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Sammanfattning: Syftet med vår uppsats är att belysa identiteten och den kulturella tillhörigheten hos 

andra generationens invandrare. Vi vill belysa deras syn i fråga om identitet, integration och omgivning. 

Kvalitativa intervjuer har utförts för att få svar på våra frågeställningar och tre personer från Malmö samt 

två personer från Skellefteå och en person från Piteå har ställt upp på denna undersökningen. Dessa 

intervjuer har sedan analyserats och diskuterats med inspiration av essentialismen, konstruktionismen samt 

den postkoloniala teoribildningen. Utöver dessa inriktningarna ligger fokus på identitet och 

identitetsskapande teorier eftersom en stor del av syftet med studien är att belysa hur intervjupersonerna ser 

på sin identitet. Intervjupersonerna har alla gemensamt att de föddes och växte upp i Sverige samt att de har 

minst en förälder med utländskt bakgrund. Intervjupersonerna blev tillfrågade en rad olika frågor som 

granskades efteråt med hjälp av olika teoretiska utgångspunkter. Slutsatserna blev att andra generationens 

invandrare skapar tillhörighet tillsammans med familjen. De ser sig själva som integrerade svenska 

individer. 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund och förförståelse 
 

 
Sverige är ett land som under de senaste decennierna har haft stor invandring (Boguslaw, 2012). Detta har 

gjort Sverige till ett mångkulturellt land med många invandrare. 2012 fanns det ca 1,4 miljoner utländskt 

födda individer i Sverige (Statistiska central byrån, 2012). I svensk politik diskuteras invandrarens 

integrering in i det svenska samhället men även invandrarnas barns integrering diskuteras. De så kallade 

andra generationens invandrare, det vill säga barn som är födda i Sverige men har en eller två föräldrar från 

ett annat land, växer upp med dubbel kulturella och nationella tillhörigheter. Med en, eller två, tillhörighet i 

hemmet och en annan utanför hemmet kan det uppstå en krock mellan föräldrarnas kultur och den svenska 

kulturen. 
 

 
Darvishpour och Westin (2008) ifrågasätter hur stora våra valmöjligheter att “välja” vår etniska identitet 

egentligen är. Detta är en klassisk sociologisk fråga, men också en filosofisk och existentiell fråga. Faktum 

är att i dagens svenska samhälle blir vi ofta tillskrivna våra etniska identiteter av omgivningen, till exempel 

som svensk, invandrare eller flykting. Enligt författarna påverkas inte bara vår självuppfattning av detta, 

utan också våra möjligheter och levnadsbetingelser. Det de slutligen kommer fram till är att valfriheten, om 

inte skenbar, åtminstone är av motsägelsefull karaktär.  
 

 
Om detta gäller även för en “vanlig svensson”, hur påverkar det då andra generationens invandrare? De 

som redan står med foten i två olika kulturer och själva kan ha svårigheter att identifiera sig. Hur påverkas 

de av att omgivningen tillskriver dem en etnisk identitet? En etnisk identitet som de själva kanske inte har 

upptäckt än. Eller en etnisk identitet som de själva inte vill ha? 
 

 
1.2 Problemformulering 
Grunden till varför vi valt att skriva om andra generationens invandrare och deras kulturella identitet är för 

att en av oss som skriver själv är invandrare och den andra har en nära släkting som är invandrare. Vi 

funderade om barn till invandrare känner sig svenska eller inte. Därför riktar vi in oss på andra 

generationens invandrare då de har en eller två utländska föräldrar samt att de själva är födda och uppvuxna 

i Sverige. I ett samtal diskuterade vi om det är så att barn till invandrare känner sig mer svenska i Skellefteå 

än de barn till invandrare i Malmö gör. Därför ska vi nu undersöka andra generationens invandrares 

identitet och kulturella tillhörighet. Problemet med en sådan undersökning är dock att en persons identitet 

och känsla av kultur och tillhörighet är fenomen som är svåra att fånga. 
 

 
1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att belysa identiteten och den kulturella tillhörigheten hos andra generationens 

invandrare. Vi vill belysa deras syn i fråga om identitet, integration och omgivning. 
 

 
1.4 Frågeställningar 
1.Hur ser andra generationens invandrare på sin tillhörighet? 
2.Hur ser andra generationens invandrare på sin egen integration? 
3.Påverkar omgivningen hur andra generationens invandrare identifierar sig? 
 

 
1.5 Avgränsningar 
När vi bestämde oss för ämnet på vår undersökning funderade vi om barn till invandrare känner sig svenska 

eller inte. Eftersom att undersökningen skulle bli för stor om vi valt vår målgrupp som barn till invandrare. 
Valde vi i ett försök att smalna av undersökningen att rikta in oss på andra generationens invandrare. Vi 

ansåg det mest intressant att undersöka dem då de växer upp med olika kulturella bakgrunder eftersom de 
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minst en  förälder med utländskt bakgrund. Samt att de själva är födda och uppvuxna i Sverige. Vi valde 

dessutom att intervjupersoner mellan födda mellan 1986 och 1993 på grund av riskerna med för stor ålders 

skillnad skulle ge oss en otydlig undersökning med analyser över olika generationer. Detta var inte vårt 

syfte. 
 

 
1.6 Begrepp 
I följande avsnitt förklarar vi de begrepp som vi har använt i uppsatsen. Vi har haft olika svårigheter när det 

gäller användningen av dessa begrepp då de kan betyda olika saker. Beskrivningen av begreppet är den 

versionen vi valt att använda oss av.  
 

 
Andra generationens invandrare. Vi börjar med att definiera invandrare enligt rapporten: Begreppet 

Invandrare (2000) definieras invandrare som människor som är födda utomlands och invandrar till Sverige. 

Barn som är födda i Sverige men har en eller två föräldrar från ett annat land kallas för andra generationens 

invandrare. 
 

 
Tillhörighet. Den etniska identiteten som avser att individen tillhör en etnisk grupp är vad som kallas för 

tillhörighet. En grupp som innehar samma kultur som omfattar språk, seder, traditioner, ras och/eller nation. 

Dessa komponenter växer individen upp med och har därmed lärt sig dem (Wikström, 2009). 
 

 
Integration. Grunden inom integrationsbegreppet är att en individ ska anpassas in i ett majoritetssamhälle. 

Hur integrationen sker eller vad det räknas som i det här fallet varierar beroende på rådande 

integrationspolitik. Integration skall inte förväxlas med kulturell assimilation där det sker en ensidig 

anpassning till majoritetssamhället, vilket innebär att påtvinga vad som uppfattas vara svensk kultur på 

invandrare (Integrationsverket, 2004). Rådande Integrationspolitik menar att målet med 

integrationspolitiken är att invandrare ska ha: ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund” (regeringskansliet, 2013). 
 

 
Hybriditet. Wikström (2009) skriver om att hybriditet är blandat ursprung, blandade tillhörigheter och 

blandade blandade uttryck för detta. Det innebär en en syn där etnicitet och kultur alltid varit blandade. Att 

monoetniska och monokulturella tillhörigheter bör inte talas om i en så komplex värld vi har idag 

(Wikström, 2009). En positiv inverkan av att vara hybrid kan vara att individens internationella identitet 

känner att den inte behöver stå i motställning till en etniskt identitet. Istället anpassar identiteten sig till 

sammanhanget och sammanlänkas på olika sätt. Ena stunden kan individen känna tillhörighet med 

västerländskt kultur och i ett annat identifiera sig med kultur med rötter från Latinamerika (Goldstein-

Kyaga & Borgström, 2009). 
 

 
Kultur. Ordet kultur är ett dynamisk ord som har många betydelser samt tolkningar. Wikström (2009) 

skriver att kultur är ett av de få mest komplicerade orden i det engelska språket. Ordet kultur är ett centralt 

begrepp i de olika vetenskaperna; naturvetenskapen, humaniora samt samhällsvetenskapen. Ännu 

komplicerat blir begreppet då ordet kultur kan innebära olika uttryck av kultur så som konst, musik, vanor, 

regler, biologiska jäsprocesser och samhälleliga värden. Sedan finns det olika kulturer; etniska, nationella 

samt globala. Begreppet kultur har använts sedan upplysningens tid och framåt men då som motsatsen till 

barbari; nämligen civilisation. Ett modernt sätt att definiera kultur inom ett etnologiskt avseende är ”Kultur 

är en grupp människors gemensamma regler, värden och symboler.” (Wikström, 2009) 
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1.7 Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer några tidigare undersökningar som gjorts inom området. Dessa valdes ut på 

grund av deras relevans till vår undersökning och presenteras här i kronologisk ordning med den äldsta 

undersökningen först. 
 

 
År 1998 undersökte Maria Borgström åtta latinamerikanska ungdomars sociokulturella identitetsutveckling. 

Undersökningen presenterades i boken ”Att vara mitt emellan”. Borgström använde sig av 

levnadsberättelser för att undersöka hur dessa ungdomar uppfattar sig själva, står i relation till samhället 

och vad de uppfattar som väsentligt i sin sociokulturella identitetsutveckling. Borgströms resultat är att 

dessa ungdomarna känner en ambivalens gällande tillhörighet. Samt att språket har en stor betydelse i 

identitetsutvecklingen 
 

 
Nidal Khalil och Marianne Kittel undersökte hur andra generationens invandrare upplever sin identitet i 

Sverige samt om samhället, omgivning och modersmålet har någon påverkan på deras identitet. I 

undersökningen ”identitet okänd” från 2001, undersöks åtta andra generations invandrare mellan åldrarna 

18-32 via kvalitativa intervjuer. Urvalet var väldigt blandat men alla intervjupersonerna var födda i Sverige 

men hade föräldrar med utländskt bakgrund. Resultatet av undersökningen var att de hade svårigheter att 

svara på vilket som var hemlandet och var de hörde hemma. De kände sig som utlänningar i Sverige men 

som svenskar utomlands. 
 

 
Karen K. Dion och Kenneth L. Dion (2004) undersöker om det finns skillnader beroende på vilken 

generation invandrare man är och vilket kön man har finns. De kommer fram till att bland de respondenter 

som var andra generationens invandrare uppstod skillnader mellan könen när de försökte förstå och hitta sin 

etniska identitet och hur beteende mönster såg ut. Kvinnorna jobbade mer med dessa två komponenter än 

vad männen gjorde. Andra generationens invandrare (kvinnor och män) avvek dock inte från en tredje 

komponent av deras etniska identitet, de var stolta och kände närhet till sin etniska, kulturella grupp. 
 

 
Colette Sabatier genomförde år 2007 en kvantitativ studie:”Ethnic and national identity among second 

generation immigrant adolescents in France: The role of social context and family”. Syftet med 

undersökningen är få förståelse om generella processer vilka generellt omger etniska grupper. 365 andra 

generationens ungdomar svarade på enkäter genom intervju. Utöver ungdomarna, genomfördes intervjuer 

och enkät undersökning med deras föräldrar också. Undersökningens resultat var att föräldrarna bidrar 

positivt till både en etnisk samt en nationell identitet. Det fanns dessutom skillnader mellan bidragande 

faktorer mellan mödrar och faddrar.   
 

 
”Hur andra generationen invandrare upplever integration” heter undersökningen som gjordes av Eden 

Zekarias, år 2011, Stockholms universitet. Zekarias undersöker hur andra generationens invandrare 

upplever sin integration samt vilka mekanismer som varit avgörande respektive bristfälliga för att 

möjliggöra denna integration. Genom kvalitativa intervjuer undersöktes åtta andra generationens invandrare 

mellan 18 och 33år. Ett av urvalskraven var att samtliga intervjupersoner ska ha bägge föräldrar från ett 

land utanför Europa. Resultaten av undersökningen blev att andra generationens invandrare har lättare att 

integrera sig in i det svenska samhället om de är uppvuxna i Sverige. Integrationen är möjlig men 

intervjupersonerna upplever den som svår att uppnå då de känner att de blir särbehandlade av etnisk 

svenskar. Det bristfälliga blir att de aldrig blir fullt ut accepterade av svenskar. 
 

 
Deslandes, Trudeau, Rivard och Lemoyne (2012) har i en kvalitativ studie undersökt hur viktigt miljön runt 

barnet är för andra generationens invandrare under uppväxt. De har sett till livsstilar, hur deras familjer, 

skolor och andra miljöer bidrar till barnets anpassningsprocess. De kommer fram till att föräldrarna (mest 

mödrarna) har störst påverkan på barnets matvanor, medan skolorna och lärarna har möjlighet att utveckla 
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den fysiska aktivitet, spåkinlärning och skapandet av vänner. Barnen erkänner att deras lärare uppmuntrar 

och hjälper dem att utveckla sin livskvalitet, men återkommer sedan till föräldrarna har störst påverkan. 
 

 
”Self-perceived integration of immigrants and their children” är en undersökning som utfördes år 2012 av 

Zheng Wu, Christoph M. Schimmele och Feng Hou. Genom en enkät studie undersökte Wu, Hou och 

Schimmele kanadensiska individers upplevelse av tillhörighet till Canada och om det finns någon skillnad i 

hur de olika generationer anpassar sig. Resultaten dem får fram är att generationen inte påverkar 

upplevelsen av social integration. Faktorerna som har signifikant påverkan gentemot invandrarna och andra 

generations invandrarna var geografiska men mestadels socioekonomiska. Deras resultat påvisade att det 

finns en tendens att ju fler generationer som går desto mer känner, barnen till invandrarna, sig mer 

kanadensiska och anpassar sig mer och mer till den kanadensiska sociala livet. 
 

 
1.8 Redovisning av sökmotorer, sökord mm. 
Under undersökningens gång har vi använt oss av sökmotorn Socindex (EBSCO) för att finna 

vetenskapliga artiklar (som går att finna på Umeå universitets hemsida), eftersom vi ansåg det vara lättare 

att finna internationella artiklar om andra generationens invandrare än genom svenska sökmotorer. Här 

använde vi oss av sökord så som: Imigrant, second generation, children, identity identification, Sweden, 

assimilation, integration,. För sökning av de litterära källorna har vi använt oss av både Malmö högskolans 

bibliotek och Skellefteå Campusbiblioteket. Där vi sökt både på databasen men också tagit hjälp av 

personal för att hitta relevant litteratur. 
 

 
2 Metod 
2.1 Val av datainsamlingsmetoder 
Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod vilket innebär att vi har en induktiv syn på förhållandet 

mellan praktik och teori – teorin genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten (Bryman, 

2011).Tyngden på studien ligger alltså på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Vi har också använt oss utav böcker och vetenskapliga 

tidskrifter för att få en bra faktabaserad grund för läsaren att ta del av innan de får läsa den mer djupgående 

och personliga delen som är intervjuerna.  
 

 
2.2 Urval 
Vi har valt att använda oss av ett målinriktat urval eftersom vi hade vissa krav på intervjupersonerna som 

deltog (Bryman, 2011). De skulle vara mellan 20-30 år, vara uppvuxen i Sverige, ha en eller två föräldrar 

från ett annat land (Dock inte Norden) och de skulle bo i Skellefteå, Piteå eller Malmö eftersom att vi 

kommer att befinna oss på dessa platser under undersökningens gång. 
 

 
Efter detta användes ett bekvämlighetsurval (detta innebär att vi själva valt ut vilka personer vi ska 

intervjua) då intervjupersonerna befann sig i vår vänkrets eller är vänners vänner (Bryman, 2011). 

Nackdelarna med vårt urval kan uppstå genom att intervjuerna påverkas på grund av vår bekantskap med 

intervjupersonerna. Det är osäkert om de utvalda intervjupersonerna liknar den bakomliggande 

populationen där resultaten ska tillämpas. Studien kan dessutom anses som mindre generaliserbar, det vill 

säga att studiens resultat inte går att implementera på alla populationer som liknar vår. Fördelarna med ett 

bekvämlighetsurval, nämligen tillgängligheten, att det underlättade vårt arbete och sparade oss tid.  
 

 
Vår urvalsram skapades genom att vi själva valde ut personer i vår bekantskap som är andra generationens 

invandrare. Vår urvalsram bestod av sex ungdomar, tre män och tre kvinnor. De är mellan 20 och 27 år 

gamla. Samtliga är födda i Sverige och har en en eller två föräldrar som är från ett annat land.  Vi har valt 

att intervjuat sex stycken andra generationens invandrare för att få en djupare förståelse för deras syn på sin 

egen tillhörighet i fråga om identitet, integration och omgivning. 
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Om man jämför vårt urval med till exempel ett obundet slumpmässigt urval, vilket är ett 

sannolikhetsteoretiskt urval från en population på så sätt att varje enhet i populationen är lika sannolik att 

bli dragen (Bryman, 2011). Så skulle förmodligen det urvalet få studiens slutresultat att anses vara mer 

genererbart än vårt målinriktade och bekvämlighetsurval kommer att vara. Syftet med vår studie är inte att 

göra den så genererbar som möjligt utan att undersöka och få förståelse för hur andra generationens 

invandrare ser på sin identitet och tillhörighet.  
 

 
2.3 Bortfall 
En av våra sex tilltänkta intervjupersoner föll bort. Personen i fråga trodde att han klassades som andra 

generationens invandrare, men medan intervjun utfördes visade det sig att detta inte stämde eftersom hans 

mor kom till Sverige genom adoption som liten. Detta innebär att intervjupersonens mor är (invandrare 

men eftersom hon växte upp i Sverige med svenska föräldrar och har då fått endast erfara svensk kultur blir 

det så att hon är väldigt svensk av sig) andra generationens invandrare och hennes son som vi intervjuade 

klassas som svensk. 
 

 
2.4 Tillvägagångssätt 
En av oss som skriver är själv invandrare och den andra har en nära släkting som är invandrare. Vi 

funderade om barn till invandrares känsla för tillhörighet påverkas av föräldrarnas härkomst. I ett samtal 

diskuterade vi om det är så att barn till invandrare känner sig mer svenska i norra Sverige än de barn till 

invandrare i södra Sverige gör. Detta var våra generella frågeställningar som vi började arbeta med studien 

utifrån (Bryman, 2011). Vi skrev sedan ett PM för att få en bild av hur vi ville lägga upp vår studie (Bilaga 

1). Detta PM granskades sedan av en handledare som kom med synpunkter och konstruktiv kritik vilket 

ledde till att vi gjorde vissa ändringar på PM:et. Vi valde sedan ut lämpliga personer att intervjua för 

studien. Vi valde att intervjua personer i Skellefteå, Piteå och Malmö eftersom det är där vi kommer att 

befinna oss under undersökningens gång. Sedan skapades en intervjuguide som bestod av tre huvudfrågor, 

sju kategorier och 43 underfrågor (Bilaga 2). Intervjuerna är semistrukturerade då en intervjuguide 

skapades som grund för hur intervjuerna lades upp. Intervjuguiden följdes inte alltid strikt då frågorna inte 

alltid passade in på intervju personen eller då vi ville utveckla vissa frågor. Vi har valt att göra kvalitativa 

intervjuer för att genom intervjupersonernas berättelser studera på djupet.  
 

 
I början av samtliga intervjuer informerade vi om de etiska kraven vi förhåller oss till samt att vi frågade 

om det gick bra att spela in intervjun. Detta gjordes både muntligt och genom att de fick läsa ett A4:a blad 

(Bilaga 3) som de fick behålla. Intervjuerna började med att vi återigen informerade vad som skulle 

undersökas och sedan ställdes frågorna enligt intervjuguiden. Det förekom dock att vissa frågor plockades 

bort eller lades till på grund av att de inte passade in eller för att vi ville ställa följdfrågor på 

intervjupersonens svar. Intervjuerna avslutades med att vi klargjorde hur den insamlade informationen 

kommer att användas. 
 

 
Insamling av fakta från litteratur och vetenskapliga artiklar samlades sedan ihop, där vi tolkade och 

sammanfattade den fakta som vi ansåg var relevant för vår studie. Efter att ha fått en djupare inblick i 

ämnet gjordes de sex semistrukturerade intervjuerna. Dessa intervjuer transkriberades och efter det valdes 

viktiga citat ut ur intervjuerna enligt innehållsanalysens riktlinjer. Efter detta moment kopplade vi teori och 

data för att komma fram till resultat och slutsatser om vår studie. 
 

 
2.5 Ansvarsfördelning 
Denna undersökning har gjorts av två skribenter från socionomprogrammet på Umeå universitet som har 

befunnit sig på olika orter i Sverige. Vi har därför fått dela upp arbetet i olika ansvarsområden för att göra 
skrivandet så effektivt som möjligt. Att skriva med en partner har sina för och nackdelar. Det underlättar till 

exempel att ha en skrivpartner att diskutera och bolla idéer med eller få hjälp av när man kör fast. Det kan 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sannolikhetsteori
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däremot stjälpa att ha en skrivpartner om man är oense om hur arbetet ska läggas upp eller utföras. Vi har 

valt att dela på de flesta ansvarsområdena på grund av att det kändes lättast och för att det passar uppsatsens 

upplägg. De gånger som ansvarsfördelningar har delats upp har det varit på grund av praktiska anledningar 

och har godkänts av båda skribenterna. Intervjuerna och transkriberingarna har gjorts enskilt. Eftersom vi 

inte har befunnit oss på samma ort har vi inte haft möjlighet att skriva tillsammans utan arbetet har gjorts 

online. Vi använde oss av google docs vilket möjliggjorde att vi kunde skriva i uppsatsen samtidigt. Detta 

medförde att vi redigerade vad den andra personen skrev samtidigt som hen höll på att skriva. Under hela 

uppsatsen gång har vi skrivit det mesta tillsammans online. Att det finns en chat på google docs gjorde att 

vi kunde chatta, bollada och kritisera ideér och förslag. På detta sätt har vi lätt kunnat komplettera och 

hjälpa varandra genom undersökningens gång. Arbetet har med viss mån fungerat bra, de problem som 

uppstått har lösts genom kommunikation och diskussioner. 
 

 
2.6 Etiska reflektioner 
När vi bestämde oss för att vi ville skriva om individer som har vuxit upp med blandade kulturer, i detta fall 

individer som är födda i Sverige och har en eller två föräldrar från ett annat land, så bestämde vi oss för att 

benämna dessa individer för “andra generationens invandrare”. Valet gjordes på grund av att vi lärt oss det 

på universitetet, hört benämningen i allmänna diskussioner och uppfattat den som en accepterad 

benämning. Under studiens gång har vi dock stött på källor som motsäger sig denna benämning på grund 

av dess, som de anser, negativa klang. Den negativa klangen på benämningen ska bero på att man använder 

ordet invandrare. Det anses också vara språkligt felaktigt att benämna dessa individer som “invandrare” 

eftersom de inte kan vara invandrare när de är födda i Sverige. När denna upptäckt gjordes hade redan 

individerna intervjuats och benämnts som andra generationens invandrare i intervjuerna. Någon negativ 

reaktion på benämningen har inte uppkommit hos våra intervjupersoner, fem av sex kände igen 

benämningen och vi upplevde att åtminstone hälften identifierade sig som det. Vi valde därför att behålla 

benämningen trots att vi är medvetna om riskerna med det. 
Innan intervjuerna till studien genomfördes bad vi alla intervjupersoner att läsa ett A4:a med information 

om de etiska principerna som vi som forskare är bundna till (Bilaga 3). Detta för att ge intervjupersonerna 

information om hur intervjun kommer gå till, hur informationen de ger oss kommer hanteras och vilka 

rättigheter de som intervjupersoner har. Fördelarna med detta moment för oss är att det minskar risken för 

missförstånd och komplikationer 
Vi var därefter noga med att följa de fyra etiska principerna som gäller för bland annat svensk forskning 

(Bryman, 2011). Den första principen är informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera 

berörda personer om undersökningens syfte, att deras deltagande är frivilligt och vilka moment som ingår i 

undersökningen. Den andra är samtyckeskravet, vilket betyder att deltagarna har rätt att bestämma över sin 

medverkan och om är minderårig skall föräldrars eller vårdnadshavares godkännande krävas (så var dock 

inte fallet här). Den tredje principen är konfidentialitetskravet, vilket innebär att uppgifterna om personerna 

som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet Personuppgifter ska 

förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Sista principen är nyttjandekravet, som innebär att 

uppgifterna som samlas in endast får användas för forskningsändamålet. 
Alla intervjupersonerna är personer som en av oss är bekanta med, detta kan visserligen kännas riskabelt då 

intervjuerna kan komma att påverkas av vår bekantskap.Med tanke på detta har vi innan intervjutillfället 

förklarat hur intervjuprocessen kommer att gå till så ingående som möjligt för att ge intervjupersonerna 

möjlighet att. komma med frågor före intervjun. Detta gjordes i ett försök att undvika komplikationer 
 

 
2.7 Metodologiska reflektioner 
Under vår undersöknings gång har vi kontinuerligt haft i åtanke och diskuterat reabiliteten, validiteten och 

generaliserbarheten i vår studie. Realibilitet handlar om tillförlitlighet vilket kan vara svårt att uppnå i en 

kvalitativ studie (Bryman, 2011). Vi har tolkat och granskat det empiriska materialet genom den teoretiska 

litteraturen, genom egna erfarenheter och egna tolkningsförmågor. Validitet handlar om att granska utifall 

man har mätt det man avsett att mäta i studien. Detta har vi gjort genom att ha ett kritiskt förhållningssätt 

till vår studie och vår tolkningsförmåga under undersökningens gång. Generaliserbarhet är att visa det 

typiska och allmängiltliga. Studiens resultat är inte genererbart för alla andra generations invandrare i 

Sverige. Men det ger en djupare inblick i sex individers berättelser och erfarenheter vilket andra individer i 

liknande situationer kan känna igen sig i och dra lärdom av.   
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Intervjuerna är också upplagda enligt narrativ analys där man genom intervjuer strävar efter att se vad som 

karakteriserar berättelsen som helhet och kan användas för att förstå både konkreta händelser och olika 

processer (Bryman, 2011).  
 

 
3 Teori 
3.1 Redovisning av teorier 
 

 
Teorierna har valts med åtanken att ge förkunskap om ämnet innan empirin redovisas. Detta för att ge en så 

god faktabas som möjligt för att sedan kritiskt kunna granska empirin och analysera den. Eftersom vi har 

intervjupersoner från södra och norra Sverige har vi valt att vi analyserat kring likheter och skillnader 

mellan grupperna utifrån de valda teorierna.Vi har valt att använda den etniska identiteten som 

utgångspunkt i teorikapitlet. Här kommer den etniska identiteten att belysas gentemot individen, gruppen 

och samhället och sedan kommer dessa analyseras gentemot empirin vilket är av stor vikt för den slutgiltiga 

diskussionen. Men också för att ge läsaren en större inblick i hur den etniska identiteten påverkas av 

ovanstående faktorer. Sedan har också identitet och identitetsskapande teorier valts ut eftersom att en stor 

del av syftet med studien är att belysa hur intervjupersonerna ser på sin identitet. Utöver dessa inriktningar 

har vi inspirerats av tre olika definitioner av etnicitet som beskrivs i 3.1.5. 
 

 
3.1.1 Den etniska identiteten och individen 
Individuella identiteter förutsätter ett biologiskt tänkande, kännande och handlande subjekt, nämligen en 

individ (Darvishpour & Westin 2008). Erikson skriver att identitetsutvecklingen på det biologiska planet 

händer genom ett par förutbestämda steg. Processens utfall påverkas av omgivningen och hur individen 

hanterar konflikter och andras reaktioner. Identitetens innehåll är dock inte biologiskt betingad. Bara 

förmågan att utveckla en identitet är det. Vi människor har en benägenhet att tillskriva människor 

identiteter och utifrån individers utseende. Begreppet etnicitet har nu ersatt begrepp som “ras och “stam” i 

vetenskapen men det är fortfarande vanligt att “vanliga människor” ser etnisk identitet associerat med 

hudfärg, ögonfärg, kroppsbyggnad och andra utseendemässiga drag (Darvishpour & Westin 2008). Detta 

blir i sin tur kopplat till stereotyper och oreflekterade föreställningar. Detta gäller även inom etniska 

grupper där starka uppfattningar om kroppstypiska och sociokulturella kännetecken för den egna gruppen 

inte så lätt låter sig ändras. Metaforiskt kan etnisk identitet betraktas som en konstruerad gestalt av vad en 

person, grupp eller ett samhälle tror sig vara och vad andra tros vara i etniskt hänseende. Den innefattar 

individens egna tankar så som andras tankar och känslor om individen. 
 

 
Darvishpour och Westin (2008) skriver om hur individen ger sig själv en etnisk identitet först då hon 

känner och tänker att hon delar  ursprung, kvaliteter och erfarenheter med den etniska gruppen, när hon är 

är lojal mot den och agerar enligt den etniska gruppens förväntningar. Identiteten blir en gräns mellan 

henne och omvärlden, samtidigt som den blir en gruppslig gemenskap inombords. Attacker mot etniska 

identiteter blir därför inte bara en fråga om stolthet utan ifrågasätter människors etik och moral. De 

beskriver också hur exempelvis invandrare eller minoritetsgrupper får en annorlunda syn på den etniska 

identiteten i jämförelse med hur den dominerande kulturen tar den för givet. För dem blir den etniska 

identiteten påtaglig då de i mötet med två kulturer ofta måste kompromissa och därför att omgivningen 

uppmärksammar, nedvärderar eller bekämpar deras “annorlundaskap”. Deras etniska identiteter kan också 

bli en boja som begränsar individens valmöjligheter. I detta fall kan fyra utfall tänkas hända. Ett utfall kan 

vara att individen utvecklar två olika etniska identiteter med olika rollförväntningar och beteenden. Ett 

annat kan vara vara att båda kulturerna får relativt stort inflytande på den etniska identiteten vilket kan 

uttrycka sig i hybridformer (dubbelidentitet). Ofördelaktiga identiteter tillåts växa och etniska identiteter 

utvecklas som ett svar på majoritetssamhällets hegemoniska identiteter. I dessa fall brukar man tala om 

kreoliserade identiteter eller hybrididentiteter. Ett tredje utfall är att individen inte kan identifiera sig med 
någon av etniciteterna utan är främmande inför båda. Den etniska identiteten blir då dillemmatisk. Det 

fjärde utfallet är när individen endast identifierar sig med en av de två kulturerna. Om individerna överger 
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föräldrarnas kultur och istället tar efter den nya kulturen talar man om passing. När individen väljer att 

hålla fast vid föräldrarnas kultur pratar man om etnisk reproduktion. 
 

 
Darvishpour och Westin (2008) ifrågasätter hur stora våra valmöjligheter att “välja” vår etniska identitet 

egentligen är. Detta är en klassisk sociologisk fråga, men också en filosofisk och existentiell fråga. Faktum 

är att i dagens svenska samhälle blir vi ofta tillskrivna våra etniska identiteter av omgivningen, till exempel 

som svensk, invandrare eller flykting. Detta påverkar inte bara vår självuppfattning utan också våra 

möjligheter och levnadsbetingelser. Författarna kommer fram till att valfriheten åtminstone är av 

motsägelsefull karaktär.  
 

 
3.1.2Etniska identiteter och gruppen 
Etniska grupptillhörigheter är en viktig aspekt av mänsklig socialitet, då etniska grupper är potentiella 

arenor för identitetsformering (Darvishpour & Westin 2008). Etniska grupper definierar en 

socialpsykologisk gräns mellan sig själv och andra gruppen. Ett “vi och dem- tänkande”, där människor 

vanligen identifierar sig med “vi-gruppen” och, inte bara, definierar de andra som “dem-gruppen” utan 

försöker också distansera sig från “dem-gruppen”. Om skillnaderna överhuvudtaget är saklig är av lite 

betydelse för gruppidentiteten. Det väsentliga är om grupperna känner sig olika och agerar utifrån detta. 

Eriksen (2005) gör en liknelse mellan gruppidentiteten och ett omvänt kylskåp: “Identitet förenar och 

splittrar. Den skapar värme inåt, men för att kunna göra det måste den skapa kyla utåt. I en sådan mening 

kan all gruppgemenskap betraktas som ett omvänt kylskåp.” 
 

 
Etniska gruppidentiteter konstrueras både av medlemmarna inom gruppen och av dem utanför 

(Darvishpour & Westin 2008). Ett “vi” blir bara meningsfullt om det finns ett “dem”. Gruppens gränser, 

interna struktur och sammanhållning ger medlemmarna en upplevelse av en “vi-känsla” Vi-känslan gör att 

medlemmarna föreställer sig vara “ett enda folk”, de talar om sig själva i termer av kulturell-historisk 

särart, nationell stolthet, etnocentrism, unicitet och likheter medlemmarna emellan. Den berättar för 

medlemmarna vilka de är och vad de har för ursprung. Gruppens föreställning om en gemensam bakgrund 

kan ibland ge medlemmarna känslan av överlägsenhet vilket i sin tur kan leda till nedtryckandet av andra 

grupper. I dessa fall ger förtryck, diskriminering, intressekonflikter, yttre fiender och social ojämlikhet en 

ännu starkare vi-känsla. För diaspora och exilgrupper har utanförskapet lett till en egen gruppidentitet. 
 

 
Etniska gruppidentiteter måste ses i ljuset av det omgivande samhällets särart (Darvishpour & Westin 

2008). En växande kulturell homogenisering i resten av samhället kan stärka sammanhållningen i en etnisk 

grupp och framhäva dess gräns gentemot andra grupper. En inflyttning av etniska grupper kan leda till en 

växande kulturell mångfald och en ideologisk miljö där olika etniciteter får möjlighet att leva i symbios. 

Men det kan också medföra slitningar och konflikter mellan grupper. “Rasfördomar” har nämligen varit 

basen för mänskligt förtryck i århundraden. Det är uppenbart att vikten av etniska gruppidentiteter kommer 

att bestå för många människor. 
 

 
Kerstin Almqvist och Anders G.Broberg skriver om att det finns olika perspektiv på att uppfostra barn. De 

menar att uppfostran har två ändamål. Den ena är att föra vidare vår vanemässiga sed, detta blir då kultur. 

Det andra målet är att arten ska överleva (Allwood, Franzén, 2000). Ur ett evolutionärt perspektiv är 

ändamålet med att uppfostra ett barn att ge den de färdigheterna som behövs för att barnet ska kunna 

fungera i grupp. Dessa färdigheterna tillhandahålls inom den sociala gruppen man tillhör. Oavsett vilken 

grupp individen tillhör uppfattar vi med lättnad att den egna kulturen är den som är rätt. (Allwood, 

Franzén,2000). 
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3.1.3Etniska identiteter och samhället 
Samhällsidentiteten och historien påverkas av samhällets strukturella och kulturella särdrag (Darvishpour & 

Westin 2008). Genom att referera till oss själva som till exempel “svenskar” eller européer förutsätter vi att 

vår individuella identitet är kopplad till en större samhällsidentitet. Identiteter ger människor och grupper 

ställning i samhället och är intimt kopplat med maktrelationer. Människor kämpar för att bibehålla eller 

befria sig från etniska identiteter medan stater och regimer försvarar och stöder de etniska identiteter de 

anser vara önskvärda för sina syften och avsikter. Majoritetssamhället i västvärlden har sedan länge 

utformat minoritetsgrupper som etniska eller “rasmässiga”. I ett flertal länder, vanligen de länder som har 

traditioner som invandrarländer, innehåller offentliga dokument och statistik fortfarande etniska 

klassifikationer. I vissa fall accepteras dessa etniska klassifikationer, i andra fall får individerna leva med 

“multipla” identiteter. Darvishpour och Westin (2008) frågar sig därför hur det ser ut i Sverige? I Sverige 

görs liknande klassifikationer utifrån frånvaron av den etniska majoriteten. Här är man en person med 

utländsk bakgrund, detta är en “grupp”. Varken Sveriges sammansättning eller de etniska identiteterna är 

helt stabila, utan som resultat av skiftningar i det nuvarande samhälleliga förhållandena, är de föränderliga. 
 

 
Det växer istället fram transkulturella etniciteter där de “gamla” etniciteterna byts ut mot nya, hybriditeter. 

Det finns tecken på att Europas utveckling kommer att följas av ett etniskt uppvaknande. Den tilltagande 

globaliseringen kvarstår trots detta som ett meningsfullt identifikationsobjekt för många människor. Kanske 

behövs en större social förankring än den globala identiteten kan ge. Den kanske är för oklar och långt ifrån 

individens rötter. Men man ska hålla i beaktning att många människor inte känner sig “etniska” alls. 
 

 
I den svenska debatten om fysiska och sociokulturella miljöns betydelse för etnicitet förringas ofta 

innebörden av kopplingen mellan socioekonomiska villkor och etnisk identitet. Problematiken är att 

människor med invandrar bakgrund ofta har lägre inkomster, otillräckliga språkkunskaper, de är arbetslösa, 

de diskrimineras och hamnar på grund av dessa faktorer i ett utanförskap. Människor tvingas flytta till 

dåliga bostadsområden, “ghetton” på grund av att det är där de låga hyrorna finns. Arbetslösheten, 

främlingskapet och de sociala problemen får negativa konsekvenser för deras identiteter. De formar en 

identitet som står i skarpt kontrast med den svenska medelklassidentiteten. Resten av samhällets negativa 

attityder mot ghettona och människorna som bor där gör att känslan av utanförskap växer. Samtidigt lever 

vi idag i ett globalt och senmodernt samhälle. Med ny teknologi, större mobilitet och lättare sätt att ta sig 

från och till platser, även på långa avstånd, så är fler människor i rörelse än tidigare. Även om diasporor, 

exilgrupper, invandrare och minoritetsgrupper är utspridda över stora geografiska områden kan de med 

hjälp av dagens teknik bibehålla en samhörighet och etnisk gruppidentitet. Dagens media blir viktig vävnad 

som väver samman hemlandet med det nya landet och världen. 
 

 
3.1.4 Objektiv och subjektiv identitet 
Borgström (1998) citerar sociologen Thomas: ”if men define situations as real, they are real in their 

consequences.” Borgström (1998) förklarar vidare att betydelsen av citatet är att människan kan definiera 

sin egen verklighet och kan då agera utefter den. ”Vad jag tror att jag är, och vad jag tror andra tror om 

mig, bestämmer i stor utsträckning min uppfattning om vad som är möjligt och således min förmåga att 

handla.” Identitetsbegreppet har två grundläggande aspekter: en subjektiv och en objektiv. 
 

 
Med den subjektiva aspekten menas att identiteten syftar på personen själv, hur man identifierar och 

definierar sig själv, vidare delas denna aspekten i jagidentitet och självuppfattning (Borgström, 1998). 

Denna subjektiva aspekten skapas dock i samband med den objektiva aspekten då ens självbild består av 

speglingar av individens omgivning samt en känsla av att vara en unik individ (Wellros, 1998). 
 

 

 
Med den objektiva aspekten menas den identifikation och definition individen får från omvärlden. Denna 

aspekten delas upp i personlig identitet och socialidentitet (Borgström,1998). Social identitet kan således 
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definieras ”de sätt på vilka andra identifierar eller definierar en individ i termer av breda, allmänt 

accepterade, sociala kategorier eller attribut såsom kön, ålder, yrke eller etnisk ursprung” (Wellros,1998). 
 

 
3.1.5 Etiska perspektiv 
Inom forskningen finns det olika sätt att definiera etnicitet. Vi har tagit inspiration av de tre populäraste 

inriktningarna; essentialism, konstruktionism samt postkolonial teoribildning till vår undersökning 
. 
Essentialism: inom detta perspektiv uppfattas ursprung och tillhörighet som fasta och oföränderliga. 

Etnicitet är en egenskap man har och som associeras till vart man är född. Alltså är kultur statiskt och det är 

enkelt att skilja kulturer åt. Kulturer skapar i sin tur etnicitet genom samling objektiva egenskaper som 

språk, tradition, religion och ibland geografiskt läge. Man föds alltså in i världen som exempelvis svensk 

eller afghansk (Wikström, 2009). 
 

 
Social konstruktionism: inom detta perspektiv uppfattas ursprung och tillhörighet i belysningen av sociala 

processer och social inlärning. Etnisk tillhörighet är inte något man är utan blir detta genom sociala 

processer. Etnicitet är inte en egenskap och uppstår i relation till något annat. En etnisk grupp skapas 

genom de som är medlemmar och icke medlemmar. Det är en gemensam kultur snarare än ett ursprungligt 

drag hos olika grupper. Det är alltså föränderlig och konstrueras aktivt (Wikström, 2009). 
 

 
Postkolonial teoribildning: inom detta perspektiv uppfattas ursprung och tillhörighet som något socialt och 

språkligt konstruerat. Individer blir exempelvis svenskar genom handlingar och diskussion om vad 

svenskhet är och inte är. Grundsynen fokuserar på olikheter inom gruppen och likheter mellan grupper. 

Detta perspektivet talar om att man tillhör den etniska gruppen genom att individen genom handlingar som 

anses vara den etniska gruppens och genom att tala om vad den etniska gruppen kan tänkas vara och inte 

vara. (Wikström, 2009). 
 

 
4 Empiri, Analys och slutsatser   
4.1 Introduktion 
Här redovisas och analyseras de kvalitativa intervjuerna i citatformation gentemot teorin samt en kort 

introduktion av intervjupersonerna. 
 

 
Anton är 23 år gammal. Hans mor kommer från Polen/ Tyskland och hans far kommer från Grekland. Hans 

föräldrar kom till Sverige i 80-talet. De har två barn; en dotter och en son. Anton har en examen inom 

företagsekonomi och informationssystem. Han studerar vidare just nu. 
 

 
Sandra är 27 år gammal. Hennes föräldrar kommer från Chile. De kom under början av 80-talet. De har två 

döttrar och en son. Hennes föräldrar är skilda då hennes pappa inte ville bo kvar i Sverige. Hon är 

grundutbildad kock. Sandra arbetar inom vården både i Malmö och Lund 
. 
Hektor är 20 år gammal. Hans mor kommer från Ungern och hans far kommer från Kurdistan (Irak). Hans 

föräldrar kom till Sverige under 80-talet. De har två söner. Hektor har avslutat gymnasiet och arbetar nu på 

Ikea. 
 

 
Samuel är 22 år gammal och är uppvuxen och bor i Skellefteå. Hans pappa kommer från Bulgarien och 

hans mamma kommer från Sverige. Hans pappa kom till Sverige under 80-talet. De har två söner 

tillsammans. Samuel har avslutat gymnasiet och arbetar på Skellefteå taxi sedan tre år tillbaka. 
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Stina är 22 år gammal och är uppvuxen och bor i Skellefteå. Hennes pappa kommer från Iran och hennes 

mamma kommer från Sverige. Hennes pappa kom till Sverige på 80-talet . De har endast Stina tillsammans. 

Hennes föräldrar är nu skilda och har hittat nya partners, hon har därför halv och låtsassyskon. Stina har 

avslutat gymnasiet och arbetar inom äldreomsorgen i Skellefteå. 
 

 
Melissa är 25 år gammal och är uppvuxen i Piteå men bor i Umeå. Hennes pappa är från Grekland och 

hennes mamma är från Sverige. Hennes pappa kom till Sverige på 80-talet. De  har tre barn: två döttrar och 

en son. Melissa har avslutat gymnasiet och studerar nu på universitet till socionom. 
 

 
I denna undersökning använder vi oss inte av intervjupersonernas riktiga namn, deras namn är 

pseudonymer. Detta för att skydda intervjupersonernas identitet och anonymitet. 
 

 
4.2 Redovisning av intervjuer 
Vi har valt att redovisa våra intervjuer genom tre olika teman som har tio stycken subteman. De tre 

huvudteman som valts är tillhörighet, familj och omgivning. Att dessa huvudteman valdes beror på att de 

ska hjälpa oss att besvara syftet med vår studie. Att intervjua andra generationens invandrare genom dessa 

huvudteman ansåg vi vara det bästa sättet att få svar på våra frågor. Tillhörighet eftersom att den egna 

identiteten, föreställningar om den och varför den har blivit så är av stor vikt för den egna individens känsla 

av tillhörighet. Familj eftersom det är från familjen den etniska identiteten kommer ifrån, men också på 

grund av familjens stora inflytande och påverkan på individens vardag, omgivning, kultur, språk och så 

vidare. Sist valdes omgivning efter den påverkan, allt runt omkring människor (till exempel skolan, vänner 

och bostadsområde) kan ha på våra liv och på vår tillhörighet, både positivt och negativt. Efter dessa 

huvudteman har tio subteman valts för att så smidigt som möjligt strukturera analyseringen av intervjuerna 

Dessa tio subteman är: Umgängeskrets, identitet, språk, integrering, den egna integrationen, uppfostran, 

svenskar, de runt omkring, skola, område. 
 

 
4.3.Tillhörighet 
4.3.1Umgängeskrets 
Vi ställde olika frågor angående intervjupersonernas umgängeskrets. Vi ville veta om dem umgicks med 

svenskar eller med individer med utländskt bakgrund. Alla från Malmö berättar att deras umgängeskrets är 

blandad. 
 

 
Sandra säger: ”Nu är min vänkrets blandad, gott o blandat. Det bara är så för att det är så det är i Malmö. 
Det finns alla sorters kulturer, svenska, latinamerikaner, muslimer, allt.” 
Alla tre från Malmö sa likartade svar när det gällde vilka de umgicks med. Det handlade för dem om att 

man trivdes med personerna. 
Hektor uttryckte sig på följande sätt:”Jag umgås både med invandrare och svenska. Ja, båda två, jag ser 
dem inte på det sättet, utan om dem e kul eller inte. Man kan inte tycka om alla. Men jag har vänner från 
båda sidorna och det finns en viss skillnad om man kollar, lite skillnader. Inte så skillnader att det gör dem 

helt olika och de inte kan vara tillsammans. Men jag tycker om båda, det beror på personen och inte var de 

kommer ifrån.”   
 

 
Etniska grupptillhörigheter är en viktig aspekt av mänsklig socialitet, då etniska grupper är potentiella 

arenor för identitetsformering (Darvishpour & Westin 2008). Etniska grupper definierar en 

socialpsykologisk gräns mellan sig själv och andra gruppen. Ett “vi och dem- tänkande”, där människor 

vanligen identifierar sig med “vi-gruppen” och, inte bara, definierar de andra som “dem-gruppen” utan 

försöker också distansera sig från “dem-gruppen”. Malmöborna definierar deras umgängeskrets blandad. 

De umgås både med svenskar och med invandrare, delvis för att de bor i en storstad med folk från världens 
alla hörn, men också för att det inte är viktigt vart deras vänner har sitt ursprung ifrån utan att de trivs ihop. 

På detta sätt avstår malmöborna från att skapa ett “vi och dem- tänkande” när det gäller sin vänkrets. 



12 
 

 

 
Intervjupersonerna från Skellefteå svarade däremot att deras umgängeskrets omges av mest eller endast 

svenskar. Stina säger: “Jag har ju typ inga invandrarkompisar. Det är bara arbetskompisar, men inga 
kompisar som jag umgås med.” 
När hon blev tillfrågad om hon visste vad anledningen till att hennes umgängeskrets ser ut som den gör 

svarade hon: Alltså, man dras väl till en viss typ av folk. Det känns kanske att de som själva är invandrare, 

nu är ju inte just jag invandrare, men det känns som att de som själva är invandrare kanske hänger mest 
med de som också är det. Det är enkelt, de kanske förstår varandra bättre, de kanske till och med pratar 

samma språk. Så det föll sig väl som ganska naturligt att jag som är född svensk och inte ens kan pappas 

språk umgås jag med dem som känns som mig.” 
 

 
Samuel tror att anledningen till varför han har flest svenska kompisar är på grund av sin omgivning: ”Jag 

vet inte varför jag har mest svenska kompisar. Kanske för att jag känner mig svensk. Nä, men egentligen är 

jag inte så brydd om vart folk är ifrån men jag har väl aldrig varit mycket i områden där det har varit mer 
invandrare än svenskar så det är väl därför det har blivit så.” 
 

 

 
Piteåtjejen Melissas vänkrets liknar skellefteåbornas: “Alltså de flesta är nog svenskar””Jag vet faktiskt 
inte varför, det har liksom inte varit ett medvetet val att man valt att vara med den som var svensk eller inte 
svensk utan det är väl mer liksom.. ja jag vet inte. Det har blivit så. Det skulle ju liksom inte spela någon 

roll egentligen men.” 
 

 
Intervjupersonerna från Skellefteå och Piteå har till skillnad från Malmöborna ett starkare “vi och dem- 

tänkande”. Detta på grund av att de ser sig själv endast som svenskar och dessutom har vuxit upp och bor i 

områden som varit mest, eller endast befolkade med svenskar. Något som de tror kan ha påverkat deras 

umgängeskrets. Melissa och Samuel säger att det inte är ett medvetet val att deras vänkrets består mestadels 

av svenskar. Man skulle därför kunna säga att trots att de har ett “vi och dem- tänk” så letar de inte 

avsiktligt försöker distansera sig från “dem- gruppen” (Darvishpour & Westin 2008). 
 

 
Darvishpour och Westin (2008) skriver om hur den etniska gruppidentiteter måste ses i ljuset av det 

omgivande samhällets särart. En växande kulturell homogenisering i resten av samhället kan stärka 

sammanhållningen i en etnisk grupp och framhäva dess gräns gentemot andra grupper. En inflyttning av 

etniska grupper kan leda till en växande kulturell mångfald och en ideologisk miljö där olika etniciteter får 

möjlighet att leva i symbios. I de stora städerna, som till exempel i Malmö, kan man genom att läsa 

Malmöbornas citat angående deras umgängeskrets se en sanning i det Darvishpour och Westin skriver. Där 

finns en uppsjö av kulturer och etniciteter, det är “gott och blandat” som Sandra uttrycker det, i och med 

denna kulturella mångfald får olika etniciteter, i en ideologisk miljö, möjlighet att leva i symbios. Detta är 

självfallet inte hela sanningen då uppfattningarna pendlar beroende på individen man frågar, men för 

Sandra, Hektor och Anton är det så. I Skellefteå och Piteå där det svenska är den kulturella normen är 

klyftan mellan invandrare och svenskar större. Det är viktigt att vara svensk för att passa in. 
 

 
4.3.2 Identitet 
Vid tillfrågningen om man var svensk svarade alla våra intervjupersoner att de var svenska. De utgår från 

att man känner sig hemma i Sverige, att startpunkten är här och det är hit man återvänder. Dock så uttrycker 

sig Malmö personerna om att dem i visa situationer också känner sig som utlänningar. Anton uttrycker sig 

såhär:”jag känner mig svensk, jag känner mig mera grek än vad jag känner mig polsk eller tysk. o det känns 
alltid, lite extra hemma när Grekland spelar fotboll än när nån random lag.” 
Han påpekar dessutom känslan av att känna sig som en utlänning i sociala sammanhang: ”det ända e ju i 
sociala sammanhang, hamnar man i en klass full med svenskar tänker man shit jag e den enda blatten här 

liksom, Det är klart även om man inte alltid tänker på det så lägger man märke till det, sin omgivning, om 
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man passar in eller sticker ut på nåt sätt. Speciellt på universiteten på den ekonomi linjen jag gick läste var 

det nästan bara svenskar då e det klart att man reagerar på det” 
 

 
Sandra däremot uttrycker sig att hon är hälften:”asså jag känner inte helt nån koppling till någon av dem. 
Jag känner mig hälften hälften, så jag känner mig inte helt svensk eller helt chilenare” Samt att det är 

sociala sammanhang som bestämmer hur hon känner sig: ”som sagt jag känner mig både och, när jag är 

med invandrare så känner jag mig som en invandrare när jag är med svenskar så känner jag mig som en 
svensk, asså det känns som man kan vara både och.” 
 

 
Hektor uttrycker snarare sig lite annorlunda: ”Jag känner inte riktigt tillhörighet med invandrare men jag 

kan förstå såna invandrare som inte alls känner sig svenska. Men jag skulle inte säga, känna att jag är en 
av dem. Jag tycker egentligen att dem inte är det heller utan tror det är bara nåt dem själv intalar sig 

själva. Men jag skulle säga att jag är mer svensk än invandrare, jag känner mer närhet till en svensk. Ja, 

jag känner igen mig, känner mig mer hemma bland dem.” 
 

 
Darvishpour & Westin (2008) skriver om att etnisk identitet är något som individen ger sig själv när den 

känner och tänker att individen delar ursprung, egenskaper och erfarenheter med den etniska gruppen. 

Malmö intervjupersonerna har två föräldrar med utländsk bakgrund och berättar hur de känner tillhörighet 

till båda kulturerna. De känner sig alla som svenskar, men också som invandrare. Hektor förklarar att han 

känner sig som invandrare i sociala sammanhang då omgivningen endast består av svenskar. Han märker 

när han passar in eller sticker ut och formar då ett “vi och dem tänkande” där vi-gruppen är invandrarna och 

dem-gruppen är svenskarna. Sandra berättar att hon känner tillhörighet med både svenskarna och 

invandrarna. Hon beskriver hur hon känner sig som svensk med svenskar och som invandrare med 

invandrare. Detta förklaras som det andra utfallet vilket är då båda kulturerna får relativt stort inflytande på 

den etniska identiteten vilket kan uttrycka sig i hybridform (dubbelidentitet). Ofördelaktiga identiteter 

tillåts växa. I dessa fall brukar man prata om hybrididentiteter (Darvishpour & Westin, 2008). 
 

 
Intervjupersonerna från Skellefteå och Piteå svarade alla tre att de endast känner sig svenska. Stina tror att 

familjesituationen har påverkat hennes känsla av tillhörighet mycket: ”Mamma och pappa separerade ju 
när jag var två ungefär och jag tänker att om de hade bott ihop under hela min uppväxt så hade jag ju varit 

närmare min pappa än vad jag är det nu. Då hade jag nog fått lära mig mer om Iran och jamen, fått höra 
persiska mycket mer och äta sån mat och såna grejer. Jag tror ändå att min uppväxt med skilda föräldrar 

påverkat det ganska mycket.” Samuel tror det är hans mamma som haft störst påverkan: ”Om inte min 

mamma varit på min pappa om att bete sig svenskt åt eftersom vi bor i Sverige hade jag kanske känt mig 
mer utländsk.”  
 

 
Melissas pappa tyckte det var viktigt att passa in i Sverige och våran kultur, hon tror detta har påverkat 

henne känsla av tillhörighet: Jag tror att om jag hade kunnat språket och om det hade varit något som vi 

hade vuxit upp med och pratat hemma. Då hade det blivit annorlunda. Men nu så är det som, jag vet inte, 

min pappa som har alltid varit väldigt noga med att vi ska vara svenska också eftersom han ville passa in 
så pass mycket när han flyttade hit. Han var typ livrädd för att inte passa in.. och har snarare velat 

anpassa sig till det svenska samhället och den svenska kulturen än att, jag vet inte, ha kvar det. Och det är 

ju lite synd.” “Nu känns det som att man kanske har en härkomst nånstans men man har som ingen vidare, 
alltså jag känner som ingen förknippning riktigt sådär.” 
 

 
För Skellefteå och Piteåborna var det ingen tvekan om att de är svenskar. Skillnaden på dem gentemot 

Malmöborna är att de har en förälder med utländsk bakgrund och en svensk förälder med svenskt ursprung. 

Skellefteå och Piteå intervjupersonerna har ett delat ursprung eftersom de delar en etnisk bakgrund med 

deras ena förälder samt att de delar svenska erfarenheter tack vare sin svenska förälder. De berättar om hur 

de endast känner tillhörighet till Sverige och det svenska. De är medvetna om sin ena förälders etniska 
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bakgrund, men de anser själva att de inte är en del av den. De förklarar att anledningen till detta beror på att 

deras föräldrar varit integrerade i samhället sedan innan de föddes. Stina berättar att eftersom hon bott mest 

med sin svenska mamma har hon fått ta liten del av sin pappas etniska bakgrund. intervjupersonerna väljer 

att endast identifiera sig med en av de två kulturerna. Darvishpour & Westin (2008) skriver om detta som 

det fjärde utfallet för en person att välja sin identitet genom. Det fjärdeutfallet är när individen överger 

föräldrarnas kultur och istället tar efter den nya kulturen, detta kallas för passning. Malmöborna känner 

tillhörighet till båda kulturerna. De känner sig alla som svenskar, men också som invandrare 
 

 
4.3.3 Språk 
När de intervjuade blev tillfrågade om vilket språk de talar hemma svarade de flesta att det är svenska. Det 

fanns dock lite olika anledningar till varför svenska talades i hemmet istället för att ha en blandning eller ett 

annat språk. Sandra var den enda som hade ett annat språkbruk hemma: “Hemma pratar vi alltid spanska, 
alltid spanska. Det kan hända att man inte kommer på ordet så säger man det på svenska.” Vid frågan om 

vilket språk hon pratar med andra andra generationsinvandrare sa hon:”det beror på vart dem kommer 

ifrån, oftast svenska, även om dem är från samma land, faktiskt, min kusiner som även pratar spanska 

pratar jag svenska med dem, det är bara för det är mycket lättare.” 
 

 
Hektors anledning till att det endast talas svenska hemma skiljer sig från dem från Skellefteå och Piteå: 

”Hemma pratar vi bara svenska. När vi var små pratade vi mer ungerska. Då pratade jag hela tiden 
ungerska med min mamma. Min pappa jobbade hela tiden så han var typ aldrig hemma. Så det blev mycket 
ungerska men mina lille brorsa lärde sig aldrig ungerska så nu pratar vi svenska, så jag glömmer lite 

ungerska sakta men det finns där kvar” 
 

 
Anton som också har två föräldrar som har olika utländska bakgrund talar också endast svenska 

hemma:”Egentligen ville dem att vi skulle lära oss båda språken men sedan blev det en intern fight mellan 

dem för att min morsa ville att jag skulle lära mig polska men min farsa ville jag skulle lära mig grekiska, 
så dem bråkade om det jätte länge liksom, så blev det ingenting till slut.” 
 

 
Samuel, Stina och Melissa pratar endast svenska hemma med familjen. Anledningen till att Samuels familj 

endast talar svenska hemma är hans mamma: ”Mamma har ju varit på pappa mycket om att han ska lära 
sig. De har ju inte pratat engelska med varandra så fort som pappa lärde sig svenska. Hon har ju varit på 

han att bara prata svenska och inget annat språk. Att han ska lära sig, komma in i samhället, eftersom vi 
bor i Sverige.” 
 

 
Stinas familj pratar bara svenska eftersom hon bor mest hos sin svenska mamma men tror också detta beror 

på hennes pappas inställning när de varit tillsammans: “När jag är hos min pappa så är det ju ingenting 
med han som utstrålar invandrare. Han pratar utan brytning och vi gör typiska svenska grejer. Det är inte 

så att han avbryter grejer för att börja be eller inte äter griskött eller så. Så till och med när jag har varit 
hos han så har det ju varit svenskt.” 
 

 
Melissas pappa lärde sig snabbt det svenska språket och har alltid tyckt att det är viktigt att deras familj är 

och beter sig svenskt. Detta tror Melissa är anledningen till varför de endast pratar svenska i hemmet. 
 

 
Alla individer förutom Sandra pratar svenska hemma. Sandra är dessutom den som känner tillhörighet för 

både svenskar och invandrare. Språkbruket är enligt den postkoloniala teoribildningen ett av de faktorer 

som tillhörighet är konstruerade av. Dessutom bildas tillhörighet genom att individerna talar om vad som är 

i detta fallet svenskt eller inte (Wikström, 2009). Stina, Melissa och Samuel har en uppfattning om vad som 

är svenskt och vad som inte är svenskt samt att de betonar hur föräldern med utländskt bakgrund har 
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anpassat sig till samhället. Stina betonar dessutom att att hennes far pratar svenska utan brytning. I Stinas 

fall ser man på det i Antons och Hektors fall var mångfalden av språk större. Både Antons och Hektors 

föräldrar var inställda på att barnen skulle få lära sig modersmålen men eftersom i det inte blev av blev det 

endast svenska som talades i hushållen. 
 

 
4.4 Familj 
4.4.1 Familjens integrering 
När det gäller intervjupersonernas uppfostran är vi först intresserade av hur deras föräldrars situation såg ut 

under deras uppväxt. Kämpade de själva med integrationen in i samhället eller hade de redan blivit en del 

av den? Vi undrade också om de tror att föräldrarnas integration in i samhället har påverkat deras 

tillhörighet. Intervjupersonerna från Skellefteå och Piteå minns deras föräldrar som integrerade i samhället. 

Samuel svarar: ”Ja, jag upplevde min pappa som integrerad i samhället under min uppväxt.” 
Han återkommer sedan till mammans del i sin pappas och sin egna integration: ”Jo det hade nog gjort stor 
skillnad om mamma inte varit på pappa om svenskan och att komma in i samhället. Då hade jag kanske 

pratat Bulgariska, vem vet.” 
 

 
Stina tror hade kommit bra in i samhället redan när hon var liten: ”Under min uppväxt? Alltså, det känns 

som att då hade han redan kommit så pass långt. Däremot tror jag alltid det är svårt med till exempel 

arbetssituationen och såna saker. Jag vet att pappa har sagt flera gånger att enda möjligheten han att göra 
det han vill är kanske att vara egen företagare. Men jag tror inte att.. Under min uppväxt har han nog inte 

haft det så jobbigt. Nu kanske det var annars just när jag föddes, men från det jag minns, från mitt minne 
så känns det så i alla fall.” 
När vi sedan frågade om hon tror detta har påverkat hennes egna tillhörighet svarar hon: “Ja det tror jag ju 

verkligen. Annars hade jag sett en kluven pappa som inte riktigt vet om han är svensk eller persisk känns 
det som. Nu har ju jag inte fått uppleva det, men jag tror verkligen att det hade gjort skillnad.” 
 

 
Melissa minns hur viktigt hennes pappa tyckte (och tycker än idag) det var att passa in i samhället. “Det var 

ganska jobbigt i början vet jag att de tyckte. Ehh jag vet inte, han. När han kom till Sverige så.. Min 

mamma var med barn med min syrra och han skulle egentligen just gå med i lumpen i Grekland. Men då 
sket han i lumpen och kom hit istället, vilket betydde att han inte fick åka tillbaka till Grekland under några 

år heller. Så då var han liksom tvungen att vara kvar här även om han inte hade trivts. Men han kom hit i 
alla fall och jag vet inte, för han var det jätteviktigt att lära sig språket så fort som möjligt. Han ville passa 

in och han försökte.. jamen som såna här grejer att man alltid skulle bjuda på kaffe när folk kom, alltså han 

ville verkligen lära sig alla såna hära typiska svenska seder som de inte har i Grekland för att visa.. han 
ville som inte vara annorlunda. Han läste svenska för invandrare i racer fart och ehm.. ja, idag pratar han 

ju utan brytning för att han liksom, eh inte vet jag, det var viktigt för honom antar jag. Och faktiskt just 
eftersom att han inte har en brytning så upplever folk han inte lika utländsk heller. De tror snarare att han 

är född i Sverige och liksom.. det är många som inte uppfattar han som en. Och ja, jag vet inte, det är 

kanske för att man har en konstig uppfattning att man ska ha brytning om man har kommit hit senare i 
livet. Men därför därför så tror jag det är många som har uppfattat det som att han som har utländska 

föräldrar men är född i Sverige. Så därför tror jag ändå liksom att han har anpassat sig ganska bra, eller 

alltså, det har inte varit så konstigt. Men sen så, jag vet inte, vi är ju från en ganska liten stad och det 

märks ju liksom alltid om nån är från nån annanstans och att han kanske inte alltid blir bemött på samma 

sätt som om han hade varit liksom, blond och blåögd och från Piteå liksom.” 
Hon minns också hur viktigt det var för honom att hon och hennes syskon också passade in i samhället. När 

vi frågade om pappans inställning till sin integration påverkat hennes egna känsla till tillhörighet svarade 

hon: “Ehm.. ja det tänker jag, eftersom att han alltid har varit så.. ja, noga med att vi ska vara så svenska 
och ha svenska traditioner. Han är ju egentligen från muslimsk bakgrund eller vår släkt i Grekland är 

muslimer. Men han lämnade ju som allt det. Nu vill jag inte påstå att vi är jättekristna men man har ändå 
döpts i kyrkan och liksom vi firar ju jul och sånt där. Men det tror jag har påverkat att jag känner mig 

svensk.” 
Intervjupersonerna från Skellefteå och Piteå såg sina föräldrar som integrerade i samhället under deras 

uppväxt och ser dem än idag som en del av det svenska samhället. Stina förklarar att hon inte ser sin pappa 

som invandrare, även fast hon vet att han är det: ”Jag ser pappa som svensk. Alltså jag vet ju att han är 
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invandrare , men just ordet invandrare, låter i mitt huvud som någon som inte har kommit in i landet och 

fattat den svenska galoppen eller vad man ska säga. Och det har ju jag inte märkt på pappa.” 
 

 
Enligt Melissa, Samuel och Stina är deras föräldrar integrerade i det svenska samhället. Darvishpour och 

Westin (2008) skriver att om att individerna som överger föräldrarnas kultur och istället tar efter den nya 

kulturen kallas det passing. Passning har hänt hos allas föräldrar. Vi ville ta reda på hur familjens 

integration sett ut då vi anser att det är av stor betydelse hur deras föräldrar identifierar sig eftersom att 

deras etniska identitet kan komma att spegla barnens uppfostran. Almqvist och Broberg skriver att när man 

uppfostran sina barn är det lätt hänt att ta till den egna kulturen (Allwood, Franzén, 2000). Eftersom 

passning, det vill säga att föräldrarna med utländskt bakgrund har lämnat sitt ursprung och anammat den 

nya kulturen, anser vi att de kommer att fostra barnen med ett svenskt uppfostrings tänk. 
Anton föräldrars integration var redan genomförd innan han föddes: “Ja, jag upplever att mina föräldrar är 
integrerade. Dem har ju bott här så pass länge o jobbat så pass länge.“ 
 

 
Sandra är den enda som levt utomlands i några åt för att sedan återvända. Hon minns sin och sin mors 

integration: ”Jag tycker att min mamma har anpassat sig ganska bra i samhället. Ja, det finns ju vissa 
grejer dem inte har helt o hållet anpassat sig till. Jag kommer inte på nån, dem äldre har ju alltid något att 

klaga på. När jag kom tillbaka från chile så kändes det som jag var utomlands. I typ ett år fick jag lära mig 

om svenska för att vi fick inte prata svenska eftersom vi blev mobbade. Under den tiden så hann vi glömma 
bort svenska. Så när vi kom hit igen så fick vi börja på en förberedelseklass. Jag lärde mig jättebra svenska 

på ett år, det var tack vare tv, radio, o allt sånt där. Efter ett år ett och ett halvt år så kände jag att jag 
verkligen inte ville tillbaka till chile jag trivdes så jäkla bra, allting kändes så bra.” 
 

 
Hektor förklarade att hans föräldrar träffades i Ungern och hamnade i Sverige. Vid frågan om hur han 

upplevde sin föräldrar som integrerade: ”Jag upplever att mina föräldrar är semi integrerade nu , inte 
hundra procent jag kan inte se dem som svenskar, men jag ser att dem är trygga. Att dem har blivit mer 
med Sverige, lärt sig anpassa sig, på så sätt ja, men dem har inte blivit helt svenska. Dem firar inte 

midsommar o så, eller kanske mina mamma, men inte min pappa men han firar inte nånting så det spelar 

ingen roll. Inte ens sin födelsedag. Annars är dem rätt svenska av sig men inte som en riktig svensk utan 
mer att dem, dem vet vad dem gör, det svenskar gör inte på exakt samma sätt, mer att dem accepterar det 

och dem lever med, spelar med.” 
 

 
Antons syn på sina föräldrars integration liknar den syn som intervjupersonerna från Skellefteå och Piteås 

har. Han upplever att hans föräldrar varit integrerade i samhället sedan länge, och är det än idag. Hektor 

och Sandra har däremot lite annorlunda svar. Hektor anser att hans föräldrar har anpassat sig till Sverige 

men att de inte har anammat den svenska kulturen helt. På grund av detta upplever han inte sina föräldrar 

som helt integrerade i samhället. Sandras upplever att hennes mamma har anpassat sig rätt bra, men säger 

att det visserligen finns vissa saker som hon inte anpassat sig till. Darvishpour och Westin (2008) skriver 

om att bägge kulturerna kan påverkar den etniska identiteten på så vis att individen skapar en 

hybrididentitet, alltså att individen behåller och känner tillhörighet till både den, i detta fall, utländska och 

den svenska kulturen. Familjens påverkan är stor, hur föräldrarna lever får barnen växa upp med och detta 

kan komma att influera barnets känsla av tillhörighet. 
 

 
4.4.2 Den egna integration 
Efter att ha frågat upp om föräldrarnas integration undrar vi hur de ser på sin egna integration. Varken 

Stina, Melissa eller Samuel känner att de har behövt integreras i samhället. Stina säger: ”Alltså, jag känner 
att jag är född svensk och har inte haft så nära till det utländska och har inte behövt integreras.” 
För Melissa känns det naturligt:”Jag ser ju som att jag är väl integrerad. Nä, det har nog varit ganska 
naturligt bara.” Samuel har inte funderat så mycket på den: ”Jag har tänkt väldigt lite på min egen 

integration. Har nog inte känt av den alls.” 
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Hektor uttrycker sig om vilka som har haft störst påverkan på hans integration: “Det är nog mina vänner, 
från tidigare år typ när jag var 6-12 så hade jag en bästa vän som är svensk. Jag tror det har fått 

jättemycket inflytande, på varför jag blitt såhär, så det skulle nog ha gjort mig väldigt svensk om något, 

annars tror jag inte det har funnits.” 
 

 
Sandra uttryckte sig om den egna integrationen på detta sättet: “Jag känner mig som hemma. Jag känner 

mig mer som hemma här, Det är svårt att förklara, jag vet inte. Jag kommer inte på nåt om jag ska va helt 
ärlig, ja, jag känner mig integrerad i Sverige” 
 

 
Anton refererar till sina föräldrar när han blev tillfrågad om sin integration: “När jag väl växt upp så kände 

jag ju som jag sa innan att mina föräldrar var integrerade i samhället och var inte outsiders så man blev 

inte förvirrad; vad är det som händer? varför är dem inte integrerade? Så vi växte upp som en vanlig 

integrerad familj” 
 

 
Ovan har alla intervjupersonerna likartade svar, de anser sig vara integrerade i det svenska samhället. 

Borgström (1998) förklarar att människan kan definiera sin egen verklighet och kan då agera utefter den. 

”Vad jag tror att jag är, och vad jag tror andra tror om mig, bestämmer i stor utsträckning min uppfattning 

om vad som är möjligt och således min förmåga att handla”. Intervjupersonernas egna verklighet är deras 

känsla av tillhörighet till Sverige och att de är integrerade i samhället. De tror (och vet) att de är svenskar, 

de flesta tror att andra tror de är svenskar och detta bestämmer i stor utsträckning deras uppfattning om 

deras förmågor. 
 

 
Darvishpour & Westin (2008) beskriver också hur exempelvis invandrare eller minoritetsgrupper får en 

annorlunda syn på den etniska identiteten i jämförelse med hur den dominerande kulturen tar den för givet. 

För dem blir den etniska identiteten påtaglig då de i mötet med två kulturer ofta måste kompromissa och 

därför att omgivningen uppmärksammar, nedvärderar eller bekämpar deras “annorlundaskap”.Deras etniska 

identiteter kan också bli en boja som begränsar individens valmöjligheter. Erikson skriver att 

identitetsutvecklingen på det biologiska planet händer genom ett par förutbestämda steg och att processens 

utfall påverkas av omgivningen och hur individen hanterar konflikter och andras reaktioner. Metaforiskt 

kan etnisk identitet betraktas som en konstruerad gestalt av vad en person, grupp eller ett samhälle tror sig 

vara och vad andra tros vara i etniskt hänseende. Den innefattar individens egna tankar så som andras 

tankar och känslor om individen (Darvishpour & Westin, 2008). Så även om individen själv har valt sin 

tillhörighet och vet med säkerhet hur de identifierar sig kan deras kulturella bakgrund bli ett hinder om 

omgivningen väljer att se på dem annorlunda. 
 

 
4.4.3 Uppfostran 
Vi undrar om våra intervjuade personer upplevde någon skillnad i deras uppfostran i jämförelse till sina 

svenska kompisars uppväxt. 
Anton yttrar sig om han uppväxt:”Min uppfostran skilde sig inte så från svenskarna för att mina föräldrar 
anpassade sig till svenskarnas syn på saker. På dagis och förskolan var det mycket svenskar. Jag vet att det 

skiljer sig mycket från vissa polara som är invandrare men inte så jätte mycket med en vanlig svensk.” 
Vidare försökte han förklara skillnader:”Det jag tror skiljer sig, kan vara att jag kan ha haft lite strängare 

föräldrar än medelsvensken. Om man gjorde nåt fel så kanske man fick en lite hårdare bestraffning Asså en 
rejäl utskällning, utegångsförbud. Mina svenska kompisar fick det till viss mån men inte lika hårt.” 
 

 
Sandra uttrycker sig om sin mors integration och om hur hennes mor testade henne ständigt  ”ja, jag tycker 

att min mamma är integrerad nu, jag tycker hon sköter sig, min mamma är speciell, när hon är på jobbet så 
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pratar hon jättebra svenska, hon kan ord som inte jag kan och stavar bättre än vad jag gör helt sjukt, men 

så fort jag kommer in i rummet, så kan hon inte ett ord. Sandra hur säger man det? Mamma du kan ju, 

okejdå, Man säger såhär! Varför frågar du då? Jag ville bara se om du kunde.” 
Hektor : ”Jag tror att dem gav mig valet att tänka själv, dem har varit så, min pappa kom ju ifrån krig så 
han vet hur det är, min mamma är mer, hon är mer sån människa som är mer allmän bildad som tycker att 

det är bättre att du vet fakta än, ordentlig fakta än vad att jag ska veta om normer. Skit i normerna det är 

faktan som är viktigt, hon är mer sån, så hon gav mig mer sånt, hon är öppen och lärde mig, liksom att 
vara med svenskar och bete mig svenskt och så. Gjorde svenska grejer med mig, svenska som midsommar, 

det är inte många som gör det, speciellt invandrare, jag vet många, dem har inte firat jul, midsommar och 
har inte riktigt kommit in i det utan nu när dem är äldre så är dem där lite clueless. Så jag tycker ändå att 

dem har påverkat mig på så sätt att jag kunnat bli mer svensk, kunna komma in mer i samhället ” 
När vi frågade Stina om hon tyckte hennes uppfostran skilde sig svarade hon enkelt: ”Nä, nä det kände jag 
inte.” 
Samuel upplevde inte heller någon skillnad: ”Nä, det tror jag då inte.” 
Melissa känner precis som Skellefteåborna att hennes uppväxt inte har sett annorlunda ut trots sin utländska 

pappa. Detta kanske just eftersom han tyckte det var viktigt för deras familj att leva efter svenska seder och 

bruk. 
 

 
Malmöborna har ett annorlunda sätt att se på sin uppfostran vid jämförelse med intervjupersonerna från 

Skellefteå och Piteå. Samtliga Malmöbor kände att deras uppfostran var olik sina svenska kompisars. I 

Sandras fall framkommer det genom att hennes mor testar hennes svenska språkkunskaper. Anton kände att 

hans uppfostran inte var annorlunda förutom att hans föräldrar var strängare. Hektors föräldrar gav honom 

olika val och uppfostrade honom på ett mer individualistiskt sätt. Skellefteåborna och Piteåbon är så pass 

integrerade i samhället att de kände att deras uppfostran inte skilde sig från sina svenska kompisars. 
Enligt Socialkonstruktionismen (Wikström, 2009) är tillhörighet något som skapas via sociala processer 

och social inlärning. Ur ett evolutionärt perspektiv på uppfostran är ändamålet med uppfostringen att barnet 

ska lära sig färdigheter som behövs för att fungera i en grupp (Allwood, Franzén, 2000). Hektors mor 

skapade en tillhörighet till Hektor via sociala processer som att fira “svenska” saker som jul och 

midsommar. han säger att hon lärde honom att bete sig svenskt genom att göra saker som han anser är 

svenska. I andra ord blev han uppfostrad på ett sätt som skulle göra att han passade in med etniska gruppen 

svenskar samt att han känner tillhörighet till svenskar. En av dessa färdigheter som behövs gör att fungera i 

en grupp enligt Almqvist och Broberg (Allwood, Franzén, 2000) är kommunikation. I Sandras fall handlade 

om att hon behövde lära sig om svenskan då ett par års vistelse i Chile hade gjort att hon glömt bort det. 

Därför präglas hennes uppfostring av att hennes mor testar henne för att se att hon klarar sig. 
 

 
4.5 Omgivning 
4.5.1 Syn på andra svenskar 
Alla intervjupersoner säger att de inte upplevt någon direkt rasism eller någon särbehandling av något slag. 

Men de från Malmö har alla en liknande uppfattning om hur “svensken” är. Att “svensken” är lugn och 

vänlig är ett av sakerna alla nämner. 
 

 
Hektor sa följande: Men med svenskar så känns det att man inte kan vara lika ärlig, dem är lite mer 

fördomsfulla, dem e så, även om dem inte säger det så har dem det i baktankarna, det finns där. Så det är 
lite, har du gjort det så kommer dem tänka på det hela tiden. Medans invandrare, dem är värre. För att 

dem att. Du kan säga och vara ärlig och det accepteras och du är minst lika välkommen som nån annan, 

det spelar ingen roll, men dem säger vidare som om det inte skulle varit någonting. Så om du är en känslig 
person så kan du räkna med att alla vet om det. Så det är väl lite mer öppnare hos invandrare.” 
”hur man anpassar sig? Det finns inget hur man anpassar sig, man ska veta vad man säger helt enkelt” 
 

 
Anton uttalar sig om skillnaderna mellan invandrarna och “svensken”:”Där jag är uppvuxen, i Lindägnen, 
då är ju, blattar kan ofta vara lite mer avslappnade mer råare i sin humor och högljuda. Medan svenskar 
kan vara lite mer, pryda, formella.. kanske inte de bästa ordvalen. Förstår du ungefär vad jag menar?” 
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Även Sandra nämner skillnader: ”Min pojkvän är svensk. Han är ju mycket, mycket lugnare än vad jag är. 

Ja, jag känner en stor skillnad mellan oss. Jag kan ju bli, jag är ju högljud av mig medan jag blir högljud 

så tror min pojkvän att jag är arg men det är jag inte det är bara mitt sätt att uttrycka mig.” 
Det finns inga citat från intervjupersonerna från Skellefteå och Piteåbon då de inte såg några skillnader 

mellan sig själva och svenskar i sin omgivning. 
 

 
Darvishpour & Westin (2008) skriver om de psykologiska processer som försiggår i huvudet på människor. 

De  skriver att det fortfarande är vanligt att “vanliga människor” ser etnisk identitet associerat med 

utseendemässiga drag för att sedan koppla det till stereotyper och oreflekterade sanningar. Samtliga av 

Malmöborna uttrycker sig om barn till invandrare som invandrare också. intervjupersonerna förklarar 

ovanför hur de skiljer sig från sina svenska genom olika bekantskaper. Samtliga Malmöbor har en 

gemensam svensk stereotyp om att svenskar har egenskaper som att vara lugn, pryda, formella, 

fördomsfulla samt lite stängda. Samtliga Malmöbor känner en viss distans till svenskar även om de 

upplever sig själva som svenska. Att Melissa, Samuel och Stina inte hade någon kommentar om hur 

svenskar tänks vara kan bottna i det Darvishpour & Westin (2008) skriver om att individen ger sig själv en 

etnisk identitet först då hon känner och tänker att hon delar  ursprung, kvaliteter och erfarenheter med den 

etniska gruppen. Om individerna överger föräldrarnas kultur och istället tar efter den nya kulturen talar man 

om passing. Deras etniska identiteter kan också bli en boja som begränsar individens valmöjligheter. I detta 

fall olika utfall tänkas hända. Ett utfall kan vara att individen utvecklar två olika etniska identiteter med 

olika rollförväntningar och beteenden. Ett annat kan vara vara att båda kulturerna får relativt stort 

inflytande på den etniska identiteten vilket kan uttrycka sig i hybridformer. Melissa, Samuel och Stina har 

övergett den ena förälderns kultur samtidigt som känner att de delar erfarenhet, ursprung samt kvaliteter 

med svenskar. I andra ord har passning skett. 
 

 
4.5.2 De runt omkring 
När frågan om hur de tror omgivningen ser på deras tillhörighet svarade intervjupersonerna från Skellefteå 

och Piteå att de tror att omgivningen ser sig dem som svenskar. 
Stina säger: ”Jag tror att alla tänker att jag är jättesvensk, att ingen tänker på att jag har en pappa som är 

från ett annat land. Det är vad jag tror.” 
Hon reflekterar sedan över om hon blir behandlad annars på grund av sin tillhörighet:”Jag har som aldrig 
blivit sedd som andra generationens invandrare eller något sånt. Folk reagerar på att man inte har ett 

svenskt efternamn och sedan känns det som att det tar typ stopp där. Det finns inga fler frågor utan de 

tänker, okej pappa är från ett annat land. Det har inte påverkat så mycket” 
 

 
Melissa tror även hon att omgivningen ser henne som svensk: ”Jaa, jag tänker nog att de flesta ehh ja, de 

flesta tänker nog att jag är ganska svensk. Men om men om man berättar att man har en pappa från ett 
annat land så tycker väl folk oftast att det är ganska fascinerande Det är som inget negativt så, utan mer att 

det är, ja att det är spännande.” Hon har inte upplevt att hennes tillhörighet har påverkat henne negativt: 

“Jag tänker att de flesta har nog alltid sett oss som ganska svenska. Jag har nog aldrig upplevt att jag blivit 
bemött på ett annat sätt eller så. Folk kan typ fråga, åh vart kommer ditt efternamn ifrån? Men inte mer än 
så, jag tänker liksom att ja.. jag blivit bemött som alla andra.” 
Samuel tror att de flesta ser honom som svensk och har upplevt att människor blir nyfikna:”Jag tror 

omgivningen ser min tillhörighet som intressant. Det känns så i alla fall.” 
 

 
Ser man till socialkonstruktionismen så uppfattas ursprung och tillhörighet i belysningen av sociala 

processer och social inlärning, så blir intervjupersonerna från Skellefteå och Piteås svar relevant 

(Wikström, 2009). Ingen av dessa intervjupersoner har växt upp eller levt med två kulturer i hemmet. De 

har endast levt med det svenska och lärt sig Sveriges seder. Etnicitet är inte något man är utan blir genom 

sociala processer. I detta fall har intervjupersonernas omgivning som sagt genomsyrats av Sverige och det 

svenska och har på grund av detta blivit svenskar. Man kan alltså anta att deras etniska tillhörighet hade sett 
annorlunda ut om deras utländska påbrå tagit mer plats i hemmet kulturellt. 
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Enligt essentialismen uppfattas usprung och tillhörighet som fasta och oföränderliga (Wikström, 2009). 

Etnicitet anses vara en egenskap man har och som associeras till vart man är född. Ur detta perspektiv 

stämmer ovanstående intervjupersoners känsla av tillhörighet. De känner sig som svenskar eftersom att de 

föddes in i världen som svenskar. Eftersom essentialismen anser att kultur är statiskt och att det är enkelt att 

skilja kulturer åt borde alltså alla intervjupersoner också anses vara svenskar. För nedanstående 

intervjupersoner blev svaret dock inte lika självklart. 
 

 
Intervjupersonerna från Malmö svarar också att de känner sig svenska men med några få undantag. Anton 

uttryckte om hur han blir bemöt av människor::”ja, det kan jag nog påstå att jag blir bemött på olika sätt. 
Bara hur vissa, inte många, men specifika, svenskar kanske kan bemöta mig på ett sätt och sedan bemöta 
nån annan bredvid mig som också är svensk på ett annat sätt liksom, att dem kanske e lite mer försiktig som 

om jag vore nån farlig människa eller nåt sånt.” 
”det beror väl på deras egna erfarenheter, invandrare, mycket media, vad man lärt sig o hört från folk, det 
finns ju folk tror ju ofta att invandrare e aggressiva o liknande. Så det är väl därifrån.” 
 

 
Sandra nämner om hur hennes omgivning uppfattar henne:”Jag ser ut som en invandrare men jag pratar 
korrekt svenska förutom ibland kan jag säga lite fel men ja, det kan väl vem som helst säga. Min omgivning 

ser mig mer som en utlänning med tanke på att jag har mitt temperament, min latinamerikanska 
temperament, då märker man att jag är latinamerikan. Min pojkvän säger att det märks att jag är 

latinamerikan för jag kan börja skrika över ingenting.” 
 

 
Det som alltså krockar för Malmöborna utifrån ett essentialistiskt perspektiv är att trots att 

intervjupersonerna är födda i Sverige och levt med den svenska kulturen och språket så har de också levt 

med en annan kultur i hemmet. Essentialismen anser att kulturer skapar etnicitet genom egenskaper som 

språk, tradition, religion och ibland geografiskt läge. Intervjupersonerna från Malmö har till skillnad från 

Skellefteå och Piteåborna levt med både den svenska kulturen och den utländska. Språk och traditioner har 

blandats vilket gör att även fast de föddes in i världen som svenskar så ser ibland omgivningen och de 

själva sig som invandrare ibland. 
 

 
Därför passar Socialkonstruktionismen bättre in på Malmöborna då ursprung och tillhörighet ses i 

belysningen av sociala processer och social inlärning.. Etniciteten är inte en egenskap och uppstår i relation 

till något annat, i detta fall i relation till familjens kulturella bakgrund och omgivningen. 
 

 
4.5.3 Skolan 
Eftersom skolan är en stor del i ungdomars vardag frågade vi om våra intervjupersoner tror att skolan har 

haft någon påverkan på deras känsla av tillhörighet. När Stina blev tillfrågad om vad hon tror har påverkat 

hennes känsla av tillhörighet mest kände hon att skolan har varit en stor del i det: ”Skolan säkert. Det känns 

som att man spenderar ju mer tid i skolan än hemma när man gick skola så, ja garanterat skolan. Men 

också de man umgicks med där.” 
Hon berättar också att hon tror att skolan har en stor påverkan på hur vi i samhället ser på invandrare: ”Ja, 

jag tror medias bild av invandrare påverkar vår syn på dem. Men jag tror att det börjar redan i skolan. 

Barn ser hur lärarna beter sig och att man behandlas olika. Det påverkar nog mycket.” 
 

 
Sandra lärde sig svenska redan som barn men glömde bort det då hon inte fick prata det under de år som 

hon bodde i Chile. Skolan hade en stor påverkan på henne: ”Där har jag lärt mig att skita i vad andra 
tycker o tänker. På grund av att unga e ganska elaka, jag var ju ny i Sverige och pratade dålig svenska, jag 
blev retad för att jag sa fel. Asså i Johannesskolan var nästan alla taskiga och alla var invandrare utom två 
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stycken. Det var de svenskarna som hade sämst svenska, de pratade precis som blattarna. När vi flyttade 

tillbaka till Sverige fick jag gå 1 år i förberedelseklass där jag fick lära mig svenska. Då kände jag mig som 

en riktig blatte. Alla var ju utlänningar och vi skulle lära oss svenska, det blev att prata teckenspråk och att 
rita.” 
 

 
Anton: har inte en positiv syn på den skolan han gick högstadiet på:”Jag kan inte påstå att jag känner nån 
tillhörighet till Lindängeskolan för att folk var så olik mig där. Jag kände väl att jag, det e klart att det var 

så olika människor där också, men det var som sagt mycket uppkäftigheter och mycket bråk, det var ju en 

väldigt invandrartätt skola, sen om det var bråk för att det var invandrartätt det vet jag inte men jag kände 
att det var en bidragande faktor och jag hör inte hemma bland dessa människor här.” 
 

 
Intervjupersonernas upplevelser om hur skolan har påverkat deras känsla av tillhörighet ser lite olika ut. De 

tre som yttrat sig om skolan har alla känt att omgivningen i skolan har påverkat dem. Sandra lärde sig att 

bortse från de andra barnens uppfattning om henne och att hon blev retad på grund av sina språkliga 

otillräcklighet. När hon gick i förberedelseklassen kände hon tillhörighet till invandrarna i klassen, där var 

allas förutsättning densamma. De skulle läsa sig Svenska. Om man här ser till den den postkoloniala 

teoribildningen där ursprung och tillhörighet ses som något socialt och språkligt konstruerat så såg Sandra 

på sin tillhörighet som invandrare på grund av de språkliga svårigheterna som hon då delade med 

invandrarna i klassen (Wikström, 2009).  Att gå i en skola med mest invandrare gjorde Antons känsla av 

tillhörighet till Sverige ännu tydligare, han kände sig inte “hemma bland dessa människor” som han 

uttrycker det. Klyftan i “Vi och dem-tänkandet” stärktes för honom på grund av sin omgivning. Om man 

som i socialkonstruktionismen ser den etniska identiteten som föränderlig och som konstrueras aktivt kan 

man säga att Antons etniska tillhörighet på skolan uppstod genom sociala processer. Stinas upplevelser har 

också påverkats av omgivningen i form av ett “vi och dem-tänkande”, i detta fall på grund av att 

gruppidentiteterna behandlas olika på grund av deras etniska identitet (Darvishpour & Westin 2008). Denna 

särbehandling som Stina har upplevt har  utförs av vuxna lärare, förebilder, framför barnen i skolan vilket 

hon tror har stor påverkan på vår syn på invandrare. 
 

 
4.5.4 Område 
Vi bad våra intervjupersonerna att beskriva området de växte upp i för att se om detta påverkat deras känsla 

av tillhörighet något. Skellefteå och Piteå borna svarade alla att de växt upp i ett lugnt område. Samuel 

beskriver området och människorna som bodde där: ”Jag växte upp i ett lugnt område.” “Alltså, där just 
jag bodde, bodde det nog mest svenskar.” 
Stina säger: ”Typ lugnt, mycket barn.” “Jag minns bara svenska familjer i området.” 
Melissa som växte upp i Piteå beskriver området där hon växte upp såhär: ”Det är ett vanligt villa område. 

Det bor mycket barnfamiljer där, eller det gjorde det, nu vet jag inte. Men ett familjeområde.” ”Det var 

nog bara svenska familjer vad jag vet och kommer ihåg.” 
 

 
Darvishpour & Westin (2008) skriver om hur området man bor i kan påverka ens socialastatus och hur 

omgivningen ser på en. Intervjupersonerna från Skellefteå och Piteå beskriver områdena de växte upp i som 

lugna, med barnfamiljer och mest svenskar. Malmö ungdomarna svarar lite likartad men skiljer sig lite från 

tidigare citat. 
 

 
Anton bodde i Högaholm men det var Lindängen som hade köpcentrum samt grundskola:”även om 
Högaholm är en liten sidort till Lindängen så är det en enorm skillnad mellan Högaholm och Lindängen. 

När man växte upp, jag vet inte, Högaholm var alltid hemmet. Och när man gick i Lindägnen kände man 

sig inte trygg. Man kunde gå genom lindägecentrum på kvällen och man kände sig inte trygg helt enkelt. 
Det är från erfarenhet när man vet att folk käftar mycket, mycket rån, bråk. Det föregår inte så mycket i 

Högaholm, vi har sluppit det på nåt sätt. I Högaholm bor det rätt blandat men jag tror att det var mest 
svenska, då. Baserat på dem man kände i området och dem som man såg i området och grannar. Så då 

kändes det som svenskar. Till skillnad från Lindängen, där var det tvärtom. Mer invandrartätt.” 
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Hektor växte upp i Lindängen som Anton inte kände sig trygg i, så här uttrycker han sig om sitt 

område:”jag växte upp i Lindängen, Malmö. Området, är väldigt grupperat, du vet att vissa områden är 

värre än dem andra. Och du vet att liksom vilka som är de lite bättre sidan av lindängen och den lite 
sämre. Liksom så det är väldigt, du vet att svenskarna bor på en sida av området och så bor invandrarna 

och lite mer fattiga, typen av människor, på andra sidan. Så man vet liksom vilken sida som är värst och 
man ser stora skillnader. På ena sidan är det nästan bara svenskar, på den andra bara invandrare./../ I 

mitt område så bor det mest, jag bor på ett område som är rätt blandat, men jag skulle säga att det är 70% 

invandrare och 30% svenskar, vilket är mycket om man jämför med andra ställen där den kanske finns 90, 
95% invandrare” 
Både Anton och Hektor har vuxit upp på samma ställe, medan Sandra har flyttat mellan inom 

Malmö:”Holma, då, var det jättefint, det var fullt med blommor, mesta dels svenskar som bodde där. Nu är 
det annorlunda. När jag växte upp där var allt lugnt, allting var så fint, jag och min syster var ofta ute på 

gatan och lekte. /../ Dalaplan, mycket trafik, kan man säga, mycket ljud på natten, mycket fyllon. Vi bodde 
hos min mormor då. I Holma var det många svenska, det e klart det fanns invandrare men det var bara 

några stycken i byggnaderna, i Dalaplan var det mestadels invandrare, där var det tvärtom” 
 

 
Darvishpour & Westin (2008) beskriver att problematiken med människor med invandrar bakgrund är att 

de ofta har lägre inkomster, otillräckliga språkkunskaper, de kan vara arbetslösa och diskrimineras På 

grund av faktorer som dessa hamnar de i ett utanförskap. De tvingas flytta till till dåliga bostadsområden 

“ghetton” eftersom de lägre hyrorna finns där. De formar identitet som står i skarpt kontrast med den 

svenska medelklassidentiteten och på grund av resten av samhällets negativa attityder mot “ghettona” och 

människorna som bor där växer utanförskapet. 
 

 
5 Diskussion 
Ämnet vi undersökte är väldigt aktuellt och intressant. Dock så finns det många faktorer som 

spelar roll när det gäller identitetsbildandet samt skapandet av tillhörighet. Våra basala 

slutsatser är att de barn till invandrare som vi intervjuade ser sig själva som svenska samt att 

de för det mesta också känner sig som svenskar. Malmö gruppen skilde sig från Skellefteå och 

Piteå gruppen då Malmöborna kände sig som utlänningar under vissa situationer. Samt att de 

hade mer förståelse för människor med invandrarbakgrund då de från Skellefteå och Piteå 

saknade anknytning till sin utländska bakgrund. Det var endast de intervjuade som kom ifrån 

Malmö som kände att omständigheterna kunde påverka att de ibland kände sig som 

invandrare. 

 

Vi valde att inte fokusera på kön då vi ansåg att kön skulle göra vår analys alldeles för bred då 

vi redan hade identitet. Med det sagt kan vi inte förneka att könsnormer har påverkat identitet 

skapandet hos intervjupersonerna då Colette Sabatiers (2007) och Karen K. Dion & Kenneth 

L. Dions (2004) undersöknings resultat var att det finns skillnader på påverkan mellan 

kvinnor och män. Det mest självklara genus påverkan exemplet i vår undersökning var Hektor 

som talar om hur hans mor påverkat honom i kulturella bemärkelser. Vi tror att kön i sig inte 

påverkar men att det är könsnormerna och rollerna som påverkar både intervjupersonernas 

och deras föräldrars handlingar. 

Alla intervjupersonerna är hybrider förutom Sandra. Även om resterande intervjupersoner är 

hybrider skiljer de sig åt markant. Melissa, Samuel och Stina har en förälder med svensk 

ursprung. Anton och Hektor har två föräldrar med olika utländska ursprung. Det var intressant 

att deras föräldrar endast kunde enas om att barnen skulle anamma det ”svenska”. Vi tycker 

det vore intressant att få intervjua föräldrar som delat med sig mer av sin kulturella bakgrund 

till sina barn. Vi undrar hur resultatet hade sett ut då. 
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Zekarias (2011) resultat skiljer sig från vår då våra intervjupersoner upplever att de är 

svenska. Enligt Zekarias undersökning är integration möjlig men svår. Våra intervjupersoner, 

förutom de från Malmö, uttryckte att en integration var obefintlig då det var självklart att de 

var svenska. Sandra är den enda individen som känner sig både svensk och utländsk. Att 

fastställa vilka faktorer som bidragit till hennes tillhörighets känsla är problematisk då hennes 

bakgrund skiljer sig signifikant från de resterande intervjuade. I Sandras fall är hon i en viss 

bemärkelse vad vi anser vara en riktig andra generationsinvandrare. Då hon är född i Sverige 

men miste sin kulturella anknytning till Sverige under de få år hon bodde i Chile för att sedan 

återvända till Sverige för att lära om sig allting. 

 

Nidal Khalil och Marianne Kittels studie överstämmer med Sandras känsla av tillhörighet då 

de skriver om att andra generationens invandrare kan känna sig som utlänningar i Sverige och 

svenska utomlands. Både Anton och Hektor känner sig som invandrare i vissa sociala 

situationer. Utseende är en faktor vi inte tagit upp men vi tror att det kan ha en enorm 

påverkan då om man inte ser ”svensk” ut kan få den klassiska frågan om vart man kommer 

ifrån. 

 

När det gällde integration var alla medvetna om att deras föräldrar/ förälder integrerat sig in i 

det svenska samhället. Föräldrarnas integration tror vi är en faktor som påverkar våra 

intervjupersoner i hur de integreras in i det svenska samhället. Vi ser en stor skillnad på 

intervjupersonerna från norra Sverige i jämförelse med de från södra. Enligt social 

konstruktionismen skapas en etnisk grupp genom de som är medlemmar och icke medlemmar 

samt att tillhörighet skapas i belysning till sociala processer och social inlärning (Wikström, 

2009). Detta perspektiv kan ge förklaring till den stora skillnaden mellan intervjupersonerna 

från norr respektive söder. Genom att redan ha en svensk förälder i motsvarighet till att ha två 

utländska föräldrar blir den etniska gruppens tillhörigheten annorlunda. De hybrid 

ungdomarna som är från norr har redan kulturella normer från sin svenska förälders sida 

vilket gör att sociala processer och den sociala inlärningen inte är en större skillnad från deras 

tidigare kunskap. Intervjupersonerna från söder blir också svenska via sociala processer och 

social inlärning, men vi anser att eftersom deras tidigare kunskaper och erfarenheter skiljer sig 

från de etniska svenskarnas, uppstår en kollision. Vi anser att denna kollision får våra utsatta 

intervjupersoner att lära om hur de ska beteé sig i den sociala kontexten. Samtidigt som de 

gånger de inte lär , leder till att de känner en skillnad i den sociala kontexten; att de är 

annorlunda än svenskarna. 

Angående ämnet integration ser vi i efterhand att det är stort ämne. När frågor om integration 

och integrering uppkommer uppfattar våra intervjupersoner att vi menar assimilation. Enligt 

rapporten vi hittade handlar integrering enligt rådande integreringspolitik om att individerna 

ska ha rättigheter samt skyldigheter. Vi inser i efterhand att vi borde ha ändrat och hittat mer 

information om assimilering istället. Samtidigt undrar vi hur mycket information våra 

intervjupersoner skulle kunna uppfatta och vara medvetna om samt medvetna om 

definitionerna Integration är den delen vi skulle vilja utveckla mer på då vi inser att den är för 

kort samt att i den politiska världen är den väldigt växlande. 

 

Både i empirin och analysen delar vi för det mesta upp intervjupersonerna i två grupper. 

Malmö gruppen och Skellefteå/Piteå gruppen. Denna fördelningen gjordes medvetet då vi i ett 

tidigt stadium insåg att två gruppers åsikter ofta skilde sig åt. Om detta beror på de tre 

familjerna i Skellefteå och Piteå har en förälder med svensk bakgrund och att de tre familjerna 

i Malmö har två föräldrar från ett annat land är svårt att svara på. Det kan också bero på 

geografi, omgivningen eller någon annan orsak. Vi anser att det vore av intresse att vidare 

utveckla undersökningen om detta. Vidare har vi funderat över vilka skillnader det kan uppstå 
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mellan barn till invandrare som har föräldrar med olika utländska bakgrunder jämfört med de 

barn som har föräldrar med samma utländska bakgrund. Detta för att ta reda på vilka faktorer 

som gör det möjligt för barnet att, trots sin blandade kulturella bakgrund och den “nya” 

svenska kulturen, få en känsla tillhörighet. Men också hur barnet med hjälp av kulturerna kan 

anpassa sig och känna sig bekväm i olika etniska grupper. 

 

Personerna som vi har intervjuat i denna undersökning har alla minst ett syskon och några har 

fler. När vi frågat om familjen och omgivningen nämndes endast lite om deras syskon, detta 

förmodligen på grund av att vi var intresserade av personen vi intervjuade i första hand. Om 

vi fick utveckla vår undersökning anser vi att det hade varit av intresse att intervjua även 

syskonen för att jämföra skillnader och likheter inom familjerna. Till exempel vilka faktorer 

det är som utgör vart de känner tillhörighet, vilka språk de talar och hur omgivningen ser på 

dem. Zheng Wu, Christoph M. Schimmele och Feng Hou undersökning visade att ju fler 

generationer som gick desto mer ökade tillhörigheten till landet respondenterna bodde i. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att när det gäller de andra generationens invandrare vi har 

intervjuat så har de skapat sin känsla av tillhörighet tillsammans med familjen. De ser sin 

tillhörighet som svensk, de känner sig som svenskar och de känner sig integrerade i samhället. 

Trots detta kan omgivningen påverka hälften av intervjupersonernas känsla av tillhörighet i 

vissa sociala situationer. 
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Bilaga 1 
 

 

 
PM 
 

 

 
Bakgrund: En av oss som skriver är själv invandrare och den andra har en nära släkting som är invandrare. 

Vi funderade om barn till invandrare känner sig svenska eller inte. Därför riktar vi in oss på andra 

generationens invandrare då de har en eller två utländska föräldrar samt att de själva är födda och uppvuxna 

i Sverige. I ett samtal diskuterade vi om det är så att barn till invandrare känner sig mer svenska i Skellefteå 

än de barn till invandrare i Malmö gör. Därför ska vi nu undersöka andra generationens invandrares 

identitet och kulturella tillhörighet. 
 

 

 
Syfte: 
Syftet med vår uppsats är att belysa identiteten och den kulturella tillhörigheten hos andra generationens 

invandrare. Vi vill belysa deras syn i fråga om identitet, integration och omgivning. 
 

 

 
Frågeställningar: 
 

 

 
1.Hur ser andra generationens invandrare på sin tillhörighet? 
Tillhörighet, identifikation 
 

 

 
2.Hur ser andra generationens invandrare på sin egen integration? 
Identifikation, integration 
 

 

 
3.Påverkar omgivningen hur andra generationens invandrare identifierar sig? 
Omgivning, samhälle, familj 
 

 

 
Ev: avgränsningar: Vi har valt att studera andra generationens invandrare eftersom det kan uppstå en 

ambivalens då de växer upp med en utländsk kultur, inom familjen, och den svenska kulturen i sin 

omgivning (källa). Vi har valt att intervjua personer som är uppväxta i Skellefteå och Malmö eftersom det 

är där vi (undersökningspersonerna) kommer att befinna oss. 
 

 

 
Litteratursökning: Vi har tänkt använda oss av vetenskapliga artiklar, litteratur i form av avhandlingar, 

uppsatser samt böcker. Vi kommer troligtvis att fokusera på teorier om etnicitet och identitet. Exempelvis 

den tredje rummet, psykologiska identitetskriser, diaspora etc. 
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Teoretiska utgångspunkter: Se ovan! 
metod/ tillvägagångssätt/ genomförande: Vi har tänkt använda oss av en narrativ undersökningsmetod. 

Narrativ metod har vi valt då vi kan gå in på djupet på ett annat sätt än en kvantitativ metod. Dessutom ska 

vi göra kvalitativa intervjuer med sammanlagt 6 personer (3 från Malmö, 3 från Skellefteå) som är bättre 

för vår undersökning då vi får möjlighet med uppföljningsfrågor. Vi har tänkt göra ett bekvämlighetsurval 

då vi ska specificera oss om vilket bakgrund individerna ska ha samt vilken ålder. 
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Bilaga 2 
 

 

 
Intervjuguide 

 

 

 
Bakgrund 
 

 

 
Namn 
 

 

 
Ålder 
Civilstånd 
Boende 
Ort, Området 
Sysselsättning 
Utbildning 
vilka språk talar du? 
Hur skulle du beskriva ditt utseende? 
 

 

 
1.Hur har andra generationens invandrare ser på sin tillhörighet? 
Strategier, tillhörighet, identifikation 
 

 

 
Vilka består din familj av? 
 

 

 
Vart har dina föräldrar sitt ursprung ifrån? 
 

 

 
Hur länge har de bott i Sverige ? 
 

 

 
Varför flyttade de till Sverige? 
 

 

 
Hur stor del av släkten bor i Sverige? 
 

 

 
Vilka språk talar ni hemma med familjen? 
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Känner du tillhörighet för något land? Vilket? 
 

 

 
Hur känns det att känna tillhörighet? 
 

 

 
Känner du tillhörighet till svenskar, invandrare? 
 

 

 
Kan du berätta vad ni brukar göra? 
 

 

 
Hur påverkar det din identitet/tillhörighet? 
 

 

 
Vilket språk pratar ni när ni träffas? 
Ser du dig själv som svensk? 
 

 

 
Är det du som väljer att känna tillhörighet eller är det omgivningen som väljer åt dig? 
 

 

 
I vilka situationer är det viktigt för dig att betona din tillhörighet? 
 

 

 
I vilka situationer vill du inte betona din tillhörighet? 
 

 

 
Hur upplever du att din omgivning ser på din tillhörighet? 
 

 

 
Hur ofta besöker du det land som dina föräldrar/förälder kommer ifrån? 
 

 

 
Hur upplevde du besöken i ”ursprungslandet”? Fanns det någonsin några problem? Tror du att du bemöttes 

annorlunda p.g.a. att du kommer från Sverige? 
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Vad hade krävts för att du skulle känna dig mer svensk/ utländsk? 
 

 

 

 

 
2.Hur ser andra generationens invandrare på sin egen integration? 
Integration 
 

 

 
Berätta om dina föräldrars/din förälders integration i det svenska samhället under din uppväxt. 
 

 

 
Upplevde du dina föräldrar/din förälder som integrerade/integrerad i det svenska samhället under din 

uppväxt? 
 

 

 
Upplever du att dina föräldrar/din förälder är integrerade/integrerad i samhället nu? 
 

 

 
Hur har detta påverkat din egen känsla av tillhörighet? 
 

 

 
Vad tror du är den största anledningen till att du har en känsla av tillhörighet? 
 

 

 
Vad tror du är den största anledningen till att du inte har en känsla av tillhörighet? 
 

 

 
Kan du ge exempel på situationer då du känner dig integrerad i samhället? 
 

 

 
Kan du ge exempel på situationer då du inte känner dig integrerad i samhället? 
 

 

 
Berätta om en händelse som har haft stor betydelse för din integration. 
 

 

 
Vilka andra var med? 
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Vilka är de? Hur påverkar de din identitet? 
 

 

 
Hur ser du på din integration? 
 

 

 
3.Påverkar omgivningen hur andra generationens invandrare identifierar sig? 
Familj, Omgivning, samhälle, 
 

 

 
Vart växte du upp? 
 

 

 
Hur skulle du beskriva området? 
 

 

 
Bodde det mest svenska familjer eller familjer med invandrar bakgrund i området? 
 

 

 
Hade du flest svenska kompisar eller kompisar med invandrarbakgrund som liten? 
 

 

 
Kände du någonsin att den uppfostran du fick skilde sig från den dina svenska kompisar fick? 
 

 

 
Hur ser din vänkrets ut nu? 
 

 

 
Varför tror du att det är så? 
 

 

 
Hur har din vänkrets påverkat din tillhörighet i samhället? 
 

 

 
Kan du berätta om en händelse där din omgivning har påverkat din tillhörighet. 
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Hur har omgivningen, samhället och skolan påverkat din tillhörighet i samhället? 
 

 

 
Tror du omgivningen, samhället, skolan eller familjen har haft störst påverkan på din tillhörighet i 

samhället? 
 

 

 
Teman till sammanställning av intervjuer: 
 

 

 
Identitet, integration, omgivning, och familj. 
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Bilaga 3 
 

 
Tack för att du ställer upp. Ta din tid att läsa igenom de principerna forskaren är skyldig att informera dig 

om och är bunden till. Fråga gärna om det är något som är oklart. 
 

 

 
Etiska principer: 
 

 

 
Informationskravet: Forskaren har skyldighet att informera dig om den aktuella undersökningens syfte. Du 

ska bli informerad att deltagande sker frivilligt och du har rätt att hoppa av när du vill om du så önskar. 

Intervjun du kommer att delta i är semistrukturerad; det innebär att det finns en intervju guide i följande 

sida. Intervjuguiden berör teman som kommer att beröras men intervjuguiden är inget man behöver följa 

till punkt och pricka utan endast mer som en vägledning. Om du samtycker till forskaren får lov att spela in 

samtalet så kommer den att spelas in. 
 

 

 
Samtyckeskravet: Du har rätt att själv bestämma över din medverkan. 
 

 

 
Konfidentialitetskravet: Uppgifter som samlas in under undersökningen kommer att behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Du kommer att vara anonym och personuppgifter kommer att bevaras på ett sådant 

sätt att obehöriga ej kan komma åt dem. 
 

 

 
Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om dig får endast användas för forskningsändamålet. 
 

 

 
Tack ännu en gång. Fråga gärna om något är oklart. 
 

 

 
Vänliga hälsningar 
Emelie Oreskovic & Ludwing Mejia 


