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Abstrakt   

Abstrakt    

Denna studie undersöker hur andra generationens invandrare upplever sin tillhörighet och 

integration till det svenska samhället respektive tillhörigheten till det område de bor i. Studien 

har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har genomförts. Urvalet bestod av ett 

snöbollsurval med åtta svenskfödda informanter mellan arton och trettio år, vars föräldrar var 

födda utanför Europa.  En tematisk analys genomfördes och visade att majoriteten av 

informanterna upplevde en stigmatisering och utanförskap som bl.a. beror på att de bor i vissa 

bostadsområden vilket påverkar informanternas identitetsutformning och sociala band. Detta 

överens stämmer av med tidigare forskning som visat att personer som lever med dubbla 

etniciteter lever med en ständig kamp för att bli accepterade bland majoritetsgruppen i det 

svenska samhället och denna kamp har lett till att personerna i studien upplevde utanförskap. 

Det empiriska materialet analyserades med hjälp av följande teorier; Richard Jenkins teori om 

social identitet, Erving Goffmans teori om stigma och Scheffs teori om skam och stolthet.  

Nyckelord: Invandrare, kultur, etnicitet, identitet, integration.   

Abstract 

This study examines how second generation immigrants perceive their belonging and 

integration into Swedish society and their belongings to the area in which they live in. The 

study has a qualitative approach and semistructured interviews have been conducted. The 

selection consisted of a snowball survey with eight Swedish-born informants between the 

ages of eighteen and thirty whose parents were born outside of Europe. A thematic analysis 

was conducted and showed that the majority of informant experienced stigmatization and 

exclusion, partly because of that they live in certain residential areas which affect the identity 

of the informants design and social ties. This is supported by earlier research which showed 

that people living with dual ethnicities live with a constant struggle to be accepted among the 

majority group in the Swedish society, and this struggle has led to the people in the study 

experiencing exclusion. The empirical material was analyzed using the following theories: 

Richard Jenkins theory of social identity, Ervin Goffmans theory about stigma and Scheffs 

theory of shame and pride.  

Immigrants, culture, ethnicity, identity, integration 
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Kapitel 1. Inledning    
Denna studie berör invandrares livsvillkor i Sverige och hur invandrare upplever sin 

tillhörighet till samhället och till olika grupper. Sverige har tagit emot ett stort antal 

invandrare under flera decennier och effekten har blivit att många invandrare bor i 

invandrartäta stadsdelar. Detta påverkar den sociala sammanhållningen i staden eftersom 

invandrares delaktighet på arbetsmarknaden och i samhället är lägre än för andra grupper. 

Denna ojämlikhet skapar sämre livsvillkor för invandrare i Sverige, inte minst om man bor i 

ett segregerat område. Detta är därför ett viktigt och aktuellt område att studera. Vi har själva 

erfarenheter av att vara invandrare eftersom våra föräldrar invandrat till Sverige. Vi vill 

undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin anknytning och integration till det 

svenska samhället respektive anknytning till det sociala sammanhang deras föräldrar 

representerar. En del forskning har visat att flera av andra generationens invandrare upplever 

att de stigmatiseras av majoritetssamhället som påverkar deras självkänsla, identitetsskapande, 

tillhörighetskänsla och att individer klassificeras utifrån negativa egenskaper (Lars Hansson 

2014). Forskaren Nekby vid Stockholms universitet menar att stigmatiseringen har en stor 

betydelse för individens livsvillkor och möjligheter. Det har visat sig att invandrare ibland 

inte får arbete p.g.a. att de har ett utländskt efternamn och att invandrare överlag har lägre 

sysselsättningsnivåer och inkomster (Nekby 2010:32).    

För att förstå dessa problem erbjuder sociologin en rad teorier och begrepp som är tillämpbara 

på området. Ett relevant begrepp i detta sammanhang är Erving Goffmans begrepp stigma, 

som innebär kategorisering av andra människor utifrån negativa egenskaper som avviker ifrån 

normstandarden i samhället. Begreppet stigma är ett verktyg för att belysa andra 

generationens invandrares livsvillkor (Goffman 2001:16). Vi kommer att studera hur andra 

generationens invandrare upplever stigmatisering och hur den påverkar tillhörighet respektive 

brist på tillhörighet till olika grupper i sina vardagsliv.  

  



  

 

1.1 Syfte och frågeställning    

Syftet med uppsatsen är att undersöka, förstå och reflektera över hur andra generationens 

invandrare upplever sin tillhörighet till det svenska samhället respektive till sin familjs 

ursprungliga kultur och det område de bor i. Syftet är vidare att undersöka hur olika faktorer i 

deras vardagsliv påverkat deras möjligheter att integreras i det svenska samhället. Den 

frågeställning som behandlas är:   

Vilka sociala processer och situationer upplever representanter för andra generationens 

invandrare har varit avgörande för att de känner tillhörighet eller brist på tillhörighet till det 

svenska samhället och hur har dessa processer och situationer påverkat deras upplevelse av 

att vara integrerade i samhället?   

 

1.2 Avgränsning    

För att nå en djupare och bredare förståelse för området har vi valt att avgränsa oss till åtta 

svenskfödda informanter mellan 18–30 år, vars föräldrar är födda utanför Europa. Valet av 

myndiga informanter ser vi som viktigt då frågor om integration och tillhörighet kan vara ett 

känsligt ämne för minderåriga. Ett annat skäl att vi begränsat oss till dessa åldrar är att man i 

denna ålder är mer medveten om sig själv, den verklighet och det samhälle man lever i 

eftersom man träffar på olika aktörer i samhället och stöter på olika hinder i livet (Riksdagen 

2013).   

 

 



Kapitel 2. Bakgrund och tidigare forskning   

I detta kapitel presenteras en bakgrund som omfattar en beskrivning av andra generationens 

invandrare, därefter presenterar vi fem tidigare undersökningar som gjorts inom området. 

Dessa forskningsartiklar valdes på grund av deras relevans för vår undersökning och det 

område som vi har valt att fokusera på som berör andra generationens invandrares upplevelser 

av integration 

 

 

 

 

2.1 Bakgrund - Andra generationens invandrare    

 

När man talar om första generationens invandrare syftar man på individer som är “födda 

utomlands” till skillnad från begreppet andra generationens invandrare där man syftar på 

personer som är födda i Sverige men vars föräldrar är födda i utlandet. Begreppet andra 

generationens invandrare ändrades 2004 till att endast omfatta svenskfödda vars båda 

föräldrar är födda i utlandet (Sveriges Radio 2010). Begreppet inkluderar etnicitet då den 

beskriver individens etniska tillhörighet efter personens etniska härkomst (Jirwe et al 

2004:341–357).  I detta sammanhang är integration ett vedertaget begrepp när man talar om 

andra generationens invandrare eftersom begreppet integration kännetecknar den process som 

sker när individer med olika erfarenheter möts och lär känna varandra. Integration sker när 

individer som bor i ett samhälle känner sig inkluderade i det samhället de lever i, oavsett 

religion, kultur eller ursprung (Sandviks kommun 2017). 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

2.2 Tidigare forskning 
 

2.3  Ett liv mellan två världar 

Fuat Deniz och Antonios Perdikaris har utfört en studie som heter ’’ett liv med mellan två 

världar’’ där de studerar hur assyriska ungdomar i Sverige upplever och hanterar sin 

livssituation i de två kulturella världar som de lever i,  den svenska och den assyriska. 

Författarna genomförde studien i två olika städer där många assyriska invandrare bor, som är 

Södertälje och Norrköping. De studerar även två olika åldersgrupper i dessa olika 

undersökningsområden, den ena gruppen var mellan 15-17 år och den andra gruppen var 

mellan 23-25 år gamla. Studien visade att de yngre ungdomarnas livssituation är mindre 

konfliktfylld och de har även lyckats bättre med att integrera de två kulturerna (Deniz & 

Perdikaris 2000 s.16). Vidare diskuterade författarna att den yngre gruppens uppväxt i Sverige 

från spädbarnsåldern och framåt har bidragit till att de har en mer integrerad identitet än de 

äldre grupperna. Författarna menar att de i den äldre grupper har fått sin ursprungliga 

socialisation i hemlandet och att deras föräldrar inte kommit i kontakt med det svenska 

samhället i samma utsträckning som de yngre. Deras studie visade även att de äldre 

informanterna står närmare sin kultur än de yngre informanterna och att de äldre 

informanterna har ett mer påfrestande och konfliktfyllt liv, vilket beror på att de lever i två 

kulturer och även har två olika uppsättningar av normer och värderingar. I studien visade det 

sig även att de yngre ungdomarnas livssituation förändras genom att ungdomarna får en mer 

kluven identitet när de blir äldre och tvingas fatta beslut som de i sin nuvarande ålder inte 

behöver ta (Deniz & Perdikaris 2000: 211).  

 I samma studie framkom det att förutsättningarna och förhoppningarna hos pojkar och flickor 

inte såg likadana ut.  Av flickorna förväntar man sig att de ska vara hemma mer för att hjälpa 

till med hushållet. När det gäller pojkarna har de inte mer förväntningar än att få bra betyg i 

skolan och de är mer fria än flickorna (Deniz & Perdikaris, 2000).   

 



 

2.4 Den segregerande integrationen: Om social sammanhållning och dess hinder  

En annan relevant forskningsartikel är skriven av Masoud Kamali som är professor i socialt 

arbete vid Mittuniversitet. Hans forskning redovisas i rapporten “Den segregerade 

integrationen: Om social sammanhållning och dess hinder. I rapporten delar författaren med 

sig av sina egna synpunkter på begreppet integration.  Kamali menar att integration som ett 

samhällstillstånd har länge varit ett debattämne (Kamali 2006:7).   I artikelns uppmärksammar 

han årtalet 1975 och att sedan dess har grupper i det svenska samhället valt att utesluta 

invandrare vilket har påverkat deras integration. På grund av detta uppkom en splittring 

mellan grupper. På grund av detta uppkom en splittring mellan den svenska gruppen och 

invandrargrupper där det krävs tid och för att de ska bli integrerade i samhället  

 

Författaren tar även upp den svenska integrationspolitiken som han anser bär på många brister 

och behöver förbättras. Han menar att man skall fokusera på ’’lika rättigheter, lika möjligheter 

och lika utfall för alla oavsett hudfärg, etnicitet, religion, kön etc.’’ (Kamali, 2006:3–4). Om 

det inte sker en sådan förändring är integration och sociala sammanhållning en omöjlighet. 

Författaren menar att uppkomsten av socioekonomiska klyftor kan vara en faktor som står i 

vägen för integration och det är på grund av att fördelningspolitiken fått en mindre betydelse 

som bidragit till ökade klyftor i samhället. Därför menar författaren att det är extra viktigt 

med en politik som verkar för att klyftor inte skapas och även mot strukturell eller 

institutionell diskriminering (Kamali 2006:4). I sin utredning skriver Kamali även att ett av de 

stora problemen i både svensk och europeisk integrationspolitik är diskrimineringen som finns 

inom många områden såsom på arbetsmarknaden, i utbildningsväsendet och i det politiska 

system. Allt detta har bidragit till att invandrare inte får lika stora möjligheter i samhället som 

icke-invandrare får (Kamali 2006:9).    

 

 

2.5 Sveriges oälskade barn: att vara svensk men ändå inte 

 

Mauricio Rojas har i sin vetenskapliga artikel presenterat en studie som har gjorts på två 

ungdomsgrupper vars föräldrar är utlandsfödda.  Den första gruppen bestod av tre flickor och 

den andra gruppen bestod av tre pojkar och medlemmarna i grupperna var mellan 17–20 år 

gamla. I studien presenteras tre olika problemområden som Rojas arbetar med som berör 

ungdomar. Det första problemet som presenteras om hur ungdomarna upplever sin situation 



och hur de ser på deras föräldrageneration, det andra problemet var hur ungdomarna hanterar 

känslan av att avvika från den svenska normaliteten och det sista problemet handlar om 

solidariteten som skapas mellan ungdomarna när de hamnar i olika konfliktsituationer i 

kontakt med det svenska samhället. Resultatet i studien visar att ungdomar som lever i två 

kulturer befinner sig i en situation där de måste kämpa för att bli accepterade av det svenska 

samhället. Rojas skriver i artikeln att ifall ungdomarna inte blir accepterade i det svenska 

samhället kommer ungdomarna att ha en identitetsuppfattning. Han fortsätter och förklarar att 

ungdomarna befinner sig i en konfliktsituation där de blir påverkade av både majoritets och 

minoritetsgrupper. De intervjuade ungdomarna lyfter fram att de hade önskat ett liv utan 

utanförskap och att omgivningen inte skall behandla dem som mindre värda. Ungdomarna 

berättar att de inte kan identifiera sig helt och hållet som svenskar, de upplever sig själva som 

både svenskar och invandrare, vilket har bidragit till att deras identitet inte är tydlig och 

splittrad. (Rojas, 2001). 

 

2.6 Psykosociala konsekvenser av en förändrad familjestruktur  

Riyadh al- Baldawi är psykoterapeut som i sin artikel ’’Psykosociala konsekvenser av en 

förändrad familjestruktur’’ har presenterat intervjuer och observationer av 28 familjer som har 

immigrerat till Sverige. Artikeln belyser förändringar i den patriarkaliska familjestrukturen 

under den första tiden de immigrerat till Sverige och hur dessa förändringar påverkar deras 

integration i samhället (al-Baldawi 1998:2 223) Han menar att familjen och släkten har ett 

stort inflytande på personen och har makt att bestämma hur denne skall bete sig och har ett 

stort inflytande på individens tankesätt.  

När det kommer till den patriarkaliska familjestrukturen menar att detta är något som i hög 

grad påverkar invandrare när de immigrerar till Sverige. De väljer att ha kvar den strukturen 

då det är en del av deras kultur som de inte vill förlora. Detta menar Al – Baldawi kommer att 

leda till att barnen hamnar i en identitetskris och detta uppstår då barnen slits mellan 

föräldrarnas traditioner och det traditioner och kulturella mönster som finns i Sverige. Al – 

Baldawi skriver vidare att det är upp till familjen att välja ifall man skall bibehålla deras 

traditioner eller försöka anpassa sig till det nya samhället det valt att söka sig till, och detta 

har stor inverkan på deras integration. Han menar att familjens inflytande på barnen inte 

enbart påverkar moraliska uppfattningar utan även på barnens sociala liv. Al-Baldawi lyfter 

fram att i den traditionella familjen så är individen först och främst familjemedlem och 

därefter medborgare (al-Baldawi, 1998:2 224) 



 

2.7 Turkiska flickor – andra generations invandrare  

Aylan Yazgan presenterar en studie som heter ’’ Turkiska flickor – andra generations 

invandrare’’ som är en rapport från de dåvarande statens invandrarverk. Studien kretsar kring 

andra generationens turkiska tonårsflickors attityder och beteende inom vissa områden som 

klädsel, bostadsförhållanden, språk, umgänge, framtidsplaner, fritidssysselsättning och 

framtidsplaner. Undersökningen gjordes på 30 flickor som är mellan 13-16 år gamla och 

författaren utförde undersökningen i områden som Fittja\Alby och i Sollentuna Upplands 

Väsby. Flickorna som har intervjuats har bott längre än tio år i dessa områden och resultatet 

visade att andra generationens turkiska flickor lever i en konfliktsituation där de känner att de 

påverkas av två samhällen och två olika normsystem. Flickorna berättade att de styrs av de 

traditionella turkiska normerna trots att deras egna uppfattningar tenderar att följa det svenska 

samhällets normer och värderingar. 

  

Författaren skriver även i sin undersökning att de turkiska normerna dominerar flickornas 

beteende i varierande grad beroende på hur pass mycket deras föräldrar håller sig till dessa 

normer och värderingar. Något som även kom fram i undersökningen var att flickors attityder, 

oavsett deras bakgrunds förhållanden, närmar sig mer det svenska samhället och den svenska 

kulturens normer och värderingar. Flickorna berättade att de känner sig integrerade och även 

att de inte ser någon skillnad mellan sig själva och sina svenska kamrater. De känner att de 

accepterat de värden som det svenska samhället representerar på de flesta områden. 

Undersökningen visade även att flickornas klädsel och deras klädstil närmar sig den svenska 

klädstilen och är långt ifrån den traditionella. Informanterna berättade även att de inte har så 

starka band till deras landsmän utan att de har blandade kontakter och fokuserar på att inte 

bara lära känna folk som kommer från samma land som dem (Yazgan 1983: 39). 

 

 

 

2.8 De vetenskapliga artiklarnas relevans för vår studie 

De vetenskapliga artiklar som presenteras lyfter upp olika faktorer som kan påverka andra 

generationen invandrares integration i det svenska samhället. De olika artiklarna innehåller 

liknande empiri men studerat området utifrån olika synvinklar. Alla artiklar valdes utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställning och studerar liknande problem som vi studerar. Artikeln 



Ett liv mellan två världar visar hur andra generationens assyriska invandrares ungdomars 

identitet är skapad utifrån deras upplevelser av livssituation i Sverige. Informanterna 

beskriver i studien att deras identitet är särskilt påverkad av deras föräldrars kultur.  Detta har 

relevans för uppsatsen då informanterna upplever att deras identitetsbildning i hög grad har 

påverkats av deras föräldrar. Detta kan alltså vara en av det faktorer som kan ha varit 

avgörande för informanterna att uppfatta deras integration som ofullständig.  

Artikeln ’’Den segregerade integrationen: Om social sammanhållning och dess hinder’’ ger 

en grundläggande förståelse för hur den svenska integrationspolitiken varit en avgörande 

orsak för vilka grupper i samhället som blivit och inte blivit integrerade i samhället. Artikeln 

beskriver även hur uppkomsten av socioekonomiska klyftor kan vara en faktor som står i 

vägen för integration. I den vetenskapliga artikel som är skriven av Mauric(i)o Rojas 

presenteras en studie av två ungdomsgrupper vars föräldrar är utlandsfödda. Studien lyfter 

fram tre olika problemområden som har bidragit till bristande upplevelse av integration hos 

andra generations invandrare. Denna artikel är relevant för uppsatsområdet då den lägger 

fokus på problem som kan leda till bristfällig integration i det svenska samhället. Artikeln 

som är skriven av Riyadh al – Baldawi berör förändringar i den patriarkaliska 

familjestrukturen under tiden invandrare immigrerar till ett land samt hur dessa förändringar 

påverkar deras integration i samhället. Denna artikel och ´´ett liv mellan två världar´´ hänger 

väl ihop. Då båda artiklarna lyfter fram vilken påverkan föräldrar kan ha på sina barn, deras 

självuppfattning och hur deras identitet är uppbyggd.  

I artikeln’’Turkiska flickor – andra generations invandrare’’ som är skriven av Aylan Yazgan 

presenterar han en studie om hur olika bostadsområden i Sverige kan påverka integrationen i 

samhället.  Vår studie undersöker olika processer och situationer som representerar för andra 

generationsinvandrare har varit avgörande för att det känner tillhörighet eller brist på 

tillhörighet till det svenska samhället. Våra valda artiklar lyfter fram olika situationer och 

processer som är avgörande för att det känner tillhörighet eller brist på tillhörighet.  

 

 

Kapitel 3. Teori  
I detta kapitel kommer vi att presentera uppsatsens teoretiska referensram som kommer att 

tillämpas för att analysera vårt intervjumaterial. Vi kommer att redogöra för Erving Goffmans 

stigmateori, Thomas Scheffs teori om sociala band och Richards Jenkins sociala 



identitetsteori och för. I slutet på detta kapitel kommer vi att redogöra begreppens betydelse 

för vår valda studie. 

 

3.1 Stigma   

Erving Goffman har utvecklat en sociologisk tolkning av begreppet stigma vilket 

ursprungligen skapades av grekerna. Begreppet används i syfte att symbolisera fysiska 

kännetecken och påvisa att någonting är ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska 

status. Goffman förklarar att dessa symboler förr i tiden brändes eller skars in i kroppen för att 

visa att bäraren var en brottsling, slav eller förrädare (Goffman 2001:11). Vidare förklarar 

Goffman att det finns tre olika typer av stigma och dessa är: Fysiska missbildningar, brister i 

ens personliga karaktär och gruppstigma (Goffman 2001:13) Goffman förklarar att den första 

stigman handlar om en missbildning i kroppen som t.ex. kan var att han är född utan ett öga. 

Den andra stigman beskrivs som fläckar på den personliga karaktären som exempelvis kan 

vara att man har begått ett brott och brottslingens omgivning är rädd för en på grund av 

personens tidigare bakgrund. Med gruppstigma menar Goffman att det handlar om ras, 

nationalitet och den religiösa tillhörigheten. Person som bär på ett stigma är enligt Goffman 

en individ som inte accepteras i samhället och det är på grund av att man råkar ha ett tydligt 

särdrag. Detta resulterar i att när personen med ett stigma möter andra personer kommer 

denne att bli bemött på ett avståndstagande sätt och man tar inte alls hänsyn till dennes övriga 

egenskaper som möjligen kan bidra till en positiv kontakt. Goffman skriver om den faktiska 

identiteten samt den tillskrivna identiteten och med den faktiska identiteten menar Goffman 

den identitet som individen verkligen innehar. Den tillskrivna identiteten bygger på hur 

människan borde vara i relation till vår virtuella sociala identitet. Skillnaden mellan den 

faktiska identiteten och den tillskrivna identiteten leder enligt Goffman till ett liv i 

utanförskap. Detta resulterar i att människor avskärmas från sig själv och samhället (Goffman 

2001:10–14).  

  

Erving Goffman använder sig av två olika begrepp som beskriver upplevelsen av ett stigma på 

olika sätt. Dessa två begrepp är misskrediterad och misskreditabel och skillnaden mellan dem 

är att en misskrediterad person tar för givet att dennes stigma är uppenbart för alla i 

omgivningen medan en misskreditabel person tar förgivet att den sociala omgivningen saknar 

vetskap om ens stigma eller tror att man kanske inte lägger märke till det. Vidare förklarar 

Goffman att stigmat inte bara drabbar personen som bär på det utan det även kan drabba 

personens omgivning, såsom familjemedlemmar och vänner (Goffman 2001:16).   



 

 

3.2 Sociala band   

Sociologen Thomas Scheff redogör för en socialpsykologisk teori som har ambitionen att 

skapa en förståelse av de grundläggande förhållanden som finns i det sociala livet. Scheff 

lyfter fram begreppet sociala band som innebär att upprätthållandet och formandet av sociala 

band är ett fundamentalt mänskligt behov och individens främsta strävanden. Scheff menar 

vidare att människan utmärks av att söka uppleva emotionella och intellektuella samspel med 

andra människor. Vidare att upphoven till människans beteenden står att söka i de sociala 

banden och att människan utvecklas genom sina sociala interaktioner (Scheff 1990: 174–179).  

Begreppet sociala band hänvisar främst till något som existerar mellan individerna och 

begreppet som sammankopplar människor och grupper med varandra. Scheff menar att 

begreppet sociala band inte hänvisar till något statiskt förhållande i det sociala livet utan att 

banden ständigt måste testas i ett socialt samspel. Det sociala måste testas då det får olika 

status och karaktär vid varje sammanträffande och tillfälle och Scheff menar att det sociala 

bandet kan hotas eller skadas och kontinuerligt måste kan byggas och repareras för att 

upprätthållas. Scheff lyfter fram att sociala relationer innebär en form av risk då man i 

framtiden inte vet ifall ens sociala band kommer att bli stabila eller instabila. Med stabilt 

socialt band menar Scheff att individer som är involverade i varandras liv kan identifiera sig 

med och skapa en förståelse för varandra (Scheff 1990:76).  

 

Scheff lyfter även fram begreppen skam och stolthet i sin teori och menar att dessa är 

människans grundkänslor och att skam och stolthet har en specifik relation till det sociala 

bandet då de uppfattas som sociala emotioner. Scheff menar att den sociala avlyssningen av 

självet pågår ständigt och har en koppling med den kontinuerliga värderingen som leder till 

känslorna skam eller stolthet. Han menar även att stolthet och skam är omedvetna signaler 

både till andra och till oss själv (Scheff 1997:15).   

Enligt Scheff relaterar man skam till något negativt och stolthet med en positiv värdering av 

det sociala självet. Han menar att stabila band signaleras genom stolthet och bräckliga sociala 

relationer signaleras genom skam. I teorin lyfter även Scheff upp att tack vare det moderna 

samhällets bräckliga sociala grund är det lätt att drabbas av skamkänslor och man i många fall 

väljer att förtränga sina skamkänslor (1997:85).   

  



Scheff tar också upp att det människan bör finna en balans mellan nära och distanserade 

sociala band och med detta menar han att det även skall finnas en balans mellan den enskilda 

människans behov samt gruppens behov. Om man lyckas med denna balans uppstår det som 

Scheff kallar för optimal differentiering och detta innebär att individen har en hög grad av 

öppenhet gentemot människor och deras sätt att vara och kan samtidigt hävda sin 

individualitet. Scheff tar även upp det han kallar för underdifferentiering och detta uppstår 

enligt Scheff när individen står sin grupp nära och bryr sig mer om gruppens behov än sina 

egna. Ifall obalansen väger åt det andra hållet och de sociala banden är svaga och de enskilda 

behoven är centrala blir människan isolerad vilket Scheff kallar för överdifferentiering (Scheff 

1994:4–15). 

 

3.3 Social identitet 

Sociologen Richard Jenkins redogör i boken ’’Social Identitet’’ för att människans identitet är 

socialt konstruerad och Jenkins menar att människans identitet skapas i samband med sociala 

interaktioner. Jenkins redogör även för vikten av den sociala kontexten för människan som 

har en stor inverkan på identitetsprocessen. Identitet är enligt Jenkins essentiell för individen 

då människans identitet ger oss en inblick i hur vi upplever och ser oss själva och även hur vi 

upplever och ser andra (Jenkins 2004: 4-6).  

/Sociologen/ Jenkins lyfter även fram att under interaktionen med andra människor tenderar vi 

att identifiera oss antingen med dem vi liknar eller i förhållande till dem vi skiljer oss från. 

Detta skapar enligt Jenkins en uppfattning om vem vi är och hur vi bör vara.  Jenkins menar 

även att självet är socialt konstruerat och detta innebär att den individuella identiteten som är 

utformad i självet endast är meningsfull i samspel med den sociala omgivningen.  Det som 

enligt Jenkins skapar och påverkar den sociala identiteten är relationen mellan vår egna 

interna självbild och omgivningens externa definition av oss (Jenkins 2004:15).  

  

 Jenkins redogör för existensen av något som han kallar för kollektiv identitet som uppstår ur 

den interna\externa modellen. Den kollektiva identiteten betonar samspelet mellan olikheterna 

och likheterna som människor upplever finns mellan varandra. Den kollektiva identiteten 

bygger på att en grupp människor upplever och delar en gemenskap samt en upplevelse av 

samhörighet (Jenkins 2004:79–80).  Den kollektiva identiteten förutsätter både gruppidentitet 

och yttre kategorisering och gruppidentitet innebär att medlemmarna i detta kollektiv 

identifierar sig som sådana samt att de har vetskap om vem som ingår i gruppen och vad dem 

tillhör. Den yttre kategoriseringen innehåller en grupp av människor som ovetandes kan 



tillhöra en viss grupp och individerna är omedvetna om gruppens existens (Jenkins 2004:81–

83).  

   

Enligt Jenkins sker identifieringen av gruppen genom relationen som existerar mellan de 

individer som är medlemmar i gruppen där ett erkännande inte kräver att individerna har 

kännedom om varandra. Tack vare att gruppidentiteterna bidrar med meningsfullhet och även 

social identitet får de oss att förstå vad som är accepterat beteende för medlemmarna i denna 

grupp.  Jenkins lyfter fram att vi människor har en tendens att sätta gränser för vem som kan 

tillhöra gruppen och vi gör även en skillnad mellan ”vi” och ”dem” (Jenkins 2004:80).  

Identitet är något som görs och det görs under samspelet mellan individer. Social identitet är 

enligt Jenkins alltid betydelsefullt för hur vi klassificerar vår omvärld och individerna 

omkring oss och med klassificera menar Jenkins att vi hierarkiserar. Med detta menas att vi 

människor värderar vissa identiteter högre än andra vilket innebär att vi värderar grupper och 

individer runt omkring oss och på samma skala värderar vi även oss själva (Jenkins 2004:12).  

 

3.4 Teoriernas relevans  

 

Vi har som sagt valt att undersöka vilka sociala processer och situationer upplever 

representanter för andra generations invandrare har varit avgörande för att det känner 

tillhörighet eller brist på tillhörighet till det svenska samhället. Genom att vi använder oss av 

Ervin Goffmans teori om stigma, Rickard Jenkins teori om social identitet och Thomas 

Scheffs teori om sociala band så anser vi att dessa teorier kommer att bidra till att besvara vår 

forskningsfråga. Teori om stigmatisering ger en grund för att förstå hur den hegemoniska 

ordningen i praktiken skapar en uppdelning mellan människor genom stämpling och 

uteslutning av människor i vardagliga situationer. Detta hjälper oss att förstå hur den 

hegemoniska ordningen kan bidra till en bristfällig upplevelse av tillhörighet i Sverige hos 

representanterna för andra generations invandrare. Med hjälp av Rickard Jenkins teori om 

social identitet kan vi förstå hur stigmatiseringen leder till skapandet av vissa former av social 

identitet. Thomas Scheffs teori om sociala band är i sin tur viktigt för att kunna analysera vad 

som har varit avgörande/bristfälligt för intervjupersonernas tillhörighetskänsla. Denna teori 

bidrar till förståelsen hur respondenternas sociala omvärld har en stor påverkan på hur de 

väljer att skapa sina relationer och kvaliteten i de sociala banden på mikronivå.  

 



Kapitel 4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera den metodologiska ansatsen och det metodval som vi 

har valt att använda oss av i uppsatsen. Vi redogör även vårt tillvägagångssätt, urval, 

förförståelse, etiska aspekter och analysmetoden. Syftet med metodavsnittet är att visa hur 

studien har genomförts och vilka utgångspunkter som har varit avgörande för 

undersökningen. 

 

4.1 Metodansats   

Uppsatsens metodologiska ansats utgår från vetenskapstraditionen hermeneutik. Metoden går 

ut på att delen av en mening endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Idag 

används metoden i undersökningar som syftar till att skapa förståelse och en tolkning av 

människors upplevelser och handlingar.  Fokus inom denna vetenskapstradition ligger på hur 

människan tolkar och upplever verkligheten (Alvesson och Sköldberg 2008:191). 

Hermeneutiken lägger stor vikt vid att uppmärksamma händelser och upplevelser utifrån olika 

kontexter (Gilje & Grimen 2007:179-185). Det upplevande subjektet står i fokus när den 

sociala verkligheten tolkas utifrån hur han/hon upplever saker, därför är det centralt att 

forskaren studerar det intersubjektiva samspelet mellan människor. En annan central tanke 

inom hermeneutiken är att forskaren själv har en förståelse som hen ska utgå ifrån samtidigt 

som forskaren inte ska bortse ifrån hens egen förförståelse (Sjöberg & Wästerfors 2008:102–

103).     

Ett begrepp som finns inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som betonar vikten 

av att förstå relationen mellan delarna och helheten (Alvesson & Sköldberg 2017:193). Detta 

innebär att individens förståelse utgår ifrån den kunskapen som hen redan har, alltså 

förståelsehorisonten som också innebär att individen kan söka sig till förståelse genom att 

studera delar för att vidare förstå en helhet, eller förstå delarna genom helheten. Vår roll som 

forskare blir i denna uppsats är att tolkningen bygger på de olika delarna som består av varje 

informants upplevelser och erfarenheter av området, våra valda teorier, tidigare forskning och 

vår förförståelse som bygger på att vi själva är andra generationens invandrare. Genom att 

sätta ihop dessa delar och skapa ett sammanhang har vi fått en helhet och kan därmed tolka ett 

resultat (Gilje, Grimen 2007:180–177)   



Den hermeneutiska ansatsen valdes eftersom uppsatsens frågeställning är att förstå hur andra 

generationens invandrare upplever sin tillhörighet till det svenska samhället respektive det 

område de bor i och vår ambition har varit att ta del av respondenternas vardagsverklighet på 

ett ingående vis och att tolka informanternas tolkning av verkligheten genom att ta del av 

deras erfarenheter, tolkning och förståelse av olika kontextuella verkligheter. Detta blir 

möjligt då vi människor skapar vår förståelse av verkligheten genom ett flertal komponenter 

som språk, individuella erfarenheter och trosuppfattningar (Gilje, Grimen 2007:177–179)   

4.2 Förförståelse    

Vår förförståelse inom området som studeras bygger på våra erfarenheter om hur det är att 

vara andra generations invandrare. Uppfattningen vi har om andra generationens invandrare är 

att vi inte har samma förutsättningar i samhället som en etnisk svensk, vi upplever att vi måste 

kämpa mer än etniska svenskar för att komma in i arbetslivet och bli accepterade i samhället. 

Trots att vi båda tillhör kategorin ”andra generations invandrare” har vi haft olika perspektiv 

på och erfarenheter av detta då vår socialisation inte har sett ut på samma sätt. En av oss bor i 

ett segregerat område och har haft en uppväxt som har präglats av den arabiska kulturen. Den 

andra av oss bor i en stadsmiljö vars socialisation har präglats mer av den svenska kulturen än 

den arabiska. Detta är något vi har kommit fram till genom att ha diskuterat varandras 

socialisation. Våra skilda erfarenheter kan utgöra ett bra verktyg för att tolka det empiriska 

materialet. Nackdelen är att undersökningen kan komma att färgas allt för mycket av 

förförståelsen och göra det svårt för oss att se andra perspektiv som skiljer sig utifrån de 

förväntningar vi har. För att undvika detta ska vi vara medvetna om vår förförståelse (Gilje, 

Grimen 2007:175–183).   

 

 

 

 

 

 



  4.3 Kvalitativ metod    

Vetenskapliga metoder är de metoder som forskaren använder vid systematisering av ett 

material, inhämtning av kunskap och kartläggning av ett fenomen. Det finns två olika sätt att 

finna data inom den vetenskapliga metoden som är den kvantitativa och den kvalitativa 

metoden. Vid användning av den kvantitativa metoden arbetar forskaren med statistik, 

mätningar och försök att generalisera resultat. Utgångspunkten är att det finns en objektiv 

verklighet som man på olika sätt försöker att mäta för att få information om denna verklighet 

som man kan nå genom exempelvis enkäter. Den kvalitativa forskningsmetoden går ut på att 

finna förståelse för världen utifrån informantens synvinkel. Denna metod kan användas när 

forskningen strävar efter att nå djupgående svar och subjektiva upplevelser. Detta kan bland 

annat nås genom att forskaren genomför intervjuer. I den kvalitativa metoden får forskaren till 

skillnad från den kvantitativa metoden större möjlighet att tolka och konstruera sitt material. 

Målet är att få skapa förståelse för informantens upplevelser av olika fenomen som berör 

individens vardagliga liv och att förstå deras sociala verklighet. Detta hade vi exempelvis inte 

kunnat uppnå om vi hade använt oss av en kvantitativ enkätundersökning. När man arbetar 

med en enkätundersökning får man inte en djupare förståelse för området vilket för vår del 

hade resulterat i att vi inte kunnat svara på våra frågeställningar. (Alvesson & Sköldberg 

2017:16–17).    

Denna uppsats grundar sig på den empiri som har genererats utifrån frågeställningar som 

berör informanternas upplevelser av integration, känsla av tillhörighet, och deras syn på 

samhället. Därför hade det inte varit möjligt att använda sig av en kvantitativ metod i form av 

enkätfrågor (Dalen 2008:11) 

  

4.4 Datainsamling och tillvägagångssätt    

 Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som innebär att intervjuguiden är 

tematiserad och innehåller både strukturerade frågor och följdfrågor utefter vad informanten 

säger under intervjun. Målet med att använda oss av semistrukturerade intervjumetoden var 

att uppnå en kvalitativ och djupare kunskap om andra generationens invandrares integration. 

Enligt Ejvegård (1996) är intervjuer den lämpligaste metoden för att kunna få ta del av 

informanternas livsvillkor och erfarenheter inom det studerade området, då forskarna tar del 

av de intervjuades känslor och vad som sägs mellan raderna.    



 Intervjufrågorna skapades med hjälp av tidigare forskning och bestod av både slutna och 

öppna frågor som även åtföljdes av följdfrågor då vi ville skapa ett utrymme för våra 

informanter att berätta om de viktigaste faktorerna för hur de upplever sin integration i det 

svenska samhället, vilka faktorer som har varit avgörande eller bristfälliga för deras känsla av 

tillhörighet till samhället. De inledande frågorna syftade till att skapa en grundläggande 

bakgrundsinformation om informanterna. Därefter ställde vi ingående frågor som handlade 

om deras upplevelser av tillhörighet, identitet, etnicitet och integration. Den semistrukturerade 

intervjutekniken innebar att våra informanter hade möjlighet att förklara mer ingående om 

sina erfarenheter av integration (Ahrne & Svensson 2011:40-41).    

 Intervjuerna genomfördes på en cafeteria som ligger centralt i Helsingborg. Anledningen till 

varför vi valde att utföra våra intervjuer på en cafeteria var för att underlätta för våra 

informanter eftersom vi ansåg att det var relativt enkelt för dem att ta sig till caféet samt att 

det är en plats där vi kunde sitta ostört i en tyst miljö. Detta underlättade för oss i själva 

intervjusituationen då informanterna kunde känna sig trygga att dela med sig av sina 

erfarenheter. Intervjuerna tog cirka trettio minuter och vi bjöd på varm dryck för att underlätta 

intervjusituationen som var avslappnad.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 Urval    

Urvalet utgick från åtta informanter mellan 18-30 år som är födda i Sverige och som har 

föräldrar med utomeuropeisk härkomst. Eftersom undersökningens huvudämne handlar om 

integration och identitet där individens identitetsskapande sker i interaktion med samhället. Vi 

ville att våra informanter skulle vara mellan 18- 30 årsåldern då de flesta vid den åldern 

kommer i kontakt med flera aktörer i samhället så som arbetsmarknaden under en ålder när 

identiteten utformas. Urvalet utgick inte utifrån ett genusperspektiv då vi ville undersöka 

integrationsproblematiken i sin helhet. Informanterna bestod av både kvinnor och män som 

valdes ut genom ett snöbollsurval. Snöbollsurval är en kvalitativ urvalsmetod där forskaren 

använder sig av ett område för att komma i kontakt med informanter, arbetsprocessen i denna 

metod går ut på att forskaren utgår från en person för att hitta flera informationsrika personer, 

genom att använda sig av dennes sociala nätverk (Aspers 2011:95-96). Det innebar att vi tog 

kontakt med personer vi känner som i sin tur hänvisade oss till andra vi kunde kontakta för 

eventuell intervju. Vi kontaktade alla våra informanter via Facebook där vi presenterade vår 

planerade studie. Under kontakten med våra tilltänkta informanter fick vi stämma av så att 

alla som ville vara med i undersökningen uppfyllde våra kriterier som då är att hen ska vara 

minst arton år men inte äldre än trettio, är svenskfödd och har föräldrar med utomeuropeisk 

bakgrund. Att stämma av med våra informanter såg vi som viktigt, då vi vill ha med 

informanter som uppfyller dessa kriterier. Då vi vill uppnå en undersökning som ska vara 

validerad men också för att kunna urskilja möjliga mönster för undersökningens syfte 

(Eliasson 2013: 50-52).    

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 Validitet och reliabilitet    

Författarna Holme och Solvang menar att en studies undersökning ska innehålla en 

målsättning för att erhålla riktig och pålitlig information. När man ska utföra en studie menar 

författarna att den ska behandla just det som formuleras i syftet samt att man utför det på ett 

tillförlitligt sätt för att uppnå en hög validitet och reliabilitet i arbetet (Holme & Solvang 

1997:20). Författarna beskriver att relationen som finns mellan validitet och reliabilitet är 

starkt knutna till varandra vilket leder till att man inte kan exkludera exempelvis validitet för 

att uppmärksamma reliabilitet. Validitet handlar om giltighet och relevans som berör 

förhållandet mellan det som forskaren ska undersöka och den konkreta empirin som hen får 

fram. Reliabilitet beskriver studiens insamlade data samt hur den revideras och tillämpas, 

exempelvis kan man testa reliabiliteten genom att utföra samma undersökning igen. Om man 

får likartade resultat vid upprepade gånger man testar undersökningen är reliabiliteten god.    

I vår studie har vi varit måna om att höja reliabiliteten då vi anser att det är viktigt att våra 

informanter får ta del av den empiri som vi har samlat in. Därför har vi låtit våra informanter 

ta del av empirin då vi vill att de ska ha möjlighet att lägga till eller korrigera information då 

vårt mål är att uppnå en korrekt bild av informanternas uppfattningar. Vi har även arbetat på 

ett konsekvent sätt där vi har kontrollerat ifall det insamlade materialet består av det vi vill ta 

reda på, därför blir vår validitet hög då vi har material som består av den konkreta empirin 

som vi ville undersöka (Holme & Solvang, 1997: 22-26).    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.7 Analysmetod     

Efter det att vi intervjuade våra informanter behövde textmassan bearbetas. Det gemensamma 

för kvalitativa analysmetoder är att de har en tolkande angreppsätt i förhållande till den 

insamlade empirin. För att få fram kunskap krävs det att ta sig an empirin i form av att sätta 

samman upplevelserna från informanterna och därefter se det ut ett mångsidigt perspektiv 

(Dalen 2008:14).  För att förstå och tolka den insamlade empirin har vi valt att använda oss av 

hermeneutisk meningstolkning som går ut på att forskaren ser samband och skillnader i 

kontexten genom att tyda meningar i intervjutexter som vid intervjutillfället inte är uppenbara 

vilket gör att forskaren kan arbeta djupgående och kritiskt i tolkningen av materialet. Detta 

ger oss möjlighet för att klarlägga informanternas upplevelser och se likheter och skillnader i 

deras upplevelser samtidigt som vi tolkar det utifrån en teoretisk inriktning. Detta innebär 

dock att empirin kan tolkas på olika sätt beroende på vem det är som forskar (Dalen 2008:72). 

Den hermeneutiska spiralen är huvudprocessen i meningstolkningen, då tolkningen skapas 

genom att pendla fram och baka mellan delarna och helheten. Detta tillämpades i vår 

tolkningsprocess där delarna bestod av vår förförståelse, informanternas upplevelser, tidigare 

forskning och teori. Genom att sätta samman delarna i relation till helheten skapar vi en 

möjlighet för att kunna besvara hur andra generationens invandrare upplever sin tillhörighet 

till det svenska samhället respektive det område de bor i (Kvale & Brinkmann 2014:252).   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  4.8 Etik    

Under mötet med våra informatörer använde vi oss av de etiska riktlinjer som finns inom 

humanistisk - och samhällsvetenskaplig forskning. De etiska riktlinjerna omfattar fyra 

principer som forskaren ska förhålla sig till. Informationskravet handlar om att forskaren ska 

ge informanten en tydlig presentation om undersökningens syfte och process. Det innefattar 

bland annat information om forskarna som utför undersökningen och hur studien ska 

genomföras. Informanten ska också få veta att han/hennes deltagande är frivilligt och att 

informationen som samlas in vid ett intervjutillfälle ska enbart användas till studien. Det 

andra kravet är Samtyckeskravet handlar om att få informanternas godkännande för 

deltagandet i undersökningen. Informanten ska också vara informerad om att han/hon har rätt 

till att avbryta sitt deltagande i undersökningen. Konfidentialitetskravet som är det tredje 

kravet inom de etiska riktlinjerna och den avser att skydda informantens namn och känslig 

information för utomstående då man inte ska kunna identifiera informanternas identitet.  

Det fjärde kravet är nyttjandekravet och innebär att det insamlade materialet får inte användas 

till något annat än studien (Vetenskapsrådet, 2002:6-12).   

Under möten med våra informanter har vi har förhållit oss till dessa krav genom att när vi 

först presenterade oss fick informanterna en kort presentation om vem vi var och till vilket 

syfte intervjun skulle göras. Innan de kom på intervju mailade vi ut en informationstext som 

beskrev vilka rättigheter de har under sin medverkan och att de kunde avbryta sin medverkan 

när som helst. Vi berättade för dem att de själva bestämmer hur länge de vill delta utan att det 

får negativa följder. I denna studie har vi även jobbat med att uppgifter om alla ingående 

personer ska ges största möjliga konfidentialitet. Därför har vi inte presenterat våra 

informanters namn i arbetet då deltagarna inte vill att dem ska identifieras av utomstående. Av 

den anledningen har vi varit extra försiktiga (Dalen 2008:24–27).  Eftersom våra informanter 

inte var under 18 år behövdes det inte inhämtning av samtycke från föräldrar/vårdnadshavare. 

Utan endast ett samtycke från våra informanter. 

 

 

 



 

Kapitel 5. Resultat  
I detta kapitel kommer vi att redovisa det empiriska materialet som kom fram under 

intervjuerna. Intervjuerna inleddes med att våra åtta respondenter fick presentera sig själva 

och därefter ställde vi frågor till dem om deras upplevelse av att vara integrerad i det svenska 

samhället. Vi avslutade intervjuerna med frågor som berörde deras upplevelse av kultur och 

tillhörighet, intervjuerna gick bra och vi är nöjda med svaren. Vi presenterar kortfattat vilka 

informanterna är nedan. Då våra informanter inte vill att deras riktiga namn skall finnas med i 

vår uppsats har därför använt oss av fingerade namn.  

  

Aisha 25 år gammal, arbetar som sjuksköterska och är född i Helsingborg men är uppvuxen i 

Landskrona. Hennes föräldrar är ursprungligen från Iran och dem kom till Sverige för snart 30 

år sedan.  

Rama 20 år gammal, arbetar på Ica Maxi och är född och uppvuxen i Helsingborg, hennes 

föräldrar är ursprungligen från Libanon och det kom till Sverige för 22 år sedan.  

Kemal 23 år gammal, lärarstuderande på gymnasienivå, född och uppvuxen i Malmö, hans 

föräldrar är ursprungligen från Turkiet och kom till Sverige för 24 år sedan.  

Andreas 26 år gammal, arbetar som dataingenjör, född och uppvuxen i Kristianstad, hans 

föräldrar är ursprungligen från Chile och dem kom till Sverige för 28 år sedan.  

Artan 20 år gammal, studerar Business på Lunds universitet, född och uppvuxen i Lund, hans 

föräldrar är ursprungligen från Afghanistan och dem kom till Sverige för 22 år sedan.  

Hannan 23 år gammal, arbetar som barnskötare, född och uppvuxen i Helsingborg, hennes 

föräldrar är ursprungligen från Tunisien och dem kom till Sverige för 24 år sedan.  

Amina 27 år gammal, arbetar som förskollärare, född och uppvuxen i Malmö, hennes 

föräldrar är ursprungligen från Somalia och dem kom till Sverige för 30 år sedan.  

Ali 22 år gammal, arbetar som väktare, född och uppvuxen i Bårslöv, hans föräldrar kommer 

ursprungligen från Irak och dem kom till Sverige för 24 år sedan.  

  

5.1 Hur respondenterna upplever sig själva i relation till etnicitet 

Begreppet etnicitet är hos dem flesta av informanterna en beskrivning av en grupp människor 

som har ett gemensamt ursprung. Informanterna lyfte även fram att denna typ av grupp 

medför en trygg gemenskap och att människans gemensamma etniska tillhörighet bidrar till 

en starkare social relation till varandra. Ali uttrycker att detta kan både ses som något positivt 



men som även något negativt och den positiva sidan enligt Ali är att det bidrar till att man får 

en bättre förståelse för andras kulturer då man lär känna olikheterna och lär sig att respektera 

dem men samtidigt förklarar han att man känner sig så pass trygg i sin sociala tillhörighet att 

man väljer att inte vara öppen för andra kulturer. Han lyfte även fram att i och med att hans 

föräldrar har en icke europeisk bakgrund samt att denna bakgrund har en annan utformning så 

har detta gjort att Ali inte känner sig som svensk. Aisha lyfte fram det positiva med att tillhöra 

två etniciteter:  

“Jag känner mig väldigt trygg och glad när jag är med personer som delar samma språk, kultur osv 

men jag försöker så gott jag kan att lära känna andra människor med andra kulturer. Jag känner att 

jag har ett behov av att lära mig mer om den svenska kulturen då jag inte alls vet mycket om den vilket 

känns sorgligt då jag är född och uppvuxen i Sverige’’. 

 

Under studiens gång var det ett fåtal av informanterna som kände att det tillhör både den 

svenska och deras föräldrars etnicitet. För många spelar det ingen roll att de var födda i 

Sverige då de ändå inte känner att de tillhör den svenska etniciteten. De flesta av 

informanterna berättade att deras etniska tillhörighet i hög grad har bidragit till utformningen 

av deras identitet. Andreas som upplever sig tillhöra den svenska etniciteten mer än den 

etniciteten som hans föräldrar har och förklarar att hans etniska tillhörighet har en påverkan 

på hur han är som person, hans syn på saker och ting och vilka normer och värderingar han 

har. Artan menar att det är ens etniska bakgrund och tillhörighet som bidrar till hur individen 

identifierar sig och hur man blir som person.  

 Jag känner att dem turkiska normerna och värderingarna har påverkat hur jag ser på saker och ting. 

Mina sociala band samt mina föräldrar har en stor inverkan på hur min identitet har utformats samt 

vilken etnicitet jag känner att jag tillhör. (Kemal)   

  

Mina föräldrar har alltid varit måna om att vi skall uppfatta oss som etniska svenskar och dem har 

även uppfostrat oss utifrån det svenska sättet och inte ur deras ursprungliga etnicitet Det är därför jag 

uppfattar mig som svensk, är inte van vid något annat. (Andreas)   

  

 Trots att det var ett par informanter som upplevde att det är positivt att bära på två olika 

etniciteter upplever de en känsla av utanförskap när det möter det svenska samhället. Artan 

som upplevde att det var positivt att tillhöra två olika etniciteter menar att han känner sig 

mycket utanför och att den etniciteten som hans föräldrar har påverkat honom mer än den 



svenska. Han berättar att han är van vid att känna utanförskap men han anser att det har hjälp 

honom att ha en förståelse för andra kulturer.   

 

5.3 Vad som är avgörande för integration 

Informanterna yttrade sig om olika element som är viktiga för deras integration.  En del våra 

respondenter som Kemal och Rama förklarade vilka faktorer som har bidragit med hur de 

upplever sin integration. De berättade att området som de bor i har en stor inverkan på hur de 

upplever sin integration. Dem berättade även att de bor i ett område där en stor del av 

populationen har liknande bakgrunder som de har. Detta har lett till att man inte behöver bli 

fullt integrerad i det svenska samhället då man inte känner ett behov av det. Rama berättar:   

”Jag bor i ett område där invånarna har samma bakgrund som jag har, mina barndomsvänner är det 

också. I det området jag bor i finns en norm som vi måste följa, följer vi inte dessa och istället  beter 

oss som svenskar blir vi uttittade. Samma sak händer när jag är utanför området, där förväntar sig 

svenskarna att jag följer deras normer och när jag inte gör det heller så blir jag uttittad”. 

 

I studien tog informanterna upp att en av anledningarna till att det är svårt att integrera sig är 

bostadssegregationen. Respondenterna menade att när man befinner sig i ett bostadsområde 

där invånarna är invandrare, är det svårt att känna att man är delaktig och integrerad i det 

svenska samhället. Artan berättade att han känner sig utstött av det svenska samhället då hans 

familj blev placerad i ett invandrartätt område där han fortfarande bor idag eftersom deras 

ekonomiska resurser inte tillåter dem att flytta till ett svenskt område. Bostadsområdet har 

därmed en stor betydelse för integrationen. Artan anser att hans integration hade varit 

fullständig ifall han bott i ett svenskt område och gått i en ”svensk” skola. Kemal berättar att 

han upplever att samhället ser honom som en annorlunda person för att han bor i en förort och 

för att han har en icke-europeisk bakgrund. Han menar att hans bostadsområde ses som ett 

ghetto och att det bara är kriminella människor som bor där och detta menar Kemal har 

bidragit till med att hans integration försämrats. Kemal berättar att: 

”Rosengård i Malmö betraktas i media som en av Sveriges farligaste städer och man talar alltid så 

negativt om förorten. Detta kommer att bidra med att människorna som bor på rosengård kommer att 

känna sig stigmatiserade och deras rykte kommer att försämras. Detta leder till att deras och min 

integration kommer att försämras då man inte blir accepterade och inte heller samma möjligheter som 

andra”. 

 



Andreas däremot delade inte samma åsikter eller problem som de övriga respondenterna. Han 

berättar att han bor i ett område där det bara bor etniska svenskar, han förhåller sig till de 

svenska normerna och menar att ifall man söker sig till Sverige skall man eliminera sin 

ursprungliga bakgrund annars blir man aldrig fullt integrerad. Hannan berättade att hennes 

föräldrar beslöt att efter 6 år i förorten flytta till ett område där det bara bor etniska svenskar 

för att föräldrarna lade märke till att de inte kände sig fullt accepterade i samhället för att dem 

var annorlunda och hon berättar:   

”Flytten har påverkat min integration mycket, inte bara min utan mina föräldrars också. Tack vare 

flytten känner jag idag att jag är fullt integrerad och är glad över att mina föräldrar lyckades med det 

också. Jag känner verkligen att området och umgänget spelar en stor roll när det kommer hur man 

upplever sig själv och sin integration. Sedan blir man mer accepterad när man berättar var man bor 

och i vilka skolor man har gått på”. 

  

Våra Informanter menar att området det blivit placerade på eller de områden som deras 

föräldrar valt att bo i har en stor inverkan på deras integration och har bidragit till att 

samhället upplever dem på ett speciellt och annorlunda sätt.  

 

 

 

 

5.4  Kulturella skillnader som påverkar andra generationens invandrare sociala band 

och identitet 

Enligt en del av våra informanter finns det stora skillnader mellan den svenska kulturen och 

kulturen i de länder de kommer ifrån. De anser att den svenska individen är självständig och 

ganska frigjord medan deras föräldrars kultur karakteriseras av kollektivistiska faktorer där 

det är familjen och det sociala livet som skall prioriteras. Informanterna anser att 

gemenskapen ser annorlunda ut i Sverige än i många andra länder där man tar sig rätten att 

lägga sig i andras angelägenheter till skillnad från i Sverige. I den icke europeiska kulturen 

ger man större utrymme för föräldrar och äldre släktingar att bestämma över 

familjemedlemmarna medan i den svenska kulturen finns inte detta i samma utsträckning. 

Några av våra informanter menar att i många kulturer läggs ett stort fokus på familjen, alla 

skall finnas där för alla oavsett omständigheterna medan individen i den svenska kulturen är 

mer självständig, familjen spelar självklart en roll men inte på samma sätt. 

  



Jag ser brutala skillnader mellan den svenska och den utländska kulturen, det handlar om stora och 

små grejer. När jag t.ex. skulle gifta mig var det många i min familj som inte accepterade min 

nuvarande man och det var många som lade sig i och försökte sära på oss. Detta hade aldrig hänt hos 

en svensk familj. (Aisha)  

  

Gemenskapen finns både hos den svenska och den utländska kulturen men inte på samma sätt. Min 

moster behandlar jag som om hon vore min mamma, i den svenska kulturen är man två helt olika 

familjer trots att man är kusiner eller släkt(Artan)  

  

Informanterna var som sagt eniga om att det finns många skillnader mellan svenskar och 

invandrare. Ali berättade att den skillnaden har påverkat honom då det är svårt att förklara för 

hans svenska vänner att hans pappa är så pass involverad i hans liv trots att han är 22 år 

gammal. Många av informanterna menar att de är i hög grad påverkade av deras utländska 

bakgrund vilket i många fall har varit ett hinder för dem i livet. Informanterna berättade att det 

är mycket svårt ibland att förklara och berätta hur det är i deras kulturer då de upplever att 

många svenskar inte accepterar eller intresserade av kulturens tankesätt och normer.   

  

I vår kultur är det väldigt vanligt att man bor hemma tills man gifter sig, oavsett hur gammal man är. 

Man skall ta hand om sina föräldrar, lägga undan pengar för tuffare tider och att föräldrarna har en 

tala i vad du vill göra eller när jag man ska ta nya steg i livet. Detta har alltid varit ett problem för 

mig att förklara för mina svenskar kompisar hur det är i vår kultur, dem tycker det är avvikande att 

jag ringer min mamma och berättar att jag ska gå ut men det är så det är (Artan) 

  

Hannan och Andreas är två av våra informanter som i första hand anammar den svenska 

kulturen och inte sin familjs kultur. Både Hannan och Andreas anser sig själva som friare 

personer än personer som inte är en del av den svenska kulturen. Andreas berättar att den 

svenska kulturen ger individen mer frihet, individen får bestämma själv och ingen har 

möjlighet att lägga sig i deras liv. Han anser även att man skall följa den svenska kulturen och 

dess traditioner även om man är född i Sverige eller om man har valt att flytta hit.  

 

De resterande informanterna identifierar sig främst med föräldrarnas kultur och ser sig själva 

inte tillhöra den svenska kulturen. Artan berättade att den svenska kulturen för honom är 

väldigt udda och passar inte in i hans tankesätt eller i hans liv. Rama och Aisha delade samma 

åsikter som Artan och tjejerna berättade att den utländska kulturen är deras trygghet och dem 

kan inte se sig själva tillhöra en annan kultur.  



 Kulturkrockar har alla våra informanter varit med om, Amina upplever kulturkrocken i 

skillnaderna mellan den svenska och föräldrarna, speciellt när det kommer till förhållanden 

och familjen. Amina berättade att när hon hade ett förhållande med en etnisk svensk kille 

kunde hon inte gå med honom på stan och var rädd att någon ifrån hennes familj skulle se 

henne. Hennes dåvarande kille kunde heller inte acceptera vissa saker som hon inte fick göra 

och detta ledde till att dem gjorde slut, hon berättar:  

“Han kunde tillslut inte acceptera att jag inte kunde sova hos honom eller umgås med honom 

offentligt. Han förstod inte heller hur min kultur fungerar och kan heller inte relatera mig till den 

svenska kulturen och det var där det krockade”. 

   

Kemal och Ali upplever att det uppstår kulturkrockar kring synen på att bo kvar hemma och 

hur det kan ge en stor frihet för föräldrarna att involveras i deras liv. Ali delar med sig av en 

uppfattning som han alltid får höra: 

”Har dina föräldrar inte kastat ut dig än, hahah detta är en fråga jag alltid får när jag 

förklarar att jag är 23 år gammal och bor kvar hos mina föräldrar”.  

  

Två av informanterna menar att kulturkrockarna handlar mest om hur man förhåller sig till sin 

familj och hur viktigt det är för familjen att man är högutbildad och har en hög status. Det var 

mycket press från hennes familj för att de ville att hon skulle ha en bra utbildning.  

   

 Intervjuerna med våra informanter visar en splittring i att tillhöra i hög grad olika kulturer. 

Vissa av våra informanter ser det som en positiv sak men samtliga informanter anser att detta 

bidrar till en splittring i deras identitet och hur de upplever sig själva.  Ali och Rama menar att 

de är vana vid det då det är en del av deras vardagliga liv. Aisha är en av de informanter som 

ser detta som en positiv sak att tillhöra två olika kulturer då man kan använda sig av dem 

båda, hon berättar vidare:  

“Jag relaterar mig själv till den utländska kulturen men jag har ändå något av den svenska kulturen i 

mig. Jag ser det som en fördel att jag lever i två kulturer. Detta har bidragit med att tar hänsyn till 

alla andras kulturer”. 

   

Ali var en av informanterna som anser att det inte är positivt att tillhöra två olika kulturer och 

det negativa med att tillhöra två olika kulturer enligt Ali är för att:  

“Det negativa är att man ibland hamnar emellan och känner inte sig hemma vart man än befinner sig. 

Mina föräldrar räknar med att jag skall förhålla mig till utländska kulturen medan det svenska 



samhället vill att man skall relatera sig till den svenska kulturen. Detta får mig att må dåligt i många 

sammanhang, tillhör jag den utländska kulturen blir jag utslagen i samhället och tillhör jag den 

svenska kulturen blir jag utslagen av min familj. sedan upplever man skam för att man uppfattas som 

annorlunda i det svenska samhället”.  

   

   

En del av informanterna anser att deras föräldrars bakgrund är den som känns mest som 

hemma, deras identitet är uppbyggd utifrån sina föräldrars bakgrund. Rama berättade att hon 

känner sig hemma i hemlandet och att hennes icke-europeiska bakgrund betyder mycket för 

henne men att hon är oerhört glad och tacksam att hon är svenskfödd. Artan som även älskar 

sin föräldrars bakgrund är väldigt glad och tacksam över att han är svenskfödd.  

  

Jag vet att möjligheterna jag har fått i Sverige hade jag aldrig fått i hemlandet, jag älskar 

Sverige och friheten Sverige ger sina medborgare. Vi alla är lika värda här, oavsett 

utbildning eller status. Min kärlek för min icke europeiska bakgrund må vara väldigt stark 

men inget land är som mitt älskade Sverige (Rama)  

  

Många av informanterna berättade att de upplever en känsla av stolthet över att dem är födda 

och uppvuxna i Sverige, de upplever att det är en säkerhet samt en trygghet att få växa upp i 

ett land där krig och eländen befinner sig långt bort. 

 

 

 

 

6. Analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera analysen av det empiriska materialet. Vi kommer att 

använda oss av våra valda teorier, Erving Goffmans stigma teori, Thomas Scheffs teori om 

sociala band och Richard Jenkins teori om socialt. Med våra teorier som stöd kommer vår 

analys innebära en djupare förståelse av det resultatet som vi har fått in. Analysdelen är 

uppdelad i fyra olika teman som berör våra informanters integration, identitet, sociala band 

och makt och livsvillkor.          

 

 



 

6.1 Stigmas påverkan på informanternas upplevelse av integration och tillhörighet  

Informanterna hade olika upplevelser av sin tillhörighet till det svenska samhället. En del av 

informanterna upplevde att de var språkligt integrerade i samhället men i mindre utsträckning 

vad det gäller kultur och värderingar. En av informanterna lyfte fram att integration i sig 

handlar om att föra samman två olika grupper i ett samhälle för att öka kontakterna och 

förståelsen dem emellan och att den grupp som har invandrat till ett nytt land aktivt ska skapa 

kontakter. En del av respondenterna menade att de som tillhör majoriteten i samhället i många 

fall utesluter invandrare vilket har lett till en känsla av exkludering hos dem. Masoud Kamali 

(Kamali:2006) har även lyft upp hur majoritetsgruppen i samhället valt att utesluta invandrare 

och han menar att denna uteslutning har påverkat deras integration och tillhörighet, vilket var 

uppenbart bland våra informanter som upplever sig uteslutna av majoritetsgruppen i 

samhället. Dessa respondenter har av det skälet valt att vända sig till sina föräldrars kultur och 

tillhörighet. Exkludering och integration har varit en central fråga i våra intervjuer där 

respondenterna redogjort för sina erfarenheter av att bli stigmatiserade. Stigma som begrepp 

innebär att en person som bär på detta inte accepteras i samhället på grund av ett utmärkande 

särdrag. Goffman menar att stigma kan delas upp i tre olika betydelser som är fysiska 

missbildningar, en bristfällig personlig karaktär och gruppstigman (Goffman 2001:12). 

Respondenterna upplever att de i vardagslivet drabbas av gruppstigma. Visserligen har alla 

våra respondenter diverse utländska bakgrunder, men de uppfattar deras stigma var och en på 

olika vis. Vissa upplever den så kallade misskrediterande stigman som innebär att personen i 

fråga tar för givet att dennes stigma är uppenbart för alla i omgivningen medan andra upplever 

misskreditabla stigman. Misskreditabla stigman handlar om i detta sammanhang att personen 

tar förgivet att ens omgivning saknar vetskap om ens stigman eller tror att man kanske inte 

lägger märke till det (Goffman 2001:16). Informanterna delade med sig av exempel på hur de 

upplever sig stigmatiserade, en av informanterna berättade att han alltid upplever att samhället 

betraktar honom som invandrare trots att han är född och uppvuxen i Sverige. En annan 

respondent berättade att hon alltid blir kallad för negativa saker för att hon bär slöja och har 

nekats många jobb enbart av den anledningen.   

  

Utöver det som nämnts ovan kan man se hur en känsla av konflikt och exkludering uppstår 

bland respondenterna. Trots att alla har utom-europeisk bakgrund, upplever de, som redan 

nämnts, exkludering på olika vis. Två av respondenterna förklarade att de känner ett tryck 

från samhället att de i hög grad ska tona ner sin utländska bakgrund för att de ska kunna bli 



accepterade av svenskar och integrerade i samhället. En av dem menade att möjligheterna att 

förverkliga sig i samhället på det sätt som den svenska majoriteten har skiljer sig markant från 

de möjligheter en person med en utländsk bakgrund har. Kemal och flera andra respondenter 

menade att de känner sig stigmatiserade på grund av samhällets förutfattade meningar om 

utländska personer och den obefintliga acceptans som uppstår som följd till detta. De 

förutfattade meningarna är centralt för varför respondenterna känner sig stigmatiserade och 

exkluderade. De förutfattade meningarna handlar mycket om att invandrare inte kan det 

svenska språket eller att invandrare inte har ett öppet tankesätt om utbildning eller om att 

barnen t.ex. inte får vistas ute sent på kvällarna. Detta har bidragit till att respondenterna 

upplever sig stigmatiserade i vardagen då de ofta blir missförstådda och behöver försvara sina 

kulturer.   

    

Ovannämnda respondenter känner sig alltså exkluderade från samhället på grund av hur de 

upplever att samhället ser på dem, medan Andreas är av en annan uppfattning. Han menar att 

han känner sig integrerad och accepterad i det svenska samhället tack vare att hans föräldrar 

har lärt honom så pass lite om hans etniska historia och bakgrund och i huvudsak fokuserat på 

att förmedla den svenska kulturen och det svenska samhället till honom. Han menar alltså att 

han känner en hög grad av tillhörighet i det svenska samhället, samtidigt som han ser att 

invandrare stigmatiseras. Med tanke på att han blivit uppfostrad till att tänka och bete sig som 

en etnisk svensk, upplever han att andra invandrare betraktar honom som en person med en 

bristande personlighetskaraktär. Han beter sig inte utifrån deras förväntningar och känner sig 

exkluderad av andra invandrare, vilket i sin tur leder till att han känner sig exkluderad på 

grund av hur han förhåller sig till sin religion, kultur och familjen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2  Bostadsområdets påverkan på upplevelsen av stigma 

 

I resultatet fick vi fram att en del av våra informanter som känner sig stigmatiserade upplever 

att deras integration till stor del är bristfällig då området man bor i har en stor inverkan på 

detta. De menar att anledningen till varför de inte kan känna sig fullt integrerade är för att 

deras bostadsområde består av människor som inte är etniska svenskar. Att de av olika skäl 

hänvisas till vissa bostadsområden är en viktig aspekt av bristen på integrering som inte minst 

innebär att det har varit svårt att komma i kontakt med etniska svenskar. Hinder för att 

integrera sig fullt ut ansågs ha mycket att göra med de skilda normer och värderingar som 

råder beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. De menar att deras beteende 

påverkas av vart de befann sig. Vistas de i det bostadsområdet de bor i är de tvungna att 

anpassa sig efter de normer och värderingar som finns i området och detsamma gällde om de 

deltog i andra sociala sammanhang utanför det egna bostadsområdet för att kunna passa in. 

Detta visar att uppdelningen i bostadsområden bidrar till att kultur och normer skiljer sig åt 

beroende på vart man befinner sig i staden.  

Skillnaderna mellan bostadsområden är en förklaring till varför en del av informanterna inte 

upplever sig själva fullt integrerade då de lever i bostadsområden som är uteslutna från resten 

av staden och därmed har människorna i området skapat sina egna normer och värderingar 

som skiljer sig ifrån gängse svenska normer. Masoud Kamali menar här att detta har att göra 

med hur fördelningspolitiken ser ut vilket har bidragit till ökade klyftor i samhället (Kamali 

2006:4). Att flytta till en annan stadsdel var nästan omöjligt då respondenterna menar att deras 

familjers ekonomi inte tillät det. Utifrån Jenkins teori om kategoriseringar kan vi skapa en 

förståelse för hur våra informanter som är födda i Sverige upplever att de trots det inte är 

integrerade i samhället och därigenom betraktar sig som stigmatiserade. Denna förståelse tar 

sin utgångspunkt på hur vi människor kategoriserar och klassificerar varandra. 

Kategoriseringar låter oss förstå hur vi människor bedömer och värderar andra utifrån yttre 

egenskaper. Kategorier som etnicitet, ålder och kön är exempel på kategorier som påverkar 

hur vi ser och behandlar andra. Detta gör att vi skapar över- och under kategoriseringar och 

delar in människor till olika stereotyper och grupper i samhället.   

  

Jenkins redogör att människor har en tendens att sätta gränser för vem som kan tillhöra en 

grupp och inte. Sverige består av ett avgränsat område i form av en suverän stat, ett 

dominerande språk och en ”ursprunglig” befolkning som bestämmer vilka normer och regler 



som gäller. Genom att sätta bestämda normer och regler skapar man ett “vi” och “dem” vilket 

resulterar i att alla människor som inte passar in i samhället exkluderas. De som tillhör en 

kategori som är överordnad i samhället har makt att skapa bättre livsvillkor och i Sverige har 

vissa grupper över tid tillägnat sig makt och inflytande vilka i sin tur skapar normer och 

värderingar som är anpassade efter dem själva. Detta belyser informanternas situation när de 

berättar att deras familjer inte har råd att flytta från den bostadsområdet de bor i på grund av 

ekonomin som troligtvis beror på dåliga arbetsförhållanden eller arbetslöshet. Utifrån Jenkins 

perspektiv innebär detta att kategoriseringar stigmatiserar människor.  Våra informanter ingår 

inte i de kategorier som dominerar i samhället och därmed upplever de sig själva som  

 

 

6.3 De sociala bandens betydelse för integrationen 

Att uppleva sig själv som stigmatiserad på grund av förutfattade meningar om invandrare och 

skillnaden mellan bostadsområden är av stor betydelse för hur intervjupersonernas sociala 

band är formade idag. Det framgick att de uppfattade stora skillnader mellan den svenska 

kulturen och föräldrarnas kulturella bakgrund när det gäller den sociala sammanhållningen. 

Majoriteten av informanterna upplevde att den svenska kulturen utmärktes av ett ideal om 

självständighet och frihet, medan i de kulturer informanterna hade sitt ursprung i var mer 

kollektivistiska med familjen i centrum. Dessa kulturkrockar visade sig ha en stor betydelse 

för informanternas sociala band. Informanterna menade att etniska svenskar hade svårt att 

förstå sig på hur familjer som har en icke europeisk bakgrund kunde blanda sig in i 

familjemedlemmarnas personliga intressen så pass mycket som sker. Intervjupersonerna 

upplevde att de inte blev förstådda av personer som inte delar samma kulturella tillhörighet 

vilket i sin tur ökade deras känsla av att vara stigmatiserade vilket i sin tur motverkar deras 

integration. För att förstå denna situation är Scheffs differentieringsbegrepp tillämpbara 

(Scheff 1994:14–15). Informanterna som var starkt knutna till de kollektiva sociala banden i 

familjen kan beskrivas i termer av underdifferentiering enligt Scheffs teori. Deras sociala 

band följer traditionens ordning som begränsar deras möjlighet att påverka sina egna val och 

livsmöjligheter utan istället accepterar de familjens åsikter om och förväntningar på dem. De 

underdifferentierade sociala banden som våra informanter beskrev har upprätthållits under 

deras tid i Sverige genom att informanternas föräldrar är födda och uppvuxna i ett samhälle 

där det råder en låg grad av individualism som innebär att individen är ”uppslukad” av 

gemenskapen. Denna underdifferentiering har föräldrarna tagit med till Sverige och har 

bibehållits mot bakgrund av att föräldrarna förmodligen inte har integrerats i samhället i en 



vidare utsträckning. Skillnaden i hur de sociala banden uppträder skapar en kulturkrock för 

våra informanter då de lever i ett samhälle där det råder en hög grad av individualism och 

överdifferentiering som innebär svaga sociala band där den enskildes behov är centrala. 

Överdifferentiering innebär att de sociala banden inte på något sätt är givna utan individen 

behöver skapa relationer genom att hävda sin individualitet. Det svenska majoritetssamhället 

utmärks av en hög grad av överdifferentiering där mycket hänger på individen om denne ska 

kunna förverkliga sig i sociala sammanhang.  

Det går att föreställa sig att när invandrare som är vana vid specifika sociala band som i hög 

grad utmärks av underdifferentiering kommer till ett samhälle som utmärks av en hög grad av 

överdifferentiering hanterar detta genom att förstärka de sociala banden i den egna gruppen 

för att känna trygghet i tillvaron och därmed förstärker underdifferentieringen. För att förstå 

varför våra informanter som präglas av underdifferentierade sociala band väljer att fortsätta 

vara det är på grund av att vi människor väljer att skapa starka sociala band till individer man 

upplever ha större möjlighet att känna tillhörighet med. Eftersom dessa informanter upplever 

sig själva som stigmatiserade och känner att integrationen är otillfredsställande väljer de att gå 

in en kollektiv gemenskap. Man väljer att följa gemenskapens sociala regler såsom normer, 

värderingar och ritualer för att upprätthålla ett starkt socialt band och därmed uppleva en 

emotionell känsla av stolthet. Agerar man inte utifrån de förväntningar som den kollektiva 

tillhörigheten har på den enskilda individen kan de sociala banden hotas och därmed kan våra 

informanter uppleva en känsla av skam (Scheff 1990:174–179).  

Scheff menar att för att individen ska upprätthålla goda sociala band och uppnå en känsla av 

stolthet behöver informanterna bygga starka band genom att de reglerar avståndet mellan dem 

själva och familjen vilket han benämner som optimal differentiering. Han menar vidare att 

man inte ska komma varandra för nära eller distanseras för mycket från varandra för att kunna 

skapa en balans med andra människor och upprätthålla goda sociala band och sina 

individuella preferenser. Genom att etablera optimal differentiering skapas en balans mellan 

individen och familjens behov, genom att man accepterar andras självständighet. Detta kan vi 

jämföra med de informanter som beskrev sig själva som integrerade. Dessa informanter menar 

att deras familjer har tonat ner sin kulturella bakgrund för att bli accepterade i samhället. Av 

den anledningen har inte dessa informanter upplevt att de har en stark anknytning till familjen 

eller att familjen påverkar deras livsval. Utifrån Scheffs perspektiv är dessa informanter i 

högre utsträckning optimalt differentierade vilket innebär att deras sociala band präglas av en 

individualistisk livsstil där de själva kan bestämma hur de vill förhålla sig till andra 

människor (Scheff 1994:15-16). 



 6.4 Andra generationens invandrares skapande av en sociala identitet   

 En del av respondenterna upplevde att de i första hand kände sig hemma i föräldrarnas 

bakgrund, medan andra respondenter upplevde att de i hög utsträckning tillhörde den svenska 

etniciteten. Dessa upplevelser visade sig bero på den påverkan deras föräldrar haft på dem, 

och på vilket sätt de blivit uppfostrade. Dock finns det en erfarenhet alla respondenter delar, 

som är att alla känner sig stigmatiserade. Enligt Goffman, handlar stigmatisering om att 

uppleva att man står utanför en vedertagen norm som finns i samhället. Man känner ett 

betydande utanförskap, vilket vi kunde identifiera hos våra respondenter (Goffman 2001:13). 

Under studiens gång ställdes frågor om personlig identitet och utanförskap, vilket vi 

analyserar med stöd av Richard Jenkins teorier om identitet (Jenkins 2004:4-6). Jenkins menar 

att våra identiteter är en social konstruktion genom samspel med andra människor och den 

omgivande kulturen och att detta spelar en fundamental roll i våra tankar och övertygelser.   

Respondenterna gav skilda svar på olika frågor men en sak fann de gemensamt: att deras 

föräldrar och deras omgivning spelat en stor roll i deras identitetsskapande. Enligt Jenkins är 

identitet inte något som enbart utformas i relation till föräldrar, utan är även något som skapas 

av sociala samspel och interaktioner i allmänhet (Jenkins 2004:15). I och med att flera av 

informanterna upplever trygghet när de umgås med personer med samma etnicitet, har det en 

stor betydelse för hur deras identitet skapas och utvecklats. Utifrån Jenkins teori om 

kategorisering kan vi även förstå att respondenterna har en kollektiv identitet då de vet vilket 

sammanhang de tillhör och med vilka de identifierar sig med (Jenkins 2004:80). Människor 

värderar vissa identiteter högre än andra, vilket många respondenter har gjort genom att i 

första hand identifiera sig med föräldrarna och deras kulturella bakgrund.   

    

Respondenterna har, som redovisats, valt att betona antingen den svenska eller den utländska 

kulturen, vilket innebär att de värderar en identitet högre än en annan. Detta kan man med 

hjälp av Jenkins teori förstå då han menade att vi hierarkiserar våra sociala identiteter och ett 

exempel på detta är en av våra respondenter Kemal. Kemal talade mycket om att hans 

föräldrar uppfostrat honom att ta till sig familjens kulturella bakgrund och därför är detta 

något normalt för honom. Det han inte insåg förrän senare är att hans identitet inte passar in 

med samhällets förväntningar på honom. Med det menas att hans identitet borde vara 

annorlunda då det svenska samhället förväntar sig att han skall vara fullt integrerad i det 

svenska samhället. När han inte uppfyller dessa förväntningar upplever Kemal en känsla av 

stigma. Då hans identitet är annorlunda har den svenska gruppen i samhället valt att vända 



honom ryggen är hans upplevelse. Kemals berättelse är ett exempel på hur stigma och 

identitet hänger samman som också gäller för flera av de övriga respondenternas upplevelser.  

 

Maurico Rojas (Rojas:2001) menar i detta sammanhang att personer som lever med dubbla 

kulturer lever i en situation där de måste kämpa för att accepteras i samhället, vilket också är 

fallet för informanterna, de upplever att de alltid måste kämpa för att bli accepterade i det 

svenska samhället. Att invandrare hänvisas till vissa bostadsområden i samhället bidrar till 

behovet av trygghet och underdifferentiering som i sin tur bidrar till stigmatisering och att 

ungdomarnas identitetsskapande i de flesta fall sker i relation till föräldrarnas kulturella 

bakgrund.   Informanterna menar att deras bostadsområden har bidragit till deras upplevelse 

av stigmatisering och utanförskap och att de inte känner sig fullt integrerade i det svenska 

samhället. Informanterna menar att genom att vara tvungna att bo i vissa bostadsområdena 

upplever de en bristfällig integration då de inte kommer i kontakt med etniska svenskar. Detta 

har bidragit till att föräldrarna i dessa bostadsområden förstärker underdifferentieringen vilket 

i sin tur bidrar till en uppdelning av grupper i olika bostadsområden som bidrar till 

stigmatisering.  

 

Kapitel 7. Avslutande sammanfattning och reflektion   
 

I denna uppsats har vi undersökt andra generationens invandrares upplevelser av integration, 

vi har även undersökt vilka processer och situationer som har varit avgörande eller bristfälliga 

för en lyckad integration. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för informanternas 

livsvillkor genom att ta reda på deras upplevelser av integration i det svenska samhället. För 

att kunna besvara våra frågeställningar har vi genomfört åtta semistrukturerade intervjuer och 

analyserat dessa.  

Den sociologiska analysen i denna uppsats är uppdelad i fyra delanalyser som handlar om 

stigmatiseringens påverkan på möjligheterna för integration, informanternas 

identitetsskapande, gemenskapens betydelse för våra informanter och möjligheter till makt 

och inflytande. I den första delanalysen används Goffmans teori om stigma för att analysera 

hur deras upplevelser har påverkats genom det synliga stigmat de bär på.  I den andra 

delanalysen används Jenkins teori om kategoriseringar för att skapa förståelsen för deras 

känsla av maktlöshet genom att analysera den uppdelning mellan olika gruppkategorier som 



finns i samhället. I den tredje delanalysen används Scheffs teori om sociala band för att 

analysera gemenskapens betydelse för deras integration. I den sista delanalysen använder vi 

oss av Jenkins teori om sociala identitet för att analysera hur deras identitet har skapats och 

påverkats. Det som vi har kommit fram till gällande hur våra informanter upplever sin 

integration är att de flesta inte känner sig integrerade i det svenska samhället. Det framkom 

flera faktorer i studien som varit avgörande för hur de upplever sin situation. En av dessa 

faktorer är att de upplever en känsla av stigmatisering och utanförskap och att deras 

möjligheter inte ser likadana ut som för den etniska svenska gruppen. Det som framkom var 

inte enbart informanter som inte känner sig integrerade i samhället utan även två informanter 

som upplever sig själva som fullt integrerade. Den avgörande faktorn för denna senare 

upplevelse har varit att de har haft hjälp med att möjliggöra integrationen genom att de har 

vuxit upp med förståelsen att de måste anpassa sig i det svenska samhället för att bli 

accepterade. Informanterna som upplever sig fullt integrerade i det svenska samhället är även 

uppväxta utifrån de svenska normerna och värderingarna vilket vi förstår har varit en stor 

avgörande faktor för deras upplevelse av integration.  

Det som var en bristfällig faktor för informanternas upplevelse av integration var att de 

känner att samhället betraktar dem som ”invandrare” och att det finns förutfattade meningar 

om invandrare som har lett till en känsla av stigmatisering och utanförskap. Detta förstår vi 

har varit en faktor för deras upplevelse av att inte uppnå en fullständig integration. Det som 

även varit en bristfällig faktor för deras integration är att deras identitet påverkas mycket av 

deras utländska bakgrund som innefattar stora skillnader mellan de svenska normerna och 

värderingarna. Det som framkom i studien är att föräldrarna har haft en stor inverkan på hur 

deras identitet är utformad och hur de upplever sig själva.  

En annan faktor som visade sig vara bristfällig för deras upplevelse gällande integration är att 

gemenskapen informanterna har i sina grupper har en stor inverkan på dem. De informanter 

med underdifferentierade sociala band hade en gemenskap som var knuten till den kollektiva 

samhörigheten. Detta uppfattar vi som en anledning till kulturkrockar då det svenska 

senmoderna samhället utmärks av en hög grad av individualism. En av faktorerna till varför 

dessa informanter betraktas som underdifferentierade var att föräldrarna är födda i länder där 

det råder en hög grad av underdifferentiering i den sociala gemenskapen. Detta har då lett till 

att föräldrarna har förväntningar på hur deras barn ska vara då föräldrarna inte har kommit in i 

samhället och integrerats, och därför blivit beroende av varandra. Gemenskapen hos 



informanterna som upplevde sig som integrerade var annorlunda då de hade föräldrar som var 

bejakade de överdifferentierade sociala mönstren och därmed är i hög grad integrerade i det 

svenska samhället. Med tanke på att majoriteten av våra respondenter bodde i områden som 

klassas som ett utpräglat invandrarområde upplevde alla att tillhörigheten till området bidrog 

till att de stigmatiserades av andra grupper. Det finns ett tydligt mönster mellan 

integreringsprocessen och dess brister och det område man bor i. Med tanke på att de som 

bodde i områden vars invånare är invandrare kände en stigmatisering och ett utanförskap, kan 

man se tydligt hur bostadssituationen är en viktig orsak till deras situation.  

Utöver det ovannämnda, kunde vi dra slutsatsen att kategoriseringar som delar in människor i 

olika kategorier försvårar för människor med utomeuropeisk härkomst att uppleva sig själv 

som integrerade eftersom de som har makt och inflytande i samhället har skapat normer och 

värderingar som är anpassade efter dem själva och inte till övriga invånare i tillräcklig 

utsträckning.  

Avslutningsvis vill vi påpeka det faktum att vår tolkning av detta visar att respondenternas 

bristfälliga integration beror i allra högsta grad på de sociala skillnader som utmärker Sverige 

som samhälle. Vår tolkning är att om Sverige inte exkluderar invandrare i den utsträckning 

som sker hade informanternas familjer förmodligen inte varit i lika hög grad 

underdifferentierade och de hade kommit in i samhället i högre utsträckning och inte värnat 

om kollektivet i den grad som de gör idag. Därmed hade informanterna inte upplevt den 

känsla av stigmatisering de känner med tanke på att de hade fått möjligheten att vara sig 

själva utan en känsla av avvikelse eller utanförskap. 
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10. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

1: Hur gammal är du? 

2: Har du någon utbildning? 

3: Jobbar du, isåfall med vad? 

4: När kom dina föräldrar till Sverige? 

 

 Upplevelse av sig själv och sin tillhörighet 

1: Vad innebär begreppet etnicitet för dig? 

2: Är det positivt eller negativt att tillhöra både den svenska och den utländska etniciteten? 

3: Har din föräldrars utländska bakgrunden påverkat hur du upplever dig själv? 

4: På vilket sätt har era etniska tillhörigheter påverkat er? 

 



Upplevelse av Integration – vilka faktorer har varit avgörande 

1: Upplever du dig själv som integrerad i samhället? 

2: På vilket sätt känner du dig integrerad? 

3: Anser du att samhället hjälper dig med din integration? 

4: Har din omgivning påverkat din egen upplevelse av integration? 

5: Vilka faktorer har bidragit till hur du upplever din integration? 

6: Har ditt bostadsområde påverkat din integration? 

 

Upplevelse av kultur och tillhörighet 

1: Vilka skillnader upplever du finns mellan den svenska och den utländska kulturen? 

2: Påverkar dessa skillnader dig? Iså fall hur påverkar dem dig? 

3: Har du upplevt kulturkrockar? Iså fall vilka? 

4: Vilken kultur relaterar du dig själv till, den svenska kulturen eller den utländska kulturen? 

5: Är det positivt eller negativt att leva med två kulturer? Ge exempel 

6: vad betyder den utländska bakgrunden för dig och vad betyder din roll som svenskfödd? 
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10. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

1: Hur gammal är du? 

2: Har du någon utbildning? 

3: Jobbar du, isåfall med vad? 

4: När kom dina föräldrar till Sverige? 

 

 Upplevelse av sig själv och sin tillhörighet 

1: Vad innebär begreppet etnicitet för dig? 

2: Är det positivt eller negativt att tillhöra både den svenska och den utländska etniciteten? 

3: Har din föräldrars utländska bakgrunden påverkat hur du upplever dig själv? 

4: På vilket sätt har era etniska tillhörigheter påverkat er? 

 

Upplevelse av Integration – vilka faktorer har varit avgörande 

1: Upplever du dig själv som integrerad i samhället? 

2: På vilket sätt känner du dig integrerad? 

3: Anser du att samhället hjälper dig med din integration? 

4: Har din omgivning påverkat din egen upplevelse av integration? 

5: Vilka faktorer har bidragit till hur du upplever din integration? 

6: Har ditt bostadsområde påverkat din integration? 

 



Upplevelse av kultur och tillhörighet 

1: Vilka skillnader upplever du finns mellan den svenska och den utländska kulturen? 

2: Påverkar dessa skillnader dig? Iså fall hur påverkar dem dig? 

3: Har du upplevt kulturkrockar? Iså fall vilka? 

4: Vilken kultur relaterar du dig själv till, den svenska kulturen eller den utländska kulturen? 

5: Är det positivt eller negativt att leva med två kulturer? Ge exempel 

6: vad betyder den utländska bakgrunden för dig och vad betyder din roll som svenskfödd? 
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