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Sammanfattning 

I denna undersökning är syftet att undersöka och analysera hur andragenerationsinvandrare 

beskriver skapandet av sin identitet samt hur de beskriver tillhörighet i samhället. Insamlingen 

av studiens data har skett via kvalitativa intervjuer genom ett bekvämlighetsurval. Studien har 

genomsyrats av ett hermeneutiskt synsätt. I empirin framkom det att 

andragenerationsinvandrare upplever svårigheter i sitt identitetsskapande samt att tillhörighet 

beskrivs som ett kontextuellt begrepp. Slutsatsen av studien resulterade i att majoriteten av 

respondenterna beskriver känslan av att vara bikulturell.    
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1. Inledning 
Tänk dig att Sverige råkar ut för en stor kärnkraftsolycka, en så pass stor olycka att hela 

Sverige tvingas evakueras. Nu måste du som svensk medborgare hitta någon annanstans att 

bosätta dig. Du hittar tillslut ett land som väljer att ge dig uppehållstillstånd som senare leder 

till att du får ett medborgarskap. Innebär detta nu att du skulle sluta fira jul, påsk och 

midsommar? När du sedan får barn skulle du då vilja lära ditt barn att prata svenska? Skulle 

du vilja att dina barn firar exempelvis midsommar tillsammans med dig? Kommer det att vara 

självklart för dig att anpassa dig efter det nya landets normer och värderingar? 

 

Valet på dessa frågor kanske inte alltid är självklart, viljan att passa in i det nya samhället och 

förstå deras normer och värderingar samtidigt som man tampas med att behålla sina eller 

familjens grundvärderingar kan vara svårt. Kaya (2014) beskriver detta som att andra 

generationens invandrare kan uppleva att de befinner sig mellan flera kulturer och att de 

genom detta anses vara "kulturellt hemlösa". Med begreppet “kulturellt hemlösa” menar Kaya 

(2014) att andragenerationsinvandrare inte kan identifiera sig med de kulturer dem har. 

Anledningen till att de inte kan identifiera sig med kulturerna är för att de har tagit en del av 

varje och därmed skapat sig en egen kultur, en blandning av kulturen i landet de lever i och 

föräldrarnas kultur. Som andra generationens invandrare kan förvirring kring etnicitet och 

“uppväxtland" upplevas. Peterson & Ålund (2007) beskriver att etnicitet har en betydande roll 

för hur en person känner gällande både tillhörighet och främlingskap. Ungdomar med 

invandrarbakgrund och deras sökande efter tillhörighet handlar i mångt och mycket om den 

sociala kontexten och gruppbildningar. Nesteruk, Helmsetter & Gramescu m.fl. (2015) skriver 

även att familjens sociala nätverk och integrering påverkar individens identitetsbildning. 

 

En individs identitet skapas inte i ensamhet, utan det sker i olika gruppgemenskaper. I dagens 

samhälle har vi dock gjort identitetsskapandet till ett individuellt projekt (Peterson & Ålund 

2007). Det läggs mycket ansvar på individen att själv hitta sin identitet. Att hitta sin identitet 

kan upplevas problematiskt för alla individer, ännu svårare kan det upplevas ifall individen 

”bär” på flera olika kulturer och etniska bakgrunder. Citatet nedanför beskriver 

marginaliserandet av denna problematik: 

 

“Enligt den franske sociologen Michel Maffesoli (1996) lever vi i 

"stammarnas tid", en tid då massorna omskapas till stamkiknande 

konstellationer med ett potpurri av små grupper som åtskiljs genom 

medlemmarnas delade livsstilar och smak. Människor vandrar mellan dessa 

små frändskapliga grupper i sitt dagliga liv och under sitt livslopp, sökande 

efter den vänskap, gemenskap, solidaritet och reciprocitet som grupperna, 

eller stammarna, kan erbjuda. Om människornas sökande efter 

sammanhållning och gemenskap dessutom sker mot en bakgrund av 

segregation, diskriminering, vardagsrasism, växande nyfattigdom och ett 

två-tredjedelssamhälle - med andra ord en dagligen upplevd och erfaren 

marginalitet." (Peterson & Ålund 2007 s.188) 

 

Med denna studie vill vi alltså få utökad kunskap om hur andragenerationsinvandrare hanterar 

skapandet av sin identitet. Vi vill även samla kunskap om hur de upplever tillhörighet i det 

svenska samhället samt vad dessa begrepp kan innebära för enskilda individer.  
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1.2 Inledande arbetsprocess 
Både syfte och frågeställningar har under studiens gång reviderats. Revideringen har skett 

efter att vi samlat bakgrundsfakta. Bakgrundsfakta inhämtades från vetenskapliga artiklar som 

vi sökt via sökmotorerna SwePub och SocIndex. Utöver det har vi hämtat fakta från relevant 

litteratur och hemsidor vilket under arbetsprocessen gav oss ökade kunskaper om begrepp 

som fått oss att precisera det vi menat att undersöka. Det har i sin tur bidragit till kunskap om 

det viktiga i att formulera ett tydligt syfte med relevans för studien och även vikten av 

noggrant utformade frågeställningar. Eftersom syftet ändrades ett flertal gånger så gjorde även 

frågeställningarna det. De frågeställningar vi slutligen skapat utifrån det valda syftet kan anses 

vara en aning överlappande. Vi anser detta nödvändigt då vi kunnat undersöka studiens syfte.      

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur andragenerationsinvandrare 

beskriver skapandet av sin identitet samt hur de beskriver tillhörighet i samhället.  

 

Studiens frågeställningar: 

Hur beskriver respondenterna tillhörighet i det svenska samhället? 

Hur förhåller sig respondenterna till denna tillhörighet utifrån skapandet av sin identitet? 
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1.4 Ansvarsfördelning 
Arbetet har varit fördelat mellan oss tre författare och vi har till stor del ansvarat och skrivit 

våra egna områden men i slutet sammanställt arbetet tillsammans. Vi har gemensamt kommit 

fram till det ämne vi valt att undersöka för att efter det tillsammans sätta upp en struktur för 

arbetet samt dela ut ansvarsområden. De ansvarsområden som inte kunde planeras ut till en 

början har under arbetets gång delats upp. Författarna har självständigt haft följande ansvar: 

 

Olivia har självständigt skrivit om Bakgrundskapitlet. Vidare har Olivia sökt litteratur för att 

självständigt skriva om kapitlet Begreppsförklaring och om Tillhörighet i 

Kunskapsöversikten. Olivia har Kodat intervjuer med Neda för att sedan självständigt ha 

skapat Kategorier samt Kärnkategorier - Kodningsmall. Analyskapitlet har Olivia skrivit och 

Analysen har Olivia gjort i samförstånd med Marika. Referenslistan har Olivia gjort 

tillsammans med Marika. Ansvarsfördelningen skrevs av Olivia. 

 

Marika har till en början skrivit Inledningen och har även haft huvudansvar för 

Intervjuguiden. Vidare har Marika självständigt skrivit om Identitet i Kunskapsöversikten och 

skrivit Metoddelen. Under rubriken "Tillförlitlighet och generaliserbarhet" har Marika skrivit 

tillförlitligheten. Kapitlet Forskningsetik har Marika skrivit självständigt. Marika har i 

samförstånd med Olivia gjort Analysen och tillsammans har de sammanställt Referenslistan. 

 

Neda har självständigt skrivit Sammanfattningen och inom rubriken "Tillförlitlighet och 

generaliserbarhet" skrivit om Generaliserbarhet samt Induktion (inom Metoddelen). Neda har 

även varit kontaktperson för de respondenter som valt att ställa upp och intervjuas för 

undersökningen. Neda har kodat intervjuerna tillsammans med Olivia. Neda har även haft 

ansvarsfördelningen att söka relevanta artiklar och sammanfatta dem. 

 

Utöver det så har vi gemensamt sökt, läst och sammanfattat artiklar. Olivia har sökt och 

sammanfattat flertalet artiklar medan Marika har använt sig av större delen kurslitteratur. 

Vidare har vi alla tillsammans sammanställt ett syfte samt frågeställningar och efter det har vi 

skrivit ihop informationsbrevet. Vi har suttit och diskuterat intervjuguiden tillsammans och 

skrivit ett par frågor men Marika sammanställde intervjuguiden samt gjorde det övergripande 

arbetet med frågorna. Var och en har även utfört samt transkriberat intervjuer, dock utförde 

samt transkriberade Neda en intervju mer än Olivia och Marika. Empirikapitlet samt 

Diskussionen har alla gjort tillsammans. Uppsatsens sammanställning och utformande 

skapades även i grupp. 
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1.5 Relevans för socialt arbete 
Migration är en stor del av det sociala arbetet då det ofta handlar om människor i utsatta 

situationer. Problematiken inom detta sträcker sig över samhälls-, grupp- och individnivå. 

Med vår studie har vi tagit del av den tillhörighetsproblematik som kan finnas hos 

andragenerationsinvandrare. I vår empiri framkommer nämligen det att respondenterna 

beskriver sig tillhöra flera kulturer, Miller et al. (2013) menar att det kallas att vara 

bikulturell. Detta fenomen uppmärksammas inte i någon större utsträckning inom socialt 

arbete idag.  

 

Som socialarbetare anser vi att det kan vara viktigt att ha en medvetenhet om 

ackulturationsstrategier och om den problematik som andragenerationsinvandrare kan 

uppleva. Respondenterna beskriver sig vara stigmatiserade och att det råder bristande 

tillhörighetskänsla till samhället. Det kan skapa en känsla och tanke av “vi mot dem”, även en 

annan känsla och tanke av “jag mot dem”. Detta kan kopplas till marginalisering som 

Almqvist (2006) beskriver innebära att individen inte identifierar sig med någon av de 

kulturer denne besitter. Det leder enligt Almqvist (2006) till att individen står utan en känsla 

av tillhörighet. Marginalisering kan leda till ohälsa bland de som vidtagit den typen av 

ackulturationsstrategi. Vi anser därför att det är viktigt för socialarbetare att ha kunskap om 

både ackulturationsstrategier och den tillhörighetsproblematik som kan uppstå hos 

andragenerationsinvandrare. Detta för att de inte ska generera en känsla av utanförskap hos 

individerna.  
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2. Metod  
Här redogörs för vilka metoder, teorier och synsätt som präglat vår arbetsprocess. 

2.1 Kvalitativ metod 
Denna studie genomfördes med hjälp av en kvalitativ forskning som enligt Bryman (2011)  

handlar om att tonvikten läggs på ord vid insamling av data och analys. Insamling av data till 

studien sker via kvalitativa intervjuer. Patel & Davidson (2011) beskriver att kvalitativa 

intervjuer är ett komplext begrepp, men att de alltid har en låg strukturering där 

respondenterna ges utrymme till att svara på frågorna med egna ord. De utförliga svaren är 

vad vi genom en semistrukturerad intervjuguide vill fånga upp från intervjupersonerna. Vårt 

empiriska material till denna studie är inhämtad från sju respondenter.  

 

I denna studie har vi som författare gått in med ett induktivt förhållningssätt, vilket Patel & 

Davidson (2011) beskriver innebära att ingen hypotes till undersökningen finns. Från den 

empiri som samlas in och analyseras framställs ett resultat. “En forskare som arbetar 

induktivt kan sägas följa upptäckandets väg.” (Patel & Davidson, 2011 s.23)  

 

Studien har genomförts via ett hermeneutiskt förhållningssätt där hermeneutiken inom 

vetenskapens utveckling betyder tolkningslära. Det innebär att tolka, studera och försöka 

förstå den mänskliga existensen (Patel & Davidson, 2011). Det är viktigt att vi som forskare 

bibehåller fokus på vad som egentligen ska studeras i denna studie. Noggranna övervägningar 

av problemformulering, vilka frågor vi ställer och hur vi ställer dem, hur vår data analyseras 

samt hur vi framställer respondenterna i text har genom studiens gång fått återkommande 

uppmärksamhet. Patel & Davidson (2011) beskriver att den hermeneuistiske forskaren tolkar 

en text genom att både inta objektets och subjektets synvinkel, detta genom att försöka förstå 

helheten och delarna av en noggrant utskriven intervju. Det ska i sin tur leda forskaren att nå 

en god förståelse av problemet som studeras. 

 

Den analysmetod vi valt att analysera insamlingsdata genom är “Grounded theory”, eller 

“Grundad teori” som den benämns på svenska, även förkortad som GT (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015). Forskaren som använder GT som analysmetod ska inneha ett 

genuint intresse av de inblandade individernas “main concern”. Med det menas enligt 

Thornberg & Forslund Frykendal (2015) att vi som författare ska utgå från de medverkandes 

perspektiv och handlingar. Forskaren ska förstå de medverkandes synsätt på saker och utifrån 

detta utveckla en tolkad förståelse. Detta görs genom en kodningsprocess, där vi genom 

kodning kommer att utforska vad data handlar och utifrån det utveckla kategorier. 

Kategorierna består således av viktiga delar av data, dessa kategorier kan sedan genom 

kopplingar och relationer till andra kategorier, komma att bilda en kärnkategori. En 

kärnkategori är till för förfining och utveckling av vår utformade analys (Thornberg & 

Forslund Frykendal, 2015).   

 

2.2 Urvalsmetod 
Genom att studera andragenerationsinvandrare som population utan några begränsningar vad 

gäller ålder eller geografiska områden inom Sverige gör det svårt att veta hur stor 

populationen i sin helhet är. På grund av detta går det inte att utföra ett sannolikhetsurval. Vi 

har därför använt oss utav ett icke-sannolikhetsurval. Detta beskriver Bryman (2011) som en 

form av urval där resultaten inte går att generalisera. Inom icke-sannolikhetsurval finns ett 

antal olika urval men kan använda sig av. Vi har i denna studie använt oss utav ett 
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bekvämlighetsurval. Bryman (2011) förklarar att detta urval består av personer som för 

tillfället finns tillgängliga för forskaren. Det blir på så vis omöjligt att generalisera resultaten 

eftersom vi inte vet vad stickprovet är representativt för. Det insamlade data av ett 

bekvämlighetsurval utgör på så vis inte några slutgiltiga resultat, men kan komma att fungera 

som ett värdefullt redskap till fortsatt forskning inom ämnet. (Bryman, 2011)  

 

Val av antal respondenter till studien följdes av riktlinjer utifrån den ram vi hade att förhålla 

oss till i denna studie. Vi kom i kontakt med respondenterna via sociala medier, en webbsida 

vid namn “Facebook”. Där skickade vi ut ett informationsbrev om studien med önskan om att 

de personer som passade in i vår population fick höra av sig till oss. Det var 16 respondenter, 

från olika delar av landet, i olika åldrar, som hörde av sig. Av dessa tillgängliga respondenter 

valdes åtta personer ut för intervju. På grund av ekonomiska skäl och tidsbegränsning av 

studien valdes tre städer ut där vi delade upp några respondenter per stad. Vi delade sedan upp 

en stad per författare att åka till och att ansvara för respektive tilldelade antal intervjuer per 

stad.  

 

Vi valde att plocka ut fyra personer från en av Sveriges tre största städer, två personer från en 

medelstor stad i mellan Sverige och två personer från en stad i norra Sverige. Av dessa åtta 

som bokades in för intervju, avvek en person i sista sekund, precis innan avtalad tid och plats 

för intervjun i en av Sveriges största städer. Så totalt gjordes sju intervjuer, i tre olika städer. 

På grund av vår tidsram kunde tyvärr ingen ombokning av intervjun eller annan lösning ske. 

Detta resulterade i bortfall av en respondent. Bryman (2011) förklarar att bortfall kan vara 

resultatet av att vissa respondenter vägrar att samarbeta eller inte kan nås. Bortfallets 

påverkan av studien handlar om hur urvalet representeras beskriver Lantz (2011). Bortfall kan 

leda till ett snedvridet resultat av urval där respondenter kan bli över- eller 

underrepresenterade. Effekten av bortfall leder till att urvalet inte är typiskt för urvalsgruppen 

(Lantz, 2011). 

 

2.3 Tillvägagångssätt    
Studien bygger på två delar där vi i ena delen, kunskapsöversikten, har hämtat och grundat 

viktig kunskap utifrån befintlig fakta inom området. Detta har hämtats via vetenskapliga 

artiklar, litteratur och hemsidor. Den andra delen, vårt empiriska material, bygger på nytt 

insamlat data som framkommit i våra intervjuer. Inför intervjuerna hölls kontinuerlig skriftlig 

kontakt med respondenterna. Den information som skrevs ut var syftet med studien, 

förtydliganden av populationen (då en del av respondenterna var osäkra på om de tillhörde 

just andragenerationsinvandrare) samt datum och tid för intervjuerna. Fortsättningsvis 

lämnades ytterligare muntlig information om studien och ett understrykande av de fyra etiska 

kraven (se 3. Forskningsetik för redogörelse av dessa krav) gjordes alldeles innan intervjun 

ägde rum.  

 

Under intervjuerna använde vi oss utav en så kallad semistrukturerad intervjuform. Bryman 

(2011) lyfter att denna form av intervju innehåller en intervjuguide (se Bilaga 2 för vår 

utformade intervjuguide) som är en lista med teman och tillhörande frågor specifika för 

studien. Intervjupersonen innehar en stor frihet att utforma svar på dessa frågor. Intervjuaren 

kan välja att ställa frågor som inte finns med i guiden, om denne anknyter till något 

intervjupersonen sagt. I det stora hela kommer dock intervjuaren att följa de specifika teman 

med underliggande frågor som färdigställts i den semistrukturerande intervjuguiden (Bryman, 

2011). Under våra intervjuer höll vi oss för det mesta inom ramen av intervjuguiden, en del 

anknytande frågor ställdes dock till respondenterna. Det var ett medvetet val att försöka hålla 
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oss i största mån till den intervjuguide vi tillsammans utformat eftersom att vi alla tre gjorde 

intervjuer i varsin stad. Det för att intervjuerna skulle bli så pass lika genomförda som möjligt, 

men även för att begränsa oss från att sväva iväg alltför mycket från studiens syfte.   

 

Atmosfären där en intervju ska hållas är viktig, detta lyfter Dahmström (2005) har betydelse 

för att dels få svar på frågor av känslig karaktär men också för att behålla anonymitet och 

sekretess. Att till exempel hålla en intervju på ett café kan vara bra ur den synpunkten att det 

kan få intervjupersonen bekväm i en mer avslappnad miljö, men det brister gällande 

sekretessen och kan påverka hur individen svarar på frågorna i intervjun om den sker på en 

offentlig plats (Dahmström, 2005). Att intervjupersonen känner sig bekväm i mötet med oss 

och under genomförandet av intervjun är något vi värderat högt. Därför har vi i samspel med 

intervjupersonerna bestämt plats, antingen hemma hos respondenterna eller hyrt lämplig lokal 

i respektive stad där intervjuerna genomförts. En annan viktig del av att genomföra en intervju 

är att skapa tillit hos intervjupersonen. Detta gjorde vi genom att berätta vilka vi är som 

genomför studien, vilken utbildning vi läser och tydliggörande av studiens syfte. Fika erbjöds 

som en gest till att skapa ett gott intryck och för att visa tacksamhet över respondenternas 

medverkan.  

 

2.4 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Reliabiliteten fungerar som ett slags mätinstrument för studiens tillförlitlighet beskriver Patel 

& Davidson (2011). Inom kvalitativa intervjuer kan reliabiliteten inte mätas i den 

bemärkelsen av ett mått, men reliabiliteten handlar i sin mening om noggrannheten i 

hanterandet av de insamlade data (Patel & Davidson, 2011). För att göra tillförlitligheten så 

hög som möjligt i denna studie har vi noggrant utformat en semistrukturerad intervjuguide 

med utskrivna följdfrågor för att intervjuerna ska bli så lika genomförda som möjligt. Vi 

lagrade även intervjuerna på bandspelare, vilket gjorde det möjligt för oss författare att via 

repris lyssna till vi säkerställde att vi uppfattat intervjuerna korrekt. Noggranna 

dokumenteringar som transkribering, kodning och kategorisering har även förts löpande under 

studiens gång.  

 

Överensstämmelse om vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker kallas 

inom vetenskapens värld för validitet. Validitet handlar om att veta vad vi undersöker (Patel 

& Davidson, 2011). Ett sätt att säkerställa validiteten beskriver Patel & Davidson (2011) är 

genom att jämföra utfallet av data med en annan bedömningsgrund än på det vi vill mäta. Vid 

genomförandet av intervjuerna krävs det alltså mer utav oss som forskare än att enbart lyssna 

på det som blir sagt. Det icke-verbala som sker i samtalet kan vara minst lika viktigt att ta 

hänsyn till för att säkerställa att vi uppfattat svaren på en fråga korrekt, då människor även 

kommunicerar via kroppsspråk. Genom riktad uppmärksamhet till att notera förändring i 

tonläge, förändring av kroppshållning eller olika typer av känslor som uppstod, kunde vi 

genom att ställa relevanta följdfrågor försäkra oss om att vi tolkat respondenternas svar 

korrekt. Patel & Davidson (2011) understryker dock att validiteten inte enbart relaterar till 

datainsamlingen, utan validitet ska genomsyra forskningsprocessens alla delar. Vi författare 

har genom arbetsprocessens gång haft syfte och frågeställningar i åtanke och hjälpt varandra 

att fokusera på vad det egentligen är vi undersöker, att veta vad vi undersöker.  

 

Patel & Davidson (2011) beskriver generaliserbarhet som något som sker när resultatet av en 

undersökning presenteras. Generaliserbarhet handlar om huruvida en undersökning av “alla 

situationer” eller “alla individer” görs och en ställning tas om hur man väljer ut de individer 

som ska ingå i undersökningen. Vilka individer som ska ingå i en undersökning, alltså den 
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målgruppen forskaren är intresserad av, kallas för population eller grupp. Resultatet som 

sammanställs av all data från vår undersökning skall alltså redogöras om det kan generaliseras 

till gruppen som helhet.  

 

Man kan endast generalisera resultatet i en studie till en population om studien innehåller ett 

slumpmässigt urval. Eftersom vi valt ett icke-slumpmässigt urval, ett bekvämlighetsurval, så 

kan vi inte generalisera resultatet till populationen då resultaten inte kommer att vara 

representativa (Bryman, 2008). Men vi hoppas att denna studie kan komma att ligga till grund 

för fortsatt forskning inom detta område.   

 

2.5 Metod- och teoridiskussion 
Att vi genom ett bekvämlighetsurval nått ut till respondenterna via sociala medier gjorde att vi 

till studiens fördel kunde välja ut personer med olika ursprungsbakgrunder och som vuxit upp 

i olika geografiska områden i Sverige. Detta val gjorde vi för att få en spridning geografiskt 

sett inom populationen, för att få ett bredare perspektiv av tankar och beskrivningar om att 

tillhöra det svenska samhället i stort.  

 

Genom att använda oss av ett icke-slumpmässigt urval i denna studie, som enligt Bryman 

(2011) innebär att resultaten av vår studie inte kan generaliseras till populationen, kände vi ett 

särskilt ansvar att som forskare uppfylla de etiska krav som ställs. Att vi valde att nå 

respondenter via sociala medier resulterade i att de flesta respondenter som deltog var bekanta 

till oss. Bekantskapen med respondenterna anser vi vara av både positiv och negativ karaktär. 

Positiv då bekantskapen med personerna kan påverka att respondenten känner tillit till oss och 

på så vis kan öppna sig och ge mer utförliga och personliga svar under intervjuerna. Det som 

dock är risken med att vi är bekanta med respondenterna är att de kan försöka svara på 

frågorna vi ställer utifrån hur de tror att vi vill att dem svarar, eller utifrån hur de tror vi 

förväntar oss att dem ska svara. Det blir också svårare för oss som författare att hålla en 

neutral profil och undvika betoningar eller olika uttryck som kan påverka respondenternas 

svar. Vi har under studiens gång noggrant diskuterat och övervägt detta. Med hjälp utav 

varandra och en tydligt utformad intervjuguide har vi i största möjliga mån bibehållit en 

neutralitet, öppenhet och ett genuint intresse av att lyssna och försökt fånga upp 

respondenternas svar.  

 

Genom grundliga överväganden kring det positiva och det negativa, även utifrån justering 

utav syfte och frågeställningar under processens gång, har vi haft full uppmärksamhet på vad 

som vi egentligen vill undersöka. På så sätt anser vi vår studie vara av hög validitet. 

Reliabiliteten i vårt arbete bedömer vi vara låg med anledning av att vi inte kan garantera att 

en forskare, som vill göra en likadan undersökning, använder sig av vår utformade 

intervjuguide och gör ett nytt urval ur population, får fram samma resultat. 

3. Forskningsetik 
Kalman & Lövgren (2012) beskriver skillnaden mellan forskningsetik och forskaretik. 

Forskningsetik handlar om hur man värnar om forskningsdeltagares människovärde, integritet 

och självbestämmande medan forskaretik handlar om forskarens ansvar i förhållande till 

forskningen och forskar samhället.  

 

Forskningsetiken handlar alltså om hänsynstagande gentemot respondenters integritet och det 

finns så kallade etiska regelverk för detta som Kalman & Lövgren (2012) redogör kallas för 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra 

kommer vi nedan med hjälp av Kalman & Lövgrens (2012) förklaringar, beskriva hur vi 

hanterat genom vår studie: 

 

Informationskravet - detta innebär att forskningsdeltagande måste ges grundlig information 

om vad de deltar i för att kunna ta ställning till ett deltagande. Detta hanterade vi genom att 

först skriftligt skriva ut information om studien i ett informationsbrev. När respondenterna 

sedan hörde av sig till oss hade vi fortlöpande skriftlig kontakt till intervjuerna ägde rum. När 

vi sedan träffade respondenterna informerades de muntligt ännu en gång om studiens upplägg, 

syfte och sekretess. 

 

Samtyckeskrav - detta hör ihop med informationskravet då deltagaren måste vara ordentligt 

införstådd med vad denne samtycker till och ställer upp på. Det förklarades för 

respondenterna hur intervjuerna kommer att förvaras, hur data hanteras och vilka vi är som 

ansvarar för det. Detta gjordes både skriftligt när vi nådde ut till respondenterna och muntligt 

innan intervjuerna. 

 

Konfidentialitetskravet - fokus ligger här på respondenternas integritet. Det handlar om hur vi 

som författare till studien hanterar data med säkerhet och säkerställer individens anonymitet. 

Vi gav tydlig information kring hur vi skulle behandla alla data med noggrannhet inför 

konfidentialiteten. Vi underströk att intervjuerna enbart används utifrån undersökningens 

syfte.  

 

Nyttjandekravet - data som samlas in får enbart användas till forskningsändamål. Även detta 

är knutet till deltagarens integritet. Vi redogjorde hur intervjuerna skulle komma att användas 

tydligt för våra respondenter, både via muntlig och skriftlig information.  

 

Som forskare ligger alltså ett stort ansvar gentemot respondenter att värna om dem i största 

mån. Kalman & Lövgren (2012) upplyser om en risk att framkalla obehag eller skapa en 

utsatthet hos deltagare i en studie. För att följa forskaretiken och undvika dessa risker har vi 

som ovan redan nämnt, varit otroligt noga med informationen till våra respondenter. Vi har 

noggrant övervägt vilka frågor som ska ställas, kopplat dessa till syftet och våra 

frågeställningar samt ställt de uppföljningsfrågor vi ansett behöva för att fånga en 

helhetsförståelse av svaren som intervjupersonerna har givit oss. Vi har även erbjudit 

intervjupersonerna att efter genomförd intervju ta del av det transkriberade materialet. Detta 

för att ge respondenterna en möjlighet att justera om det är något de tycker att vi formulerat på 

ett felaktigt sätt. Efter varje transkriberad intervju har även inspelningen direkt raderats. Varje 

intervjuperson har fått sitt namn fingerat och de enda som tagit del av all data är vi författare 

till denna studie. 
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4. Bakgrund 

Vi har bildat uppfattningen om att forskning kring kultur och identitetsskapande hos 

andragenerationsinvandrare i Sverige är begränsad. Denna uppfattning har vi bildat eftersom 

den övergripande svenska forskningen som vi funnit kring kultur och identitetsskapande hos 

invandrare fokuserar på förstagenerationsinvandrare, inte andragenerationsinvandrare. Bland 

den forskning som vi funnit finns det vissa studier med fokus på förstagenerationsinvandrare 

där viss information uppkommit kring andragenerationsinvandrare. Viss information kring 

förstagenerationsinvandrare tycks även vara generaliserbar till andragenerationsinvandrare. Vi 

har dock funnit forskning från Norge kring andragenerationsinvandrare i betydligt större 

utsträckning, därför har vi i vårt arbete med mycket norsk forskning då Norge och Sverige är 

grannländer med liknande kultur, språk och statsskick. 

 

Eriksen (1997) tar upp ett exempel om en Pakistanfödd sociolog som på en konferens blev 

frustrerad och ställde en fråga till de närvarande. Denna fråga handlade om vad de såg honom 

som, en pakistanier, en invandrare, en "invandrar-sociolog" eller som en sociolog. Mannen i 

fråga önskade att kollegorna endast skulle uppfatta honom som en sociolog medan det var 

uppenbart att de såg honom som en ”invandrar-sociolog”. Enligt Eriksen (1997) finns alltid de 

i ett samhälle som inte tillhör majoritetsbefolkningen, vilket mannen inte gjorde. Eriksen 

(1997) skriver om den nationella identiteten som förknippas med politiska och medborgerliga 

rättigheter, en medborgare som har norskt pass och går under norsk lag har samma politiska 

rättigheter som övriga norska medborgare. Vidare beskriver Eriksen (1997) att den etniska 

identiteten i samband med ursprung och historia bildar ett metaforiskt släktskap. Enligt 

Eriksen (1997) så försöker människor inom samma etniska grupp att överleva som en 

kulturbärande grupp genom generationer, i och med det gemensamma etniska ursprunget. 

Exemplet visar tydligt hur sociologen definieras utifrån sitt synliga etniska ursprung och 

kollegorna såg skillnad på den etniska identiteten och den nationella identiteten. 

 

Kaya (2014) skriver i sin artikel att ett dominerande perspektiv på andragenerationsinvandrare 

har varit att de är "kulturellt hemlösa”. Med kulturellt hemlös menar Kaya (2014) att 

andragenerationsinvandrare ofta känner att de faller mellan två olika kulturer då deras etniska 

ursprungskultur och majoritetssamhällets kultur inte är densamma. Det innebär att de ofta 

pressas mellan olika kulturer. Kaya (2014) skriver att andragenerationsinvandrare upplever att 

de är mellan två kulturer och att de till stor del vill upprätthålla de traditioner som finns i 

ursprungslandet. Detta med anledning av att föräldrarnas kulturella identiteter har stor 

betydelse för deras egna identiteter. De individer som vill upprätthålla ursprungslandets 

traditioner ser den kulturella identiteten som något man ärver som förmedlar tillhörighet, 

vilket i sin tur innebär lojalitet till ursprungslandet. Det finns dock 

andragenerationsinvandrare som utvecklar sin egen version av att vara en del av olika 

samhällen, exempelvis att vara norsk-iranska (Kaya, 2014). “Etnicitet spelar därmed en viktig 

roll för individers känslor, både av tillhörighet och av främlingskap.” (Peterson & Ålund, 

2007 s.186) 

 

Nesteruk et al.(2015) har i en studie undersökt den etniska identitetsutvecklingen hos unga 

vuxna från familjer som immigrerat till ett annat land. Vad studien visade var att familjens 

socialisering, gemenskap samt språkanvändande hade stor betydelse för de ungas 

tillhörighetskänsla. De som inte behärskade det språk som talades i ursprungslandet hade en 

svagare känsla av tillhörighet till ursprungslandet och sitt kulturarv. De individer som dock 

behärskade språket i ursprungslandet samt det språket i det samhälle som föräldrarna hade 
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immigrerat till visades vara bikulturella och därmed känna tillhörighet till både 

ursprungslandet och det landet de bor i. (Nesteruk et al., 2015) 

 

I en svensk utförd studie beskriver Rooth (2001) att förstagenerationsinvandrare och 

andragenerationsinvandrares ”Sverige-specifika” kunskaper jämfördes. ”Sverige-specifika” 

kunskaper menar Rooth (2001) är att kunna prata flytande svenska, att ha en svensk skolgång 

och att ha ett kontaktnät inom den svenska arbetsmarknaden. Vad studien kommer fram till är 

att andragenerationsinvandrare har lättare att anpassa sig till normerna som finns i Sverige än 

vad förstagenerationsinvandrare har. Detta skriver Rooth (2001) är med anledning av att 

andragenerationsinvandrare har gått i svenska skolor och har därmed fått kunskap om Sverige 

och de svenska normerna. Vad Rooth (2001) även beskriver som påverkansfaktorer är 

familjeförhållanden och uppväxtmiljön. Med uppväxtmiljö menas om individen är uppvuxen i 

en svensk- eller invandrartät ort. När Rooth (2001) skriver om familjeförhållanden så handlar 

det om att det kan finnas skillnader i om en av föräldrarna är svensk eller inte. Har 

andragenerationsinvandraren en svensk förälder så skriver Rooth (2001) att det kan innebära 

att individen har större ”Sverige-specifik” kunskap än de andragenerationsinvandrare med två 

föräldrar med ett icke-svenskt etniskt ursprung. Anledningen, beskriver Rooth (2001), kan 

vara att de med en svensk förälder i större utsträckning bor i en svensktät ort vilket medför att 

införskaffandet av den ”Sverige-specifika” kunskapen ökar på grund av det sociala nätverket. 

 

Från en studie gjord i USA om andragenerationsinvandrare skriver Portes & Rambaut (2001) 

att andragenerationsinvandrare blir integrerade i samhället medan 

förstagenerationsinvandrarna mer eller mindre är ”bundna” till deras ursprungskultur. Vidare 

beskrivs andragenerationsinvandrare som en ny flerfärgad underklassgrupp med anledning av 

mångkulturen de medför som integreras med den amerikanska kulturen. Portes & Rambaut 

(2001) skriver att andragenerationsinvandrare och den problematik som kan uppstå inom 

gruppen glöms bort, att det inte är en grupp som staten eller skolan fokuserar på. 

Självförtroende och ambitioner är viktiga faktorer som påverkar i vilken utsträckning 

andragenerationsinvandrare anpassar sig till samhället. Portes & Rambaut (2001) uttrycker att 

det är skillnad på att tillhöra gruppen förstagenerationsinvandrare och att tillhöra gruppen 

andragenerationsinvandrare. Andragenerationsinvandrare förväntas vara framtiden för sina 

föräldrar och för samhället, vilket påverkar hur de sätter upp sina mål med framtiden. (Portes 

& Rambaut, 2001) 

 

Jacobson Pettersson (2008) har gjort en studie där hon lyfter att samhällsmedborgare med ett 

etniskt ursprung som skiljer sig från majoritetsbefolkningen utsätts för social exkludering. Det 

leder till att de skapar olika strategier för att hantera den segregation och diskriminering som 

de utsätts för. Även Sandberg (2010) skriver att etniska minoriteter har specifika problem som 

inte har lyfts i stor utsträckning men att de tydliggörs i arbetet med ungdomar. Upplevelserna 

hos de som tillhör minoritetsgrupperna är att de ofta befinner sig mellan två kulturer, vilket 

för vissa kan upplevas som ett problem. 

 

“I en kontext av internationell migration ses vissa individer som med 

självklarhet hörande till den nationella gemenskap som garanterar 

medborgaren en uppsättning rättigheter, medan andra inte ses som 

tillhörande. Frågan är här hur människors relation till samhället och 

tillhörighet till samhällsgemenskapen ska förstås. Hur dras gränserna kring 
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denna gemenskap? Vem drar gränserna? Utifrån vilka principer?” 

(Dahlstedt, Rundqvist & Vesterberg, 2011 s. 1-2) 

5. Begreppsförklaringar 
Här tydliggörs begrepp som genomsyrar studien. 

5.1 Första- och andragenerationsinvandrare 

Det finns idag två begrepp som används då det talas om utrikesfödda och barn till 

utrikesfödda, vilka är invandrare samt andragenerationsinvandrare. Definitionen av en svensk 

invandrare är en person som har flyttat från ett land och bosatt sig i Sverige samt varit 

folkbokförd i Sverige i minst ett år. En andragenerationsinvandrare är en person som har 

minst en utlandsfödd förälder och som antingen föddes i Sverige eller var i skolpliktig ålder 

vid invandringstillfället. (Nationalencyklopedin, 2000) 

 

Kulturdepartementet (2000) lyfter fram att begreppet invandrare har kopplats till 

folkbokföringen med anledning av att det endast är de med tillstånd att bo i Sverige som i den 

svenska statistiken betraktas som invandrare. Det har medfört att SCB (Statistiska 

centralbyrån) och Migrationsverket har utformat riktlinjer till hur personer statistiskt sett bör 

redovisas. Indelningar av befolkningen utifrån personer med utländsk bakgrund, personer med 

både svensk och utländsk bakgrund samt personer med svensk bakgrund görs. Vad regeringen 

vidare har uttalat sig om är att Migrationsverkets och SCB:s statistiska riktlinjer bör bidra till 

en förändring av användandet av begreppet invandrare.  

 

Begreppet invandrare började användas i slutet på 1960-talet efter att myndigheterna valt att 

begreppet invandrare skulle användas för att ersätta begreppet utlänning. Detta på grund av att 

begreppet utlänning hade fått en negativ klang. Andragenerationsinvandrare som begrepp 

infördes strax därefter i svensk invandrarpolitik, under 1970-talet (Kulturdepartementet, 

2000). På Nationalencyklopedins (2000) hemsida benämns invandrare som både invandrare 

och förstagenerationsinvandrare. I vår text har vi valt att använda oss av begreppen 

förstagenerationsinvandrare och andragenerationsinvandrare för att förtydliga vilken grupp vi 

uttalar oss om. 

 

Kulturdepartementet (2000) tar i sin rapport upp otydligheterna kring de olika begreppen som 

funnits kring personer som immigrerat till Sverige, samt barn födda i Sverige till personer 

som har immigrerat till Sverige. Kulturdepartementet har även valt att lyfta ut ett citat från 

"Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter" (Ds 1995:68) där svårigheter av 

definitionen invandrare lyfts. Det tas upp att begreppet invandrare ibland syftar till personer 

födda utomlands, ibland till personer med utländskt medborgarskap och omfattar ibland både 

de med utländskt medborgarskap och de med svenskt medborgarskap. Begreppet omfattar 

även ibland svenskfödda personer där minst en förälder har eller har haft utländskt 

medborgarskap. 

 

”I det allmänna språkbruket använder man benämningen invandrare om i 

Sverige bosatta personer av utländsk härkomst, framför allt då sådana som 

har kommit till Sverige efter andra världskriget. Till invandrarna räknas 
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vanligen även i Sverige födda utlänningar. Ibland avser man med 

invandrare alla i Sverige bosatta utländska medborgare, ibland räknar man 

även in naturaliserade svenska medborgare. 20 Bakgrund Ds 2000:43 Det 

är svårt att på ett entydigt sätt definiera begreppet invandrare. Bland de 

utländska medborgarna i vårt land finns t.ex. även sådana som är av 

svenskt ursprung och som är födda här. Dessa kan inte anses vara 

invandrare i den betydelsen man vanligen lägger i ordet. Å andra sidan kan 

det i en del sammanhang vara befogat att bland invandrarna räkna in i 

Sverige födda barn till naturaliserade svenskar.” (Invandrarutredningen 1 

(SOU 1971:51 s. 22) 

 

I Kulturdepartementets (2000) rapport ifrågasätts det om begreppet invandrare är ett lämpligt 

begrepp för de som har bott i Sverige en längre period då stora skillnader har påvisats mellan 

de som har varit bosatta i Sverige en längre period samt de som är utlandsfödda. Vidare 

ifrågasätts användandet av begreppet invandrare i högre grad då det gäller barn som har minst 

en utrikesfödd förälder eftersom de kallas andragenerationsinvandrare. Att begreppet i det 

fallet ifrågasätts är för att barnet ofta har en starkare anknytning till Sverige än till det land 

föräldern/föräldrarna kommer ifrån. ”Att kalla dem för invandrare kan leda till att de känner 

sig utanför, att de varken tillhör Sverige eller det andra landet.” (Kulturdepartementet 2000 

s.22)  

 

Tillhörighetsproblematiken är något som behöver undersökas samt åtgärdas då gruppen 

andragenerationsinvandrare är en marginaliserad grupp i samhället. Att använda sig av 

benämningar som andragenerationsinvandrare kan göra att problem som finns i de skilda 

grupperna (förstagenerationsinvandrare kontra andragenerationsinvandrare) kan ses som 

gemensamma problem för båda grupperna. Detta med anledning av att det finns en likhet i 

benämningarna vilket leder till att en koppling görs och att individer därmed kan tillsättas 

problem som de inte kan identifiera sig med. Regeringen har slagit fast att begreppet 

invandrare är ett grovt generaliserande begrepp. Förklaringen till varför det ses som 

generaliserande är för att invandrare identifieras som en grupp med gemensamma 

kännetecken. Dessa kännetecken anses skilja sig från svenskars kännetecken vilket kan 

förstärka ett vi-och-dom-tänkande. Vidare har det slagits fast att benämningen bör undvikas 

för personer födda i Sverige med minst en utlandsfödd förälder. (Kulturdepartementet 2000) 

 

Kulturdepartementet (2000) redovisar i sin rapport ett förtydligande över begreppen som är 

aktuella idag gällande personer som har immigrerat till Sverige samt barn till de som har 

immigrerat till Sverige. Följande förtydligande ges: 

 

“Invandrare: Personer som själva faktiskt har invandrat och som har 

folkbokförts i Sverige. Nyanlända invandrare: Personer som själva har 

invandrat för en relativt kort tid sedan. Hur länge en person är att betrakta 

som nyanländ är svårt att fastställa. Ett riktmärke kan dock vara två år. 

 

Personer med utländsk bakgrund: Såväl utrikes födda personer som själva 

invandrat som personer födda i Sverige med minst en utrikes född 

förälder.” (Kulturdepartementet 2000 s.23) 
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5.2 Etnicitet 
Etnicitet är ett begrepp som alla människor kan grupperas utifrån. Wikström (2009) beskriver 

etnicitet som ett sätt att beteckna samt sär- och avskilja en grupp och för att beteckna de som 

inte tillhör majoriteten. Vidare skriver Wikström (2009) att det för forskare inom området 

etnicitet är aktuellt att utveckla ett begrepp utan särskiljande drag, då etnicitet idag handlar om 

klassificering av människor och grupper. Användandet av begreppet etnicitet problematiseras 

av vissa med anledning av att det innebär att de inom en specifik grupp har en homogen 

identitet. Det leder till att skillnader hos de som ingår i gruppen inte uppmärksammas. Något 

som heller inte uppmärksammas är de likheter som förekommer i olika grupper. (Wikström, 

2009) 

5.3 Kultur 

Begreppet kultur är mycket komplext med anledning av att kultur kan beteckna allt från konst 

till regler. Eriksen (1997) skriver att kultur kan definieras som något som möjliggör 

kommunikation samt att individerna inom samma kultur har ett gemensamt språk och 

gemensamma erfarenheter vilka är viktiga inslag i kulturgemenskapen. En modern definition 

av kultur är att det är gemensamma regler, kunskaper, tro, seder, symboler, moral, värden och 

vanor hos en grupp människor samt att det är skapat av människan (Eriksen, 1997). Soydans 

(2010) definition överensstämmer med Eriksens (1997) men även Arne Martin Klausen som 

skrivit att kultur även är något som människor vill föra vidare till nästa generation citeras av 

Soydan (2010). 

 

Inom det partikularistiska synsättet ses kulturer som relativa, alltså olika, i förhållande till 

varandra. Kulturer kan även vara globala eller kopplade till etnicitet men har oftast en 

koppling till nationalitetsgränser och kan avskilja samt sammanbinda människor. 

Socialstyrelsen (2002) förklarar begreppet kultur i sin rapport enligt följande: 

 

”Kulturer förstås som självständiga, väl avgränsade system […]. Enligt en 

uppfattning inbegriper kultur en samling regler, värden och symboler som 

upprätthålls och hyllas av en grupp människor. Det är ett kollektivt fenomen 

som inte nödvändigtvis måste bygga på etnisk eller nationell grund. 

Kulturer och delkulturer kan också baseras på könstillhörighet, ålder eller 

sexuell läggning. Det är en fråga mer om levnadssätt och livstillhörighet än 

om etnicitet eller nationalitet. […] en irakisk kärnfysiker kan ha mer 

gemensamt med en svensk kärnfysiker än med en irakisk bonde, även om de 

har samma etniska identitet.” (Socialstyrelsen 2002, s. 9) 

 

Kultur skiljer sig från etnicitet i den bemärkelsen att begreppet etnicitet präglas av ett 

biologiskt tankesätt, att den etniska tillhörigheten erhålls genomblodsband och därmed är 

medfödd. Kultur syftar till större del på regler, seder och vanor som upprätthålls av en grupp 

människor som ofta är nationsbundet (Wikström, 2009). Även Eriksen (1997) tar upp att 

många ofta tror att etniska grupper har en gemensam kultur och att den kulturen i hög grad 

skiljer sig från andra etniska grupper. Ett exempel som Eriksen (1997) lyfter är att vissa 

norrmän anser att den samiska kulturen och invandrarkulturen skiljer sig så markant från den 

norska kulturen. Det har resulterat i svårigheter för de grupperna att integreras i det norska 

samhället. Vissa anser att kulturerna skiljer sig så pass mycket att de är oförenliga med den 

norska kulturen. Eriksen (1997) skriver vidare att det kan finnas kulturella skillnader utan 
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etniska gränser och det kan finnas etniska gränser utan stor kulturell mångfald. Soydan (2010) 

skriver att gruppmedlemmarna inom en viss kultur ofta är omedvetna om deras egen kultur 

med anledning av att deras synsätt och tolkning av omvärlden ses som något självklart. Det är 

inte förrän medlemmarna inom en viss kultur byter miljö och hamnar i ett annat 

majoritetssamhälle som får dem att uppmärksamma den egna kulturen. Jämförelserna som då 

sker medvetandegör människorna om de skillnader samt likheter som finns kulturerna emellan 

(Soydan, 2010). 

 

5.4 Strategier för kulturella förbindelser  
Etnisk identitet är något som blir aktuellt då fler etniska tillhörigheter finns, exempelvis i 

mångkulturella samhällen såsom dagens Sverige. Har en individ ett annat etniskt ursprung än 

majoriteten där denne bor så blir den etniska identiteten något som så småningom kommer att 

behöva hanteras, oavsett anledning att en inte har samma etniska ursprung som 

majoritetsbefolkningen (Almqvist, 2006) 

 

5.4.1 Ackulturation 

Ackulturation innebär kulturpåverkan och kulturförändring hos människor då olika 

kulturtraditioner möts. Begreppet betecknas övergripande som en kulturpåverkansprocess där 

den ena kulturen övertar vissa drag från den andra kulturen. Ackulturation kan både syfta till 

själva förändringsprocessen och till resultatet av förändringen. Begreppet används för att 

beskriva förändringen av den etniska identiteten och förhållningssättet etniska minoriteter har 

till majoritetssamhället (Almqvist, 2006). Om förändringen skulle leda till att skillnaderna 

kulturerna emellan blir närmast obefintliga så bör det talas om assimilation (Socialstyrelsen, 

2002). 

 

Ackulturationsprocessen är inte en process som resulterar i att människor identifierar sig med 

det nya samhället utan det handlar om dimensionella förändringar hos människor med en 

ursprungskultur som skiljer sig från majoritetssamhället. Almqvist (2006) skriver om Berry’s 

teori där det förklaras hur individen involveras i det nya samhället och kulturen som finns där 

samt hur mycket individen tar avstånd ifrån eller överger sin ursprungskultur. Det behöver 

dock inte finnas ett samband mellan involvering i det nya samhället och dess kultur med 

avståndstagande från sin ursprungskultur. Det finns de som kombinerar både sin 

ursprungskultur med majoritetssamhällets kultur. Det finns även de människor som tar 

avstånd från både sin ursprungskultur och majoritetssamhällets kultur. Det är samhället, den 

etniska ursprungsgruppen och individen i fråga som påverkar utfallet av 

ackulturationsprocessen (Almqvist, 2006). 

 

5.4.2 Ackulturationsstrategier 

Miller et al. (2013) skriver om Berry’s teori om olika strategier för kulturella förbindelser, 

även kallat ackulturationsstrategier. Miller et al. (2013) beskriver de fyra olika strategierna 

vilka är assimilation, bikulturalism, separation och marginaliserad. Strategierna presenteras 

nedan under respektive rubrik. 

 

5.4.3 Assimilation 

Assmilation är när individen anammar en ny kultur och frångår sitt kulturella ursprung helt. 

Det innebär att denne tar till sig den nya kulturens seder, vanor och regler och lämnar sitt 
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kulturella ursprung bakom sig (Miller et al., 2013). Detta innebär att individen frångår sin 

ursprungskultur och istället identifiera sig med majoritetsbefolkningens kultur samt strävar 

efter att bli en del i samhället. Almqvist (2006) beskriver det som att individen föredrar att 

omge sig med och ha kontakt med personer som tillhör majoritetsbefolkningen framför de 

personer med samma etniska och kulturella ursprung. Wikström (2009) beskriver det som att 

individen blir som majoritetsbefolkningen i samhället där denne vistas. Benämningen för det 

är att de har blivit assimilerade.  

 

5.4.4 Bikulturalism 

Begreppet bikulturalism innebär att vidhålla det kulturella ursprunget samtidigt som en ny 

kulturell identitet intas och vidhålls. Identiteterna existerar sedan vid varandra. En bikulturell 

individ har alltså valt att aktivt delta i majoritetssamhället och ha kontakt med 

majoritetsbefolkningen samtidigt som tillhörigheten och den gemenskap som finns i den 

etniska ursprungsgruppen bevaras (Almqvist, 2006). Denna strategi kallas även för den 

integrerade strategin, alternativt integration, med anledning av att individen integrerar 

ytterligare en kultur och balanserar därmed olika kulturer. (Miller et al., 2013) Att göra detta 

kallas att vara bikulturell. 

 

Almqvist (2006) skriver att majoriteten av forskare beskriver bikultiralism som den 

ackulturationsstrategi som ger den mest positiva identitetsutvecklingen hos en individ då 

denne har lärt sig att behärska fler kulturella koder vilket även är fördelaktigt på samhällsnivå 

såsom för individen.  

 

5.4.5 Separation 

Separation innebär att den ursprungliga kulturen vidhålls men anpassning till den nya kulturen 

misslyckas (Miller et al., 2013). Individen behåller därmed de traditionella värderingar, 

levnadssätt och seder som den etniska ursprungskulturen har och tar inte del av 

majoritetsbefolkningens kultur. Deltagande i majoritetssamhället ses som mindre viktig och 

individen ingår inte i några nära relationer eller gifter sig utanför den etniska 

ursprungsgruppen (Almqvist, 2006). Det innebär i sin tur att integration i andra grupper inte 

sker samt att ursprungskulturen bevaras (Miller et al., 2013). 

 

5.4.6 Marginalisering 

Miller et al. (2013) beskriver att marginalisering är då en person varken anknyter till sin 

ursprungskultur eller den nya kulturen. Individen har alltså tagit avstånd från den etniska 

ursprungskulturen och majoritetssamhället. Vid marginalisering kan det handla om att 

individen av olika skäl tar avstånd från bägge kulturerna men det är dock mer känt att 

marginalisering sker då en individ diskrimineras i samhället (Almqvist, 2006). Är en person 

marginaliserad från båda kulturerna så föreligger stor risk att missanpassning sker samt 

utveckling av psykiska störningar (Miller et al., 2013). Marginalisering beskrivs vara den 

mest negativa ackulturationsstrategin med anledning av att utfallet blir olyckligt. 

 

5.5 Makronivå 
Makronivån handlar om den större och yttre påverkan, vilket är samhällets påverkan på 

individen. Det omgivande samhällets attityd gentemot den etniska minoritetsgruppen är en 
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faktor som har en lika betydande roll som familje- och gruppattityder. Majoritetssamhällets 

syn på den etniska minoritetsgruppen påverkar själva ackulturationsprocessen hos individerna 

som ingår i gruppen. Utsätts de för diskriminering och fördomar påverkar detta alltså vilken 

ackulturationsstrategi gruppmedlemmarna använder sig av. Är individerna i den etniska 

minoritetsgruppen utsatta för diskriminering så har det en betydande roll i individens 

skapande av identitet. Almqvist (2006) skriver att den svenska arbetsmarknaden ofta 

diskriminerar de individer med ett etniskt ursprung som i hög utsträckning skiljer sig från det 

svenska, såsom individer från Asien eller Afrika. Vidare skriver Almqvist (2006) att de 

ungdomar som blir offer för diskriminering och fördomar på grund av deras utseende eller 

namn kan välja att inte integreras i samhället med anledning av att de känner sig besvikna. 

Detta leder i sin tur till en negativ utveckling hos individen och en låg självkänsla. Sättet 

samhället har att hantera fördomar och diskriminering på samt stereotypa tankar är av 

betydelse för individer som ingår i etniska minoritetsgruppers identitetsskapande (Almqvist, 

2006). 

 

5.6 Mesonivå 
Vissa etniska grupper som har immigrerat till ett samhälle där majoritetsbefolkningen och 

ursprungskulturen skiljer sig från deras egna kultur, har lyckats bibehålla sin ursprungskultur 

utan att den har upplösts eller börjat likna majoritetsbefolkningens. Almqvist (2006) lyfter 

judar och romer som ett exempel på etniska grupper som har bibehållit sin ursprungskultur, 

trots att kulturen skiljer sig från majoritetsbefolkningens. Vidare skriver Almqvist (2006) att 

vissa andra etniska grupper som har immigrerat till ett samhälle där majoritetsbefolkningen 

och ursprungskulturen skiljer sig från deras egna kultur har övertagit majoritetsbefolkningens 

kultur och därmed assimilerats. Det som påverkar hur den etniska immigrerande 

minoritetsgruppen agerar, vilken ackulturationsstrategi de använder sig av, beskriver 

Almqvist (2006) beror på gruppens önskningar samt framtidsplaner. Med framtidsplaner 

menas om de ser platser de immigrerat till som en tillfällig boendeplats eller en permanent 

boendeplats. Önskningarna är även kopplade till framtidsplanerna, dock skriver Almqvist 

(2006) att önskningarna ofta kopplas till barnen, om målet är för dem att integreras eller 

assimileras, alternativt flytta tillbaka till ursprungslandet. 

 

Almqvist (2006) skriver att ackulturationsprocessen påverkas av den etniska gruppens 

förutsättningar för social och kulturell överlevnad. Det sociala och kulturella handlar om seder 

och värderingar som finns i den etniska gruppen, samt gruppens folkmängd i 

majoritetssamhället. Frågan blir om gruppen är tillräckligt stor och om alla i gruppen 

bibehållit sina värderingar för att de i gruppen ska kunna tala samma språk, umgås och hålla 

ihop – detta för att kunna bevara den etniska ursprungsidentiteten. 

 

Vidare beskiver Almqvist (2006) en annan faktor som har betydelse för det etniska 

identitetsutvecklandet, vilket är strategierna för att bevara tillhörigheten inom den etniska 

gruppen. Almqvist (2006) lyfter kurderna som ett exempel i detta fall då de är en 

minoritetsgrupp som levt i majoritetssamhällen och har utvecklat gemensamma strategier för 

att bevara tillhörigheten inom gruppen. 

 

5.7 Mikronivå 
På mikronivån handlar det om att endast utgå ifrån individen själv. Smith, Stewart & Winter 

(2004) skriver att det finns individuella skillnader då en pratar om ackulturationstrategi med 
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anledning av att människor alltid befinner sig inom olikartade omständigheter. Precis som 

Almqvist (2006) skriver att den etniska ursprungsgruppens önskningar och framtidsplaner har 

betydelse för utfallet av ackulturationsstrategi så har även individens egna önskningar och 

framtidsplaner en påverkan på utfallet. 

6. Kunskapsöversikt 

6.1 Identitet 
Slår man upp ordet “identitet” i nationalencyklopedin får man fram översättningen “självbild, 

medvetenhet om sig själv som unik individ”. Identiteten består av medvetandet av den egna 

personligheten, vilket i sin tur skapas och formas av de olika erfarenheter man utsätts för 

genom livet (Nationalencyklopedin, 2000). Ordet identitet kommer från början från latinets 

“identitas” som översatt betyder “densamme”, nämligen att vara samma person från dag till 

dag, identitet har att göra med “överensstämmelse”. (Stier, 2003)  

 

Just själva begreppet identitet har inte använts i dess form förrän på senare tid, psykologin har 

sedan frigörelsen från filosofin studerat personligheten, medvetandet och själen och utvecklat 

teorier om de då s.k. “självet”. (Stier, 2003) Vidare beskriver Stier (2003) att identitet fick sin 

kommande betydelse i framväxt med Freuds teorier om psykoanalysen i slutet av 1800-talet. 

Frued använde sig dock av begreppet “jaget” och hade en strävan att förklara människors 

tankar i utveckling av en modell för förståelse av medvetande. (Parrish, 2012) 

 

I början av 1900-talet tar Cooley och Mead upp teorier om att människans “själv” utvecklas i 

samspel med andra. Mead ville mena att självet existerar först när individen kan göra sig själv 

till objekt och därefter kan ägna sig åt självreflektion. Enligt Cooley så kan inte självet förstås 

utan att ta hänsyn till den sociala omgivningen, individen kan egentligen inte heller skiljas 

från samhället. Självbilden uppkommer huruvida individen uppfattar att andra ser på eller 

agerar gentemot denne (Stier, 2003). Mead lyfter, lika som Freud, att förmågan om 

självreflektion - självmedvetandet - bildas tidigt i livet genom att tillägna oss åt lek och spel. 

Det utgör grunden för vårt identitetsskapande. (Stier, 2003)  

 

Som redan nämnt lade Freuds teorier kring utvecklingsfaserna grunden för 

identitetsbegreppet, men det var inte förrän Erik Homburger Eriksson i mitten av 1900-talet 

tar vid Frueds teorier och utvecklar psykoanalysen som begreppet fick ordentligt genomslag 

(Stier, 2003). Tillskillnad från Freuds fokus på behovstillfredsställelse genom olika faser i 

livet lade Eriksson fokus på livskriser i samband med utvecklingens faser. Parrish (2012) 

lyfter att i Erikssons teori finns ytterligare stadier utöver de Freud beskriver i genitala fasen, 

utifrån detta kommer identitet och rollförvirring in under Erikssons fas “ungdomstid”. 

Eriksson beskriver att ungdomar är upptagna av att skapa sin identitet i förhållande till den 

omgivna världen, de har även en ständig strävan efter jämnårigas bedömning och 

godkännande. Ungdomars uttryck för identitetsskapande menar Eriksson brukar ske genom 

tillhörighet till olika grupper, ideologer och viktiga frågor. (Parrish, 2012)  

 

Efter Eriksson följer en rad teoretiker under -60, -70 och 80-talet som alla studerar och 

utvecklar begreppet. Det är få svenskar som skrivit om begreppet identitet, men en av de få 

som skrivit utförligt är Jan Ramström. Wrangsjö (2006) beskriver att Ramström skiljer i 

början av 1990-talet två huvudaspekter av identitet: individuation och integration. Med 

individuation menar Ramström den process som håller samman de psykiska aspekterna 
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genom de olika utvecklingsstadier av de skillnader som livet har att erbjuda. Integrationen av 

identitet beskrivs som samhörighet med grupper och värdesystem, som ger individen en 

känsla av vem denne är. Ramberg vill dock inte särskilja dessa begrepp, utan poängterar att 

integrationen förutsätter en individuation och att individuationen i sin tur är beroende av att 

interagera med andra, att individuationen behöver en god såkallad integrationsförmåga för att 

kompensera för eventuella brister i individuationen. (Wrangsjö, 2006)  

 

Wrangsjö (2006) lyfter att identiteten alltså har att göra med våra upplevelser om oss själva, 

grunden i vår personlighet och det som vi upplever kännetecknar och särskiljer oss från andra. 

Begreppet är även knutet till självmedvetenhet, självreflektion och förmåga till 

själviakttagelse. Identiteten är dock aldrig en individs ensak, identiteten skapas via samspel 

med olika personer i samhälleliga sammanhang, utan detta samspel kan inte identiteten 

utvecklas. Via samspel med andra bekräftas, avvisas eller utvidgas perspektivet på hur 

individen uppfattar sig själv. Man skulle kunna beskriva att identiteten formas som en slags 

konsekvens utav erfarenheter genom livet. (Wrangsjö, 2006) 

 

Marcia (2006) pratar om identitet som ett perspektiv. Ett perspektiv med mognad som ständig 

process genom vår livscykel, också ett perspektiv som ger beskrivning av utveckling där både 

positiva och negativa aspekter ur livscykeln är inkluderade. Med denna teori betonas 

relationer och individens omgivning i en specifik miljö.  

 

Det alla forskare som studerat begreppet enas om är att identitet är en slags medvetenhet om 

sig själv som individ men som inte enbart kan skapas utifrån självet. Medvetenheten om sig 

själv som individ skapas i samspel med individer i din omgivning. Identitet är ett 

omdiskuterat begrepp i dagens samhälle men det är Erikssons utvecklade teori från Freuds 

psykoanalys som fortfarande hägrar. Marcia (2006) understryker dock att Erikssons 

psykosociala utvecklingsteori inte ersätter Freuds klassiska psykoanalys, utan snarare 

omdiskuterar den och därifrån utvecklar den.  

 

6.1.2 Identitet som psykologisk term  

Neurologen Sigmund Freud har sedan 1800-talets senare hälft med sina idéer och termer 

präglat västerländskt kultur, litteratur och ordförråd. Freud hade en strävan att innerligt 

förklara människors beteende på ett noggrant vis, så även människors tankevärld. (Parrish, 

2012) Senare, i mitten av 1900-talet, kom barnpsykoanalytikern Erik Eriksson att ta vid, 

utveckla och omdiskutera Freuds teorier om människors beteende. (Stier, 2003) 

 

Här väljer vi att utgå från Freuds utgångspunkt där han menade att biologiska, psykiska och 

sociala faktorer, i ett samspel, utvecklar identiteten. Freud utgick från att individer föds som 

ett blankt blad där psykosociala faktorer tillskriver individens utveckling av identitet (Smedler 

& Drake, 2006). Detta holistiska synsätt utgår även Eriksson ifrån, där han tydligare än Freud 

betonar betydelsen av att den sociala och kulturella miljön präglar individens sätt att hantera 

psykosociala konflikter i livet. Eriksson poängterar även individens självbestämmande och en 

frihet i skapandet av sin identitet. (Stier, 2003)     

 

Parrish (2012) beskriver att Freuds strävan efter att förklara människors tankar ledde till en 

modell där han delar upp medvetandet i tre områden, medvetet, förmedvetet och omedvetet. 

Denna modell kom att heta “topografisk modell” där Freud beskriver “det medvetna” som den 

del där medvetenheten inkluderar de tankar och känslor som individen direkt kan uppfatta. 
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Det som alltså finns direkt tillgängligt för individen att handskas med. “Det förmedvetna” står 

för de aspekter och idéer som med hjälp av viljan kan ges fokus men det kräver en viss 

ansträngning av individen, som exempelvis namnet på första gosedjuret. Alltså sådant vi vet, 

men inte ligger i medvetandet, utan vi väljer när vi medvetengör detta. Det tredje området 

“det omedvetna” förklarar Freud handlar om driftiga processer som hålls borta från det 

medvetna genom en slags mental granskning och bortträngning. Detta kan till exempel handla 

om val av partner (som kan likna ens förälder) men man upplever inte detta själv då 

drivkrafterna till valet inte är tillgängligt för det medvetna. Det omedvetna är till en stor del 

orsaken av personliga konflikter som en människa upplever. (Parrish, 2012) 

 

Parrish (2012) beskriver vidare Freuds strukturella modell, med denna modell försökte Freud 

förklara vad som fanns bortom individens synliga problem och symptom. Strukturella 

modellen innefattar teori om personligheten där Freud beskriver personligheten i tre olika 

delar: detet, jaget och överjaget. Detet eller “id” som det också kallas, står för en människas 

drifter och infallande luster. Detet tar inte hänsyn till regler eller konsekvenser, det kan 

således beskrivas som irrationellt och impulsivt. Överjaget eller “superegot” skulle kunna 

beskrivas som “detets” motsats, där överjaget hjälper individen att stå emot infallande 

impulser. Det ska följaktligen fungera som ett slags samvete och moral som gör individen 

uppmärksam på vad som är gott eller ont beteende. Överjaget bildas alltså utifrån främst 

föräldrarna och det omgivande samhället, också av olika rollmodeller såsom exempelvis 

lärare, chefer m.m. Jaget fungerar i sin tur som en slags balansgång mellan dessa två. Jaget 

innehar därmed en komplicerad uppgift där individens drivkrafter och begär ska enas med 

samhällets regler, normer och personlig säkerhet. Frustrationstolerans, gränssättning och 

hanteringsfärdigheter kallar Freud för “jagfunktioner” som används för att samordna 

människans beteende.  

 

Freud hade som tidigare nämnt ett huvudsakligt intresse för att förklara människors 

beteenden. Han utgick ifrån att människors beteenden i grunden styrdes av drifter och 

behovstillfredsställelse. När Freud studerade mänskliga psykets utveckling, gjorde han en 

koppling mellan människans och djurs drifter, nämligen överlevnadsinstinkten. Parrish (2012) 

skriver att på detta vis uppstod ett av hans mest kontroversiella synsätt, Freuds “psykosexuella 

faser”. Freud beskriver här 5 olika faser man genomgår i livet, de faser han beskriver är “den 

orala”, “den anala”, “den falliska”, “Latens” och “den genitala”. Utifrån dessa faser beskriver 

den orala fasen, den anala fasen och den falliska fasen utvecklingen på en människa från 

födsel fram till fem års ålder. Under dessa faser är det främst detet som styr lustsökande och 

att följa instinkter. Jaget börjar smått formas under dessa utvecklingsstadier, men det är inte 

förrän i “latensfasen” som jaget och överjaget utvecklas intensivt. Då blir individen allt mer 

självständig och förbereds inför övergången till vuxen ålder, denna fas sträcker sig upp till 

tolv års ålder. Sista fasen, den genitala fasen, denna fas handlar om att skapa sin identitet, 

vuxenroller och skapandet av olika relationer med andra vuxna. Denna fas sträcker sig från 

tolv år och uppåt, Freud menade att man i huvudsak utvecklats färdigt när man når tonåren 

och puberteten. Hans bild av vuxenhet innefattade förmågan att älska och arbeta. (Parrish, 

2012) 

 

Vidare tar Parrish (2012) upp att trots att Freud var den som lade grunden för aspekter kring 

personligheten och människans psyke, så själva fokus på just begreppet identitet tog inte fart 

förrän barnpsykoanalytikern Erik Homburger Eriksson i mitten av 1900-talet utvecklade 

Freuds teorier om utvecklingsfaser i en individs liv. Idag benämns han som Erik H. Eriksson 

eller vid enbart efternamnet Eriksson. Parrish (2012) klargör att Eriksson lade fokus på 
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specifika livskriser genom utvecklingens faser, till skillnad från Freuds teori om 

behovstillfredsställelse. Han menade i varje stadium söktes lösningar på dessa kriser.  

 

Parrish (2012) lyfter att teorin som Eriksson utvecklade kom att kallas “psykosociala 

utvecklingsstadier”, där han beskriver åtta stadium genom livets gång för en individ. De 

stadierna är “tillit-misstro”, “autonomi-skam/tvivel”, “initiativ-skuld”, “aktivitet-

underlägsenhet”. Stadierna är lika Freuds faser upp till tolv års ålder för en individid. Eriksson 

gör sedan fortsättning med stadium “identitet-rollförvirring” (12-20 år) där uppstår en 

avgränsad och tydlig självbild och individen skapar fasta värderingar, “närhet-isolering” (20-

25 år) här ligger fokus på kärlek, att ta ansvar och skapa gemenskapsrelationer, “generativitet-

stagnation” (25-65 år) detta stadium kan beskrivas med tre talande ord: familj, samhälle och 

omsorg. Slutligen kommer “intigritet-förtvivlan” (65år +) det innehåller ålder och visdom, 

individen förlikar sig här med det som varit och försöker bli tillfreds med detta. (Parrish, 

2012)  

 

I och med detta fick alltså ordet och begreppet “identitet” strålkastarljus på sig. Parrish (2012) 

lyfter att även om identitetsutveckling är en ständigt pågående process genom hela livet så 

beskriver Eriksson att främst tonårstiden kännetecknas av sökandet av sin identitet. Eriksson 

belyser att ungdomstiden handlar om sökandet efter en fast och trygg självbild där svaret på 

“vem är jag?” står i främst fokus. Han benämner även att detta sökande sker i en slags 

upptagenhet av jämnårigas bedömning och godkännande, Eriksson noterade att ungdomar i 

första hand är upptagna av att skapa och grunda sin identitet i förhållande till omgivningen. 

(Parrish, 2012) 

 

Parrish (2012) skriver att viktigt för ungdomars identitetsupplevelse, enligt Eriksson, brukar 

vara tillhörighet till olika grupper, ideologier eller viktiga frågor. Den kris som kan komma att 

upplevas under tonårstiden är identitetsförvirring, det är riskfyllt då det kan leda till 

konsekvenser såsom kriminallitet, störningar i könsidentiteten och psykoser. Man ställs inför 

många val genom detta stadium som involverar ett slags experimenterande med sig själv. 

Eriksson menar dock att risktagande är en nödvändighet vad gäller att utveckla 

självförtroende i både sociala situationer och i personliga. Eriksson beskriver att en identitet i 

bästa fall skapas längs en rad av frågor, tvivel och relationer i en trygg och tolerant omgivning 

där det ges rum åt självutforskning i största möjliga grad. Därav kan en förmåga att tolerera 

brister hos både sig själv och i samhället uppstå, lär individen sig att hantera detta anses 

ungdomen klarat utvecklingsuppgifterna. Att ha skapat sig en identitet beskriver slutligen 

Eriksson såhär “De ska tillsist ha uppnått en klar upplevelse av vem de är, hur de passar in i 

det omgivande samhället och få bevis på att deras bidrag till samhället värdesätts.” (Parrish, 

2012 s.93) 

 

6.1.3 Identitet och etnicitet  

Reyes (2007) förklarar att begreppet etnicitet rymmer många aspekter, där bland identitet, 

tillhörighet, kultur och historia m.m. Det är dessa aspekter/egenskaper som gör en grupp unik 

och som skapar sammanhållning samt bildar idealbilden om hur man vill bli identifierad av 

andra. Reyes (2007) understryker att etniska identiteter bildar innehåll och mening först i 

mötet med andra etniska grupper, det är först då som frågor om tillhörighet och identitet 

framkallas, det kan även uppdagas ett behov hos individen att markera en gräns till “sin 

grupp”. Detta beskriver Reyes (2007) kan påstås att etnicitet uppstår i ett gränsland mellan 

olika etniciteter, därav bildas även konstruktionen av “de andra”, de som är annorlunda och 

som innehar andra egenskaper och värderingar som “din grupp”.  
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Peterson & Ålund (2007) understryker etnicitet som en viktig roll i inkluderings- och 

exkluderingsprocesser. Det spelar därmed en betydelsefull roll för individens känslor av både 

tillhörighet och främlingskap. Peterson & Ålund (2007) menar att individers skapande av 

identitet inte sker i ensamhet, utan det sker tillsammans med andra genom olika 

gruppgemenskaper.    

 

Almqvist (2006) beskriver att aspekten av identitet inom etnicitet handlar dels om den egna 

upplevelsen av tillhörighet, men även andras syn på vilken tillhörighet individen har. Etnisk 

identitet handlar alltså om själva upplevelsen av att tillhöra en etnisk grupp och vilken syn 

individen innehar om tillhörigheten. Etnisk identitet kan komma att upplevas obekväm då 

tillhörigheten ifrågasätts av någon i omgivningen genom att betrakta individen avvikande från 

normen. På så vis kan även den etniska identiteten blir kränkt då människor ofta tillskriver sig 

själva och/eller andra specifika egenskaper till etnisk härkomst. Den etniska identiteten man 

tillskrivs av andra påverkar således hur individen tillskriver sina egenskaper, sin tillhörande 

etnicitet, hur man bemöts och vilken roll man antingen får tilldelad eller tar åt sig. (Almqvist, 

2006)  

 

Den etniska identiteten är av vikt för identitetsskapandet hos alla, men framförallt hos 

ungdomar. Almqvist (2006) beskriver att ingår man i samhällets etniska majoritet 

problematiseras inte den etniska identiteten i den mån som den gör om man befinner sig i 

samhällets etniska minoritet. De som föds in, eller migrerar in, till en etnisk minoritetsgrupp i 

ett samhälle tvingas ta ställning till hur de ska förhålla sig till sin bakgrund. På så vis läggs 

ytterligare en del i att hantera sin identitetsutveckling in, då tankar kring att tillhöra sin etniska 

ursprungliga minoritetsgrupp eller söka sig till den omgivande majoritetsgruppen övervägs. 

Det innebär också ofta att de måste hitta ett sätt att hantera diskriminering och fördomar. 

Almqvist skriver: “Det gäller för den unga människan att förena barndomens identifikation 

med egna val och av samhället givna möjligheter till en sammanhängande helhet; en helhet 

vars delar inte är i konflikt med varandra.” (Almqvist, 2006 s.84)  

 

Vidare beskriver Almqvist (2006) att en identitet skapas i en process av särskiljning och 

integration. Till en början tillskrivs individen egenskaper från omgivningen, så småningom 

väljer individen dock själv vilka egenskaper som kännetecknar just denne. Almqvist (2006) 

förklarar att utveckling av identiteten sker i en slags brytningspunkt där man vill vara någon 

som är som alla andra och passa in, samtidigt som man vill vara unik och sticka ut från 

mängden.  

 

Almqvist (2006) skriver om Phinney (2003) som utvecklat en modell för hur utveckling av 

etnisk identitet sker hos ungdomar där det etniska ursprunget inte är detsamma som 

majoriteten av det samhälle man växer upp i. Almqvist (2006) lyfter Phinneys tre faser en 

ungdom går igenom för att utveckla en självständig etnisk identitet. Dessa faser är 

“outforskad etnisk identitet”, “det utforskade stadiet” och “internalisering”. Där första fasen 

beskrivs som en fas där barnet/ungdomen inte utvecklat en självständig etnisk identitet, utan 

undersöker detta ofta genom att antingen stå upp för föräldrar eller släktingar och visa stark 

lojalitet mot den egna etniska gruppen för deras skull eller genom att helt ta avstånd från sitt 

etniska ursprung och identifiera sig med den etniska majoriteten. Den andra fasen, 

utforskande stadiet, där beskrivs att ju äldre ungdomen blir desto bättre blir denne på att dels 

utforska vilken grupp individen känner mest tillhörighet till men också hur ungdomen i fråga 

ska förhålla sig till sin etniska identitet. I den sista fasen, internalisering, lyfter Phinney att då 
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ungdomen hittar ett eget förhållningssätt till att tillhöra sin etniska minoritetsgrupp - samtidigt 

som individen hittar en tillhörighet till det omgivande samhället - då har ungdomen med ökad 

mognad och öppenhet för andra grupper, erövrat sig en internaliserad etnisk etnicitet. Uppnås 

detta brukar individen också känna en stolthet över sitt tidigare ursprung. (Almqvist, 2006)  

 

6.1.4 Identitet och kultur  

Skapandet av en identitet beskrivs vara ett givande och ett tagande, där individens egenskaper 

och handlingar uppfattas i samspel med omgivningen. Sjögren (2003) beskriver att det kan 

vara särskilt svårt för människor som utvandrat från sitt ursprungsland och invandrat till ett 

annat då de, i och med ett byte av omgivning, får det psykologiskt svårt att bygga upp en 

säker identitet igen. Sjögren (2003) lyfter att kulturella faktorer utgör en viktig del i skapandet 

av identitet då det kan förklara en människas sätt att handla och bete sig i vissa situationer, 

men understryker att kulturen inte helt kan förklara en individs attityder och beteende. 

Kulturen utgör på så vis en del av flera till ett komplett identitetsskapande. (Sjögren, 2003)  

 

Sjögren (2003) beskriver olika nivåer i kulturen, en ytlig nivå som handlar om mat, kläder, 

kroppsspråk och umgängeskoder, en annan nivå med universella referenser såsom familjeliv, 

arbetsetik, fester och ritualisering och en tredje, djupare nivå som innehåller 

grundvärderingar. På den djupare nivån tillskriver Sjögren (2003) också personbegreppet, där 

en individ blir uppfostrad i en miljö som värdesätter särskilda saker mer än andra.  

 

Ahmadi (2003) understryker att varje individs identitet präglas av den kultur där individen 

formats. Ahmadi (2003) beskriver att när avståndet blir stort mellan den bakgrundskultur 

individen har, till den kultur som råder i det samhälle individen har invandrat till, då kan det 

hända att moralen och värdesystemet rasar samman. Det kan leda till en förlust av den inre 

integriteten. Ännu en konsekvens av detta kan vara att individens identifiering med nya 

samhällets sociala grupper misslyckas. De kulturella värderingar en individ har handlar alltså 

inte bara om individens personliga preferenser utan även om individens tolkningar av 

interaktioner med andra människors preferenser. (Ahmadi, 2003) 

 

När det gäller social, nationell och kulturell identitet lyfter Hammarén & Johansson (2009) att 

många menar att det just är skillnader och olikheter som definierar identiteten. Med ett sådant 

synsätt hamnar vi olyckligtvis lätt i kategoriska uppdelningar som exempelvis 

svenskar/invandrare. Stier (2003) förklarar att kulturella identiteter handlar om människor 

samlade inom fasta stabila referensramar där man delar historia, traditioner, erfarenheter och 

kulturella koder. Individen beskrivs här ha ett psykologiskt behov av kännedom om sina rötter 

och en personlig biografi. Kulturella identiteter utgör på så vis en grund till samhörighet och 

gemenskap, vilket har en stor betydelse för totalidentiteten (Stier, 2003) 

 

6.2 Tillhörighet  
Tillhörighet handlar om att vara en del av något större än en själv, att ingå i en grupp 

(Nationalencyklopedin, 2000). Wikström (2009) skriver att tillhörighet kan klassificera samt 

dela in människor i grupper. Även Stier (2003) redogör att det finns ett psykologiskt behov 

hos oss människor av att känna oss integrerad i en helhet. Vi människor letar sociala 

tillhörigheter att tillskriva oss där vi som enskild individ vill kunna urskilja oss från mängden 

i den mån av att vara tilltalande för gruppen, men samtidigt med en vilja av att kunna smälta 

in som en i mängden ur just den gruppen. Alsmark, Kallehave & Moldenhawer (2007) 
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beskriver dock tillhörighet som något komplext och föränderligt, vilken även Wikström 

(2009) gör då hon skriver att våra globala rörelser, såsom resande och bosättning på olika 

platser, gör att tillhörigheten är föränderlig och därmed även har blivit en politiskt laddad 

fråga. Tillhörighetsfrågan handlar om inkludering och exkludering, om en individ anses 

tillhöra en viss grupp eller inte. En tankegång som Wikström (2009) lyfter är att människor 

kan erhålla fler än en tillhörighet, att en individ exempelvis kan vara svensk, engelsman och 

samtidigt även en EU-medborgare. Frågan som Wikström (2009) även ställer är vilka 

konsekvenser som olika synsätt på tillhörighet kan få. 

 

Kobayashi & Preston (2014) har gjort en studie som visar på att bikulturalism var vanligast 

hos andragenerationsinvandrare med kinesiskt ursprung som vuxit upp i Kanada. Trots att 

deltagarna i studien hade ett kanadensiskt medborgarskap så ifrågasatte de tillhörigheten med 

anledning av att de inte kände full tillhörighet till Kanada eller Kina. Tillhörighetskänslan har 

med omgivning och sammanhang att göra. Deltagarna beskrev att de kände mer tillhörighet 

till deras kinesiska ursprung vid släktträffar men att de annars hade skapat ett eget koncept 

som ansågs likna den kanadensiska kulturen mer. Kobayashi & Preston (2014) beskriver 

tillhörighetskänslan som paradoxal hos deltagarna av studien, att de beskriver känslan av 

tillhörighet som att de befinner sig i ett mellanting, att de tillhör fler än en kultur samt att de 

försöker hitta en egen tillhörighet som dock ofta skiftar beroende på kontext. Vidare skriver 

Kobayashi & Preston (2014) att de individer med internationella relationer ofta finner 

tillhörighet som komplicerad eftersom att de känner tillhörighet på olika ställen, i och med de 

relationer deras relationer i olika länder. Kobayashi & Prestons (2014) studie visar dock på att 

deltagarna känner mest tillhörighet i deras uppväxtområde och de svarar även att de är från 

uppväxtområdet om någon frågar var de kommer ifrån. 

 

Ng & Bloemraad (2015) skriver att tillhörigheten för de som tillhör en etnisk minoritet är 

beroende av attityder och synsätt som finns i majoritetssamhället och att majoritetssamhällets 

acceptans är viktigt för att de individer som tillhör den etniska minoritetsgruppen ska känna 

tillhörighet. Om ett majoritetssamhälle inte är accepterande av etniska minoriteter så är det 

större chans för separation vilket innebär att individerna inom minoritetsgrupperna inte 

känner tillhörighet eller integreras Ng & Bloemraad (2015). 

  

Vid diskussion om begreppet tillhörighet så finns det fler teorier att utgå ifrån. Dessa teorier 

presenterar olika synsätt och utgångsvinklar gällande individers olika tillhörighetskänslor 

samt hur vi kan se på just tillhörighet. Vi har valt att lyfta den postkoloniala teorin då vi 

diskuterar tillhörighetsbegreppet med anledning av att den teorin är mest lämpad för vår 

studie och överensstämmer även med vårt synsätt på tillhörighet, hur tillhörighet skapas och 

hur det sedan kan utvecklas. 

 

6.2.1 Tillhörighet inom den postkoloniala teorin. 

Postkolonial är ett historiskt tillstånd efter kolonialismen som främst fokuserar på sociala 

orättvisor och privilegier tillskrivningen av tillhörighet utifrån etnicitet, kultur och ras innebär. 

Det är även ett perspektiv för hur makt verkar i samhället och makt samt hybriditet står därför 

som två centrala begrepp inom den postkoloniala teorin. Inom den postkoloniala teorin ligger 

fokus på olikheter inom grupper samt likheter grupper emellan. Den kulturella tillhörigheten 

ses inom den postkoloniala teorin som ständigt i förändring och föränderlig. Förändringen 

beror på situation och kontext vilket innebär att den kulturella tillhörigheten kan förändras då 



25 
 

en individ exempelvis bosätter sig i ett annat land, beroende av omgivningen eller befinner sig 

på olika ställen. (Wikström, 2009) 

 

Wikström (2009) tar upp att vi ständigt konstruerar etnicitet och kultur och det är därmed 

föränderligt. En brist på tillhörighetskänsla i förhållande till olika kulturer är en central teori 

inom den postkoloniala teorin. Tillhörighet, skriver Wikström (2009), handlar om att ta 

ställning om inte känna tillhörighet till flera kulturer, att förklara att en är på ett sätt, inte fler. 

Som både förstagenerationsinvandrare och som andragenerationsinvandrare betonas 

betydelsen av flertalet tillhörigheter vilket ofta leder till att individerna inom grupperna 

tvingas att ta ställning och därmed välja en tillhörighet. Wikström (2009) har citerat en kvinna 

som skriver att hon känner sig hemma med folk som är som henne (i detta fall av blandat 

etniskt ursprung) som hon inte anser passar in någonstans på grund av deras blandade etniska 

ursprung, vilka hon kallar mångkulturella folk. 

 

6.2.2 Hybriditet 

Nationalencyklopedin (2000) beskriver begreppet hybrid som en korsning mellan individer 

med olika ursprung. Även Wikström (2009) beskriver begreppet hybriditet som ett begrepp 

som används då individer har ett blandat ursprung och/eller blandade tillhörigheter. Världen 

är idag så komplex att det inte är möjligt att tala om monoetniska tillhörigheter eller 

monokulturella tillhörigheter. Med påståendet att det inte är möjligt att tala om monoetnisk 

tillhörighet eller monokulturell tillhörighet menar Wikström (2009) att de inte finns något 

egentligt ursprung, utan att det inom alla kulturer och etniska tillhörigheter finns influenser av 

andra kulturer. Det är något som påvisas av begreppet hybriditet. Det viktiga, skriver 

Wikström (2009), blir att fokusera på hur människor beskriver tillhörighet. 

 

6.2.3 Diaspora 

Wikström (2009) lyfter att diaspora beskriver komplexa identiteter, såsom blandade, hybrida 

eller kombinerade identiteter. Diasporabegreppet beskriver därför skiftande tillhörigheter 

bättre än nations- och etnicitetsbegreppet med anledning av att många människor i dagens 

samhälle lever med fler kulturella tillhörigheter och kan därmed även ha anknytning till flera 

geografiska områden. Föreställningar om monoetnicitet konkureras därmed ut av de olika 

diasporaformationer som finns. 

 

Vidare beskriver Wikström (2009) att då diaspora diskuteras så handlar det ofta om att staten 

inte kan spegla de behov samt de olika situationer som finns för människor med tillhörighet 

till flera olika platser och inte endast nationalstaten. Enligt vissa forskare inom 

diasporaområdet så har dessa människor inte tagits på allvar eller uppmärksammats då 

nationalstaten har setts som det självklara. ”Det blir snabbt tydligt att mångkulturalism och 

tillhörigheter är ett snårigt område där det är lätt att gå fel.” (Wikström, 2009 s.97) 

7. Empiri  
I denna del av studien presenteras vad som framkommit i vår insamlingsdata. Vi har genom 

kodning och kategorisering (se Bilaga 3) av vårt transkriberade material kunnat utläsa tre 

kärnkategorier. Dessa kärnkategorier har vi valt att titulera Känsla av tillhörighet, Känslor 

som genereras av samhällets etiketter och Den personliga utvecklingen sker inte enbart 

personligt.  De som deltagit i studien har fingerade namn, vilka är Respondent 1, Respondent 



26 
 

2, Respondent 3, Respondent 4, Respondent 5, Respondent 6 och Respondent 7. Nedan följer 

en redovisning av detta. 

 

7.1 Personlig utveckling sker inte enbart personligt     
Respondenterna beskriver problematiken i att hitta sig själva, inte minst utifrån deras egna 

funderingar över vem de är, men även utifrån en påverkan av vad deras omgivning tycks 

identifiera individerna som. I flertalet intervjuer uttrycks omgivningen ha en betydande roll i 

hur identiteten skapas då omgivningens kategoriseringar samt samhällets syn på individerna 

även påverkar hur de ser på sig själva. En osäkerhet kring vad för faktorer som hör till 

identitetskapande tycks råda hos majoriteten av respondenterna. Känslan av att vara kluven 

eller att ha två personligheter i sin identitet är något som många av respondenterna får tacklas 

med.  Här följs ett väldigt talande citat kring detta:     

 

“Eh ja, men det är svårt. Ehm hur jag identifierar mig själv, mm jag, det 

känns som att jag är två människor i en person. Ehm jag har min bakgrund, 

min kulturella bakgrund från Rwanda och det är väl den som jag kan känna 

att jag, folk som ser mig kan se att jag är utländsk på en gång och då 

kommer dem inte anta att jag är svensk fast jag är mer svensk än många, eh 

än många människor i Sverige liksom. Eftersom jag verkligen, verkligen har 

liksom integrerat mig i det svenska samhället. Men vad jag anser mig själv 

att vara det är det som är svårt. För att jag är ju Rwandisk biologiskt, men 

jag är ju mer svensk inuti mig, jag tänker svenskt. Jag brukar få höra det 

hela tiden att jag är svensk av mig, ehm så att, jag skulle väl säga att jag.. 

Fast det behöver ju inte handla om etnicitet heller, [...] men jag skulle 

beskriva mig själv som en svensk-rwandisk tjej, fast mer svensk, så 

egentligen är jag ju svensk. Men att jag är Rwandisk kommer jag ju aldrig 

att komma ifrån, vad jag än säger.” (Respondent 2)  

 

Det råder en osäkerhet bland respondenterna om vad som egentligen ska ingå i skapande av 

deras identitet. I frågor om vad som har betydelse gällande identitetsskapande hos 

respondenterna är det främst faktorerna kultur och etnicitet som lyfts. I intervjuerna 

framkommer det vidare att omgivningen till stor del påverkar respondenterna genom att 

personer i deras omgivning identifierar dem olika och ifrågasätter även deras 

“svenskhet”.          

 

“Eehm, ja alltså identitet, det är, ehm. Det är ju vem man själv identifierar 

sig som tänker jag. Eeh vart man känner att man hör hemma, men det är lätt 

att man påverkas av vad andra identifierar en som. [...]men jag tycker att 

identitet ska vara någonting man själv ska identifiera sig med, som inte 

andra sätter på en liksom.” (Respondent 1)  

 

“Jag skulle säga så här, identitet för mig har varit en jävligt svår fråga för 

mig enda sen jag var ung liksom. Eh, helt ärligt så vet jag inte om jag har 

hittat min identitet än, men jag har kommit förbi en del av identitetssökande. 

Öh, det är en svår fråga.” (Respondent 4)  
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Vissa av respondenterna hade svårt att beskriva vad identitet innebär för dem. De beskriver en 

kaotisk känsla i deras inre och en rådande förvirring över vilka de är och vilka de bör vara. 

Dessa känslor beskrivs infinna sig redan i ung ålder. Det framgår även att identitetsskapandet 

som ung i och med dessa känslor är problematiskt. Att hitta sig själv och sina 

grundvärderingar upplevs av respondenterna som ännu mer problematiskt eftersom de i 

samband med identitetsskapandet har blivit rasistiskt bemötta och kränkta på grund av deras 

fysiska utseende och ursprung. Se nedan för exempel: 

 

“Kaos i mitt inre, i mitt identitetssökande eftersom att jag ville hitta rätt. 

Det började liksom med hitta rätt vänner på skolan. Okej, första veckorna 

på skolan blev man kallad neger liksom.. och så blev jag så här att ”okej, 

vilka hör jag hemma med? Är det dem coola, dom snälla, dom nördiga 

eller?”, det var jättesvårt.” (Respondent 7) 

 

“Ja, och som ung så uppfattade jag mig.. eller jag valde att jag måste passa 

in med dom här lite hårda, hårdare killarna.. ”coolingarna”. Därifrån var 

det liksom ett mönster som gjorde att jag blev ett asshole haha mer eller 

mindre, jag började bete mig som skit, ehm, i tron nog på att jag kanske 

skulle bli accepterad som någonting bara.” (Respondent 7)   

 

Identitetssökandet beskrivs hos vissa som någonting som upplevts svårhanterligt och jobbigt. 

En av respondenterna förklarar att denne efter förvirring börjat hitta “bitar” på vägen som 

plockats upp och hjälpt till att forma den identitet respondenten idag har. Respondenten 

berättade vidare att genom åren växte en insikt fram om att samhällets normer och fördomar 

är ingenting som individen måste förhålla sin identitet till, utan friheten att skapa sin identitet 

finns. Samtliga respondenter lyfte dock att identitet inte skapas enskilt, utan deras 

identitetsskapande har skapats genom interaktion med andra människor i deras omgivning 

som ständigt påverkar processen.  

 

“Precis, dom här bitarna som du pratar om.. jag tycker att jag har plockat 

upp dom ganska sent, jag tror att många andra plockar upp dom mycket 

tidigare. Men det kommer ju med åldern, man träffar nya människor och 

man förstår att shit, haha världen är inte alltid som man trott den ser ut 

liksom, det här är ju inte jag, jag kan ju vara någonting annat liksom.” 

(Respondent 7)   

 

“Mina föräldrar har ju gett mig jätte mycket. [...] Jag tror att jag alltid har 

haft bra vänner som har hjälpt mig jättemycket och dem har funnits där 

samtidigt. Jag tror att vi skapar, eller att vi hjälper och formar varandra. 

Alltså man påverkas hela tiden.” (Respondent 4) 

 

Individens identitet bildas alltså i samspel med människor eller i sociala processer. Här följer 

ett exempel vi har målat upp utifrån respondenternas beskrivning av anpassning: Vi säger att 

en av respondenterna i undersökningen som är halvsvensk och halvmarockan får skifta mellan 

två olika rum. Där det ena rummet består av enbart svenskar och det andra rummet av 

marockaner. Att se då hur respondenten “skiftar” sin identitet från rum till rum, beroende på 

vilka personer som sitter i rummen. Att vara i ett rum med enbart svenskar gör att 

respondenten automatiskt “skiftar” till sin svenska identitet och när individen byter rum till 
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marockanerna så kommer den “marockanska identiteten” fram . Många beskriver det som att 

det är något de inte tänker på när det inträffar och att det sker per automatik och att det är 

naturligt.  

7.2 Känsla av tillhörighet 
Respondenterna fick frågan om när de känner mest tillhörighet och hur de beskriver ordets 

innebörd samt följdfrågor om att utveckla tankar och känslor kring detta. Samtliga 

respondenter beskriver en kluven, “två-delad” känsla av att ha flera kulturer inom sig och att 

detta kan bidra till en känsla av förståelse för andra med invandrarbakgrund. Vad de även 

beskriver att kluvenheten kan bidra till är en känsla av samhörighet med de individerna. I 

intervjuerna beskrivs hur respondenterna både kan känna sig som en “ typisk svensk” i ett 

visst sammanhang men inte alls i ett annat sammanhang. Det tyder på att respondenterna 

känner tillhörighet till flera kulturer. Tillhörigheten hos respondenterna beskrivs i intervjuerna 

innebära en känsla av trygghet och sammanhang. De flesta hänvisade till sin familj då frågan 

om var respondenten känner mest tillhörighet ställdes.  

 

“[...] alltså med släktingar till mig som bor i Sverige, som jag kan blanda 

svenska och spanska med och liksom jag kan prata om det svenska 

samhället och samhället i Colombia och liksom dom förstår vad jag pratar 

om utan att jag ska behöva förklara.” (Respondent 1)  

 

“ [...] när jag är med min svenska släkt då beter jag mig automatiskt mer 

som en svensk men när jag är med min marockanska släkt beter jag mig mer 

som en marockan än en svensk och det är något som liksom händer 

automatiskt, jag tänker inte på det”. (Respondent 3) 

 

Vissa av respondenterna upplever en frustration och förvirring när det handlar om att placera 

sig själv gällande frågor kring tillhörighet och kultur. Genom intervjuer framkommer det 

frekventa frågor från respondenterna om vilken kultur som ska definiera dem. Frågor 

intervjupersonerna ofta ställer sig själva är: “Ska jag enbart säga att jag är svensk?” “Eller ska 

jag på en gång förklara mitt ursprung?”, “Vad innebär det att vara svensk?" och "Är jag 

verkligen svensk?” “Vad är det som definierar svenskhet?”. Något som också framkommer i 

intervjuerna är en upplevd känsla av svårigheter över att svara på den ständigt återkommande 

frågan "var kommer du ifrån?". Respondenterna berättar att när de får den frågan i Sverige är 

kluven över att besvara frågan med staden där de vuxit upp i Sverige, eller vilket 

ursprungsland de kommer ifrån. Vidare beskrivs även upplevda svårigheter att svara på 

samma fråga då de besöker ursprungslandet eftersom en förvirring uppstår då de inte är säkra 

på vilket land de ska svara att de kommer ifrån. Nedan följer citat som beskriver detta: 

 

“även fast jag kanske tänker att jag är svensk så ser folk mig inte som 

svensk och oftast bara att när folk frågar var kommer du ifrån så säger jag 

Iran. Men när jag t.ex. åker till Iran och folk frågar mig där så säger jag att 

jag är ifrån Sverige, eller i och för sig vart jag än reser, om jag är på 

semester eller vad det än är, å dem frågar ”aa men vart kommer du ifrån” 

då säger jag att jag kommer ifrån Sverige.” (Respondent 4) 

 

“Ska man säga att man är arab? För att föräldrarna är från Irak.. eller ska 

man säga att man är svensk? Men jag tror nästan.. att man har sagt att man 
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är svensk… mer än vad man har sagt att man är arab. [...]Sverige och 

svenskar.. det är det jag kan, det är det jag vet, så det känns lite svårt att 

identifiera sig själv som något annat än svensk”. (Respondent 5) 

 

“frågan är nog om jag snarare är nöjd med min svenskhet, min definition 

om att vara svensk. Deras definition på att vara svensk kan helt och hållet 

vara ursprungligen på om jag firar midsommar och gör svenska saker men 

det är deras svenskhet, det är deras traditioner, det är deras familjer, jag är 

svensk på mitt eget sätt.” (Respondent 7) 

 

Ifrågasättandet av tillhörighet sker inte enbart hos respondenterna själva, utan även från 

personer i deras omgivning. Det är allt från familj, vänner och släkt till personer i allmänheten 

som påverkar individens känsla av tillhörighet. Ur intervjuerna kan vi avläsa en frustration 

över att samhället försöker definiera respondenternas tillhörighet, vilket de uttrycker sig ta illa 

upp utav. De understryker att det borde vara upp till dem själva att definiera sin känsla av 

tillhörighet, vilket de idag upplever att de inte får. Respondenterna beskriver utöver detta en 

upplevelse av att de befinner sig i ett mellanting, ett mellanting av att både vara svensk och att 

tillhöra den kultur föräldern/föräldrarna har. 

 

Då kommer jag ihåg att jag kände mig svensk men samtidigt kan jag som 

inte säga att jag är det ena eller det andra helt heller. För när svenskar 

frågar mig vart jag kommer ifrån det är det så här ”ja från Irak” men när 

jag är med min släkt då känner jag mig fortfarande inte arabisk. För det 

kommer jag ihåg när jag läste och det liksom.. gick upp för mig. 

(Respondent 6) 

 

“Alltså om någon säger till mig ”du är inte svensk” då skulle jag ju ta åt 

mig! Men samtidigt om någon sa till mig ”du är inte iranier” då skulle jag 

också ta åt mig. Jag kan liksom inte placera mig på en av dem.” 

(Respondent 4) 

 

En av respondenterna beskriver en upplevd känsla av att inte känna tillhörighet i det svenska 

samhället alls, vilket gjorde att denne accepterade detta och valde att omfamna stigmat. 

Senare genom livets gång beskriver respondenten att det snarare handlade om att lära sig att 

acceptera sitt ursprung och sig själv. Ur intervjuerna lyfts en upplevelse av att människor 

alltid kommer behandlas annorlunda på grund av sitt fysiska utseende, då det inte passar in i 

samhällets normer. Såhär beskriver en respondent omfamnandet av stigmatiseringen:  

 

“Det gjorde liksom tillslut att jag på något sätt accepterade eller jag 

uppfattade det mer som att jag var tvungen att acceptera mig själv som det 

dem kallar mig. Öh, jag kunde till och med presentera mig för nya personer 

så kunde jag för att ligga på plus med mina vänner så kunde jag få för mig 

att säga att ”ja jag är byns neger”.” (Respondent 7)   

 

7.3 Tankar som genereras av samhällets etiketter 
Samtliga respondenter beskriver upplevelser av att samhället tycks vilja sätta etiketter. Många 

beskriver att de blir utpekade för att inte vara “svenska” i samhället och upplever en stämpling 
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av omgivningen de befinner sig i. Det som även framkommer i intervjuerna är samhällets och 

omgivningens stora påverkan av individens uppfattning om sig själv. Samhällets satta 

etiketter bidrar i vissa fall till att individerna sätter dessa etiketter på sig själva, exempelvis 

hur individen i fråga presenteras av andra personer påverkar hur denne kommer att presentera 

sig själv. 

 

[…]dem kanske presenterar mig som “det här är hon och hon är från 

Colombia”. Eller där kanske dem presenterar mig som “det här är 

Respondent 1 och hon kommer från Sverige”. Och då har ju dem satt en 

etikett och det påverkar ju också… [...]För att jag kanske känner mig svensk 

men om dem presenterar mig som colombian då tänker jag att, då börjar 

jag ju som ifrågasätta lite, så det påverkar ju. (Respondent 1) 

 

Respondenterna beskriver att dessa tillgivna etiketter många gånger beror på förutfattade 

meningar och tankar som kanske inte stämmer överens med verkligheten. Det är i samband 

med samhällets ifrågasättande som respondenterna beskriver att de själva börjat ifrågasätta 

huruvida de tillhör det svenska samhället.   

 

“Det är lite svårt att säga vart man kommer ifrån… För jag ser ju inte ut 

som en svensk! Men… jaa… jag är fortfarande född och uppväxt här så det 

känns ju som att man är det men aaa…[...] Hur ofta går man fram till en 

svensk och frågar “Vart kommer du ifrån?” För att vi bor i Sverige. Så om 

dom frågar mig så är det ju för att det syns, antagligen.” (Respondent 4) 

 

Något som framkommer ur intervjuerna är att olika kulturer har olika grundvärderingar och 

synsätt på människor. Synen på vad som är manligt respektive kvinnligt kan exempelvis skilja 

sig från kultur till kultur. Samtliga beskriver en förvirring kring tillhörighet då många 

upplever det svårt att definiera eller identifiera sig själva inom en specifik kultur. Hos 

respondenterna uppstår frågor som “Ska jag identifiera mig som svensk eller enbart med den 

kultur/etnicitet som mina föräldrar tillhör?” “Kan jag blanda både och eller måste jag 

definiera och precisera?” I citatet nedan beskrivs det upplevda svårigheter med att definiera 

just vad det innebär att vara “svensk”:  

 

“Svensk.. Eh hm. Gud vilka svåra frågor! Eh svenskhet är väl egentligen att 

dels vad man värderar, eh det är så mycket, det är så mycket att säga liksom 

vad man är som svensk. Men eh vad man värderar som person tillexempel 

så jag har fått göra det här en gång, eller av en kompis då vi pratade om 

vad vi tyckte om för kille tillexempel och vad killen ska göra och om man 

tänker i andra länder liksom så ska mannen ta hand om sin kvinna och jag 

höll inte med om det och bara “ja men jag tycker inte att mannen ska betala 

varje gång” och då hade den personen sagt bara “oh my god, du är så 

svensk”. Så att sådana svenska värderingar liksom, ehm men det är väl, jag 

vet inte, jag vet inte vad svensk är om jag ska vara ärlig. Så ja, jag har 

ingen aning. Jag kan inte svara riktigt på den frågan.” (Respondent 2)  

 

Många uttrycker en upplevd vardagsrasism i Sverige och har blivit utsatta för rasistiska 

påhopp, blivit ifrågasatta, fått kommentarer eller varit med om situationer av rasistisk 
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karaktär. Utifrån detta beskrivs i intervjuerna en upplevd stigmatisering och en känsla av 

utanförskap. Utifrån en respondents beskrivning lyfts att detta skapar en “vi-mot-dem” känsla. 

 

“Nej alltså dom ifrågasätter inte men man ser ju det på deras blickar, när 

dom kollar på mitt legg, då rycker dom lite på pannan sådär aa 

”Respondent 3” å de..” (Respondent 3) 

 

“Man är ju lite rädd att om man flyttar ut ur (en storstadsförort) att folk ska 

se ner på en ”aa du har bott i (en storstadsförort)” ”aa du ser ut som en 

arab” [...] å man vill ju flytta till en lugnare svensk ort men där kanske man 

drabbas utav rasism.” (Respondent 3) 

 

Vissa av respondenterna anser att assimileras in i samhället är ett val som varje individ själv 

gör. Ansvaret att individen ska assimileras in i samhället beskrivs således ligga på både 

individnivå och på samhällsnivå. Det som lyfts i samband med assimilering är även separation 

där den problematik som beskrivs är när respondenterna blir bemötta negativt av samhället 

genom att stämplas som “icke-svensk” och på grund av det då “väljer” att inte tillhöra det 

svenska samhället. Ett ständigt bemötande av att bli ifrågasatt om ursprung är också något 

som majoriteten av respondenterna påtalar.   

 

“Aa jag tänkte bara på att det spelar stor roll om hur typ .. hur mycket man 

valt att assimileras in i samhället typ..eller vad man har för vänner.. kretsar 

typ.. med vem man liksom hänger runt med det skapar på något sätt en 

identitet.” (Respondent 5)  

 

Respondenterna berättar även om situationer som de upplevt vara besvärliga, skamliga och då 

de känt sig tvingade att försvara sig. Ur intervjuerna kan vi avläsa att det kan kännas 

ansträngande att behöva försvara sig utifrån de fördomar och förutfattade meningar de 

ständigt möts av. En upplevelse av att individerna är annorlunda och blir behandlade 

annorlunda av omgivningen på grund att de innehar delade kulturer lyfts.  

 

“ Det är jobbigt om folk frågar om jag äter skinka. Bara för att jag är ifrån 

Iran så antar man att jag är muslim. Det e jobbigare..” (Respondent 4)  

 

“Men jag skämdes ju bara för att jag var annorlunda och invandrare, men 

jag tror att hade jag vart svensk och väldigt stränga föräldrar så hade jag 

nog inte skämts för jag tror det hade blivit lättare. Men nu tror jag liksom 

att så här att det var så ”obvious” att jag var annorlunda.” (Respondent 6) 

 

 

I en intervju beskrivs en uppgivenhet på grund av att olika ursprungsetniciteter inte tillåter 

respondenten att placera sig inom de grupper denne tillskriver sin tillhörighet till. Detta 

uttrycks vara med anledning av att de inom de etniska grupperna inte anser att individen 

"passar in" i någon av grupperna. Ett exempel för att tydliggöra detta kan beskrivas genom att 

en "finlandssvensk" i Finland får höra att denne är svensk, medan personen i Sverige får höra 

att denne är finsk. Detta beskriver respondenten kan leda till en obehagskänsla av att inte 

tillhöra något. Vardagsrasismen som upplevs i samhället är inte enbart ifrån enskilda 
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personer, respondenterna beskriver även att det förekommer rasism inom politiken och att det 

upplevs som skrämmande. Känslan av att inte känna sig välkommen i Sverige, att inte vara 

accepterad för den man är och att vara oroad för ens framtid. Här nedan har vi valt ut två citat 

från samma intervju som uttrycker detta: 

 

“Det här är en del som jag tänker på och det är identitet, ur aspekten som 

nationalitet och tillhörighet är något som nationalitet, för mig, som inte 

riktigt har funnits. Eftersom jag är svensk men jag har aldrig riktigt känt att 

jag har tillåtelsen att vara svensk eller känna mig svensk för svenskarna. Så 

jag har ju försökt som person att hitta tillhörighet i thailändarna men där 

har jag alltid blivit kallad för svenne så jag finns i ett fack där jag, liksom, 

det blir bara ett vakuum runt omkring mig. Jag vet att det finns andra i min 

generation som upplever exakt samma sak.”  

 

“Eh, jag tror verkligen det var när Sverigedemokraterna kom in och 

klättrades upp i politiken. Så där var det ju faktiskt att… jag ställde mig 

själv frågan ”vill jag ens vara kvar här? Måste jag sticka nu?” lite så där 

kände jag då. [...] För det betyder ju inte att det bara blir värre för mig utan 

för också för alla… alla invandrare.” (Respondent 7) 

 

Känslan av att vara placerad i en egen kategori är något som lyfts i intervjuerna. 

Respondenterna upplever sig inte ha “rätten” att känna sig svenska. De beskriver att de är 

medvetna om att de inte är ensamma om att känna denna känsla. Vad som även framkommer 

är att genom den egna kategori som de tilldelas av samhället eller som på egen hand “hittats” 

genom personlig och mental utveckling leder till att de känner sig förvirrad eller 

“oidentifierade” i sin identitet eller kulturtillhörighet.  

 

“Ja och då blir det mer och mer att jag tänker liksom ”fuck it”. Jag kanske 

inte tillhör något fack men jag får väl kalla mig vad fan jag vill.” 

(Respondent 7)  

7.4 Summering 
I vår insamlade empiri så framkommer det att omgivningen är en stor påverkansfaktor då det 

kommer till respondenternas identitetsskapande och tillhörighetskänsla i samhället. 

Respondenterna har svårt att beskriva vad just identitet innebär för dem personligen. 

Identiteten beskrivs hela tiden skapas i interaktion med olika människor. Tillhörighet är även 

något som skapas i interaktion med andra människor  

I de sociala processerna upplever respondenterna en kluvenhet över hur de ska identifiera sig 

och var de känner tillhörighet någonstans, var de känner sig trygga och var de "hör hemma". 

Det som lyfts under både skapandet av identiteten och att skapa en känsla av tillhörighet är 

betoning av samhället och omgivningens respons. Hur inbjudande och tillåtande människor i 

individens omgivning är. Respondenterna beskriver att de blir väldigt ifrågasatta av samhället.  

Respondenterna pratar återkommande om vardagsrasism, utanförskap och att ständigt bli 

ifrågasatt av samhällets förutfattade meningar vilket resulterar i tilldelade etiketter. Detta är 

något vi kopplat till Goffman (2014) som beskriver stigmatisering, där ordet stigma beskrivs 
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vara en psykologisk och sociologisk brännmärkning som sätts när någon avviker från 

samhällsnormen. Goffman (2014) beskriver en ambivalens i rollen av att vara stigmatiserad:  

Med hänsyn till att den stigmatiserade individen i vårt samhälle förvärvar 

en viss identitetsstandard som han tillämpar på sig själv utan att kunna leva 

upp till den, blir det oundvikligt att han kommer att känna en viss 

ambivalens i relation till sitt eget jag. (Goffman 2014 s.118) 

8. Analys 
Vi kommer här att analysera vår samlade empiri. Vi tittar närmare på hur respondenterna 

beskriver sin upplevda tillhörighet i samhället, även respondenternas förhållningssätt till den 

upplevda tillhörigheten utifrån deras identitetsskapande redovisas nedan. Det redovisade 

materialet kommer löpande att kopplas till de ackulturationsstrategier som tidigare har 

presenterats samt det Holistiska synsättet och den Postkoloniala teorin. Det samlade 

materialet kommer sedan att diskuteras under diskussion (se 9. Diskussion) där slutsatser 

framställs. 

8.1 Personlig utveckling sker inte enbart personligt     
Individers skapande av identitet sker tillsammans med andra i olika gruppgemenskaper 

(Peterson & Ålund, 2007). Alla respondenter beskriver den nära omgivningen som den mest 

påverkande faktorn i deras identitetsutveckling. Då de pratar om den nära omgivningen syftar 

de flesta på familj men många även på vänner eftersom att de beskriver den nära omgivningen 

som en trygg och trivsam grupp där de känner tillhörighet. Denna grupp, beskriver 

respondenterna, påverkar dem i allra högsta grad. Ahmadi (2003) skriver att den dominerande 

kulturen är betydande för en individs utformning av identitet. En del respondenter tar upp att 

tryggheten och tillhörighetskänslan hos grupperna i den nära omgivningen har givit dem ett 

självförtroende att självständigt kunna utveckla sin egen identitet, vilket Stier (2013) menar är 

viktigt då även frihet och självständighet är viktigt i skapandet av identitet. 

 

Utvecklingen av identitet utifrån känslan av tillhörighet är, som skrivet ovan, beroende på 

både individen själv samt av omgivningen. Identitetsskapande utifrån etnicitet, understryker 

Almqvist (2006), handlar både om individens egna upplevelser av tillhörighet samt vilken 

tillhörighet andra anser att individen har. Enligt Reyes (2007) är det när olika etniska grupper 

möts som tillhörighet- och identitetsfrågor uppkommer vilket leder till att individen behöver 

markera och erkänna tillhörighet samt identitet för att ett “vi” och “dom” ska uppstå. Utifrån 

empirin går det att konstatera att respondenterna tycker att identitetshantering är svårt. Vad 

som även visar sig i empirin är att de anser sig ha fler identiteter att skifta mellan beroende på 

sammanhang, att de beter sig annorlunda och lyfter olika sidor av sig själva beroende på 

omgivningen.  

 

Hammarén & Johansson (2009) beskriver att det är sociala, nationella och kulturella 

skillnader och olikheter som definierar identiteten. Det gör att människor delas in i kategorier. 

Kategorisering är något respondenterna lyfter att de har varit med om då de antingen ska 

identifiera sig som den ena kulturen eller den andra, beroende på omgivning och 

sammanhang. Wikström (2009) beskriver att många människor i dagens samhälle har fler 

kulturella tillhörigheter och känner anknytning till fler geografiska områden, vilket leder till 

komplexa identiteter. Alla respondenter uttrycker sig ha en anknytning till Sverige, 

anknytningen är dock unik för varje individ. 
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Wrangsjö (2006) skriver att en individs identitet skapas i samspel med människor i olika 

sammanhang och utan detta kan inte identiteten utvecklas. Wrangsjö (2006) skriver även att 

skapandet av identitet sker genom livserfarenheter. Respondenterna tar upp att skapandet av 

identitet är en ständig process och att en ständig utveckling sker på grund av bland annat 

människor de kommer i kontakt med samt på grund utav val de gör i livet. 

 

8.2 Känsla av tillhörighet 
Vår insamlade empiri har tydlig koppling till den postkoloniala teorin med anledning av att 

våra respondenter beskriver känslan av tillhörighet som något situations- och kontextbundet. 

De beskriver upplevelser som påverkar känslan av tillhörighet och att tillhörigheten är 

föränderlig.  

 

Etnicitet konstrueras olika utifrån majoritetssamhällets idéer om vilka de “är” samt vilken 

etnisk grupp de tillhör. Något som flertalet respondenter lyfter är känslan över att behöva 

informera människor om sitt etniska ursprung i Sverige medan de i deras etniska 

ursprungsland identifierar sig som svenskar. Wikström (2009) skriver att tillhörighet ofta 

handlar om att tvingas att ta ställning och därmed välja en av kulturerna, oavsett om individen 

själv känner tillhörighet till fler kulturer eller ej. Det syns tydligt i empirin att respondenterna 

ofta känner sig tvungna att förklara sig och överta en av de kulturer och tillhörigheter de har, 

på grund av press från omgivningen i olika sammanhang. Empirin visar att respondenterna i 

hög utsträckning beskriver diaspora, att deras tillhörighetskänslor och identiteter är komplexa 

och kombinerade. Kobayashi & Preston (2014) skriver om tillhörighetskänsla hos 

andragenerationsinvandrare och att vissa upplever sig som ett mellanting samt att den 

tillhörighet de skapar skiftar beroende på kontext. 

 

Vissa av respondenterna hade det svårare än andra att förklara sin tillhörighetskänsla. Det kan 

kopplas till det Wikström (2009) skriver om att staten inte kan spegla behoven som finns för 

de människor som känner tillhörighet till flera olika geografiska områden. Det är utifrån 

empirin tydligt att de flesta utav respondenterna känner en tillhörighetskänsla till det svenska 

samhället, trots att de ofta även tillskriver sig tillhörighet till deras etniska ursprungskultur i 

Sverige. Vissa beskrev sig alltså känna tillhörighet till både den svenska kulturen och den 

etniska ursprungskulturen. Detta tyder på att de har antagit den bikulturella 

ackulturationsstrategin.  

 

8.3 Tankar som genereras av samhällets etiketter 
Den insamlade empirin visar tydligt att respondenterna kategoriseras, stämplas och tillskrivs 

egenskaper samt tillhörighet av omgivningen. Dessa etiketter respondenterna beskriver sig få 

av omgivningen i olika sammanhang visar sig även ha en påverkan på deras känsla av 

tillhörighet. Situationer där de ifrågasätts och tvingas hävda samt förklara tillhörigheten till en 

viss kultur eller ett samhälle påverkar att de ofta reflekterar över om de verkligen bör känna 

tillhörighet till just det samhället. Johansson (2000) skriver att grupptillhörighet är 

grundläggande för alla människor. Alsmark, Kallehave & Moldenhawer (2007) beskriver 

tillhörighet som något komplext och föränderligt. Detta var något vi uppmärksammade hos 

respondenterna som beskriver att det ständiga ifrågasättandet hade en stor påverkan av att 

kunna känna tillhörighet i en grupp. De beskrev att känslan av tillhörighet, bortsett från 
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familjen, ofta var som störst i en grupp av människor med olika ursprung, kulturer och 

etniciteter. Respondenterna beskriver en känsla av att bli förstådd av andra som befinner sig i 

samma situation och att det bidrar till en gruppsammanhållning.  

 

Något respondenterna lyfte som en viktig del genom dessa processer är påverkansfaktorer 

som vardagsrasism, diskriminering, stämpling och stigmatisering. Detta är något vi författare 

valt att inte fokuserat på men inser med facit i hand att vi skulle ha givit mer utrymme i 

studien. Att majoriteten av respondenterna ändå lyfte detta trots att vi inte hade några frågor 

som direkt berörde diskriminering eller stigmatisering är väldigt intressant. Eftersom vi inte 

kan uttala oss om andragenerationsinvandrare generellt så kan vi inte påstå att de som grupp 

blir stigmatiserade, men vår empiri visar att respondenterna idag blir stigmatiserade i det 

svenska samhället. Goffman (2014) beskriver att när individer utsätts för stigmatisering 

skapar de olika strategier för att kunna hantera stigmat. Det ena sättet är genom acceptans då 

individen omfamnar stigmat och lever i utanförskap. Det andra sättet är att individen 

motarbetar stigmat och de fördomar som finns om individ- eller gruppstigmat. 

Respondenterna pratar om att de använder sig av båda strategierna vid olika tillfällen. De 

förklarar att dem väljer sina strider och att det beror på situationen vilken strategi de väljer att 

omfamna. Vilken av strategierna som används varierar alltså utifrån vilken situation, 

omgivning och den miljö individen befinner sig i. 

 

Etnisk identitet kan upplevas som obekväm om tillhörigheten ifrågasätts av någon i 

omgivningen, detta eftersom individen då betraktas som avvikande från normen. På så vis kan 

även den etniska identiteten blir kränkt då människor ofta tillskriver sig själva och/eller andra 

specifika egenskaper när det gäller etnisk härkomst. Den etniska identiteten man tillskrivs av 

andra påverkar således hur individen tillskriver sina egenskaper, sin tillhörande etnicitet, hur 

man bemöts och vilken roll man antingen får tilldelad eller tar åt sig. (Almqvist, 2006)  

 

Några av respondenterna har antagit ackulturationsstrategin assimilation då många beskriver 

sig känna tillhörighet till det svenska samhället. Det var en respondent som inte upplever sig 

ha assimilerats alls i samhället som istället använt strategin marginalisering. Det innebär att 

individen i fråga varken omfamnar ursprungskulturen eller majoritetssamhällets kultur enligt 

Miller et al. (2013). Individen som marginaliserats står på så vis helt utan en känsla av 

tillhörighet till någon kultur.  

 

Många av respondenterna uttrycker ändå en större tillhörighetskänsla till det svenska 

samhället än till det etniska ursprungslandet. Vissa uttrycker till och med att de knappt känner 

någon tillhörighet till den etniska ursprungskulturen och frångår den samt övertar det svenska 

samhällets seder och värderingar. Almqvist (2006) beskriver en assimilerad person som någon 

som föredrar att ha kontakt med majoritetsbefolkningen, vilket i detta fall är svenskar. Men 

även om många respondenter uttrycker att det är viktigt att assimileras in i samhället så är det 

många respondenter som understryker att ursprungskulturen och grundvärderingarna från 

familjen finns med och vägs in genom valen som görs under livets gång.  
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9. Diskussion 
 

I studien har vi utgått ifrån ett hermeneutiskt synsätt som beskrivs utifrån Patel & Davidson 

(2011) under rubriken 2.1 Kvalitativ metod. Vi har med hjälp av delarna, i detta fall den 

empiri som vi har fått insamlad, fått en bild om hur identitetsskapandet sker och hur känslan 

av tillhörighet i samhället beskrivs av andragenerationsinvandrare. Den bild vi har fått har 

gjort att vi uttalar oss om andragenerationsinvandrare som bikulturella. Det innebär, enligt 

Miller et al. (2013), att individen balanserar mellan olika kulturer. Att vi uttalar oss om 

andragenerationsinvandrare som bikulturella kan vara problematiskt då ett fåtal även visade 

tecken på assimilation samt en enstaka på marginalisering. Assimilation innebär enligt 

Almqvist (2006) att individen frångår sin ursprungskultur och istället identifiera sig med 

majoritetsbefolkningens kultur och sedvanor. Detta beskriver respondenterna att de gjort till 

viss mån, några mer, andra mindre. Majoriteten av respondenterna understryker dock vikten 

av att ursprungskulturen och att familjens grundvärderingar finns med dem.  

 

Respondenterna är för få för att vi ska kunna generalisera andragenerationsinvandrare utifrån 

resultatet. Vi kan därför inte hävda att vi har ett tillförlitligt resultat, utan endast uttala oss om 

studiens målgrupp. Vad som är viktigt är att vi författare tänker på alla delar av studien och 

därmed all empiri vi samlat in. Det är viktigt att inte endast uttala oss om och lyfta det vi 

författare tycker är intressant, utan försöka fånga en slags helhets bild av studiens delar. Vi 

anser här att det hermeneutiska perspektivet har varit rätt perspektiv för oss att utgå ifrån för 

att skapa oss en bra helhetsbild. Det vi noga beaktat är att se till alla delar och speglingar som 

finns av delarna i förhållande till helheten.   

 

Något intressant som vi uppmärksammade utifrån vår empiri var att respondenterna berättade 

att många delar, såsom exempelvis familj, påverkade dem i deras identitetsskapande och att 

dessa delar sedan hjälpte till att bilda en helhet - deras identitet. Många upplevde dock både 

identitetsskapandet och tillhörighet som något svårt och komplext. Vi författare tror att våra 

respondenter upplever identitetsskapandet svårare än andra som är en del av 

majoritetsbefolkningen, med anledning av att känslan av tillhörighet påverkar 

identitetsskapandet. Känslan av tillhörighet beskrevs av våra respondenter som komplext då 

omgivningens syn på vilken tillhörighet de har påverkar deras känsla av tillhörighet. En 

person som ingår i majoritetsbefolkningen får inte sin tillhörighet ifrågasatt och har 

förmodligen inte, tror vi, det lika svårt att forma sin identitet utifrån ett tillhörighetsperspektiv 

såsom andragenerationsinvandrare beskriver i denna studie.  

 

Samtliga respondenter visade under intervjutillfällena omfamna någon av de 

ackulturationsstrategier som av Miller et al. (2013) beskriver är strategier för kulturella 

förbindelser. Många av de respondenter som kände mer tillhörighet till Sverige och det 

svenska samhället visade sig ha växt upp i områden som inte var invandrartäta och de hade 

även fler etniska svenskar i sin umgängeskrets. Dessa respondenter kände sig dock mer 

annorlunda och missförstådda än de respondenter som växt upp i mer invandrartäta orter. De 

respondenter som växt upp i invandrartäta orter kände en gemenskap med individer i samma 

situation som dem men upplevde ett utanförskap på samhällsnivå. Respondenterna som växt 

upp i områden som inte varit invandrartäta kände tillhörighet i samhället men utanförskap på 

individnivå.  

 

De olika nivåerna makronivå, mesonivå och mikronivå påverkar individen vad gäller 

identitetsskapande, tillhörighetskänsla samt ackulturationsstrategier. Dessa nivåer handlar om 

yttre påverkan i form av samhällets påverkan och den nära omgivningens påverkan, men även 
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individen själv (Miller et al., 2013). I vår empiri kunde vi utläsa att de flesta har problem 

inom makronivån då det är svårt för individen att förhålla sig till samhällets normer och 

attityder. Respondenterna upplever det problematiskt att tillhöra en minoritetsgrupp i 

samhället då de får bemöta mycket fördomar och negativa attityder. Inte minst upplever 

respondenterna diskriminering kring namn och utseende. Detta tycker vi författare är något 

viktigt att belysa då diskriminering ofta leder till negativ personlighetsutveckling med låg 

självkänsla.  

 

På mesonivån beskriver vissa respondenterna familjen som den primära påverkansfaktorn, 

både när det gäller deras identitetsskapande och deras känsla av tillhörighet. Familjen har 

även en stor betydelse i huruvida ursprungskulturen anammas. Faktorer som språk, högtider 

och traditioner är något som påverkar i vilken utsträckning familjen upprätthåller sin kultur.  

 

Inom mikronivån, som syftar till individen själv, lyfter respondenterna att de upplever sig vara 

i en besvärlig situation. De beskriver att påtryckningarna från familj, övrig omgivning och 

samhället är så pass stora att ställningstaganden som individerna kan ställas inför ofta styrs av 

omgivningen mer än av individens egna personliga åsikter och resonemang. Genom alla 

nivåer ser vi här hur stor påverkan omgivningen egentligen har. Individerna kan upplevas blir 

styrda av å ena sidan familjens värderingar, å andra sidan samhällets värderingar som kan 

kollidera med varandra. Det kan på så vis tränga bort en reflektion av deras personliga 

värderingar. Detta kan resultera i att personen i fråga blir bra på att anpassa sig i olika miljöer 

men kan även bidra till att egenreflektion av personliga åsikter, värderingar och 

självbestämmande uteblir.          

 

Identitetsskapandet är något som i vår empiri lyfts som något som hela tiden sker i interaktion 

med människor via olika gruppgemenskaper. Men i kunskapsöversikten understryks även att 

ett identitetsskapande är något individuellt för varje individ. Personlighetsutvecklingen sker i 

egen takt utifrån personliga erfarenheter, mognad och självmedvetenhet. Individer formas av 

de olika vägar man går genom livet, vilken fas eller vilket stadium du befinner dig i. Parrish 

(2012) lyfter Erikssons olika psykosociala utvecklingsstadier som präglar individernas 

utveckling i livet. Att ålder har betydelse var något vi uppmärksammade hos våra 

respondenter eftersom de befann sig i olika stadier i livet. De yngre respondenterna hade inte 

reflekterat över den personliga utvecklingen i den mån som de äldre gjort. Vi vill dock belysa 

att mognad och erfarenheter är betydande faktorer som vi tror har en stor påverkan i denna 

utvecklingsprocess, vilket inte nödvändigtvis behöver ha med ålder att göra.   

 

Alla respondenter i studien har upplevt att de i olika grader har blivit åsidosatta, vilket bland 

annat beskrivs genom rasism och fördomar samt påtryckningar från omgivningen och hur 

samhället inte uppmärksammar det. Majoriteten av respondenterna i studien upplever att de 

finns med i en oidentifierad kategori som varken innebär att känna sig som “bara svensk” eller 

“bara invandrare”. De beskriver sig finnas med i en kategori som är ett mellanting av allt, där 

båda kulturerna sammanflätas. Vi författare vill mena att de beskriver sig vara bikulturella. 

 

Utveckling inom det sociala arbetet anser vi är viktig då samhället blir mer mångkulturellt och 

fler upplever en bikulturell identitet. Det behövs en ökad förståelse för bikulturella med 

förvirring kring tillhörighet eftersom de kan känna sig utelämnade. Hur de med en bikulturell 

identitet bemöts kan vara avgörande för utveckling då vi, precis som respondenterna 

uttryckte, utvecklas i samspel med andra (Almqvist, 2006). Genom utveckling inom detta 
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område i socialt arbete så kan kunskapen och förståelsen för andragenerationsinvandrare i 

dagens Sverige öka. På så vis kan det förhoppningsvis bidra till att känslan av utanförskap 

som kan finnas hos andragenerationsinvandrare minskar avsevärt.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev till respondenter. 

 

Har du minst en förälder född i ett annat land än Sverige?  

I så fall passar du nämligen in i urvalsgruppen till vår C-uppsats. Vi är tre tjejer som läser 

Socionomprogrammet termin 6 på Umeå universitet och söker intervjupersoner till vårt 

examensarbete. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur andragenerationsinvandrare 

beskriver skapandet av sin identitet samt hur tillhörighet till det svenska samhället beskrivs. 

Det är du som har en eller två utlandsfödda föräldrar, alternativt du som flyttade till Sverige i 

ung ålder. Känner du att detta är något du skulle kunna tänka dig att ställa upp på? Tveka inte 

på att kontakta oss!  

Medverkan är självklart frivillig och du kan välja att avbryta ditt deltagande när som helst. All 

information du delar med dig av behandlas med sekretess. Vi vore oerhört tacksamma för all 

hjälp och som tack för din medverkan så bjuder vi på fika!  

Vi ser fram emot att höra ifrån er!  

/Marika Axnander, Olivia Berlin Goga och Neda Al-khatib  

Kontaktperson: Neda Simeonova Al-khatib (skriv PM på Facebook)  

Mejladress: nedaalkhatib@hotmail.com  

Mobilnummer: 073 64 53 654  

Dela gärna! 
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Bilaga 2 
Intervjuguide.  

 

Information 

Presentation om dig själv, vilket program du läser och varför du gör denna intervju.  

Syftet med studien är att undersöka hur andragenerationsinvandrare beskriver skapandet av 

sin identitet samt hur de beskriver tillhörighet i samhället. 

Denna intervju kommer att ta ca 1 timme. Vi har valt att dela upp intervjun inom tre områden 

där vi först går in på bakgrund där vi ber dig berätta lite mer om dig själv och vem du är, 

därifrån kommer vi att prata om identitet om hur du identifierar dig själv för att slutligen 

komma in på tillhörighet. Under intervjuns gång får du gärna ställa frågor eller be mig att 

utveckla om det är något du inte förstår eller om något är oklart. Är det någon fråga som du 

inte känner dig bekväm med att svara på är det helt okej att säga till så hoppar vi över denna.  

Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Dem som kommer att ta del av 

detta material är endast vi tre (Olivia, Neda och Marika). Efter att materialet transkriberats 

raderas inspelningen. Utifrån det transkriberade materialet kommer vi sedan i examensarbetet 

att använda oss av citat med ditt namn fingerat, vilket betyder att vi kommer nämna dig vid ett 

annat påhittat namn i uppsatsen så att ingen läsare kommer kunna koppla det du sagt till just 

dig. Vi kommer alltså att behandla det du delar med dig av till oss med största möjliga 

sekretess. 

Vi vill även understryka att detta är frivilligt att ställa upp på och du kan välja att avbryta din 

medverkan när du vill fram till dess att vår examinator har godkänt arbetet och de läggs ut på 

internet. 

Efter att vi transkriberat våra intervjuer kommer vi att göra en sammanfattning av 

transkriberingen som du erbjuds att ta del av. Du får då, om du vill, läsa igenom vad som 

sagts på intervjun och en möjlighet att kommentera eller justera något. 

Känns det här okej? - Då skulle jag vilja börja med intervjun, vi kommer då direkt in på 

bakgrund... 

Bakgrund 

Kan du berätta lite mer om dig själv? Vem är du? 

Vad heter du, hur gammal är du? 

Vad har du för sysselsättning till vardags? 

Var i Sverige har du vuxit upp någonstans? 

Hur invandrartät skulle du säga att den orten du är uppvuxen i är? 

Är du född i Sverige eller hur gammal var du när du kom hit? 

Talar du fler än ett språk flytande? Vilket/Vilka? 

Vilket språk anser du vara ditt modersmål? 

Vilket/vilka länder är dina föräldrar ifrån? 
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Hur tog din/dina föräldrar sig hit? Vad var det som påverkade att de migrerade till Sverige? 

  

Identitet (Allmänna översättningen ordagrant är: självmedvetenhet.) 

Vad innebär identitet för dig? 

Hur identifierar du dig själv? 

Har du någon gång blivit ifrågasatt av någon annan person om vem du är och varifrån du 

kommer? Vad tänkte du då? Hur kändes det?   

Har du själv någon gång ifrågasatt vem du är? 

Vad anser du vara viktigt i skapandet av din identitet? 

Har viktig skulle du säga att din familj och dina vänner är i skapandet av din identitet? 

  

Anser du att du är färdig i skapandet av just din identitet? I så fall, på vilket sätt? -Om inte, 

varför? -utveckla! 

Vad har påverkat dig mest i skapandet av att hitta dig själv? 

  

Tillhörighet 

Vad betyder ordet tillhörighet för dig? 

När känner du som mest tillhörighet? I vilka situationer? Någon specifik situation du skulle 

vilja beskriva utförligt för mig? 

Kan du berätta mer om vad det kan vara som gör att du känner mer tillhörighet då (i den 

situation du nyss beskrivit för mig) än i någon annan situation? 

Hur ser din umgängeskrets ut?  

Har någon ifrågasatt om du är svensk? Vad tänkte du då? Hur kändes det? 

Har någon ifrågasatt om din/dina föräldrar kommer ifrån ett annat land än Sverige? Vad 

tänkte du då? Hur kändes det? 

Har du någonsin ifrågasatt din tillhörighet i det svenska samhället? Om ja, vad tror du har 

påverkat att du tänkt så? 

  

Övrigt 

Något mer du tänker att du skulle vilja dela med dig av? 

Något viktigt jag missat att fråga om? 

Något du undrar över? 
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Bilaga 3 
 

Kärnkategori 

 

Kategorier Koder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känsla av tillhörighet i 

samhället 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund och 

tillhörighetskänsla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällets- och 

omgivningens påverkan på 

individen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invandrartät ort 

Svenskt modersmål 

Svenskfödd 

Utlandsfödd 

Halvsvensk 

Situationsbunden 

tillhörighetskänsla 

Samhörighet 

Fler tillhörigheter 

Kulturell tillhörighet 

Etnisk svensk 

umgängeskrets 

Folktät ort 

Utlandsfödda föräldrar 

Annat modersmål 

Svenska som första språk 

Annat etniskt ursprung 

Trygg i svenska 

Svensk ort 

Invandrartät umgängeskrets 

Etnisk blandad 

umgängeskrets 

 

Grupptillhörighet 

Säger utlandet pga folks 

åsikter 

Utländsk i båda länderna 

Bredare tankesätt 

Bikulturell 

Kränkt 

Stigmatisering 

Stött om någon nekar 

kulturtillhörigheterna 

Vänner 

Utveckling 

Uppväxt 

Uppfostran 

Familj 

Släkt 

Förort 

Likhet 

Vithetsnorm 

Bemötande 

Omgivningens påverkan 

Värderingar 
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Tankar som genereras av 

samhällets etiketter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlig utveckling sker 

inte enbart personligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följder av samhällets 

etiketter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematik och känslorna 

som följer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hantering av identitet och 

tillhörighet.  

Förändring 

Etiketter 

Förklara sig 

Bemötande 

Rasism 

Förutfattade meningar 

Hudfärg 

Språk 

Kategorisering 

 

 

 

 

 

 

Utpekad 

Ifrågasätta 

Marginaliserad 

Mellanting 

Oidentifierad 

Svensk trots utländska drag 

Svenskhet ifrågasatt 

 

 

Förståelse 

Förvirring 

Påverkas 

Frustration över att bli dömd 

Svårt 

Placeringssvårigheter 

Identitetskonflikt 

Försvara sig 

Misstrodd 

Ifrågasätter sig själv 

Stigmatisering 

 

 

 

 

 

Process 

Stark 

Anpassning 

Hitta sig själv 

Val 

Erfarenheter 

Bakgrund 

Unik 

Svensk 

Frihet 
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Anpassning 

Personlighet 

Fler personell  

Socialt accepterad 

Trygg 

Assimilering 

 


