskhet, placerades i en maktposition där svenskarna är värdar och 
invandrare är snarare gäster i det Svenska samhället. Därigenom uppmandes gästerna att ge sig av om 
de inte var tillfreds med de socialt konstruerade reglerna som existerar i det svenska samhället 
(Eliassi, 2010). Begreppet svenskhet fungerar som en identitetskapande arena för andra generationens 
invandrare som man till viss del har tillgång till men som man samtidigt ständigt behöver förhålla sig 
till genom att individen ställs inför kravet att bli svensk samtidigt som man blir ifrågasatt för att vara
svensk (Lundström, 2007).

En tilldelad negativ identitet är inte en identitet till dess att den har internaliserats utav individen 
själv. Således är detta inte en identitet utan en etikett tilldelad av någon annan. Vidare beskrivs att 
identitet är individens tolkning och reflektioner kring sitt liv som internaliseras och ger en 
uppfattning om den egna personen. Man menar att det inte endast är fråga om personens egen 
uppfattning om sitt liv utan även andras uppfattning i den sociala omgivningen som står individens 
nära. Författarna menar att identitetskapandet idag har förändrats som en följd av det allt mer 
globaliserade samhället där kommunikation och valmöjligheter kan ses som allt mer 
gränsöverskridande. Författararna menar att det idag ges uttryck för identitetens och nationalitetens
upplösning som en följd av globaliseringen. Man hävdar dock att globaliseringen snarare bör ses som 
en möjlighet för identiteter att verka gränsskridande och multikulturellt utvecklande som även utgör 
en arena för det nya identitetsskapandet. Idag låter sig inte individer placeras in i fack som det ena 
eller det andra utan man har snarare skapat en tredje identitet där man beskriver sig som både och, alltså 
att man bortser från vi och dem och istället beskriver sig som svensk-turkisk eller svensk-alban etc.
Ungdomar med mångkulturell bakgrund handlar utefter kontext och har lärt sig växla mellan de 
identiteter som de har att tillgå eftersom man inte kan begränsa sin identitiet till endast en tillhörighet
(Goldstien-Kyaga & Borgström 2009).
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Sammanfattningsvis kan denna forskning påvisa komplexiteten i ungdomars identitetskapande samt 
att detta fenomen kan te sitt ytterst olika för de nämnda individerna. Ungdomarna ställs inför 
utmaningen att passa in i ett majoritetssamhälle som de samtidigt åberopas inte tillhöra vilket tycks 
skapa en ambivalens kring den egna identiteten. Vem det är som bestämmer vad och vem som är 
svensk finns det inte heller något konkret eller entydigt svar kring. Dock kan man vara överens om 
att de ungdomar som har deltagit i de ovanstånde studierna, finner alla olika strategier för att hantera 
sin vardag. Med detta inte sagt att de skulle vara missöjda med sin tillvaro. 

6. Teoretiska utgångspunkter

6.1. Den inneboende reflexiviteten och ontologisk otrygghet
Anthony Giddens är en av de sociologer som anses vara mest framstående i frågor om det 
senmoderna samhället i relation till individens identitetsskapande och livsprojekt. Enligt Giddens 
(1999) finns det tre element som utgör grunden i det senmoderna samhället. Ett begrepp som 
används i detta sammanhang och som även utgör det första av de ovan nämnda elementen är det 
som Giddens kallar för urbäddning av tid och rum. Mer precist menar Giddens att det moderna 
samhället kan ses som en skenande värld. Detta fenomen innebär alltså att världen idag är mer 
dynamisk än i tidigare samhällsordningar i den meningen att de sociala förändringar som sker tycks 
vara mer omfattande och hastigare.

I det senmoderna samhället måste individen dagligen ta ställning till en rad till synes små beslut som 
rör vår vardag. Det kan handla hur vi ska klä oss, vilken mat vi ska äta, hur ska vi handskas med vår 
ekonomi? Dessa frågor och beslut besvarar dagligen frågan kring hur individen ska leva sitt liv. 
Vidare kan detta kopplas ihop med frågan angående den sociala aktiviteten och hur detta påverkar 
den enskildes liv då man enligt Giddens (1999) är medveten om det reflexiva bildandet. Man menar 
att individen skapar en bana för sin självidentitet där individen lever sin biografi istället för att endast 
förfoga över densamma. 

Giddens (1999) menar också att man kan betrakta globaliseringen och självidentifiering som två 
poler inom högmodernitetens villkor. Detta då förändringar i det personliga livet kopplas till det 
globalas omfattning och de sociala förhållandenas upphov. Självet och samhället är på grund av 
globaliseringens extension av tiden och rummet förbundna med varandra på en global nivå. De 
förändringar som skett under högmoderniteten påverkar individens självidentitet och dess relation 
med de moderna institutionerna. Självet blir således ett reflexivt projekt där kopplingen mellan 
personlig och social förändring centreras genom den grundläggande dynamiken i vardagslivet. 
Faktorer som tillitmekanismer och riskmiljöerna utgör även de betydande inslag i vardaglivet då 
Självet ständig utforskas och omkontrueras i en reflexiv process. En reflexiv medvetenhet innebär att 
man som människa ständigt måste veta vad man gör och varför man gör det. Detta ifrågasättande av 
det egna livet leder oss vidare in på den ontologiska otryggheten. Till den naturliga inställningen i 
vardagslivet hör bland annat sociala handlingar och samtal. Utifrån dessa aspekter (det vill säga 
interaktionen med andra) kan den ontologiska otrygghetens kaos och desorganiation uppstå. 
Ontologisk otrygghet innebär inte endast ett kaos utan även förlusten av verkligheten hos andra 
människor och tingen. Huruvida en individ kan besvara den enklaste fråga eller kommentar i 
interaktionen med andra, med oändliga möjliga beslut att ta ställning till, innebär en ständig risk att 
ett visst svar eller reaktion kan uppfattas som acceptabelt eller icke-passande. Denna risk förutsätter 
en slags obevisbar gemensam verklighetsram. Med andra ord innebär detta att individen upplever sig 
dela sin verklighet med andra människor. Denna gemenskap förutsätter således en tillit till vardagliga 
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sociala interaktioner och kontexter vilket även gör den gemensamma verkligheten bräcklig och 
sårbar. Individen har i det högmoderna samhället börjat ifrågasätta svaren på de existentiella frågor 
som tidigare ansetts vara självklara, frågor om identitiet, tid, rum och kontinuitet. Dessa frågor 
smular sönder utav skepticismens granskande ögon.

Självidentitieten är det som Giddens (1999) kallar för den fjärde existensiella frågan och som vilket 
han menar förutsätter en reflexiv medvetenhet. Självidentitieten är det som indivividen är medveten 
om inom sitt eget självmedveteande. Genom individens reflexiva handlingssystem, där denne 
ständigt måste ta ställning till små beslut i sitt vardagsliv, skapas, omkonstrueras och bevaras 
självidentiteten och bör därför inte ses som ett reslutat utav individens kontinuerliga handlingar. 
Självidentiteten bör inte heller betäcknas som en mängd utmärkande egenskaper eller drag utan som 
”självet så som det reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi” (Giddens, 1999
s. 68). Att vara en person innebär således inte endast att agera som en reflexiv aktör utan även en 
kunskap om vad en person är i förhållandet till andra samt till självet. Vidare menar Giddens att 
förståelsen kring vad en person egentligen är skiljer sig beroende på det kulturella sammanhanget.
Självidentitetens innehåll varierar utifrån en social och kulturell kontext. Ett namn kan exempelvis 
utgöra ett grundläggande element i en individs biografi som kan ses som betydelsefullt i dessa 
kontexter.  Namn kan på flera sätt fungera som ett utdrag i individens biografi genom att beteckna 
släktskap eller utmärka en ny del i biografin vid ett byte av namn. Frågan om självidentitet innehåller 
förutsättningarna för den biografi som individen skapar om sig själv. Detta anses problematiskt då 
biografin måste innehålla en kontinuerlig uppdatering kring individens intergration med den yttre 
världen som i sin tur är nödvändig för att individen vidare ska kunna interagera med andra.. 

Giddens (1999) kopplar även ihop begreppet ontologisk otrygghet med Goffmans begrepp normala 
framträdanden. Detta begrepp beskriver individens rutinmässiga agerande och aktivitet i den sociala 
världen. Kopplingen till den ontologiska otryggheten ligger här i att individen i vissa situationer kan 
använda ett falskt normalt framträdande, där denne agerar enligt den biografiska rutinen. Med andra ord 
menar man att individen spelar en roll som inte egentligen ger avspegling på dennes självbild eller 
innersta persona. Det bör dock här göras en åtskillnad mellan att individen ibland kan uppleva en 
distans mellan sin självbild och det normala framträdandet inom den sociala kontexten. Individens 
självbild kan ibland anpassas till det sociala sammanhanget och innefattas därför inte i det falska 
framträdandet som Goffman åsyftar. Detta begrepp behandlar snarare den påklistrade persona eller 
falska roll som individen antar och som Giddens menar kan ge upphov till den ontologiska 
otryggheten kaos och ångest. 

Sammanfattningsvis kan man påstå att Giddens framställer självidentiteten som ett individuellt 
ansvar att rekonstruera den egna livsbiografin genom att individen ställer frågor till sig själv. Detta 
innebär således att självidentiteten inte bör ses som frukten av slumpmässiga egenskaper eller som 
något individen inte kan styra över. Istället bör självidentiten betraktas som ett reflexivt projekt där 
individen själv bär det fulla ansvaret för skapandet av sin identitet. En sammanfattning av detta 
utlägg finner vi hos Giddens som säger att ”Vi är inte det vi är, utan det som vi gör oss till”
(Giddens, 1999 s. 95).  

6.2. Självmedvetendet och den generaliserade andre
Den kanske mest framstående personan som kopplas till den symboliska interaktionism är George
Herbert Mead. Detta till trots bör man inte glömma att nämna att det finns flera andra framstående 
personer såsom Cooley och Blumer som gjort betydande insatser som utvecklat den symboliska 
interaktionismen. 
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Medvetandet är det som enligt Mead skiljer människan från djuret då människan handlar istället för 
att reagera. Det vill säga att människan kan utföra vissa handlingar genom sina förväntningar kring 
vad som kommer att ske snarare än att en reaktion utlöses på ett stimuli-respons förhållande vilket 
skulle vara fallet i frågan om djurens reaktioner. Människan har därför ett flexibelt medvetande som 
lämnar utrymme för individen att anpassa sitt beteende utifrån det sociala sammanhanget. Ytterligare 
en företelse skiljer oss från djuren, nämligen jaget. Vi människor kan ömsesidigt uppleva fenomen (att 
vara subjekt) och samtidigt vara medveten om upplevelsen (att vara objekt) vilket utgör essensen i jaget. 
Denna ovan nämnda felxibilitet innebär även att individen har förmågan att reflektera kring specifika 
situationer och således bedöma sina egna handlingar. Denna förmåga att reflektera innebär även 
möjligheten för individen att anpassa handlingar och förväntningar i framtida sammanhang utifrån 
reflektioner kring den tidigare erfarenheten. Det är denna förmåga att kunna reflektera kring den 
egna sig självet och inte endast andra människor (andra objekt) som Mead menar är unikt för 
människan. Individen har förmågan att överta den attityd om sig själv som andra objekt har om hen 
vilket innebär att självmedvetandet blir essentiellt i alla sociala handlingar och kontexter. Sociala 
handlingar innefattar allt som oftast användningen av ett språk. Språket är ett exempel på det som 
ingår i signifikanta symboler, med andra ord föresteelser som vi delar med andra i vår omgivning och 
som möjliggör att en meningsfull kommunikation kan ske mellan två individer (Cuff & Payne, 1982).
Exempel på det som kan ses som signifikanta symboler kan vara specifika ord. Ett ord som i ett visst 
sammanhang eller kontext har en betydelse. Samma ord kan i ett annat sammhang vara fel. Det vill 
säga att det inte är signifikant eftersom den definition vi gjort av ordet inte längre delas av 
omgivningen i den nya kontexten. För att ordet ska kunnas användas i det nya sammanhanget och 
därigenom åter bli signifikant krävs en omdefinition av situationen så att ordet brukas utefter det nya 
sammanhanget (Trost & Levin, 2010). Genom dessa signifikanta symboler erhåller individen förmågan 
att förstå hur de andra objektens attityder, roller och synsätt gestaltas.  Denna förmåga leder oss in på 
Den generaliserade andre som innebär att individen beter sig eller handlar utifrån vad hen uppfattar är 
den generella bilden eller synsättet som de andra objekten har av hen (Cuff & Payne, 1982). Genom 
att individen uppfattar den generaliserade andres (det organiserade samhället eller den sociala 
gruppen) perspektiv på hur man ska bete sig och hur man ska känna (det vill säga samhällets 
internaliserade normer), förvärvar individen detta perspektiv och betrakta sig själv genom detta 
(Trost & Levin, 2010). Detta kan ses som det Cooley (1902, refererad till av Trost & Levin, 2010)
beskriver som the looking- glass self, enkelt översatt till svenska, spegeljaget. Cooleys idé om 
spegeljaget grundas i tanken att människor egentligen inte kan känna den andre på något annat sätt
än genom den konstruerade bild vi fått av denna.  Människor känner därför endast en föreställning 
av människan som vi själva skapat genom interaktionen med denna. För att härleda denna tanke 
vidare till resonemanget kring spegeljaget kan den andres föreställningsvärld internaliseras i vår egen 
och därigenom får vi en egenbild.

6.3. Etnisk identitet och föreställd gemenskap
Teorin kring den etniska identiteten är möjligen inte lika omtalad som vare sig Giddens teori eller 
den symboliska interaktionismen. Ändock återfinns denna teori både hos Cuff och Payne (1982)
samt i en studie kring invandrarungdomars identitetsskapande som beskrivs i avsnittet tidigare 
forskning. Inom båda dessa teorier beskrivs tre aspekter av den etniska identiteten som urspungligen 
har sin grund i teorier kring identitiet (Lange & Westin, 1981). Den första aspekten är en etnisk 
personlig identitet där individen där barnet genom socialisationen växer in i familjens normer och 
värderingar och således den etniska kulturen. Införlivandet av dessa värderingar kommer följaktligen 
att påverka individens omedvetna ego-identitet (Deniz & Perdikaris, 2000). Idén om den etniska personliga
identiteten bygger bland annat kring teorin om den symboliska interaktionismen. Familjen anses vara 
förmedlaren samt även bäraren av den etniska kulturen och utgör därmed även grunden i den etniska 
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kulturens essens, dess normer och värderingar. Genom en socialisationsprocess införlivas en 
subjektiv kultur till barnet under dennes uppväxt. Den subjektiva kulturen innefattar familjens 
normer och värderingar, likaså roller, motiv, uttryckssätt och könsroller. Barnet kommer senare att 
införliva dess normer i sitt omedvetna och utgör därefter en referensram som barnet sedermera
medveten eller omedvetet handlar utifrån (Lange & Westin, 1981). 

Den etnisk sociala identiteten sammankopplas med vilka individen känner samhörigheter med. Det 
handlar om sociala kategorier och individens upplevelse av gemenskap med denna sociala kategori
(Deniz & Perdikaris, 2000). Enligt Lange och Westin (1981) så framställs detta begrepp ibland som 
knutet till externa kategorier och ibland till intern knutna kategorier. Med andra ord defineras den 
etnisk sociala identitiet ibland som en tilldelning av andra objekt men i andra fall som en tilldelning 
av de andra medlemmarna i den sociala kategorin. Den kollektiva etniska identiteten är den som bestäms 
av gruppens kärna och begränsningar (Deniz & Perdikaris, 2000). Den kollektiva identiteten fyller 
behovet av social tillhörighet (som tillgodoses av den grupp man får anse sig vara medlem av) samt 
även behovet av kontiniutet i tiden. Det sistnämnda behovet uppfylls då den ingår i den kollektiva 
biografin genom den länk som denna utgör mellan den personliga identiteten och den kollektiva 
identiten (Lange & Westin, 1981).

Att en individ upplever en gemenskap med sin nation är enligt Andersson alltid föreställd då en nation 
aldrig kommer kunna känna alla nationens medlemmar. Trots detta lever var och en av 
medlemmarna med en tanke om att det existerar en gemenskap genom en djup kamratskap med de 
övriga medlemmarna i nationen. Nationens föreställa gemenskap är ändock avgränsad eftersom 
nationens medlemmar inte föreställer sig att gemenskapens strider över alla gränser och omfattar hela 
mänskligheten utan gemenskapen förhåller sig endast inom de givna gränserna.  Tanken kring att 
tillhöra en enda nationalitet jämställs ofta med individuella särdrag som människan inte kan styra 
över, såsom utseende och föräldraskap (Andersson, 1996).  Idén om svenskheten innefattar en tanke 
om att att vara tidlös och essientell, att det som egentligen stör svenskheten är de andras närvaro i det 
som ska ses som svenkhetens sociala rum. Denna närvaro har dessutom kommit att utgöra ett hot 
mot svenskheten eftersom de andra förknippas med problem och konflikter (De los Reyes och 
Kamali 2005). Gränsen för vilka som ska få ingå i den svenska gemenskapen kan inte ses som 
objektivt fastställd, utan är snarare något som skapats. Den symboliserar inte bara gemenskap, utan 
även vissa privilegier, både materiella och symboliska, för dem som får ingå i gemenskapen. Gränsen 
markerar därför likaväl frågor om hur denna ska skyddas och upprätthållas men samtidigt även ett 
utanförskap för de som inte inkluderas i gemenskapen. Att vara en riktig svensk innebär således att 
man ingår i den gemenskap som får ta del av vissa fördelar. Vidare kan man även tala om symboliska 
objekt, en form av abstrakta markörer som fungerar som ett förbund till den sociala identiteten som 
delas av det svenska eller det icke-svenska. Det är med andra ord den markör som definierar gränsen 
för vilka som får ingå i gemenskapen. Objektet har även förmågan att singularisera (genom att märka 
ut ett enskilt subjekt) och att kollektivisera genom att få människor att enas under olika symboler, 
såsom en nationalsång eller ett släktnamn. Det symboliska objektet abstrakta former påvisas genom 
att gemenskap inte existerar om det inte finns någon symbol för just denna gemenskap. Man menar
att gemenskapen behöver något som får dess medlemmar att känna igen tecken på denna 
samhörighet och som även visar på tillhörighet. Det vill säga att det symboliska objektet delas mellan 
de som ingår i samhörigheten. Vidare spelar det ingen roll hur man beter sig eftersom det symboliska 
objekt står utanför vår egen kontroll då det är förbundet med faktorer som kön, hudfärg, hårfärg, 
kroppsform, dialekt etc vilket ofrivilligt gör subjektet förenat med den symbol som markerar en viss 
gemenskap framför en annan. Författaren menar här att gränsen (det symboliska objektet) för vilka 
som får ingå i gemskapen ständigt förskjuts och är därmed i en mening ytterst bräcklig. Ett exempel
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på detta är att svenskhet inte markeras av ett svensk medborgarskap utan att individen även måste 
bevisa sig vara intergrerad i det svenska samhället och den svenska kulturen (Azar, 2005).

7. Metod

7.1. Val av metod
Den metod som slutligen bedömdes vara den mest lämpliga för denna studie var utifrån en kvalitativ 
ansats. Till skillnad från en kvantitativ metod, som man kan påstå är mer användbar när forskaren är 
ute efter att förklara ett fenomen, är en kvalaitativ metod passande när forskaren eftersträvar att 
förstå ett socialt fenomen snarare än att förklara detta. Vidare kan man även påstå att det i denna 
studie har använts en abduktiv ansats då ingen specifik teori legat till grund för studien även om 
denna innehåller så kallade teoretiska utgångspunkter. Dessa utgångspunkter är emellertid inte 
ämnade att fungera som en form av sanning som ska bekräftas vilket hade varit fallet vid en deduktiv 
ansats (Fejes & Thornberg, 2009). Initialt var det en narrativ metod som valts ut för denna studie 
men denna har senare bedömts vara olämplig. Med detta menas att avsikten inte varit att utföra 
strukturerade intervjuer utan intervjuernas utgång har snarare liknat vad man skulle kunna kalla 
semistrukturerade intervjuer med teman som framställts inför intervjuerna men som inte följer en 
specifik ordning. Denna metod valdes eftersom jag eftersträvat att påverka mina informanters 
utsagor så lite som möjligt och istället låta intervjupersonen själv avgöra vad de tycker är viktigt att 
framhäva i denna studie kopplat till det givna ämnet. Därmed har inte en intervjuguide framställts 
inför intervjuerna utan istället har intervjustolpar konstruerats som kortfattat berör ämnen som 
behandlas under intervjutillfället. Intentionen har därför varit att låta intervjupersonerna berätta om 
sitt liv kopplat till ämnet identitietsskapade och etnisk tillhörighet med spontana följdfrågor till 
individen kring de ämnen som berörts. Det kan därmed uttalas att intervjuerna har behållit en låg 
grad av strukturering (Patel & Davidsson, 2003).

7.2. Urvalsförfarande
Urvalet inför denna studie har skett genom ett så kallat snöbollsurval eller kedjeurval som det även 
kallas. Vid ett sådant urvalsförfarande, tar forskaren kontakt med en individ som denne tror kan 
tillhanda hålla relevanta intervjupersoner eller som i sin tur kan hänvisa vidare till andra individer 
(Bryman, 2009). Vid denna specifika studie tog jag kontakt med en nära familjemedlem som arbetar 
vid en gymnasieskola i en mindre kommun i Sverige. Denna individ tillfrågades därefter om hen 
ansåg sig ha möjlighet att hjälpa mig att finna ungdomar som kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju. Det enda specifika önskemål som egentligen gavs till denna individ angående 
intervjupersonerna var att de skulle vara 18 år fyllda och helst vara födda i Sverige eller ha invandrat 
till Sverige innan skolpliktig ålder. För att få tillfråga ungdomarna ombeddes först ett godkännande 
från rektorn vid skolan. Hen tog kontakt med undertecknad och bad om mer utförlig information 
gällande studien. Efter detta gav hen sitt godkännande för införskaffandet av intervjupersoner vid 
gymnasieskolan. Därmed påbörjade min kontakt tillfrågningen av elever vid gymnasieskolan varpå 
sju individer frågats om att delta i studien.

7.3. Tillvägagångssätt
Min kontakt vid den aktuella gymnasieskolan tog kontakt med ansvarig rektor för att få tillåtelse att 
genomföra studien med elever från gymnasieskolan. Rektorn begärde därefter att få ta del av 
intervjumaterialet för att kontrollera frågornas karaktär. Vid denna förfrågan konstruerades ett 
informationsblad innefattande studiens syfte och tillvägagångssätt samt en beskrivning gällande
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intervjupersoneras rättigheter vid ett eventuellt deltagande i studien. Detta informationsblad
framfördes till rektorn vid gymnasiekolan samt till de tillfrågade intervjupersonerna.

Intervjuerna skedde under en förmiddag i gymnasieskolans lokaler. Ungdomarna hade fått tillåtelse 
av ansvarig lärare att avsätta tid för intervjuerna under lektionstid, vilket uppskattades av både mig 
själv och ungdomarna. Initiellt var avsikten att inte utgå ifrån en intervjuguide med specifika frågor 
utan helt enkelt be intervjupersonerna att berätta om sitt liv. Dock uppdagades det mycket snart att 
detta kunde komma att bli komplicerat. Istället tog beslutet att ställa frågor till intervjupersonerna 
vilket upplevdes som mer passande och enklare för dem att besvara. Vid intervjuerna har inga 
specifika frågor legat till grund utan istället har liknande teman behandlats med varje intervjuperson
(se bilaga 2). Varje intervju har spelats in och transkriberats efter hand. Därefter har en empirinära 
kodning samt analysarbetet tagit vid. Analysarbetet har följt en metod som redovisas i Sauers 
avhandling (2004). Detta tillvägagångssätt redovisas utförligare i avsnittet Empiriredovisning och 
analys.

7.4.Intervjupersoner
Samtliga av de deltagande intervjupersoner faller inom det man benämner som andragenerationens 
invandrare eller att de invandrat till Sverige vid en ung ålder (för vidare beskrivning av detta begrepp 
se avsnittet begreppsförklaringar). En av intervjupersonerna var inte född i Sverige utan kom till Sverige 
vid tio års ålder. Det har ursprungligen inte ingått i studiens syfte att undersöka första generationens 
invandrare. Då denna möjlighet uppstod har ingen rimlig anledning funnits till att intervjupersonen 
skulle uteslutas från studien då det ansågs vara intressant för studiens syfte. Särskilt eftersom en 
variation bland intervjupersonerna trots allt varit önskvärd i denna studie. Jag vill här hänvisa till 
resonemanget om att finna en variation bland intervjupersonerna som kan ge en rikare bild av det 
studerade problemet (Andersson & Ahnlund, 2009).  Samtidigt har det även funnits vissa 
tveksamheter kring det material som producerats utifrån denna informants intervju. Denna 
intervjuperson har inte kunnat svara på vissa av forskningsfrågorna såsom identitetsskapandet under 
den tidiga barndomen i Sverige eftersom hon inte varit bosatt i Sverige. Två av de planerade 
intervjuerna kunde inte genomföras eftersom dessa intervjupersoner inte var tillgängliga under den
tid som var avsedd för intervjuer. Därför har jag varit tvungen att återkomma till samma 
gymnasieskola vid ett senare skede för att utföra ytterligare två intervjuer med två andra individer än 
de två som ursprungligen skulle ha deltagit. Slutligen har fem stycken individer intervjuats inför 
denna studie där tre stycken pojkar och två stycken flickor deltog.

7.5. Tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet
Begrepp som validitet och reabilitet har diskuterats flitigt bland forskare som fokuserar sin forskning
inom det kvalitativa området. Man menar att dessa begrepp oftast kan kopplas till frågor kring 
mätbarhet och om man identifierar samt observerar det man avsett att göra (Bryman, 2009) kan dess 
relevans inom den kvalitativa forskningen ifrågasättas eftersom detta oftast inte är av intresse inom 
området. Det finns vissa forskare som menar att kriterier som extern och intern reabilitet och 
validitet kan omformas och anpassas till att passa kvalitativt inriktade studier. Exempel återfinns där 
man ger en alternativ presentation av dessa begrepp men med en något annan innebörd. Extern 
reabilitet behandlar huruvida studien kan replikeras. Detta upplevs dock som något problematisk då 
man menar att det är omöjligt att till fullo upprepa en social miljö och de sociala faktorer som ingår i 
denna. Ett annat exempel på denna anpassning av begrepp är den interna validiteten. Innebörden av 
detta begrepp kan förstås som en överenstämmelse mellan de teorier som skapas och de 
observationer som forskaren utfört under studien. Detta kriterium kan ses som en styrka i den 
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kvalitativa forskningen men som dock kräver att forskaren närvarar i den sociala gruppen denne 
undersöker under en längre tid (Bryman, 2009)

Trots den korta redovisningen av denna begreppsanvändning i kvalitativ forskning är avsikten att i 
denna studie istället fokusera kring andra alternativa kriterier. Dessa kriterier har uppstått som ett 
förslag att använda sig utav andra kriterier än dem som används av kvantitativt inriktade forskare.
Det första av två grundläggande kriterier som bör nämnas är trovärdighet, ett begrepp som kan delas 
upp i fyra delkriterier. Tillförlitlighet kan ses som ett alternativ till den interna validiteten, överförbarhet
som motsvarar extern validitet, pålitlighet är en motsvarighet till reabilitet och det som beskrivs som 
en möjlighet att styrka och konfimera som kan ses som ett jämfört alternativ till objektiviteten. I denna 
studie kommer fokus att fästas vid de tre första delkriterierna (Bryman, 2009). 

Tillförlitlighet kan ses som ett kriterie som används för att bekräfta att den sociala vrklighet som 
forskaren studerat stämmer med den upplevelse av verkligheten som de som ingår i verkligeheten 
har. Med andra ord så kan man beskriva det som en bekräftelse av att forskarens uppfattning av den 
sociala verkligheten är densamma som de studerades uppfattning. För att kontrollera en studies 
tillförlitlighet kan man använda sig utav respondentvalidering. Detta innebär kortfattat att forskaren 
låter intervjuobjekten kontrollera de resultat som forskaren kommit fram till innan dessa publiceras. I 
denna studie har det insamlade materialet inte kontrollerats av intervjupersonerna. Dock har en 
återspegling samt en sammanfattning av det empiriska materialet skett fortlöpande under 
intervjuernas gång. Avsikten är även att intervjupersonerna kommer att få ta del av det publicerade 
materialet (Bryman 2009). 

Överförbarhet innebär i korthet huruvida en studie kan överföras till andra kontexter eller liknande 
sammanhang vid en annan tidpunkt. Detta sammanfaller med begreppet analytisk generalisering som 
används inom fallstudiemetodiken (Stake, 1995). Enligt Gertz (1973, referad till i Bryman) är det av 
vikt att materialet innefattar tjocka beskrivningar (thick descriptions). Detta innebär att man 
redovisar de specifika detaljer och kontexten i den kultur som studeras. Vidare bör inte heller de 
ungdomar som studerats just för detta projekt ses som unika. Istället kan de resultat som 
framkommit under detta projekt betraktas som företrädare för andra ungdomar med liknande 
bakgrund. Jag vill här hänvisa till Stakes (1995) resonemang kring att göra så kallade naturalistiska 
generaliseringar som skiljer sig från mer förklarande generaliseringar. Då kvalitativa studier sällan 
används för att utgöra en utgångspunkt för att generalisera, då de grupper man studerar ofta är för 
små, menar Stake att man ändå kan göra vissa generaliseringar kring de resultat som framkommer i 
studien. Ett liknande argument kan vi finna hos Kvale (1996/1997) som också beskriver denna typ 
av generaliseringar och som påpekar att människan ständigt gör mer eller mindre spontana 
generaliseringar som utgår från individens tidigare erfarenheter. En annan form av generalisering 
som även beskrivs är den analytiska generaliseringen, följaktligen att man kan göra en generalisering 
där omständigheter kring en situation även kan gälla i ett annat sammanhang. 

Pålitlighet ses som en detaljrik redogörelse för forskningsprocessen för att underlätta att andra
forskare ska få kunskap om hur studien har utförts. Detta innebär således att man redovisar alla delar 
av studien, såsom intervjuer, metod, och analys med mera (Bryman,2009). I denna studie var avsikten 
att redovisa den fullständiga forskningsprocessen och därmed inte utlämna något. Exempel på detta 
är att det även redovisats metod och tillvägagångssätt som initiellt planerats att ta med i studien men 
som inte sedan har sållats bort på grund av diverse hinder i studien. Avsikten med detta har varit att 
försöka ge en detaljrik och fyllig beskrivning av denna studies forskningsprocess.  
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Det sista delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera fokuserar kring att forskaren bör agera i god 
tro. Det vill säga att forskaren bör vara medveten och redogöra för att denna inte kan agera fullt 
objektiv i en studie men att denna inte heller har för avsikt att låta sina egna personliga uppfattningar 
färga studiens utgång (Bryman 2009). I denna studie har detta delkriterie blivit ytterst aktuellt då man 
kan anse att studiens natur är av känslig karaktär. Detta på grund av att frågor kring ursprung och 
etnicitet kan ses som känsliga. Då det även i studien har reflekterats kring frågan att min egen 
etnicitet kan ha kommit att påverka studiens utgång är ett begrundande kring detta av vikt för detta
sista delkriterium vilket kommer att diskuteras i avsnitten Forskningsetiska reflektioner.

8. Analysmetod
Den metod som ja valt att använda är inspirerad från Lennart Sauers avhandling ”Teater och 
utvecklingsstörning” (2004). Sauer använder inte uttryckligen begreppet kvalitativ innehållsanalys 
men tycks i mina ögon likna en sådan metod. Möjligen kan även Grounded Theory ses som en 
inspirationskälla till detta metodförfarande. Vid en användning av Grounded Theory sker dock 
datainsamlingen och analysarbetet parallellt. Exakt hur kodningsprocessen inom GT ska bearbetas är 
något svårbehandlat då det finns en rad olika sätt att utföra detta på. Det gemensamma för denna 
metod är dock att en teorigenerering är det som kodningsarbetet slutligen resulteras i (Fejes & 
Thornberg, 2009). För att återgå till denna studies metod, har det empiriska materialet genomgått en 
granskning och tilldelats en kod som varit av en empirinära karaktär. Det vill säga att koderna inte 
utformats utefter min egna subjektiva tolkning utan istället använt begrepp eller ord som 
intervjupersonerna själva använt. Dessa koder har sedan granskats och kategoriserats till ett mindre 
antal öppna koder eller en så kallad Corecode. Sauer menar att den öppna kodningen syftar till att 
finna begrepp eller teman i materialet Kategoriseringens utfall har gjorts utefter de koder som funnits 
innehålla ett liknande budskap. I denna process har koderna ändrats och således blivit tilldelad en 
mer subjektiv kod som formats utifrån min egen tolkning av kodernas innehåll. Utifrån dessa 
corecodes (öppna koder) har sedan en selektiv kodning skett där några färre subkoder utformats 
utifrån innehållet i kärnkoderna. Dessa koder har även de fått titlar som kan ses som mer subjektiva. 
De båda kodningarna återfinns i Bilaga 1. Syftet med subkoderna är att ge en nyanserad bild av 
kärnkoden som fångar upp dimensioner och aspekter inom kärnkoden. Utifrån detta har fyra teman 
konstruerats som används för att presentera det empiriska materialet. Dessa teman har även fått en 
subjektiv titel som utgår från vad jag upplevt varit de mest utmärkande dragen som förekommit 
under insamlandet av det empiriska materialet och som även kan komma att besvara de aktuella 
frågeställningarna. Dessa teman har därför benämnts; Vem är svensk och vem är invandrare? Att växa upp 
med två kulturer, Gemenskapens vägar samt Det mångkulturella Sverige.

9. Forskningsetiska reflektioner
De forskningsetiska riktlinjer som berörts under denna studie är kopplade till de etiska principer som
idag förvaltas utav Vetenskapsrådet (2002). Detta råd förvaltar sedan 1990 de regler och principer 
som rör forskning inom humanoria- och det samhällsvetenskapliga forskningsområdet. De principer 
som har varit utgångspunkt i denna studie kring det forskingsetiska området har varit samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjadekravet. Samtliga deltagare i studien har informerats 
om dess syfte, hur materialet kommer att användas samt att de har att rätt avbryta sitt deltagande i 
studien när de vill. Gällande konfidentialitetskravet har alla intervjupersoner informerats om att de inte 
kommer att nämnas vid namn i denna studie samt att ort och gymnasieskola inte kommer att 
presenteras. Jag har dock valt att presentera en kortare redogörelse för intervjupersonernas bakgrund 
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då det har ansetts vara betydelsefullt för resultatredovisningen. Intervjupersonerna har informerats 
som att det som uppges i intervjuerna kan komma att citeras och publiceras i studiens resultat. 
Samtliga intervjupersoner har gett sitt samtycke till att citat samt bakgrundsfakta publicerar i 
materialet. Alla studiens deltagare är myndiga. Orsaken till detta urval grundar sig främst i 
gymnasieskolans rektors önskemål om att samtliga deltagare skulle vara 18 år.

Etnisk tillhörighet och identitet är ett ämne om kan uppfattas som känsligt. Då jag inte kommit 
underfund med hur jag ska gå till väga för att finna relevanta intervjupersoner på något annat sätt 
anser jag att det mest ödmjuka sätt att närma sig potentiella intervjupersoner på är att försöka leta i 
min egen närhet. Detta anser jag är det mest etisk korrekta tillvägagångssättet då en annons eller att 
slumpmässigt tillfråga personer som kan tänkas tillhöra gruppen kan uppfattas som kränkande. 

Vidare har jag även innan intervjuerna varit tvungen att uppmärksamma att ämnen som 
intervjupersonen upplever som känsliga har kunnat uppkomma under intervjuerrna. Jag som forskare 
kan inte på förhand veta exakt vilka ämnen intervjupersonerna kommer att beröra under intervjuerna 
men har ändå en avsikt att vara medveten om att dessa situationer kan uppstå. Med känsliga ämnen 
under intervjuerna avser jag inte själva ämnet invandring per se, utan jag åsyftar snarare att 
individerna kan ha erfarit situationer eller händelser som denna kan uppleva vara svår att tala om. 
Vidare måste jag även beakta att intervjupersonerna kan bära med sig traumatiska upplevelser eller 
att någon av deras anhöriga kan bära med sig sådana som kan komma på tal jag har för avsikt att 
beröra intervjupersonernas bakgrund och familjeförhållanden. På grund av dessa argument grundar 
jag bland annat min inledande avsikt att utgå från en narrativ metod då jag inte velat påverka mina 
intervjupersoner utan vill att de själva ska välja ut och berätta det de tyckte var relevant och viktigt 
utifrån det givna ämnet. Då jag inte kunnat erhålla narrativ från mina intervjupersoner utan istället 
utfört semistrukturerade intervjuer fanns det en förhöjd risk att intervjupersonen kan ha känt sig illa 
till mods på grund av de frågor som ställdes. Därför har jag under försökt att inte ställa sådana frågor 
som kan uppfattas som stötande. Efter varje intervju har intervjupersonerna informerats om att de 
kan kontakta gymnasieskolans kurator om behov finns utav detta.  

Inför denna studie har realiteten att intervjupersonerna kan ha kommit att påverkas av studiens syfte 
tagits i beaktning. Huruvida informanterna reflekterat över de frågor som tagits upp i studien innan 
deras tillfrågade deltagande har behandlats i varje intervju. Detta då det ansetts vara betydande att 
känna till hururvida intervjupersonerna reflekterat kring sin identitet innan studiens aktualitet och 
även för att behandla om några nya tankar uppstått vid tillfrågningen. En personlig bekant påpekade 
risken med att internalisera tankar och rolltillskrivning som invandrare hos intervjupersonerna 
eftersom de informerats om studiens syfte innan intervjuerna skedde. Jag har varit medveten om att 
intervjupersonerna kan ha kommit att reflektera kring begreppet andragenerationens invandrare och
att de berörts utav detta begrepp. Denna fråga har behandlats med respektive ungdom under varje 
intervju. Främst för att få en uppfattning om hens tankar och upplevelser kring begreppet 
invandrare. Vidare bör det även tilläggas att detta ämne kan uppfattas som känsligt, då någon av 
intervjupersonerna kan ta illa vid sig om denne benämns som invandrare fastän begreppet är något 
som man inte identifierar sig med. För att ta hänsyn till detta har det under intervjuerna inte används 
några antaganden utöver begreppet andragenerationens invandrare kring vad intervjupersonen vill 
identifiera sig med. Snarare har det eftersträvats att försöka ta reda på intervjupersonens egen 
benämning kring sin identitet och därefter utgå från detta under resten av intervjun. Det har även 
noga behandlats hur intervjupersonen har upplevt att dessa frågor har ställts samt huruvida hen 
tänker kring att ha ingått i en studie av denna karaktär. Det förefaller dock som att ingen av 
intervjupersonerna har tagit illa vid sig av de frågor som avhandlats under intervjun. Inte heller 
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verkar det som att någon känner sig illa berörd av att ha benämnts som andra generationens 
invandrare inför sitt deltagande i intervjun. Istället framkom det att alla intervjupersonerna hade en 
positiv upplevelse av att få delta i studien genom att få framföra sina tankar och reflektioner kring 
ämnet. 

Ytterligare en aspekt som påtalats inför denna studie behandlas av Lundström (2009). Då alla 
intervjupersoner faller inom ramarna för det som i någon form benämns som invandrare har det 
blivit relevant att beakta möjligheten att min egen etniska tillhörighet kan komma att påverka 
intervjupersonera. Eftersom etnicitet och invandring kan ses som känsliga ämnen kan det upplevas 
som kränkande att diskutera dessa ämnen med en individ som inte har liknande erfarenheter som 
intervjupersonen. Vidare bör man även beakta att vissa av frågorna kan upplevas som kränkande 
beroende på vem det är som ställer frågan och därmed kan forskarens egen etnicitet ses som ett etisk 
fråga att ta upp. En annan tanke är att det kan upplevas lättare för ungdomara att diskutera dessa 
ämnen med en individ som bär med sig egna erfarenheter och upplevelser i ämnet. Det har inte 
upplevts som att någon av intervjupersonerna har tagit illa vid sig av de frågor som ställdes under 
intervjuerna. Inte heller tycks de ha blivit negativt påverkade av min etniska tillhörighet. Tvärtom 
upplevs det som att detta var en positiv faktor som snarare underlättade samtalets gång. Detta 
eftersom jag själv faller inom benämningen andragenerationens invandrare. Resonemanget kan 
kopplas till tanken om intervjuareffekten. Detta innebär kortfattat att intervjuarens närvaro påverkar 
intervjupersonen. Detta innebär därmed inte att intervjuaren medvetet försöker att påverka 
intervjupersonen utan det är snarare en egenskap hos intervjuaren som påverkar intervjupersonen. 
En sådan egenskap som anses kunna ha en viss påverkan på intervjupersonen kan vara kön, ålder
eller etnicitet (Bryman, 2009).

10. Resultatredovisning
Inledningsvis följer här en kort presentation kring de fem individer som intervjuats inför denna 
studie. 

Intervjuperson 1. Flicka, 18 år. Född i Sverige. Föräldrarna invandrade till Sverige från Kroatien. Kristen, 
talar svenska och kroatiska i hemmet.

Intervjuperson 2.
Pojke 18 år. Född i Sverige. Pappa är syriansk ortodox, född i Irak men flyttade till 
Libanon som barn. Mamma född i Libanon och är katolik. Talar svenska blandat med 
arabiska i hemmet. Ortodoxt kristen

Intervjuperson 3.
Flicka 18 år. Född i Irak. Invandrade med föräldrar till Sverige på grund av kriget vid 10 
års ålder. Talar endast Kildanska i hemmet. Kristen

Intervjuperson 4.
Pojke 18 år. Född i Sverige. Föräldrar invandrat från Serbien innan kriget. Talar mest 
svenska i hemmet men serbiska med äldre släktingar.

Intervjuperson 5. 
Pojke 18 år. Född i Sverige. Föräldrarna invandrat från Syrien innan kriget. Talar både 
arabiska och svenska i hemmet.

Nedan presenteras de fyra stycken teman som har konstruerats för att strukturera det insamlande 
empiriska materialet. Inom varje tema presenteras även en rad citat som anses understryka kärnan i 
datamaterialet kopplat till det specifika temat. 
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10.1. Vem är svensk och vem är invandrare?
Samtliga intervjupersoner med undantag från en är födda i Sverige. Dock har alla två föräldrar som 
är födda i ett annat land.  De faller därmed inom det som man i Sverige valt att definiera som andra 
generationens invandrare. Trots detta så är det få av de tillfrågade som säger sig identifiera sig med 
begreppet invandrare. Istället tycks det som att ungdomarna upplever att en invandrare egentligen 
inte har särskilt många likheter med deras egen identitet. De anser också att begreppet invandrare bör 
appliceras på de som ännu inte har integrerats i det svenska samhället, som bor i förorter, inte talar 
svenska eller vet hur det svenska samhället fungerar. 

Alltså jag klassar ju en invandrare som någon som kommer hit som inte kan, som inte vet hur det 
svenska samhället fungerar 100 %. Men kommunikationen är ju en viktig bit. Kan man inte tala 
och skriva kan man ju inte säga att man är svensk. (Intervjuperson 5)

Endast en av intervjupersonerna, Intervjuperson 2, som är född i Sverige anser sig inte vara svensk. 
Han uppger att det inte spelar någon roll att huruvida man har ett svenskt pass, svenskt
medborgarskap, talar flytande och ”ren” svenska och är född i Sverige. Dessa faktorer är inte på
något sätt avgörande för hur han ser sig på själv och på sin tillhörighet. För Intervjuperson 2 tycks 
det vara uppenbart att han inte bör se sig själv som svensk. Att det som är ytterst avgörande för hans 
upplevelse av sin egen tillhörighet och identifikation är utseendet. Han menar att han inte ser svensk
ut och att han därmed inte kan kalla sig för svensk. Detta argument samt även faktorer som namn 
tycks vara sådant som ungdomarna upplever som en viktig del av vem man är och som även kan vara 
betydande för huruvida man kan ses som svensk eller invandrare. Ett svenskt namn eller åtminstone 
ett europeiskt klingande namn är av vikt för att bli betraktad som svensk enligt de intervjuade 
ungdomarna. Tre intervjupersoner hade också uppgett att de upplever sig vara svenska. Den ungdom 
som kom till Sverige vid tio års ålder (intervjuperson 3) använder sig istället av begreppet försvenskad.
Hon menar att hon upplever en samhörighet med ursprungssvenskarna, men att det tagit tid att få 
uppleva det, då hon upplevde att språket, som till en början var svårt att behärska, utgjorde en 
betydelsefull del i umgänget med andra svenskar. Hon beskriver att det som varit viktigt i inkludering 
i det svenska samhället framför allt har varit att kunna tala en ren och fin svenska. Samtidigt innebär 
detta även att det uppstår en ångest att prestera och visa att man faktiskt kan för att bli inkluderad. 
Att få kalla sig en viss nationalitet tycks snarare vara något som ska avgöras av de som kan kalla sig 
för helsvenskar. Frågor kring ungdomarnas nationalitet och huruvida de har rätt att identifiera sig 
som svensk verkar vara en fråga som bara helsvenskarna har rätt att ge svar på. Trots att ungdomarna 
upplever sig vara svenskar uppger de att de inte ses som svenskar av samhället. 

Folk sa till mig att ”Du är inte svensk ….”. Men jag känner mig ju själv svensk.(Intervjuperson 4)

Samtidigt tycks de inte heller kunna identifiera sig med medborgare från det land de har ursprung 
ifrån. Anledningen till detta är främst att de inte är uppväxta i ursprungslandet. De uppger att de är 
uppväxta med de seder och vanor som kan ses som typiska med ursprungslandet. Men de gånger de 
varit på besök i detta land upplever de ett utanförskap och en upplevelse av att inte riktigt tillhöra 
just den nationaliteten. Dessa ungdomar möts således av problemet att inte kunna kalla sig varken 
det ena eller andra. Detta då de flesta av ungdomarna uppger att de inte riktigt kan identifiera sig med 
”svenskheten”. De upplever sig vara annorlunda i Sverige, men annorlunda även i sitt ursprungsland. 

Jag känner mig ju inte som Kroat när jag är där. Jag känner mig svensk. Och när jag i Sverige så känner 
jag mig som en kroat. Så jag vet inte riktigt vart jag passar ihop än.(Intervjuperson 1)
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Intervjuperson 1 är född i Sverige men vill ändå inte kalla sig själv svensk. Hon uppger dock 
samtidigt att hon inte heller identifierar sig som invandrare. Det tycks därför yttra sig så att 
ungdomen inte kan identifiera sig med varken den svenska kulturen eller en identitet som invandrare. 
Hon har på detta vis skapat sig sin egen identitet som varken eller. Intervjuperson 1 uppger att hon 
istället brukar kalla sig för invandrarsvensk. Denna tanke förekommer i samtliga intervjuer.

Ja jag känner mig svensk men ändå inte. Man kommer ju aldrig att vara en helsvensk för någon. Jag är född 
i Sverige jag har samma förutsättningar, men jag har det där andra, bakgrunden (Intervjuperson 5)

Det ovanstående citat bör dock inte ses som ett uttryck av sorg eller orättvisa. Tvärtom så uppger 
ungdomarna att deras ursprungskultur utgör ytterst en viktig del i deras identitet. Ingen av 
ungdomarna uppger sig vilja vara utan sin kultur. De ser det som en speciell del av sig själv som de 
inte behöver dela med det svenska samhället, som gör dem speciella och skiljer dem från 
svenskheten. En av ungdomarna framhäver denna tanke såhär.

Det är en identitet för mig. Det är jag. Jag ska liksom aldrig glömma bort att jag är Irakier och att jag har 
en bakgrund, jag har varit med om grejer.(Intervjuperson 3)

Samtliga ungdomar menar att de aldrig upplevt att den bikulturella tillhörigheten har varit en nackdel. 
De menar att de upplever sig ha ett bredare perspektiv, ett annat synsätt på sin omgivning och på 
samhället som de inte delar med svenskarna. Man talar om att man upplever sig besitta något 
speciellt. De har fler erfarenheter och lättare att anpassa sig till nya situationer. Anledning till denna 
insikt är att ungdomarna upplever att de måste anpassa sitt beteende för att kunna passa in i det 
svenska samhället. De antar olika roller beroende på situation eller kontext, upplever sig vara med 
flexibla och kunna anpassa sig till olika miljöer.  

Sammanfattningsvis innehåller detta tema att ungdomarna tycks ha vissa svårigheter eller en viss 
ambivalens kring sin egen tillhörighet. Man upplever sig på ett sätt vara inkluderad i svenskheten och 
rättigheten att få kalla sig svensk, men med vissa reservationer. Det tycks vara så att flera av 
intervjupersonerna på något sätt hamnar i ett gränsland där de varken kan kalla sig det ena eller det 
andra. 

10.2. Att växa upp med två kulturer
Funderingar kring sin identitet och att försöka ”hitta sig själv” kan ses som något tämligen normalt 
under ungdomsåren, vilket också beskrivs utav intervjupersonerna. Det dessa individer lyfter fram är 
att de under sin uppväxt har ställts inför utmaningen att även försöka hitta sin tillhörighet. Flera av 
intervjupersonerna uppger att de under sin barndom upplevt situationer som de senare kopplat till 
sin bikulturella tillhörighet. 

Jag kommer ihåg när jag kom hem från dagis en gång och jag trodde liksom att alla pratade samma språk. 
Jag kommer ihåg att jag började prata kroatiska och ingen förstod mig (Intervjuperson 1)

Dock innebär inte detta nödvändigtvis att intervjupersonerna upplever det som något negativt. 
Tvärtom så verkar dessa situationer fungera som ett positivt minne i reflektionen kring 
identitetsskapandet. Där tankar kring den egna identiteten tycks påbörjas tidigt hos dessa ungdomar. 
Idéer om vart man passar in, vad som skiljer individen själv från ursprungssvenskarna tycks ha varit 
vanligt förekommande hos ungdomarna under deras uppväxt. Under de tidiga tonåren verkar 
samtliga intervjupersoner ha ”provat på” att anta en roll som de anser vara ett typiskt beteende för 
invandrare. 
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När man gick i grundskolan så betedde man sig som en ”riktig invandrare”. Alltså om någon frågade ”var 
kommer du ifrån?”, Ja jag är från Syrien” fast man är född i Sverige.(Intervjuperson 5)

Ungdomarna menar att de anser att detta har varit en naturlig del i deras identitetskapande. Det vill 
säga att de provat en roll för att se om den passar. De roller som de framhävt som mest aktuella är 
till exempel (med intervjupersonernas egna ord) ”den roliga invandraren”, att bryta och lyssna på 
”gangsta-rap” och att vara ”blatte”. De anser att förändringar som skett i deras identitetskapande kan 
kopplas till den enkla frågan om mognad. Att de med åren har insett att de tillhör det svenska 
samhället och att de därmed anser att de har rätt att vara sig själva. Dessa ungdomar är som sagt 
uppväxta med en annan kultur i sitt hem och ska samtidigt passa in i det svenska samhället som råder 
utanför hemmets väggar. I hemmet talar man ett annat spåk, har ett annat beteende, normer och 
värderingar och även en annan matkultur. Intervjupersonerna uppger att de upplever att både 
föräldrarna och dem själva har blivit ”försvenskade” under åren från den tidiga barndomen till den 
aktuella tidpunkten för intervjuerna. Det talas allt mer svenska i hemmet och maten i hemmet har 
även den förändrats till mer typiskt svenska rätter. Föräldrarna utgör självklart en stor del i 
ungdomarnas rådande hemkultur. Ungdomarna anser att de även kan se en förändring i föräldrarnas 
beteende och förhållningssätt till den svenska kulturen. 

Jag tror att ju mer och ju längre och längre vi bodde eller bor i Sverige desto mer släpps tyglarna och 
ju mer tas den Svenska kulturen in. Pappa är nog nästan mer svensk än vad jag är och jag är 
liksom född och uppväxt här (Intervjuperson 1)

Förutom att ungdomarna kan se förändringar i matkulturen och språk upplever de även att 
föräldrarna har börjat internalisera vissa av de svenska normerna inom familjen. Vissa av ungdomara 
har varit vana vid att vissa områden i den svenska kulturen inte är lika accepterande inom famijens 
egna kultur. Relationer mellan killar och tjejer är ett sådat exempel som ungdomarna har framhävt 
som en tydlig skillnad i ursprungskulturen och den svenska kulturen. Ungdomarna menar dock att ju 
längre familjen har varit bosatt i Sverige börjar en mer accepterande attityd mot till exempel 
relationer att framträda. Särskilt tjejerna framhäver att de upplever att föräldrarna har antagit en mer 
accepterande attityd mot den svenska synen på relationer mellan tjejer och killar i ung ålder samt 
även klädseln bland tjejerna. Flickornas föräldrar har tidigare påpekat att man inte ska klä sig på sätt 
som framhäver den kvinliga kroppen.

10.3. Gemenskapens vägar
Paradoxalt nog verkar dessa ungdomar ändock identifiera sig med begreppet invandrare trots de 
tveksamheter de har om detta begrepp. Flera gånger använder de formuleringen vi invandrare eller 
svenskar är under intervjuerna. Det förekommer med andra ord ett uttalat vi och dom- bruk under 
intervjuerna.  Flera av dem uppger att de inte anser sig vara ivandrare, främst eftersom de är födda i 
Sverige och har växt upp i det svenska samhället. Ändock används invandrarbegreppet för att befästa 
vi mot dom under intervjuerna. Det används för att särskilja dem som anses vara de riktiga svenskarna 
mot individen själv. Vidare använder ungdomarna även meningar som vi invandrare eller vi blattar för 
att tala om likheter eller situationer som man menar att endast de som kan ingå i denna ”grupp” kan 
förstå. Samtidigt markerar ungdomarna tydligt att ordet blatte inte bör användas av någon som inte 
har något utländskt ursprung, i vilket detta ord skulle komma att bli ett skällsord och därmed 
uppröra ungdomarna. Ungdomarna påtalar under intervjuerna att upplevelsen av gemenskap är 
ytterst svårfångat. De upplever att de har en stor gemenskap med den utländska kulturen. Detta då 
det ofta råder en kollektivistisk anda inom den egna kulturen medan det svenska samhället präglas av 
en stark individualism. 
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Allt är byggt på gemenskap, man ska vara mycket med släkten, seder och vanor och så repeterar sig årligen. 
Många svenskar firar tex inte ens jul, eller påsk och sånt. Dom känner liksom att det inte är värt något. 
Men vi ser det ju som ovärdeligt. Därför måste vi fira högtiderna tillsammans. (Intervjuperson 4)

Alla intervjupersoner framhäver att familjen och släkten är det som skiljer dem mest från 
ursprungsvenskar. De menar att de prioriterar familjens normer, värderingar, seder och vanor på ett 
helt annat sätt än vad de anser att det svenska samhället gör. Något som också är ytterst 
framträdande i frågan om familjen är intervjupersonernas reaktioner kring respekten mot familjen, i 
synnerhet i fråga om barnens respekt mot föräldrarna, något som de anser skiljer sig markant inom 
den egna kulturen mot den svenska. Ungdomarna talar om att de känner en plikt att på något sätt 
återgälda sina föräldrar. De menar att föräldrarna har gjort stora uppoffringar för att de ska få växa 
upp i ett land som Sverige där ungdomar har fler möjligheter än i ursprungslandet. 

Mina föräldrar har lämnat allting bara för att komma hit. Och leva från noll och bygga sig uppåt bara för 
att vi ska få leva i ett bra land utan problem och utbilda sig på ett bra sätt. (Intervjuperson 3)

Vidare menar intervjupersonerna att de vill föra vidare denna gemenskap till sina egna barn. De 
hoppas alla att deras barn ska lära sig det egna språket och planerar även att bevara sina seder och 
traditioner. En del av intervjupersonerna ser bevarandet och arvet av den egna kulturen som en 
skyldighet mot sina föräldrar. Andra menar att det är upp till deras barn huruvida de vill ta del av 
ursprungskulturen, men att de samtidigt skulle uppleva en besvikelse om deras barn inte vill vara en 
del av denna. Att bevara kulturen och att även ungdomarnas egna barn i framtiden ska vara en del 
av denna framhävs som mycket betydelsefullt för ungdomarna. De ser detta som en möjlighet att 
dela något speciellt i from av språk och kultur med sina barn, som de inte behöver dela med 
ursprungssvenskarna. För att fortsätta kring gemenskap påtalades även en fråga om osynliga koder 
och regler mellan de som ungdomarna ansåg vara invandrare och dem själva. Ungdomarna 
framhävde att de själva ingick i invandrarbegreppet och att de har särskilda regler sinsemellan som 
inte existerar i relationen med ursprungssvenskarna. En intervjuperson menar att man är förpliktigad 
att välja ”rätt sida” och att detta är invandrarnas. En annan ungdom menar att det råder ett 
antagande att man som invandrare ska umgås och hålla ihop. Att det existerar en upplevelse av 
samhörighet bland invandrare och därigenom även ett antagande om att man ska umgås.
Ungdomarna menar att det man delar med andra individer med ett utländskt ursprung är att man 
ofta tänker i samma banor. Man menar att man ofta delar normer och värderingar kring familjen och 
även vissa traditioner och seder. De anser på detta sätt att det i flera fall kan vara lättare att umgås 
med de som har utländsk bakgrund än med ursprungssvenskar eftersom det råder en underförstådd 
förståelse för den egna kulturen. De menar dock inte att de inte kan känna en gemenskap med 
ursprungssvenskarna. Ungdomarna menar att de upplever en gemenskap med ursprungssvenskar 
samtidigt som de inte gör det. Likaväl som det finns fenomen inom den svenska kulturen som 
upplevs vara oförståeligt för ungdomarna, finns det vissa företeelser i den egna kulturen som 
ursprungssvenskarna aldrig kan förstå. 

Som när jag hade min 18 års fest, då hade jag bjudit massa av mina svenska kompisar. Då stod vi och 
dansade på vårt sätt. Och dom tyckte att det var helt…. Dom hade ju aldrig varit med om något sånt!
(Intervjuperson 5)

Upplevelsen av att känna gemenskap tar sig således uttryck på flera olika sätt i dessa ungdomars 
tillvaro. De upplever att denna känsla både grundar sig i umgänget men även i tanken om 
gemensamma erfarenheter och upplevelser. 
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10.4. Det mångkulturella Sverige
Det svenska samhällets syn på mångkultur håller på att förändras, det är alla intervjupersoner eniga 
om. De menar att du upplever att det är lättare att ha en utländsk bakgrund idag än vad det varit 
tidigare. Det svenska samhället har vant sig vid att det idag existerar en mängd olika kulturer inom 
det svenska samhället. Ungdomarna anser att det är ytterst viktigt att alla individer respekterar 
varandra och accepterar det svenska samhället och ordningen oavsett ursprungsland. De uppger att 
de upplever sig ha samma förutsättningar som en ursprungssvensk. Dock talar de samtidigt om 
fördomar mot invandrare och en oro inför framtiden. De menar att de ofta möter situationer i 
vardagen som grundar sig i vissa antagande om invandrare. 

Bor du i hus …?”. ”Eh ja det gör jag”. ”O fan jag trodde att du bodde i lägenhet”. Dom menar liksom en 
sak, att jag är blatte och då ska man bo på högsta våningen med parabol på balkongen, du vet det där.
(Intervjuperson 4)

Ungdomarna menar att dessa situationer ofta grundar sig i föreställningar om invandrare. Hur man 
som invandrare tvingas förklara situationer som ursprungssvenskarna inte behöver hantera. Till 
exempel som var man kommer ifrån och när man flyttade till Sverige. Dock verkar inte ungdomarna 
uppleva dessa frågor som störande, utan tvärtom. Det tycks som att de finner en viss komik i 
ursprungssvenskarnas nyfikenhet. Att ha fördomar är dock inget som ungdomarna reserverar endast 
för ursprungssvenskarna. De menar att de själva också gör vissa antaganden om 
ursprungssvenskarna. Att de ibland kallar dem för ”Svennar” och retas med att säga att någon är ”en 
riktig Svensson”. De gör även antaganden om att det ska finnas fördomar riktade mot dem. 
Fördomarna blir därmed på något sätt ömsesidiga enligt intervjupersonerna.

Men, det kan vara som en ursäkt i skolan. Om man till exempel har gjort en jättebra uppgift och lämnar in 
den till läraren och får ett dåligt betyg. Då tänker man ”fan ett dåligt betyg för att jag är invandrare”, det är 
mycket sånt. (Intervjuperson 5)

Just skolan tycks ändå ha varit en arena där flera av ungdomarna upplever sig ha blivit utsatta för 
särbehandling eller diskriminering. Bland killarna framkommer det att de upplever att lärare ofta 
förutsätter att de ska vara stökiga eller inte sköta sig under lektionen. De menar att en klasskamrat 
som är ursprungssvensk inte blir bemött på samma sätt under samma förutsättningar som dem 
själva. En av tjejerna uppger istället att hon upplevt sig blivit särbehandlad genom att hon fått 
sympati för sin utländska bakgrund av sina lärare. Sympati som hon inte eftersträvat. Hon menar att 
hon upplever sig ha fått bättre betyg än sina svenska kamrater, betyg som grundat sig i ett slags 
medlidande i att hon skulle ha svårigheter med det svenska språket. Detta till trots att hon är född 
och uppväxt i Sverige och menar att hon bemöta på samma sätt som de ungdomar som inte har 
någon utländsk bakgrund. Ungdomarna påpekar att det inom skolan ofta finns förutfattade meningar 
kring deras beteende eller prestation som kan koppla till tankar om deras ursprung. En fråga som 
kommer att bli allt mer aktuell i det mångkulturella Sverige. De återkommer till resonemanget kring 
att namn och utseende är faktorer som trots allt kommer att kunna utgöra ett hinder för deras 
framtid i arbetslivet. Vissa av ungdomarna har redan erfarenheter av särbehandling i sitt 
arbetssökande som har kopplats till att de har haft ett icke-svensk klingande namn. De har fått möta 
situationer där arbetsgivaren sagt att de inte vill anställa någon som de behöver bearbeta språket med. 
Trots att individen är född i Sverige och talar flytande svenska. Ungdomarna upplever således att de 
behöver kämpa hårdare än sina svenska klasskamrater då de menar att de behöver ha bättre meriter 
att visa upp än sina svenska kamrater vid till exempel arbetssökandet. Detta då betyg och kunskap 
kan komma att utgöra en fördel i deras arbetssökande då de menar att deras namn kan utgöra ett 
hinder.  De menar att de finns en viss press att visa upp att man talar bra svenska för att minska 
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risken att blir särbehandlad. Vissa upplever också en viss oro över sitt framtida arbetssökande. 
Samtidigt är alla eniga om att Sverige håller på att förändras. Att man i flera yrken eftersträvar en 
bredd och variation bland sina anställda vilket de ser som ytterst positivt. 

Sammanfattningsvis verkar det som att ungdomarna upplever svårigheter att veta vad man egentligen 
får och inte får kalla sig själv. Vissa av intervjupersonerna har konstruerat ett eget namn som de anser 
passar den tillhörighet de identifierar sig med medan andra inte vill kalla sig det ena eller andra. Dessa 
ungdomar påpekar också att de dels har ett annat förhållningssätt till sin omgivning och de som 
inkluderas i denna men även att de upplever sig bli bemötta annorlunda än ursprungssvenskar i olika 
sociala situationer. 

11. Tolkning och Analys
I analysen av det framkomna materialet har utgångspunkten varit att koppla materialet till de 
teoretiska utgångspunkter som tidigare presenterats i studien. Den slutliga analysen har strukturerats i 
tre stycken enheter som presenterar de företeelser som ansetts vara framträdande i studien. 

11.1. Ambivalens och osäkerhet
Under denna studie har varit ungdomarnas syn på sin egen etniska tillhörighet varit ytterst 
framträngande . Det tycks vara så att det råder en viss ambivalens kring huruvida man egentligen får 
kalla sig svenskar eller inte. Flera av ungdomarna uppger att de känner att de är svenskar då de är 
uppväxta i Sverige och delar alla de egenskaper som man kan kalla för svenska. Ändock påpekas det
faktum att man ofta blir tilldelade en etnicitet som icke-svensk av de som kan kalla sig för
ursprungsvenskar. Då detta faktiskt verkar påverka ungdomarnas identitet och den bild de har av sig 
själva kan man koppla detta till den symboliska interaktionismens resonemang kring spegeljaget 
(Trost & Levin, 2010). Detta då ungdomarna berättar att de inte ses som svenskar av det svenska 
samhället och att de således blir osäkra på att kalla sig för svenskar, eller åtminstonde att jämställa sig 
med urspungssvenskarna. För att bygga vidare på detta resonemang kan man även hänvisa till den 
generaliserade andre (Cuff & Payne, 1982). En intressant aspekt i denna studie är ungdomarnas syn och 
användning av invandrarbegreppet. Samtliga av de ungdomar som är födda i Sverige har som tidigare 
nämnt inte ansett sig vara invandrare och betraktar inte heller sin familj som invandrare. Ändå
används detta begrepp mycket flitigt under intervjuerna. Sammanhanget i vilket de används är de när 
ungdomarna vill markera en skillnad mellan sig själv och svenskar men också för att påvisa likheter 
mellan sig själv och andra med utländsk bakgrund. Huruvida detta ska ses som att ungdomarna ändå 
identifierar sig med begreppet invandrare eller om det kan hända snarare är ett verktyg för att 
beskriva sitt reflekterande under intervjuerna är svårt att avgöra. Men då detta trots allt tycks brukas 
för att markera gränsen mellan gemenskap och icke-gemenskap kan man likafullt hävda att detta kan 
ses som en markör för svenskheten samt även hur dessa ungdomar upplever gemenskap i det 
svenska samhället. Precis som Azar (2005) beskriver kan både ungdomarnas bruk av 
invandrarbegreppet ses som ett symboliskt objekt, vilket kommer att fungera som en gräns som 
markerar vilka om inkluderas och exkluderas ut ur gemenskapen. På samma sätt kan man se 
diskussionen av vissa ord som ses som mer passande för antingen invandrare eller svenskar. Enligt 
Azar (2005) bör man betrakta det symboliska objektet som flexibelt och även som mycket skört. 
Gränsen för de som får eller inte får ingå i gemenskapen utgår ofta från ting som individen inte kan 
kontrollera. Det som ses som det viktigaste är att indviden är införstådd med det svenska samhällets 
ordning och även att denne ska följa detta. Då detta trots allt kan handla om sammanhang och att det 
egentligen inte finns någon exakt mall för hur det svenska samhället fungerar, förutom de normer 
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och värderingar som kan ses som osynliga regler existerande i samhället. Innebär detta att gränsen 
för det symboliska objektet är svårtytt (Azar, 2005). 

Det finns en skillnad i ungdomarnas beteende vilket utgår ifrån det sammanhang de befinner sig i.
Umgås man med invandrare beter man sig på ett visst sätt men om man umgås med svenskar beter 
man sig på ett annat. Man upplever att man besitter en flexibilitet i att anpassa sig till nya situationer 
och sammanhang. Ungdomarna använder sig därmed av det beteende som de tror är det mest 
passande. Ungdomarna beskriver att de alla har en annan referensram gällande normer och 
värderingar utifrån sin egen kultur vilket skiljer dem från svenskar. Detta kan ses som ett resultat av 
den etniska personliga identiteten (Deniz 6 Perdikaris, 2000). Ungdomarna menar att då införlivat
föräldrarnas normer och värderingar och gjort dem till sina egna fungerar denna referensram som en 
markör för hur de skiljer sig från svenskar men även som symbol för vad som förenar dem med 
andra med utländsk bakgrund. Den etniska sociala identiteten kan ses som en omedveten känsla av 
samhörighet som existerar inom en grupp. Det är kärnan av gemenskap som binder ihop en grupp 
och ger dem en känsla av ha något gemensamt. För att koppla detta till det empiriska materialet vill 
jag här referera till att samtliga ungdomar sade sig vilja föra sina seder och vanor vidare till sina egna 
framtida barn. De menade att detta självklart inte är något de själva kan styra över eftersom de måste 
ta hänsyn till barnets egen vilja av att ta del av den egna kulturen. Men samtidigt uppstod 
uppfattningen att det kulturella arvet var en mycket betydelsefull del i ungdomarnas kultur. De menar 
att det är ytterst betydelsefullt för dem att kunna föra vidare denna uppevelse av gemenskap och 
samhörighet och dela detta med sina egna barn. Samtidigt menar de att det ligger på deras ansvar att 
föra sin kultur vidare då de är de som är förmedlaren till sina barn precis som deras föräldrar var det 
för dem (Lange & Westin, 1981)

11.2. Otrygghet
Att bete sig på ett sätt som inte ses som det rätta i ett sammanhang innebär således att ungdomen 
riskerar att uteslutas. För att tydliggöra detta kan vi ta exemplet kring bruket av ordet blatte. Detta ord 
kan ses som ytterst laddat, beroende på vem det är som brukar det. Detta ord är signifikant då den 
som brukar det måste dela samma uppfattning som resterande i omgivningen kring ordets betydelse. 
Det vill säga att om en svensk använder ordet blatte kan det ses som icke-signifikant om det används 
för att beteckna en samhörighet mellan svensken och en invandrare. Åtminstonde om individen med 
utländsk bakgrund upplever att detta ord inte bör användas av svenskar då det inte existerar en 
samhörighet genom just detta specifika ord med den ursprungsvenske individen. Begreppet används 
för att beteckna vilka som kan inkluderas i denna grupp och vilka som inte tillhör den. Det är endast 
de som frivilligt identifierar sig med begreppet som får bruka det. Om detta ord skulle brukas av 
någon som inte ses som berättigad att ingå i denna grupp omvandlas det till ett skällsord och är 
således fel i sammanhanget. Om begreppet används av en person som individen upplever 
samhörighet blir ordet åter signifikant (Trost & Levin, 2010). Ungdomarna framhäver att blatte är 
ord som används för att påvisa en samhörighet vilket också kan betraktas som en markör för att 
påvisa den etniskt sociala identiteten. Att därför identifiera sig med ordet blatte och att använda det som 
en markör för en social grupp innebär således att det fyller behovet av att uppleva en social 
tillhörighet (Lange & Westin, 1981). Att kunna uppleva en social tillhörighet kan ses som ett otryggt 
arbete för individen. Särskilt då man ständigt möter hindret att inte fullt ut kunna kalla sig svensk. 
Det innebär alltså att ungdomarna som intervjuats inte helt kan uppleva den sociala tillhörigheten 
som svensk. Samtidigt verkar de ändå inneha en full rättighet att identifiera sig som invandrare.

Dessa ungdomar lever med två kulturer vilket innebär att de lever med ännu fler möjliga val och 
beslut i sitt vardagsliv. Ungdomarna ställs inför samma utmaning som de andra individerna i 
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samhällsordningen. Nämligen att skapa och omkonstruera sin egen livsbiografi. Ändock finns det må 
hända ännu fler val och vägar för dessa ungdomarnas möjliga biografi än bland de som kan kalla sig 
för urpsungssvenskar. De ungdomar som intervjuats inför studien sa sig dagligen mötas av andra 
normer och värderingar som kan ses som kopplade till den utländska kulturen men måste samtidigt 
även förhålla sig till de normer och värderingar som råder i majoritetssamhället. Centralt i denna 
studie har varit att det tycks som att ungdomarna behöver utarbeta vissa förhållningssätt och 
strategier i det svenska samhället. Något som inte tycks vara lika nödvändigt för 
ursprungssvenskarna. Ungdomarna har en förmåga att anpassa sig till det umgänge de befinner sig i 
och är även mycket väl medvetna om att det en justering av beteendet sker. De möts också av att de 
behöver förhålla sig till den egna kulturens normer och samtidigt bemöta det svenska samhällets 
normer och värderingar och hantera dessa ibland motsägelsefulla budskap. Det kan därmed anses te 
sig att dessa ungdomar kan löpa en större risk att utsättas för den ontologiska otrygghetens ångest.
Individen bär det fulla ansvaret för bildandet och omkonstrueringen av den egna livsbiografin. Detta 
sker, som tidigare nämnt, genom att individen dagligen tar beslut som lämnar avtryck i dennes 
livsbiografi, hur än till synes små belsut det må vara. När man lever med två olika kulturer innebär 
detta att man inte endast har det svenska samhällets normer och värderingar att förhålla sig till. Man 
har även lika många val och beslut att göra kring den egna kulturen. Detta som i sin tur innebär att 
individer med en bikulturell tillhörighet kan ha en ännu större repetoar av möjliga val som berör 
dennes livsbiografi (Giddens, 1999). Samtidigt tycks det också vara uppenbart att dessa ungdomar 
även kan möta fler hinder i skapandet av sin livsbiografi. Ett exempel som framhävs är oron inför 
arbetssökandet och arbetslivet. Dock menar ungdomarna själva att detta inte ska ses som en mur, 
utan istället som att de möjligen behöver kämpa hårdare än sina ursprungssvenska kamrater.

11.3. Namnets betydelse
Ungdomarna menar att deras identitet och förhållandet till andra är sådant som de ständigt 
reflekterar över. Orsaken till detta har varit att de bemötts av frågor som uppstått utifrån namn eller 
utseende i interaktionen med andra individer. De menar att namnet och utseende är en väldigt viktig 
del av deras identitet. Precis som Giddens (1999) resonerar kan namn fungera som en väldigt viktig
markör i individens livsbiografi då det kan symbolisera både en kultur såväl som släktskap vilket är 
områden som ungdomarna framhävt som viktiga i deras livs (Giddens, 1999). De menar att det vore 
otänkbart att byta till ett mer svenskklingande namn då namnet är viktigt för deras identitet.

Namnets betydelse visas också i frågor om gemenskap det vill säga att ha ett namn som låter mer 
svenskt eller åtminstone europeiskt klingande betraktas som en markör som underlättar att komma 
in i den svenska gemenskapen. Ett namn som inte låter svenskt eller europeiskt kan således även 
utesluta ungdomarna från vissa sammanhang och priviligerier. Ett exempel på detta var att 
ungdomarna ansåg att en individ med ett icke-europieskt klingande namn inte kan arbeta som 
svenskalärare och undervisa i det svenska språket. De menar att namnet fungerar som en symbol att 
inte fullt ut ingå i svenskheten och att man därigenom inte heller är berättigad att utföra vissa 
handlingar eller aktiviteter (Azar, 2005). Intressant nog verkar det som att ungdomarna anser att det 
är faktorer som de själva inte kan råda över, som sitt namn eller hudfärg som kan innebära att man 
blir ansedd som svensk eller inte. Ett beteende går alltid att förändra och kan således göra det lättare 
genom att följa det beteende som förväntas nämligen att bete sig som en svensk. Hur man beter sig 
som en svensk framkommer inte under intervjuerna. 

Precis som en av ungdomarna påpekade så är det inte tillräckligt att ha ett svenskt pass eller ens att
vara född i Sverige för att kunna kalla sig svensk. Han och även de andra ungdomarna menar att det 
som är avgörande för svenskheten är hur införlivad man är i den svenska kulturen och det svenska 
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samhället. Det finns således inga garantier att du kan kalla dig svensk vare sig du är född i Sverige 
eller inte. Det är beteendet som avgör vart svenskheten existerar (Azar, 2005). Detta kan dock ses 
som ytterst paradoxalt då ungdomarna å ena sidan hävdar att det är beteendet som är viktigt för vem 
som är svensk, samtidigt som de betonar att beteendet i många avseenden inte har någon betydelse 
för huruvida de blir betraktade som svenskar utav det svenska samhället. 

12. Avslutande diskussion
För att föra en diskussion kring studien kan man anse att den innehåller vissa styrkor, såsom 
variationen bland intervjupersonerna då alla har olika tidigare erfarenheter från olika länder och 
kulturer. Det har även eftersträvats att ge läsaren en så detaljerad bild av studiens tillvägagångssätt 
och process. De svagheter som man kan diskutera är det låga antalet intervjupersoner. Dock har 
avsikten inte varit att generalisera studiens reslutat utan istället få en ökad kunskap och förståelse för 
det studerade fenomenet. Det vill säga ungdomarnas upplevelse av att växa upp i ett bikulturellt 
samhälle. Syftet med denna studie var som tidigare nämnt att undersöka hur gymnasieungdomar som 
växt upp med två kulturer reflekterar kring sin identitet och upplevelse av kulturtillhörighet i ett 
samhälle där man tillhör majoritetbefolkningen och en minoritetbefolkning parallellt. Den tidigare 
forskning som presenterats i studien visar att ungdomar med utländsk bakgrund ofta producerar ett 
eget förhållningssätt eller strategi för att hantera vardagen i majoritetssamhället. Vidare har det också 
påpekats att ungdomar med utländsk bakgrund skapar en slags egen identitet som är intetdera eller 
både och.  I denna studie har likande strategier uppenbarats bland ungdomarna. Man aktar sig för att 
kalla sig det ena eller det andra bland ursprungssvenskarna men tycks samtidigt ha en viss (om än 
något diffus) bild av sin tillhörighet och identitet. 

Identitetskapande bland ungdomar kan ses som en väldigt viktig och framstående del i ungdomens 
uppväxt. Om än något omedveten då det sällan händer att individen själv medvetet och 
strukturerande analyserar sitt identitetskapande i nuet. Snarare verkar det om att det är enklare att 
blicka tillbaka och reflektera kring detta skapande i efterhand. Att finna sin plats eller uppleva att 
passa in är troligtvis något som alla ungdomar ställs inför under sin uppväxt. Att växa upp med två 
kulturer kan må hända underlätta eller komplicera. Det kan dock ses som att dessa ungdomar 
förhåller sig till det svenska samhället på ett annat sätt än urspungsvenskar. Man har å ena sidan 
samma rättigheter som en svensk, men tycks samtidigt inte våga anta dessa rättigheter eller friheter. 
Om detta beror på att man ändå inte vill se sig inneha samma rättigheter som en svensk eller inte kan 
vara svårt att säga. Någon som kan kalla sig ursprungssvensk skulle troligtvis inte åta sig tradioner 
och seder från en kultur som denne inte har någon som helst koppling till. Även fast vi självklart i 
dagens moderna samhälle kan se vissa inspirationer från andra kulturer i vår vardag, såsom yoga, mat 
från olika kulturer och så vidare. Skillnanden i detta förfarande är dock att de som intervjuats i denna 
studie faktiskt har en tydlig koppling till det svenska samhället. Trots detta upplever de sig bli 
särbehandlade och i vissa fall exkluderade från områden som är ytterst viktiga i en individs liv. 
Samtidigt upplever de att de i många fall och situationer blir inkluderade. Alla intervjupersoner har 
svenska kompisar och upplever sig ha lika lätt att umgås med urspungsvenskar som med invandrare.

De resultat som framkommit i studien kan peka på relevansen för detta ämne inom fältet socialt 
arbete. Frågor kring etnicitet och kultur är inte självklart inom det sociala verksamhetsområdet som 
man kan tro. Då ungdomar med utländsk bakgrund är en växande grupp i det svenska samhället kan 
det som oerhört betydelsefullt att inneha en grundläggande förståelse för vilka frågor som kan vara 
aktuella för ungdomar med utländsk bakgrund. Sammantaget kan man konstatera att det i dagens 
Sverige existerar en debatt kring den växande mångkulturen och dess påverkan på och av det svenska 
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samhället. Bakom denna debatt finner vi de individer som trots allt är de som utgör det 
mångkulturella i Sverige. Debatten tenderar att betrakta dessa individer som en enda stor grupp som 
alla har liknande egenskaper och beteenden. Därmed glöms individen bort. Därför kan det vara 
viktigt att framhäva de individer som ofta beskrivs som en enda homogen kategori. 
Tillvägagångssättet för detta bör kanske snarare vara genom ett mer personligt perspektiv där dessa 
ungdomar faktiskt får stiga fram och säga sin egen mening kring sin upplevelse av att växa upp i ett 
majoritetssamhälle. Eftersom dessa ungdomar ställs inför något annorlunda utmaningar och 
frågeställningar under sin uppväxt, frågor som trots allt faktiskt kan skilja sig från de som existerar 
hos ursprungssvenskar, kan det tyckas vara väldigt aktuellt att fortsätta studera detta ämne. Med detta 
som bakgrund, samt de resultat som genererats kan man påstå att etnicitet och kultur är ett ämne 
som i allra högsta grad bör inkluderas i det sociala arbetets verksamhetsfält. 
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Bilaga 1
Hej!

Mitt namn är Daisy Laporte. 

Jag studerar just nu termin 6 på socionomprogrammet vid Umeå universitet. För närvarande utför 
jag en studie kopplat till min C-uppsats där jag vill undersöka hur ungdomar som omfattas av 
benämningen andra generationens invandrare skapar sin identitet i ett majoritetssvenskt samhälle. 
Studien syftar inte till att diskutera politiska åsikter, belysa rasism eller främlingsfientlighet. Det 
är ungdomarnas identitetsskapande och förhållande till att växta upp med två kulturer som är 
intressant för mitt ämne.  Eftersom detta ämne kan upplevas som känsligt för deltagarna i studien 
eftersträvar jag att respondenterna ska vara 18 år. Alla intervjupersoner kommer att informeras 
om studiens syfte och användning och kommer även att vara konfidentiella vid studiens 
publicering. Det är endast jag själv som kommer att ta del av de uppgifter som framträder genom 
intervjuerna. Samtliga intervjupersoner kommer även att informeras om att de har rätt avbryta sitt 
deltagande i studien när de vill samt att de har rätt att kontrollera sina uppgifter som angetts till 
studien. Även gymnasieskolan kommer att vara konfidentiell i denna studie samt den kommun 
som intervjuerna utförs i. 

Angående intervjufrågorna kommer jag att utgå från en narrativ metod. Detta innebär att jag inte 
kommer att ställa specifika frågor till min intervjuperson eftersom jag vill att de själva ska avgöra 
vad de tycker är viktigt att framhålla kopplat till det givna ämnet. Jag hoppas därmed att 
intervjuerna kommer att omformas till livsberättelser snarare än en intervju. Jag har dock vissa 
ämnen som jag vill få reda på kopplat till mitt ämne för att kunna besvara min forskningsfråga 
var på vissa följdfrågor kan komma att bli aktuella beroende på vad intervjupersonen berättar i 
intervjun. 

Forskningsfråga

Denna studie syftar till att undersöka hur gymnasieungdomar som växt upp med två kulturer 
reflekterar kring sin identitet och upplevelse av kulturtillhörighet i ett samhälle där man tillhör 
majoritetbefolkningen och en minoritetbefolkning parallellt.

Vid frågor om studien är du välkommen att kontakta mig via e-post.

Daisy.Pettersson@gmail.com

Vänliga hälsningar, 

Daisy
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Intervjustolpar

Bakgrund, ålder, familjesituation, (föräldrars etnicitet, syskon). Född i Sverige eller inte? När 
kom man till Sverige? 

Den andra kulturens närvaro-språk i hemmet, mat, sociala nätverk under uppväxten

Tankar och reflektioner under uppväxten kring sin etnicitet i förhållande till svenskar
T.ex. utseende, språk, matvanor, traditioner, värderingar.

Förändringar under uppväxten i tankar eller handlingar

Tankar kring skillnader och likheter i kulturerna.

Positivt eller negativt med två kulturer?

Vad känner man sig som? Svensk, annat, blandning, båda?

Kulturen är oviktig/viktig för den upplevda känslan av vem man är

Vad innebär ordet invandrare för ungdomen- tankar kring det

Omgivningens behandling eller bemötande mot individen skillnader och likheter mellan svenskar 
och andra kulturer

Situationer där man upplever att frågor kring kultur eller identitet blir framträdande.

Berätta om en situation där du känt att din tillhörighet blivit påtaglig, Tex om du någon gång känt 
dig som ”en riktig svensk eller inte känt dig som en ”riktig svensk”

Kan du berätta om en situation eller erfarenhet där du upplevt att du blivit särbehandlad eller 
diskriminerad på grund av din etnicitet. Det behöver inte vara fråga om främlingsfientlighet eller 
rasism utan kan vara vad som helst egentligen. 

Framtid- rädslor, förväntningar, arbete, familj (Föra kulturen vidare) osv. 
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Kodschema

CORECODES

Identitet och självbild

Reflektioner kring jaget

Den identitetskapande processen

Ursprung

Samhället

Känslan av gemenskap

Det kulturella uttrycket i vardagen

SUBCODES
Gränsland
Kultur är identitet
Rolltagande
Att vara riktig

Flexibel och anpassningbar
Fler perspektiv
Vem är svensk
Vem är invandrare

Osäkhet
Hitta sin plats
Införlivandet av normer

Familjen
Arvet
Upplevelser i familjen
Heder och stolthet
Bevarandet av kulturen

Fördomar
Mångkultur
Acceptans
Utseende och namn

Möjligheter och begränsningar

Osynliga regler
Förståelse och oförståelse
Föra kulturen vidare
Traditioner och språk
Kollektivism

Språk och traditioner
Umgänget
Normer och värderingar
Kontraster och hantering


