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Sammanfattning  

I denna uppsats presenteras en kvalitativ studie som syftar till att undersöka 

invandrarungdomars identitetskonstruktion och hur ungdomar som växer upp med inflytande 

av två kulturer själv beskriver känslan av tillhörighet i förhållande till sitt tidigare hemland 

respektive Sverige. Problemformuleringen syftar till att besvara frågor om hur ungdomarna 

ser på sin identitet och hur det formas i kulturmötet? Vidare undersöker vi var ungdomarna 

har sin tillhörighet och vad det beror på? Vi genomförde fem intervjuer med 

invandrarungdomar i åldrarna 22-26 år. Gemensamt för dessa intervjupersoner är att de alla 

kom till Sverige i en tidig ålder. Resultaten från vår studie visar att samtliga intervjupersoner 

har utvecklat en tillhörighetskänsla till både Sverige och till sitt ursprungsland. Vårt resultat 

visar även att invandrarungdomars identitetskonstruktion och tillhörighetskänsla utvecklas 

utifrån flera motiv. För det första identifierar de sig själva utifrån hur andra i 

majoritetsgruppen kategoriserar dem. För det andra har föräldrarna och omgivningen en 

avgörande roll i identitetsskapandet och tillhörighetskänslan. 

 

Nyckelord: Identitet, tillhörighet, etnicitet.   

 

 

 



 

 

Förord  

Denna uppsats bygger på kvalitativa intervjuer med fem invandrarungdomar, och det är 

således dessa individer som har skapat grunden för denna studie.  Vi vill tacka dem för deras 

bidrag och förtroende som de har visat oss. Vi vill också rikta ett stort tack till Lars-Olof 

Hilding som med stort intresse följt hela vår uppsatsprocess, och som kommit med värdefulla 

råd och synpunkter, vilka har varit avgörande för uppsatsen. Vi vill också tacka Mohammed 

Al-sarraf för hjälp med grammatik och stavning.  
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1. Inledning 
 

 Denna uppsats handlar om andra generationensinvandrare identitetsskapande, och integration 

i ett främmande land "Med andra generationen eller andra generationsinvandrare brukar vi 

mena den som är född i det landet eller var mycket liten ålder vid ankomsten”.
1
 

Andra generationens invandrare vet att de är svenskar eftersom de är födda i Sverige, eller 

kom till Sverige i en mycket tidig ålder. Trots detta, känner de sig annorlunda och inte som 

svenskar . För dessa människor kan det vara svårt att avgöra vilken nationell identitet de 

tillhör, svenska eller utländska? Det blir komplicerat när man har en fot i Sverige och en 

annan i sina föräldrars hemland. Förvirring i tillhörighet leder i sin tur till minskad lojalitet till 

vardera sida 
2
. 

 Vi som skriver denna uppsats har vår etniska bakgrund i Irak och har hamnat i Sverige av 

olika skäl i olika åldrar och tider, men det vi båda har gemensamt är känslan av tillhörighet i 

två kulturer - två länder. Vi har upplevt känslan av att vara utanför och känna en längtan efter 

det saknade hemlandet. Dessa känslor har väckt frågan inom oss som kommer att besvaras i 

denna uppsats. 

Det övergripande syftet med denna studie är att försöka få en glimt av invandrarungdomarnas 

identitetskonstruktion, och hur ungdomar som växer upp med inflytande av två kulturer själv 

beskriver sin känsla av tillhörighet i förhållande till deras hemland respektive Sverige. 

Vi har i samband med detta utfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 

fem ungdomar med en annan etnisk bakgrund än svensk.  

.   

 

 

 

                                                           
1
 Franzén, Elsie C., 2001 

2
 Wigerfelt, Berit & Wigerfelt ,Anders, 2001 
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2. Disposition 
 

Detta avsnitt beskriver hur uppsatsen är strukturerad . Uppsatsen är således uppdelad. Först en 

inledande del där uppsatsens problem och mål defineras och avgränsas, och en mindre 

bakgrund beskrivning av integrationspolitiken i Sverige. Detta avsnitt utgör grunden för 

resten av uppsatsen. 

Den andra delen är uppsatsens teoretiska del, som syftar till att ge läsarna en introduktion till den 

teoretiska grunden för ämnet identitet och kulturtillhörighet samt en översikt av tidigare studier i 

ämnet. De teoretiska riktlinjer i denna del av uppsatsen, kommer också att utgöra som grund för 

uppsatsens empiriska del. 

Uppsatsens tredje del innehåller den empiriska studien. Först beskrivs de metodologiska 

överväganden som ligger bakom undersökningen, därefter redovisas bearbetningen och resultaten 

behandlas. Den empiriska undersökningen bestod av fem personliga intervjuer.  

I den fjärde och sista delen av denna uppsats diskuteras resultaten i förhållande till de valda 

teorierna och tidigare forskning. Sedan konkluderas problemställningen och avslutningsvis 

förbereds ett perspektiv av resultaten från studien och förslag till hur dessa kan användas i 

framtida studier. 

 

 

3. Problemformulering 

 
De flesta andra generationens unga invandrare kan uppleva att det är svårt att välja vilken 

kultur man måste tillhöra. Eftersom de flesta kom till Sverige i tidig ålder kan det vara svårt 

att hitta en balans mellan deras ursprungliga kultur och den svenska kultruen. 
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3.1 Syfte och frågeställningar 

 

 Vi vill i uppsatsen undersöka om de etniska minoritesungdomarna upplever stora skillnader 

mellan sig själv och svenskar. Samtidigt undersöks tillhörighetsfrågan, vilken kultur känner 

ungdomarna tillhörighet till? 

Utifrån ovanstående syfte har vi definerat följande frågor: 
 

 Hur ser ungdomarna på sin identitet och hur formas den i kulturmötet? 

 Var har ungdomarna sin tillhörighet, och vad beror detta på? 

4. Bakgrund  
 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva invandringen och integrationspolitiken i Sverige, dess 

framväxt och utveckling. Denna bakgrundsförtydligande ger ramarna för en förståelse av de 

olika metoder som den svenska regeringen använder för att anpassa invandrarna till det 

svenska samhället. Dessa metoder knyts till uppsatsens huvudbegrepp, identitetskonstruktion, 

tillhörighetkänsla och integration. Vilka konsekvensar dessa strategier har för invandrarnas 

anpassning till det svenska samhället, kommer att ingå i analysen. 

 

Invandringen till Sverige har varit olika i olika tider och mottagningen av invandrare har 

påverkats av hur samhället sett ut, och vilka orsakerna till invandringen har varit. Den tidiga 

invandringen till Sverige, innan 70-talet, bestod främst av arbetskraft. Det fanns arbete och 

invandrare kunde snabbt integreras med hjälp av det industriella arbetet. Men på 70-talet 

uppstod oro i många delar av världen, och många politiska flyktingar och deras familjer 

började fly till Sverige. Detta har fortsatt fram till idag, exempelvis kriget i Irak resulterade i 

att många irakier flydde till Sverige
 3

 

 

Sverige har under de seneste åren tagit emot flera invandrare än någonsin. Under 2008 fick 

 90021 personer uppehållstillstånd i Sverige. 

 

 

                                                           
3
 Björkman, Jenny 2003 
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Av dem var: 

 25 699 Arbetare eller studenter 

 19 098 EU- eller EES-Medborgare 

 11 237 Flyktning m.m. 

 33 687 Återförening (giftermål, familjåterföreningar, adoptioner m.m.) 

 10 665 Släkting till flyktning
4
 

Trots att Sverige har haft flyktinginvandring i cirka 40 år menar Björkman
5
, att det är tydligt 

att integrationen inte har fungerat som den ska. Många orsaker till detta ligger utanför de 

samhälleliga förändringar som påverkade Sveriges ekonomi. Den vanligaste förklaringen lutar 

mot att det är brister i svenska språket, som hindrar integrationen. Detta är delvis sant, men 

inte hela sanningen. Även svenskt födda barn med invandrarbakgrund - de så kallade "andra 

generations" - har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden menar Björkman .  

Lagen i Sverige tar dock ett särskilt ansvar för att etablera nya flyktingar och andra i behov av 

skydd och eventuell återförening med deras familjer. Integrationspolitiken i Sverige har målet 

att skapa lika rättigheter och villkor för alla i Sverige oberoende av kulturell eller etnisk 

bakgrund. Huvudfokus i strategin är att öka efterfrågan på arbetskraft och att erbjuda kvalitet 

och jämställdhet i skolan. Integrationspolitikens mål uppnås främst genom att nå ut och få en 

bra effekt för hela befolkningen, oavsett land eller etnisk bakgrund
 6

.  

Med detta som bakgrund har regeringen beslutat om en sammanlagd integrationstartegi för 

åren 2008-2010. Strategin definieras på basis av sju punkter som är avgörande för att kunna 

förverkliga det definerade målet. 

Dessa sju punkter är
7
: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/77/30/6ef4871f.pdf 

5
 Björkman,Jenny, 2003 

6
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/77/30/6ef4871f.pdf 

7
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/77/30/6ef4871f.pdf 
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1. Snabbare etablering för de nykommande . 

2.  Fler i arbete, fler verksamheter. 

3. Bättre resultat och ökad likvärdighet i skolan. 

4. Bättre språkkunskaper och mer utbildningsmöjligheter för vuxna. 

5. En effektiv bekämping av diskriminering. 

6. Utveckling i stadsdelar med höga nivåer av utanförskap.  

7. En gemensam värdegrund för att öka mångfalden. 

 

Sverige försöker med den nya integrationsreformen att skapa möjligheter för nykomlingar 

genom att underlätta till det svenska samhället, dels genom att lära det svenska språket, 

och dels genom att komma in på arbetsmarknaden. Det svenska språket är nyckeln till 

integration och är viktigt för att kunna delta i samhället och bli en del av det. Detta anses 

vara bra för både samhället och individen. Människor måste känna att de bidrar något till 

samhället, alla vill känna sig behövda. 

 

5. Tidigare forskning    
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare studier som utförts i ämnet. Vi valde att lyfta 

fram tre studier om identitet och kulturella tillhörighet. Förhållandet mellan resultaten i denna 

studie och den forskningen som presenteras i detta avsnitt diskuteras i vårt analyskapitel. 

5.1. Suzana Vuckic (2006): Tillhörighet, utanförskap eller mitt 

emellan- Intervjuer med unga män och kvinnor om deras etniska 

identitet.  
 

I sin pedagogiska undersökning Tillhörighet, utanförskap eller mitt emellan- Intervjuer med 

unga män och kvinnor om deras etniska identitet, belyser Vuckic (2006) hur unga män och 

kvinnor av annan etnisk bakgrund upplever sin etniska identitet och kultruella tillhörighet i 

relation till att växa upp i två kulturer och i relation till familj, vänner och skola. 

Vuckic (2006) använder sig av kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer med unga 

män och kvinnor från Turkiet, Bosnien, Hercegovina och Kosovo. Resultatet av 

undersökningen visar att familj och vänner har avgörande betydelse för identitetsutveckling 

och känsla av kulturtillhörighet. Enligt ungdomarna i undersökningen, har skolan inte det stor 
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betydelse för utvecklingen av kulturell tillhörighet. De anser också att känslan av tillhörighet 

bestäms utifrån hur de flesta andra människor i sitt hemland och i Sverige kategoriserar dem. 

Var informanterna kommer från har enligt Vuckic (2006) ingen betydelse för hur stor 

tillhörighet de känner mot hemlandet respektive Sverige. Vidare framvisar resulatet att 

föräldrarnas tillhörighet till hemlandet har ett starkt inflytande på de ungas tillhörighetskänsla. 

Föräldrarna överför enligt Vuckic (2006) sin tillhörighet till hemlandet genom berättelser om 

hur viktigt det är att bevara hemlandets kultur och tradition. Föräldrarna har därför en stark 

påverkan på ungdomarnas identitetsutveckling.  

Yttligare visar resultatet att de unga männen och kvinnorna i studien har utvecklat 

tillhörighetskänsla till både Sverige och till hemland.  

 5.2. Madeleine Ollila (2007): Hur några flyktingar upplever sin 

etniska identitet. 
 

Ollila (2007) undersöker i sin psykologiska studie Hur några flyktingar upplever sin etniska 

identitet, hur några flyktingar upplever sin etniska identitet och mot bakgrund av detta vill hon 

se hur de anpassat sig till samhället. Där sätts ytterligare ljus på hur studentrollen kan fungera 

som en form av social kompensation för bristen på etnisk identitet bland dessa flyktingar. 

Ollila (2007) använder den kvalitativa metoden i form av sex personliga intervjuer med fem 

kvinnor och en man i ålder 20-26 år. I undersökningen kommer Ollila (2007) fram till att tre 

av informanterna upplever en stark etnisk identifikation, i motsats till de övriga tre 

informanterna som upplevde brist på etnisk tillhörighet. Enligt Ollila’s (2007) resultat finns 

det skillnader på den strategi, de olika informanterna använder för att passa in i det nya 

samhället. De tre informanter som upplevde en etnisk idenifikation har tillhörighet till Sverige 

och använder sig av integration som anpassningsstrategi. De andra tre informanterna har 

enligt Ollila (2007) en marginaliserad identitet eftersom de varken kan identifera sig med sitt 

ursprungsland eller Sverige.  Intressant i undersökningen är att informanterna som valde 

integration som anpassningsstrategi kommer från länder tillhörande balkanhalvön, medan 

informanterna som visade drag på marginaliserad identitet var från mellanöstern samt 

Sydamerika. Detta visar enligt Ollila (2007) att individer med en mer accepterade ursprung 

väljer att integrera sig medan individer från mindre accepterat ursprung och som mer skiljer 

sig utseendemässigt väljer marginalisering. 

 Två av de informanter som upplevde brist i etnisk tillhörighet ansåg att studentrollen har 

fungerat som en tydlig social kompensation för deras brist på etnisk tillhörighet. 
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5.3. Diana Barsoum (2008): ”Dom kallar oss invandrare!”-En 

undersökning som bygger på hur ungdomar av ”andra generationens 

invandrare” identifierar sig själva. 
 

Syftet med Barsoum’s (2008) pedagogiska undersökning Dom kallar oss invandrare!”-En 

undersökning som bygger på hur ungdomar av ”andra generationens invandrare” 

identifierar sig själva, är att sätta fokus på hur ungdomar med annan etnisk bakgrund  

identifierar sig i ett samhälle som uppfattar dem som invandrare. Det har också varit intressant 

i studien att se hur dessa unga människor identifierar sig med sitt hemland? För att jämföra 

och dra slutsatser om ungdomarnas identifiering och hur de påverkas av hur andra uppfattar 

dem.  I undersökningen har Barsoum (2008) använt sig av både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Barsoum (2008) använde sig av enkäter som senare blev kompletterade med sex 

individuella intervjuer.   

Barsoum (2008) kommer fram till att unga identifierar sig själv utifrån hur de tror att andra 

ser på dem. Detta resulterar i att det uppstår ett avstånd mellan dem och deras omgivning. 

Ingen av informanterna uppfattade sig själv som endast svenskar eftersom deras omgivning 

inte såg dem som svenskar. Detta beror själva oftast, enligt informanterna, på utseendet.  

Eftersom de inte har det typiska svenska utseendet så känner de sig inte som en del av det 

svenska samhället. Vidare visar resultatet av Barsoum’s (2008) undersökning att 

informanterna känner sig mer svenska när de är i deras hemland trots att de utseendemässigt 

liknar folket där. Resultatet från enkätundersökningen visar också att invandrarna varken 

känner sig hemma i sitt hemland eller i Sverige.  
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6. Teori 
 

Detta kapitel utgör grunden för analysen av denna studie och därmed dess teoretiska ram. 

Kapitlets syfte är att belysa problemställningens nyckelbegrepp, identitet, integration, etnicitet 

och tillhörighetsrelation på ett individuellt plan. Kapitlet innefattar även sambandet mellan 

dessa begrepp. Detta gör det lättare att förtydliga och använda teoretiska begrepp i analysen. 

Problemställningen besvaras utifrån den teoretiska grunden som skapats i detta kapitel.  

6.1. Identitet 
 

Inom sociologin finns det många sociologer som behandlar identitetsfrågan. 

I detta sammanhang anser vi att det kan vara relevant att undersöka begreppet identitet i 

anslutning till den engelska sociologen Anthony Giddens 
8
, som i allmänhet hanterar de 

förändrade sociala förhållanderna för identitetsskapandet, där kulturen spelar en avgörande 

roll för individens identitetsskapande. 

Det senmoderna samhället karaktäriseras enligt Giddens 
9
 av sin höga grad av reflexivitet 

Med reflexivitet menar Giddens ett ömsesidigt utbytte mellan sociologisk forskning och 

människor handlingar Giddens
10

.. överväganden kring reflexivitetens konsekvenser för 

identitetsskapande, visar att all mänsklig handling i det senmoderna samhället styrs av hög 

grad av reflexivitet.  Självet defineras som ett reflexivt projekt
11

. Han anser att det finns en 

skillnad mellan hur individens identitet i ett förmodernt respektive senmodernt samhälle 

bestäms. Identiteten i det förmoderna samhället bestäms av släktskap, kön eller social status. I 

motsättning till det bestäms identiteten i det senmoderna samhället av ett val. Giddens 

betecknar den enskildes val av sin identitet med begreppet självidentitet
12

.  

Individen är därför ansvarig för sin självkonstruktion. Självkonstruktionen anses vara ett 

reflexivt projekt, där utvecklingen av identiteten sker genom att förhålla sig reflexivt till de 

olika valsituationerna individen konfronteras med
13

. 

 

                                                           
8
 Anthony Giddens, 1999. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid, s 45 

12
 Ibid, s94 

13
 Ibid. 
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Individen har således blivit ansvarig för sitt livsprojekt och för sin identitet, vilket är kopplat 

till olika sociala arenor där identiteter kan testas och det nödvändiga erkännandet kan 

inhöstas. 

 Utifrån en annan synpunkt menar Nader Ahmadi
14

 att identitet kan uppdelas till en subjektiv 

och en objektiv del. Den subjektiva identiteten bygger på individens egen uppfattning av sig 

själv och individens uppfattning av sin grupp. 

.  

 

Den objektiva identiteten bygger däremot på andras uppfattning av individen samt individens 

grupp. Identitetens subjektiva och objektiva aspekter framvisas i nedanstående figur
15

 

IDENTITET 

 

                                                

                               Subjektiv                                                        Objektiv 

 

                  Personlig                      social                         Personlig                                 social 

        Identitet baserad                Identitet baserad               Identitet baserad                Identitet utifrån             

          på individens egen              på individens bild av       på den andras bild            den andras bild 

          självbild                            sin grupp.                          av individen                       av individens grupp. 

 

6.2. Integration 
Integration är en komplex process som omfattar flera områden i samhället. Klassiska tänkare 

inom sociologin har lämnat viktiga bidrag till teorin om integration. Social integration är ett 

centralt begrepp i klassisk samhällsteori som formulerats av bland annat sociologen, Emile 

Durkheim
16

. Durkheims huvudfokus är att säkerställa social integration i ett samhälle så att 

dem sociala ordningen och därmed sammanhållningen säkerställs. Durkheim ser samhället 

som ett system med sin egen struktur, som följer sin egen regularitet, där kulturen ses som den 

viktigaste. Vidare anser han att det är viktigt att upprätthålla balansen i samhället och att 

denna balans underhålls med hjälp av olikheter i samhället. Han menar nämligen att det är 

mångfald som gör att vi har blivit beroende av varandra olikheten gör att vi kompletterar 

                                                           
14

 Ahmadi, Nader 2000 
15

 Allwood & Franzén 2000, s.157 
16

Andersen & Kaspersen 1999.  
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varandra
17

. Durkheim hävder, att mänsklig solidaritet (som kan ses vara en effekt av social 

integration) till varandra bygger på gemensamma kulturella värderingar, regler och normer. 

Bristen på dessa gemensamma drag resulterar i ett tillstånd av anomi och försvagar den 

sociala integrationen
18

.  

Å andra sidan, drar Ahmadi
 19

 uppmärksamhet till den enskildes subjektiva perspektiv på 

integrationsprocessen, han benämner den för psykosocial integrationen. Han påpekar 

individens identitet som en viktig del av den uppfattade integrationen.  

Han anser att identitet och integration är direkt kopplade till varandra som exempelvis mötet 

mellan utländsktfödda och majoritetssamhället. Där den enskildas uppfattning av den andras 

identitet inte motsvarar personens egen uppfattning om sig själv. 

Ahmadi hävdar också att social kontakt med majoritetsbefolkningen underlättar integrationen 

när utländska födda får en uppfattning av sammanhanget (aktörer och strukturer) där 

integration ska äga rum. Man kan alltså se sig själv som en del av samhället
20

 .  

 Begreppet integration framhäver således att identitenkonstruktionen påverkas av bl.a. vilka 

möjligheter individen har till integration. Sambandet mellan dessa aspekter behandlas närmare 

i analyskapitlet.  

 

 6.3 . Tillhörighet 
 

Det är svårt att skilja mellan vad begreppen integration och tillhörighet är eftersom de på flera 

områden går hand i hand. Begreppet tillhörighet kopplas i denna uppsats till den inbördes 

relation som finns i den enskilda gruppen, i motsats till integration som handlar om det 

ömsesidiga förhållandet mellan invandrare och det omgivande samhället. 

Ahmadi skriver att en persons identitet utvecklats genom den sociokulturella miljön och på 

bakgrund av detta är det viktigt att man tar hänsyn till invandrarnas kultur och olika 

uppfattning av Jaget eftersom dessa har svårt att bilda sin egen identitet
21

. Vidare menar 

Ahmadi att de som är födda i en minoritetsgrupp bör överväga om de ska tillhöra den grupp 

av ursprung eller att vara en del av den grupp som utgör majoriteten i samhället. Men 

                                                           
17

 Ibid. 
18

 Andersen & Kaspersen1999 :85-87 
19

 Ahmadi, Nader 2000 
20

 Ahmadi 2000:176 f 
21

 Ahmadi, Nader 2003 



 

11 

 

eftersom invandrarens språk och utseende avviker från de nordiska utseende anser Ahmadi att 

invandrare inte har annat val än att beakta sitt ursprung och identitet
22

.  

Ahmadi anser i samband med detta att invandrare är medvetna om skillnaderna och kan därför 

inte smälter in på samma sätt som majoritetsbefolkningen. För att kunna forma sin egen 

etniska identitet så ska individen först och främst hitta sätt att identifiera sig med grupper de 

känner en tillhörighet till. 

  

För det andra kan den enskilde inte bara vara som alla andra med kunskap ibland försöker 

vara sig själva
23

. 

Utifrån ett annat perspektiv menar Sernhede
24

 att unga invandrare upplever en split när det 

gäller att relatera till en viss kultur. Dessa ungdomar ser sig själva som en blandning av två 

kulturer. Ahmadi har en likartad uppfattning som Sernhede eftersom han anser att vi 

organiserar våra tankar kring två kategoriseringar, nämligen: svenskar och invandrare
25

. 

Vidare menar Sernhede att unga människor upplever en utmaning, när de ska välja att 

integrera sig i det svenska samhället eller hålla fast vid föräldrarnas kultur
 26

. I samband med 

detta inbegriper Sernhede begreppet ”kulturkrock” 
27

, där han uttrycker att två kulturer inte 

kan mötas utan stöter bort varandra. Med detta blir individen enligt Sernhede enbart uppfattad 

som ett etniskt subjekt, då man i detta sammanhang är tvungen att förhålla sig till en kultur. 

Detta är grunden för identitetstrukturen och uppfattningen av omgivningen för dessa 

ungdomar. 

Sernhedes forskning visar att för de flesta ungdomar, är det inte frågan om val av kultur för att 

hävda sig, utan dessa unga människors identitet är mest påverkade av sin omgivning. 

Naturligtvis kan man inte uteslutna familjens betydelse, men andra miljöer som vänner och 

skolan kommer också att ha en speciell betydelse för identiteten enligt Sernhede
28

. 

Tillhörighet belyser därmed relationen mellan integration och identitet.  Detta underlättar 

förståelsen för hur invandrarna uppfattar bl.a. hemmet och deras relation till ursprungslandet 

                                                           
22

 Ibid. 
23
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24
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25

 Ahmadi, Nader 2003:.34 
26
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28
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respektive Sverige. Vidare kan det vara relevant att ifrågasätta om unga invandrare ser 

Sverige som en permanent hem eller ett tillfälligt uppehåll? Denna fråga kommer vi att 

närmare belysa i vår analys. 

6.4. Etnicitet 
 

Enligt Ingvar Svanberg & Harald Runblom
29

, finns där olika definitioner på vad ordet 

etnicitet betyder. Etnicitet är beroende av sociala, historiska och psykologiska faktorer
 30

. 

Etnicitet kan ses utifrån en subjektiv eller objektiv uppfattning. Den subjektiva definitionen 

beskriver betydelsen människor tillskriver och upplevelser att bestämda skillnader gör. Den 

objektiva definition av etnicitet bygger på flera aspekter såsom språk, hudfärg och religion
31

 

vilket former den etniske tillhörigheten. Carl Martin Allwood menar att genom ha ett 

gemensamt språk är inte tillräckligt för att definiera en etnisk grupp, eftersom det finns många 

etniska grupper som talar samma språk som exempelvis engelska
32

. 

Etnicitet är vanligtvis sammankopplad med invandring enligt Svanberg & Runblom
33

. 

Upplevelsen av etnicitet kan betraktas som en fas i gruppens anpassning till nya omgivningar, 

vilket leder till assimilering i det nya landet
 34

. Vidare skriver Svanberg & Runblom att en 

etnisk grupp kan ses som en subkultur, alltså en grupp med en gemensam föreställning om sig 

själv och andra. På detta sätt skapar en etnisk grupp ett delsystem i ett större 

samhällssystem
35

. 

 

Ur ett annat perspektiv definierar Allwood en etnisk grupp utifrån fyra kriterier, nämligen: 

1. Att man själv och omvärlden ser gruppen som en grupp. 

2. Att gruppen har gemensamma föreställningar om ett ursprung. 

3. Att man gifter sig inom gruppen. 

4. Att gruppen skiljer sig från andra genom olika kollektiva egenskaper
36

. 
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Enligt Svanberg & Runblom
37

 har man som en individ inte möjlighet att välja sin etniska 

tillhörighet. Etniciteten är i första hand ett socialt fenomen, där den etniska symbolen 

initialiseras genom uppfostran. Konsekvensen av att bryta dessa normer är enligt Svanberg & 

Runblom att man blir utkastat från gruppen. Allwood 
38

delar samma synpunkt, han skriver:  

 

”Att växa upp i en kultur innebär alltså att bli delaktig i den… Att en person blir delaktig i en 

kultur innebär, som nämnts ovan, också att personens självförståelse kommer att grundas i 

den kulturella förståelse som tillhandahålls av gruppen”
39

.  

 

Med detta menar Allwood att vi som individer är beroende av en grupp vi kan identifiera oss 

med, och att denna grupp ställer krav på att individen ska följa värderingar som gäller i 

gruppen. Detta bidrar till att skapa en vi-känsla
 40

 som försäkrar gruppens sammanhållning. 

Däremot anser Ahmadi att brytningen av det gamla livet och gamla samhället ger individen 

möjligheten till att frigöra sig från tillhörighet till en viss nation eller kultur. Detta leder till att 

invandrare inser att de har större frihet att identifiera sin identitet på nytt
41

.   

Etnicitet i denna uppsats anses som ett grundläggande begrepp som relateras till samtliga tre 

nyckelbegrepp i problemställningen nämligen identitet, tillhörighet och integration. Eftersom 

dessa är ömsesidigt beroende belyser etnicitet således också förståelsen av unga invandrares 

identitet.   
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6.5. Sammanfattning 
Med ovanstående teorikapitlet har vi lagt grunden för de kommande empiriska kapitlen och 

den efterföljande diskussionen av problemformuleringen. Utifrån Anthony Giddens teori om 

reflexivitet och Nader Ahmadis teori om den subjektiva/objektiva identiteten vill vi belysa 

interaktionen mellan kulturen och omvärlden i identitetsskapandet. Teorin belyser och ger en 

förståelse för de val och reflektioner individer gör under hela livet samt vikten av dessa.   

Durkheims begrepp social integration beskriver samhället och dess betydelse för individen. 

När vi använder oss utav detta begrepp i analysen gör vi det för att undersöka hur individen 

uppfattar samhället som de lever i. Durkheims teori kommer också att användas för att visa 

hur individer och samhället ömsesidigt påverkar varandra. Med Ahmadis begrep psykosocial 

integration belyser vi individens egna upplevelse av att vara en del av samhället och om 

individen då gjort ett aktivt val utifrån fri vilja för att bli integrerad. Vi använder Ahmadis 

begrepp sociokulturella miljö för att beskriva interaktionen mellan de sociokulturella 

strukturerna i samhället och individens självuppfattning.  

Med Ove Sernhedes begrepp kulturkrock vill vi ge uttryck för ett synsätt som innebär att man 

måste ha en tillhörighet i antingen den ena eller den andra kulturen och med ett sådant synsätt 

blir individen främst ett etniskt objekt.  
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7. Utgångspunkter  
 

I det följande kapitlet beskriver vi de teoretiska överväganden och metodologiska antaganden 

som gjorts för studien. 

Syftet med avsnittet är att beskriva metodologiska utgångspunkter bland annat om relationen 

mellan teori och empiriska data och hur man får giltig kunskap. Detta för att ge läsarna en 

bakgrund till varför uppgiften och de konklusioner vi kommer fram till, ser ut som de gör. 

Vi kommer i detta avsnitt, därför att förklara teoretiskt perspektiv i kapitel 7.2 och etik i 

kapitel 7.3.  

 

Det finns två olika grundläggande sätt att genomföra en undersökning, nämligen kvalitativ 

och kvantitativ metod. Studiens metodologiska ansats är till stor del bestämd av granskarens 

paradigmatiska inställning till frågan och dess uppfattning av verkligheten i allmänhet, vilket 

behandlas i kapitel 7.1 Ontologi/ Epistemologi.  

I uppgiften valde vi att samla empiriska data med hjälp av kvalitativ metod.  Vi valde att 

använda oss av kvalitativ metod, på grund av att den kvalitativa metoden är en subjektiv 

metod som lämpar sig för en djupare förståelse av ett fenomen i motsats till kvantitativa 

undersökningar, vars styrka ligger i att ge allmäna, objektiva beskrivningar av hur existerande 

fenomen är fördelade i förhållande till olika situationer
42

. Eftersom vårt problem behandlar 

vissa komplexa och delvis personliga frågor, anser vi den kvalitativa metoden vara mest 

lämplig för just vårt problem. 
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7.1. Ontologi/Epistemologi  
 

 Till att börja med kommer vi att definiera de begrepp som beskriver synen på verkligheten. 

Synen på verkligheten utgör grunden för vilken kunskap som kan anses vara giltig och 

relevant, vilket avgör om kunskapen i denna studie kan anses relevant eller inte. 

Synen på verkligheten kallas ontologi, ett filosofiskt begrepp som beskriver villkoren för 

existensen och vetandet, och kan begränsas till en fråga om huruvida världen existerar 

oberoende av vår uppfattning av den. Konstaterandet av, att den gör det, brukar kallas realism. 

Den motsatta synpunkten är att världen är vad den är som följd av våra idéer om den, och 

detta  kallas idealism
43

. Kritisk realism är ontologiskt grundad i den uppfattningen, att 

verkligheten existerar oberoende av våra sinnen. Forskaren har däremot inte direkt tillgång till 

verkligheten utan bara genom sina sinnens intryck, som därför måste betraktas kritiskt. Inom 

kritisk realism kombineras således en ontologisk realism med en epistemologisk relativism. 

Epistemologisk relativism sätter inte ifrågatecken vid värdens eller sanningens existens, bara 

vid huruvida vår uppfattning av den kan skaffa oss säker kunskap
44

. 

Vi anser att denna studie med nödvändighet måste komma från en verklighetsuppfattning som 

ligger nära epistemologisk realism. Detta har tydligt angivits att medan de intervjuade alla 

hade samma erfarenhet av att komma till Sverige i en ung ålder till ett främmande land, höll 

de en annan syn på hur dessa omständigheter har påverkat deras känsla av identitet och 

kulturtillhörighet. Men utifrån en kritisk övervägning kan man inte argumentera för en 

epistemologisk realism bara för att intervjupersoner har olika uppfattningar om att komma till 

ett främmande land. Deras upplevelser kan skilja sig åt ifråga om ganska mycket, även om de 

har det gemensamt att de kommit till ett nytt land. 
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7.2. Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
 

När man arbetar med kvalitativ data ingår vår egen uppfattning av verkligheten in i en 

tolkande process, där vår egna förförståelse dvs. vår uppfattning av världen blir en del av en 

aktiv interaktion med emprin. I samband med detta är det väsentligt att komma in på ett 

centralt teoretisk perspektiv nämligen hermeneutik. I detta avsnitt kommer vi därför att 

definiera begreppet hermeneutik, som vi senare kommer att använda i diskussionerna i de 

metodologiska utgångspunkterna. 

Hermeneutikens utgångspunkt är att förstå andra människor genom empati och känsla. 

Genom att titta inom oss själva, så kallad introspektion, kan vi få förståelse för andra 

människors känslor och upplevelser 

 "Vi kan se in i oss själva (introspektion) och därigenom förstå andra människors känslor och 

upplevelser (inkännande, empati)" 
45

 

Hermeneutik bygger på förförståelse. Vi kan genom förförståelse förstå en annan persons 

agerande från det sätt vi förstår oss själva, livet och världen. Alltså utan den bakgrund vi får 

från vår egen erfarenhet har vi ingen möjlighet att tolka eller förstå någonting. Förförståelsen 

uppfattas därför inte på samma sätt för alla eftersom det är beroende av personliga tolkningar 

och värderingar. 

 "Poängen är att vi inte kan förstå något över huvud taget utan förförståelse […] Vi har 

socialiserats, inskolats i ett visst samhälle så att vi uppfattar verkligheten på ett sätt som 

överensstämmer med detta samhälles kultur”
46

 

Hemeneutikken opererar med de centrala begreppen hermeneutiska cirkeln. Detta innebär att 

våra upplevelser och handlingar som äger rum utförs mot bakgrund av vårt förhållningssätt 

och fördomar. Dessa fördomar kan ändras när vi försöker förstå något. Processen med att 

ändra sina fördomar och förhållningssätt kallas den hermeneutiska cirklen. Man kan säga att 

fördomar utvecklas till verklig förståelse genom den hermeneutiska cirkeln
47

. 
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Ovanstående definition kommer att lägga grunden för hur vi förhåller oss till undersökningen 

och med detta i bakgrund kan vi göra kvalificerade tolkningar av den samlade emprimii. 

 

7.3. Etik 
 

Etiska aspekter är särskilt viktiga att inkludera när man behandlar invandrarfrågor, eftersom 

intervjupersoner troligen bär med sig många känsliga upplevelser och situationer. Vi kommer 

därför i denna del av uppsatsen att gå in på etiska överväganden som beaktats under 

intervjuförloppet. Vetenskapsrådet beskriver de krav som rekommenderas att ta hänsyn till i 

samhällsvetenskapliga ämnen. Dessa krav beskrivs således:  

 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

skall då upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta.
48

 

Vi var under uppsatsens förlopp mycket medvetna om risken för att problematisera något som 

kanske är annorlunda än vad informanterna själv anser och därmed, med Bourdieus begrepp 

gör oss skyldiga till symboliskt våld 

 

Det symboliska våldet är en våldsform som tvingar till underkastelse och som 

inte ens uppfattas som våld eftersom det grundar sig på >>kollektiva 

förväntningar>>, på socialt inpräntade trosföreställningar. I likhet med 

magiteorin vilar teorin om det symboliska våldet på en teori om tro eller, 

snarare, på en teori om produktionen av tro, om det socialisationsarbete som 

krävs för att ge upphov till agenter som har perceptions- och 

värderingskategorier som gör att de kan uppfatta de befallningar som är 

underförstådda i en situation eller i ett yttrande och åtlyda dem
49
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Vi var därför mycket uppmärksamma på att behandla informanterna som enskilda individer. 

Vi försökte att anpassa intervjun till den enskilda informanten, eftersom varje informant har 

olika erfarenhet och upplevelser. Vi påpekade kontinuerligt att vi är intresserade av 

informanternas personliga erfarenheter och därför fick informanterna själva bestämma vilka 

upplevelser de önskade att lyfta fram.  Samtliga informanter var i förväg medvetna om 

intervjuns innehåll samt att de skulle vara anonyma i denna uppsats, vilket de accepterade.  

8. Metodologiska överväganden 
 

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av denna studie. Kapitlet har sex underkapitel. Kapitel 

8.1. Personligbakgrund och förförståelse, 8.2. Val av informanter beskriver de principer som 

vi har utgått från i valet av informanter. Kapitel 8.3. Intervjuguide beskriver hur vi 

genomförde intervjuerna. Kapitel 8.4. Reliabilitet och validitet. Kapitel 8.5. Dataanalys– 

Kodningsprocess beskriver hur vi har gått till väga under analyse processen. Kapitel 8.6. 

Arbetsfördelning beskriver hur arbetet är fördelat mellan uppsatsens två författare och hur vi 

upplever att det har fungerat. 

8.1 Personlig bakgrund och förförståelse 
 

Katherine Fangen hävdar att en läsare av en undersökning har rätt att veta hur de som utfört 

den förhåller sig till undersökningen. För att möjliggöra detta, ska läsaren få tillgång till viss 

information om dem som genomför studien. I samband med detta sätter Fangen fokus på 

följande punkter
50

: 

 

• Ålder 

• Etnicitet och nationalitet 

• Klass bakgrund 

• Kön 

• Identifikation: vi identifierar oss med deltagarna/dem med oss? 

• Neutral eller icke neutral? 
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Baserat på dessa punkter, och enligt Fangens rekommendationer vill vi kort presentera oss 

och våra relationer till dem vi studerat.  

Vi är två som skriver denna uppsats. Vi heter Anfal Elwan och Zainab Luaibi. Nedan  

kommer vi att presentera oss lite närmare.  

Anfal Elwan är 26 år gammal, muslim, och är ursprungligen från Irak men född i Iran. Hon 

flyttade till Danmark med sin familj då hon var fyra år gammal. Hon är uppvuxen i Danmark, 

där hon framförde sin akademiska examen i datorprogrammering. För fyra år sedan flyttade 

hon till Sverige och idag läser hon sociologi och socialt utvecklingsarbete programmet på 

Högskolan i Halmstad. I studien kunde Elwan testa sin egna förförståelse, meningar och 

fördomar. Eftersom Elwan kom till Danmark i en mycket ung ålder känner hon en tillhörighet 

till Danmark, det är där hon har sin familj, vänner och framför allt hennes minnen. Men hon 

känner också en stark anknytning till sitt hemland Irak, även om hon som vuxen inte upplevt 

Irak. Hon upplever en känsla av förvirring eftersom hon varken känner sig som irakier eller 

danska inte känner sig hel irakier eller danska, och detta mot bakgrund av att hon inte kan 

identifera sig med irakierna eller danskarna. Detta kan ha spelat roll i hennes tolkningar av de 

olika intervjuerna. Det är därför möjligt att de slutsatsar hon kom fram till inte är fullständigt 

objektiva eller neutrala eftersom det kan vara svårt att bortse från hennes egna upplevelse 

Zainab Luaibi är 34 år gammal. Hon är född och uppvuxen i Bagdad, Irak och är muslim. 

Luaibi läste handelgymnasiet i Irak. År 1998 flyttade Luaibi till Sverige och studerade 

svenska som andraspråk. Sen började hon arbeta inom industriområdet och jobbade som 

vikarierande lärare i skolorna. Luaibi är student vid Högskolan i Halmstad, och hon läser 

sociologi och socialt utvecklingsarbete. Trots att hon har bott i Sverige i cirka 12 år kan 

Luaibi inte se sig själv som svensk, men hon upplever att hon är 100 % irakier. I 

undersökningen var Luaibi öppen för att problematisera sina egna uppfattningar och 

fördomar. 
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8.2. Val av intervjupersoner 
 

I samband med valet av intervjupersoner har vi valt att lägga vikt på att intervjuerna sker i en 

ostörd och lugn miljö. Några av intervjuerna utfördes hemma hos intervjupersonerna medan 

de andra utfördes på offentliga platser som caféer eller biblioteket. Detta väljs utifrån vår 

önskan om att ha ett användbart resultat av intervjuerna
 51

. I samband med detta har vi sökt 

upp ungdomar som är födda i Sverige eller som kom till Sverige i mycket unga år. Urvalet av 

intervjupersoner baserades på snöbollsurval, som är en metod som bygger på att forskaren tar 

kontakt med en person som i sin tur hjälper forskaren att få kontakt med andra de känner
52

. 

Elwan kom i kontakt med intervjuperson ett. Sedan var det intervjuperson en som kontaktade 

intervjuperson två och tre. Senare tog Luaibi kontakt med två andra intervjupersoner enligt 

samma princip.  

Det finns därför en risk att intervjuperson ett har informerat intervjuperson två av 

intervjuinnehållet, så att han kunde förbereda sitt svar, och därmed ge oss de svar han/hon 

tycker är "rätt", dvs. svaren han/hon tycker vi förväntar oss. Nackdelen med snöbollsurvalet är 

att urvalet av informanter kan begränsas till ett visst nätverk av människor
53

, vilket delvis är 

vad vi eftersträvar här. 

 Vi intervjuade fem unga människor med olika etniska bakgrunder, nämligen Bosnien, 

Kosovo, Iran och Irak. De intervjuade var mellan 22-26 år gamla och alla har kommit till 

Sverige i ung ålder. De utvalda blev informerade om syftet med undersökningen, och att det 

var helt frivilligt att medverka i intervjun och att de när som helst i förloppet kunde dra sig ur. 

De informerades vidare om rätten till att vara anonyma samt att resultatet skulle behandlas 

konfidentiellt och att ingen kunde identifieras i den färdiga uppsatsen.  

Varje intervju spelades in på band och varade ca 60 min. De personliga intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär, med fokus på informantens egen uppfattning av begreppet identitet 

och kulturtillhörighet. Enligt Denscombe
54

 bygger en semistrukturerad intervju på ett samtal 

med en viss grad strukturerade ämnen och frågor.    
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Inledningsvis genomförde vi en gruppintervju med fem elever på en skola i södra Halmstad. 

Valet av denna metod grundade sig på vårt intresse att fokusera på de åsikter som tar över när 

en grupp människor med gemensamma erfarenheter samlas. Det var också intressant att 

fokusera på hur givna situationer tolkades när gruppen var samlad. Men eftersom eleverna 

inte var motiverade och engagerade nog kände vi att det inte var tillräcklig eller användbar 

information. Utifrån detta bestämde vi oss istället att välja bort resultatet av gruppintervjun 

från denna uppsats och istället utgå från resultatet från de enskilda intervjuerna. 

 

8.3. Intervjuguide 
 

En stor del av succen med personliga intervjuer beror på intervjuarens förmåga att leda 

samtalet, fråga på ett klart och kortfattat sätt samt att upprätthålla intresset hos informanten så 

att han/hon svarar öppet och ärligt. Likaså får intervjuaren inte påverka informanternas svar 

med eventuella egna förutsättningar. Intervjuaren kan dock leda samtalet i en viss riktning, 

men inte mot bestämda åsikter
55

.  

Intervjuguiden är formad utifrån Kvales beskrivning av hur en intervjuguide bör vara för en 

semistrukturerad intervju. Här anser Kvale att guiden måste ha en överblick över de ämnen 

som skall täckas med förslag på frågor. Dessa rekommendationer följs, dels för att avgränsa 

ämnet som informanterna rör sig i, och samtidigt vara medveten om att öppna möjligheten så 

att informanten kan bidra med upplysningar intervjuaren inte hade kunnat förutse
56

.   

För att lyfta fram personliga berättelser innehåller intervjuguiden relativt öppna frågor  

(jf. Bilag1). Intervjuerna gick till som en dialog eftersom informanterna själva fick bestämma 

vilka berättelser de ville komma in på. Detta resulterade i att det inte var möjligt att följa 

intervjuguiden strukturerat. Vi fick därför hoppa fram och tillbaka i guiden för att upprätthålla 

flödet under intervjun. Dessutom var det också olika vad informanterna framhävde och vad de 

kunde upplysa till de frågor som vi gärna vill ha svar på.  

Ovanstående beskriver den mer ostrukturerade delen av vår strategi för kvalitativa intervjuer, 

medan den strukturerade delen innehåller en intervjuguide. Guiden innehåller en översikt över 

de ämnen som vi vill täcka.
57

  Vi valde som tidigare nämnt att göra en semi-strukturerad 
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intervjuguide med ett antal allmäna frågor som kan utvecklas beroende på den intervjuades 

svar.  Informanterna berättade detaljerad i förhållande till våra frågor och var generellt mycket 

intresserade av att bidra till intervjun. 

 

8.4. Reliabilitet och validitet  

 

I detta kapitel avser vi att illustrera vilka kvalitetskriterier vi har använt för att säkra hur 

användbar vår undersökningsmetod och resultat är. För att kunna uppnå ett vetenskapligt 

användbart resultat i en kvalitativ studie används begreppen reliabilitet och validitet
58

.   

För att säkra reliabiliteten i ett resultat krävs det att man uppnår samma resultat efter 

upprepade mätningar. Detta är dock inte möjligt att uppnå i den kvalitativa intervjun, som en 

följd av den interaktiva relationen mellan intervjuaren och informanten 
59

.  

Validitet relaterar sig till att undersöka det man tror är relevant för undersökningen. Fangen 

anser att validiteten omfatter hela forskningsprocessen, och validiteten säkerställs därför 

genom beskrivning av förföståelse, datainsamling och analysprocessen. Detta kallas enligt 

Fangen för kommunikativ validitet
60

.  

Efter intervjuerna, satt vi som grupp och diskuterade hur vi kan relatera de svar vi fick dels till 

teorin vi har tagit som utgångspunkt och dels till våra egna erfarenheter. Efter varje 

intervjuprocess satt vi i gruppen och diskuterade vad vi upplevde under intervjun och de 

primära tolkningarna av samtalet. Vi gjorde anteckningar på dessa diskussioner, där de 

viktigaste punkter noterades. Syftet med dessa noteringar är att lägga grund till det fortsatta 

analysarbetet. Analysen presenteras i kapitel 10.  

Vi har tagit hänsyn till våra olika åsikter och har i texten försökt att lyfta fram dessa 

skillnader. På detta sätt har vi försökt att göra texten så kommunikativt som möjligt. 

Utifrån detta anser vi att validiteten i vår uppgift är rimligt hög. Vad gäller reliabiliteten så har 

vi bara genomfört en intervju med varje informant. Vi har därför inte haft möjlighet att testa 

om respodenterna kommer att svara på samma sätt om de blir frågade samma sak igen. Vi 
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anser därför att vi i uppsatsen inte kan påstå att reliabiliteten är särskilt hög, men det är svårt 

att uttala sig säkert om uppsatsens reliabitetet.  

 

 8.5. Dataanalys– Kodningsprocess 
 

I denna del av uppsatsen kommer vi att redogöra för vilka teoretiska övervägelser och 

funderingar vi har tagit vid utförelsen av analysen.  

Tidigare har man analyserat text genom exempelvis att lyssna noga på intervjuerna. Idag finns 

det en mer omfattande metod för analys och tolkning av kvalitativ data. Kvale
61

 beskriver fem 

huvudanalysmetoder för kvalitativ data. De fem analysmetoderna är följande: 

 Meningskoncentrering: innebär att långa meningar reduceras till kortare uttalanden. 

 Meningskategorisering: innebär att uttalanden kodas i kategorier.  

 Narrativ strukturering: innebär att texten reduceras och organiseras för att skapa en 

sammanhängande mening i intervjuhistorien.   

 Meningstolkningen: innebär att meningarna i texten djupare bearbetas till tolkningar 

av texten.  

 Att skapa mening genom ad hoc-metoder: innebär att man använder flera olika 

metoder för att skapa mening i materialet.
62

 

Vi kommer härefter att beskriva, hur vi har använt Kvales förslag i analysen av den insamlade 

intervjudatan. Till att börja med lyssnade vi flera gångar på intervjuerna, medan vi antecknade 

våra kommentarer och upplevelser. Genom djup och koncentrerad lyssning av intervjuarna 

systematiserade vi intervjuerna genom att identifiera relevanta kategorier. För denna 

systematisering använde vi Meningskategorisering
63

. Vi kategoriserade intervjuerna 

självständigt, så att vi inte påverkade varandras valda kategoriseringar. Sedan diskuterade vi 

vilka av de kategorierna utifrån informanternas uttalanden som ansågs mest lämpliga att 

diskutera i följande analys. Vi kom enligt Kvale fram till en intersubjektiv enighet
64

, vilket 
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innebär att man via dialogen föra olika meningar samman. Vidare anser Kvale att 

kategoriseringen stärker intervjuarens reliabilitet
65

.  

 

 

8.6. Arbetsfördelning och samarbete 
 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi i gruppen har delat upp arbetet mellan oss och hur vi ser att 

samarbetet i gruppen har varit. Bearbetning av texten, har vi gjort tillsammans, med undantag 

av analys och diskussionavsnittet som vi diskuterade vid flera tillfällen, och som senare 

sammanställdes av Elwan. Vi har diskuterat innehållet och formuleringarna löpande under 

skrivprocessen och Elwan har suttit vid tangentbordet och satt ihop gruppens åsikter. Vi har 

valt att skriva och diskutera i varandras hem, under avslappnande miljö, och vi har varit 

väldigt öppna för kritik och feedback i gruppen. Vi anser att det sätt som vi har arbetat med 

har resulterat till en bra gruppdynamik, och att samarbetet i gruppen har fungerat mycket bra. 
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9. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi till att redogöra för resultaten av empiriska data som vi har samlat 

under undersökningsprocessen.  De intervjuade är anonyma och därför är de presenterade med 

fiktiva namn. Efter att ha läst och bearbetat materialet kom vi fram till följande fyra 

kategorier: 

 Identitet  

 Integration 

 Tillhörighet 

 Etnicitet 

Kategorierna presenteras och kommenteras nedan tillsammans med citat från informanterna, 

som vi anser, svarar på vår problemformulering. Resultatet av intervjuarna kommer att ligga 

till grund för vår analys i kapitel 10 

 

9.1. Identitet 
 

Denna kategori beskriver vilken land informanterna identifierar sig själva med. Gemensamt 

för alla informanter är att de alla har svenskt medborgarskap. 

Sara är en yngre irakisk kvinna. Hon är 24 år idag och har bott i Sverige sedan hon var 3 år 

gammal. Detta innebär att hon har bott i landet med sin familj för ca 21 år. Sara har varit gift i 

ca två år och har inga barn. Sarah ser inte Sverige som sitt hemland, men hon anser ändå att 

Sverige är en del av hennes identitet. Hon kan inte tänka sig att flytta från Sverige och aldrig 

se landet igen. Vidare anser Sara att det är många skillnader i det samhälle hon är van vid från 

sin familj och det samhälle hon lever utanför hemmet. Hon beskriver det som ett slags 

dubbelliv hon lever omedvetet. Hon skiftar om mycket snabbt från en till en annan. Det har 

långsamt blivit en del av hennes identitet, eftersom det är lika viktigt för henne att umgås med 

det samhälle som hon verkligen kommer från.”Jag har inte vid något tillfälle i min ålder känt 

mig svensk. Jag har alltid varit medveten om att jag inte är och inte ska vara svensk. Jag är 

den jag är men jag vill också göra mycket för att vara en del av detta land och att bidra 

positivt, men aldrig vara något jag inte är.”(Sara) 
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Ali är en iransk man. Han är 26 år idag och har bott i Sverige sedan han var 12 år. D.v.s. att 

han har bott i landet med sin familj i ca 14 år. Ali har varit gift i ca fem år och har en son på 

fyra år. Ali menar att det är svårt att identifiera sig med svenskar. Detta är enligt Ali på grund 

av hans utseende "För det första ser jag annorlunda ut än svenskarna. Jag är mörk, har svart 

hår och har en annan religion. Jag är muslim. " (Ali) 

 

Enisa är en ung albansk kvinna från Kosovo. Hon är 21 år idag och har bott i Sverige sedan 

hon var två år gammal. Hon kom till Sverige med sina föräldrar 1992. Enisa bor ensam men 

har god kontakt med sin familj. Enisa tror inte att hon kan identifiera sig som svensk eftersom 

det är enligt henne en stor skillnad i kultur och normer. Vidare säger hon att hennes albanska 

rötter gör att hon inte kan känna sig svensk” jag kommer aldrig att känna mig svensk för att 

jag har albanskt blod i mig”(Enisa). Hon anser att hela hennes identitet är byggd enligt den 

albanska kulturen, normer och traditioner. 

 

Salma är en irakisk kvinna. Hon är 26 år idag och har bott i Sverige sedan hon var 4 år 

gammal. Det innebär att hon har bott i landet med sin familj under ca 22 år. Salma bor med 

sin familj bestående av hennes föräldrar, lillasyster och lillebror. Salma anser att identitet 

formas och bildas av både miljö och uppfostran. Det kan vara att man senare i livet själv får 

möjligheten till att välja vilken riktning som helst, men de kommer enligt Salma alltid att 

utgår från den grundläggande uppfostran man får från barndomen.” våra föräldrar plantar ett 

frö i oss, vi växer upp till ett träd med många grenar men vi kommer aldrig att kunna lösgöra 

oss från rötterna” (Salma)  

Vidare fortsätter Salma att berätta om sin familj, att hennes pappa var mycket intresserad av 

att överföra hans passion, längtan och stolthet till sitt land till dem. I samband med detta 

koncentrerade sin pappa sig på att lära dem det arabiska språket. Han hade stränga reglar när 

det kom till att de till exempel inte fick tala annat språk än arabiska hemma. Det svenska 

språket var bara för skolan och livet utanför hemmet. Detta ledde till en splittring i hennes 

personlighet anser Salma  

”hela mitt liv har jag konfronterats med förvirringar kring vem jag är. Hemma gjorde min 

pappa oss medvetna om att vi är araber och i skolan skulle jag fungera som en svensk 

eftersom skolan är strukturerad enligt svenska normer och regler”(Salma) 
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Mirna är en tjej från Bosnien. Hon är 22 år gammal och har bott i Sverige sedan hon var 3 år 

gammal. Mirna bor med sin familj och har goda relationer till sin syster som hon umgås 

mycket med. Mirna har blandade känslor när det gäller att identifiera sig själv som en svensk. 

Från en synpunkt menar hon att hon inte är svenska, eftersom hon inte är etniskt svensk. Men 

ur ett annat perspektiv, känner hon sig som svensk eftersom hon bor i Sverige. 

”Vad är svenskt? Jag är inte etnisk svensk. Vissa saker kan jag inte relatera mig till. Svenskar 

har en annan uppfostran, kultur, religion och tro. Men jag känner mig ändå som en svensk för 

att jag bor i ett svenskt samhälle”(Mirna)    

 

9.2. Integration  
 

Denna kategori beskriver informanternas uppfattningar om hur integration kan ske. 

 

Sara tror definitivt att integration är mycket viktigt för att åstadkomma en närvaro i landet. 

Enligt henne är integration en fråga om att finna en balans mellan den egna kulturen och den 

kultur och det samhälle man lever i 

 

Man måste vara en del av vad man kan vara en del av utan att 

överskrida några gränser. Det skulle vara perfekt om denna 

respekt och förståelse av båda kulturerna kunna fungera 

tillsammans. Jo mer man kan lära känna andra kulturer, desto 

lättare kan vägen mellan de två kulturerna banas och på så sätt 

uppnå ett integrerat samhälle(Sara) 

 

Vidare anser hon att integrationsprocessen ska komma från båda sidor, eftersom hon anser att 

det svenska samhället måste skapa en form av förståelse för invandrarkulturer, detta för att 

bättre förstå varandra. Hon anser att hon fungerar mycket bra som person i samhället, men 

samtidigt menar hon att man inte kan låta bli att konfronteras med att man inte är en riktig 

svensk, varje ny dag. Sara uppfattar därför svensken och i allmänhet Sverige som ett mycket 

främlingsfientligt samhälle 
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Man måste som en främling i detta land offra mycket och göra mycket för 

att bli accepterat. Där finns inte heller någon som gör det lättare att 

fungera i detta land. Detta tror jag inte är särskilt välkomnande. Man är 

först accepterat när man kan bevisa att man fungerar i samhället. Detta 

kan för någon inte hända från den ena dagen till den annan(Sara) 

 

Denna uppfattning har Sara eftersom hon har upplevt hur svårt det har varit till exempel för 

sina föräldrar att integrera sig i det svenska samhället. Det har varit en utmaning för dem att 

lära sig språket och därmed komma in på arbetsmarknaden. 

Hon ser sig själv som en av de lyckliga som fick chansen att växa upp här och uppleva hela 

integrationsfasen som en naturlig sak istället för att kämpa med det när man i vuxen ålder. 

Ur ett annat perspektiv anser Ali att integration är ett oklar och suddig koncept. För detta 

ställer han sig själv några frågor 

”Hur ska man vara när man är integrerad? Ska man ändra sina traditioner? Ska man ändra 

sin religion? Ska man bli en annan person för att vara integrerad, eller räcker det med att 

följa landets regler?” (Ali) 

I samband med detta menar Ali att det räcker att följa samhällesreglerna, kan försörja sig 

själva och man ska kunna umgås med svenskarna. Man bör, enligt Ali inte isolera sig från 

svenskarna bara för att de har en annan syn på livet, religion och traditioner. Ali har samma 

synpunkt som Sarah när det gäller vikten av respekt för integrationsprocessen. 

”Man ska kunna diskutera och komma överens, man ska kunna respektera varandra trots att 

man har olika syn på livet och en annorlunda livsstil. På så sätt uppfattar jag 

integration”(Ali) 

 

 Vidare anser Ali att Sverige möter invandrare på ett mjukt sätt. Han anser att Sverige ska sätta 

rätt krav på invandrare när det gäller integration.  

  

Man kan inte tvinga folk att bli vänner med eller umgås med svenskar, men det 

kommer med tiden. När man sätter högre krav på invandrare att lära sig det 

svenska språket och komma in på arbetsmarknaden så kommer man till att umgås 

med svenskar i och med man jobbar och är involverad i sitt arbete. Om man inte 

vill arbeta och integreras i samhället då tycker jag inte att man har förstått 

meningen med att komma hit(Ali) 
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Enisa anser att det är nödvändigt att integreras i det svenska samhället. Man bör i synnerhet 

lära sig språket och få ett socialt nätverk för att stanna i Sverige. Man måste enligt Enisa inte 

ändra sin kultur men lära sig tillräckligt om den svenska kulturen så man kan komma in på 

arbetsmarknaden. Ur ett annat perspektiv, anser hon att svensken också måste lära sig att 

anpassa sig efter hennes kultur. 

”De få svenska kompisar jag har haft, det är dem som har blivit som jag det är inte jag som 

har blivit som dem. Det är jag som har lärt dem albanska, det är dem som har ätit mina 

rätter, de har fått anpassa sig efter min kultur”(Enisa) 

Salma tror att hon har varit en del av det svenska samhället från barndomen. Men trots detta 

kan hon inte påstå att hon är helt integrerad. Hon följer systemet och bidrar till det men 

återigen känner en splittring. I sin vardag är Salma integrerad i det svenska systemet, men på 

fritiden är hon mer integrerad med det irakiska samhället i Sverige. 

 

Mirna tror att man måste anpassa sig till det svenska samhället eftersom man bor i detta land. 

Hon tror att man behöver integrera sig för sin egen skull. Hon anser att man hela tiden 

anpassa sig om än omedvetet eftersom man bor i detta samhälle och inte är isolerad ”även om 

vi inte firar svenska högtider kan vi relatera oss till dem. Man går inte runt och känner att jul, 

halloween och påsk är jobbigt utan tvärtom tycker jag att det är mysigt. Man är van” 

(Mirna).  

 

Ur ett annat perspektiv anser Mirna att Sverige har många fördomar och generaliserar 

människor, utifrån etnisk ursprung vilket gör att man alltid känner att man behöver mycket 

kraft och energi för att försöka vara en del av det svenska samhället.” Vi är ändå de andra. Vi 

är fortfarande lite utanför”(Mirna) 

 
 

 

 

 



 

31 

 

9.3. Tillhörighet 

Denna kategori beskriver informanternas tillhörighetskänsla och vad de förknippar med hem.  
Sara säger att hon har tagits upp med att hon lever i detta land av misär och den dag hennes 

land får de rätta förutsättningarna så är det där hon känner att hon tillhör. Denna dröm eller 

fantasi lever i henne hittills. Sverige kommer hon aldrig att glömma samtidigt som hon vet 

och är övertygad om att även om hon en dag flyttar från landet så kan hon aldrig glömma det 

svenska språket och de saker hon har lärt sig här. Men i slutändan vet hon att det inte är här 

hon hör hemma. 

 

Jag känner en blandning av lojalitet och en känsla av tillhörighet. Jag 

känner att jag har en form av plikt gentemot mitt hemland. Jag kan bara 

inte tillåta mig att ersätta den med ett annat land. Även om min relation 

till mitt hemland inte är så påtaglig. Jag såg mitt land för första gången 

för ett år sedan. Det var i sig en upplevelse som bekräftade många saker 

för mig och gjorde min förvirring mindre (Sara) 

 

Hon inser att det är där hon hör hemma och att det inte går att kringgå. Oavsett hur svenskt 

hon lever här så var det mycket lätt för henne att relatera till livet i sitt hemland. Hon kommer 

att se till att hålla detta sammanhang till sitt hemland, och låta den fylla en större del av sitt liv 

och därmed hänga med i utvecklingen i hopp om att se det som ett fredligt land, en underbar 

dag. Känslomässigt är Sverige för henne en tillfällig vistelse. Men om hon ser realistiskt på 

det så kan hon inte se sig själv stanna i Irak nu eller om 10 år. Hon planerar sitt framtida liv 

och karriär här i Sverige. Å andra sidan, menar Ali att han känner sig som en svensk 

medborgare och därmed tillhör arbetarklassen i Sverige. Men samtidigt hävdar han att han 

inte känner sig svensk. Anledningen till detta tror han är att det finns en stor skillnad i kultur 

och religion. 

Jag kan inte säga att jag känner mig svensk. Detta beror på att kultur 

och religion krocken är väldig stor. Jag kan inte känna att jag har en 

gemenskap med det svenska folket. Men när det kommer till Sverige 

och Sveriges framgång och att bidra till Sverige så att det kan bli ett 

bättre land då känner jag mig en del av Sverige(Ali) 
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Ali förbinder alltså Sverige med "hem", men han ser det inte som den enda hem 

 ”Jag bor här. Jag har min familj här. Jag har mina vänner här. Jag har gjort militären här. 

Så Sverige är mitt hem, men det är inte det enda hem jag har. Jag har ett annat hem också i 

Mellanösten, nämligen Iran” (Ali) 

Vidare menar Ali att känslan av tillhörighet beror på acceptans. Enligt Ali tillhör man det 

samhället som man är välkommen i. För även om man känner lojalitet till ett land men inte 

accepteras i landet kan detta leda till att förlora tillhörighetskänsla till landet ”Då kommer jag 

inte att känna att jag tillhör det landet. Då kommer jag att känna mig som en främling”(Ali)   

Mirna betraktar Sverige som ett hem eftersom hon har skaffat sig ett liv här, men hon ser inte 

Sverige som det enda hem ”Man har skapat sig ett liv här, man vet ungefär hur det funkar. 

Man känner sig ganska trygg. Man känner till sina rättigheter. Så ja, jag kan känna Sverige 

som ett hem, men jag har ett annat hem också. Jag känner mig dock mer hemma här i Sverige 

än vad jag skulle göra i mitt hemland”(Mirna) 

Salma anser att det har varit svårt för henne att bestämma var hon har sin tillhörighet. Hon 

tycker på samma sätt som Ali att man visar tillhörighet till den plats där man känner 

acceptans. Hon tycker i samband med detta inte att hon någonsin kommer att accepteras som 

svensk, hon kommer alltid att tillhöra invandrarkategorin. Detta är på grund av hennes 

utseende och att hon inte liknar svenskarna och följer en annan religion som gör att hon inte 

kan relatera till svensken. Samtidigt tror hon att hon inte kommer att känna sig accepterad 

som en fullständig irakier om hon återvänder till sitt hemland en dag. Vidare tror hon att hon 

på samma sätt som här i Sverige kommer till att sättas i en kategori (irakier från Europa). 

Enligt Salma anser irakier från Irak, inte att irakierna som har bott utomlands kan relatera till 

lidandet landet har gått igenom och att de därför kommer att vara utanför. Salma beskriver sin 

tillhörighetsrelation såhär ”Jag har en anknytning till både Sverige och Irak. Det känns som 

det inom mig finns en bro som förbinder dessa två länder, men jag står i mitten. Den ena 

dagen springer jag i riktning mot Irak och den andra dagen i riktning mot Sverige, men 

främst står jag i mitten.”(Salma) 

Enisa ser Sverige som en bra tillfällig plats att bo i, men hon har en tydlig anknytning till sitt 

hemland och sitt folk. Det är där hon känner sig hemma ”Jag älskar mitt land och känner 

folket där”(Enisa) 
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Denna känsla av tillhörighet, har hon utvecklat dels genom att vara i sitt 

hemland, men hon tror också att hennes föräldrar spelat en stor roll i 

utvecklingen av denna känsla inom henne. 

jag tror att det är mina föräldrar som spelat en stor roll här för att jag åkte 

till Kosovo varje år för att lära känna mina släktinger. Jag har fått lära mig 

språket. Jag har fått lära mig kulturen, som jag tycker om. Jag har fått lära 

mig vår historia som jag berättar stolt om. Jag tror at alt detta har bidraget 

till att jag känner en tillhörighet till mitt land (Enisa) 

9.4. Etnicitet 
 

Denna kategori beskriver hur informanterna uppfattar sin etnicitet och huruvida de anser att 

detta är avgörande. 

Enligt Sara, har hon aldrig varit i tvivel om hennes identitet och har aldrig varit i tvivel om 

hennes tillhörighet. Hon vet att hon är irakier och hon har fått höra detta sedan hon var liten. 

Hon har inte presenterat sig själv som någonting annat. Det är därför viktigt för Sarah att 

hennes barn ingår i hennes etniska kultur. Det har varit viktigt för henne att gifta sig med en 

person som har samma etniska tillhörighet som henne: 

 

Det är viktigt för mig att mina barn lär sig samma språk som både 

föräldrarna och vara medvetna om var de kommer från. Jag vill också 

ge dem möjligheten att lära sig deras kultur, eftersom jag menar att 

det kommer att hjälpa dem med att vara mindre förvirrat i framtiden. 

Det är också viktigt för mig att få dem att inse vad de är och var de 

ursprungligen kommer ifrån och ge dem möjlighet att besöka deras 

land ofta för att bilda ett starkare band. En möjlighet jag som barn 

inte hade (Sara) 

 

Däremot kan Sara inte se sig själv återvända till sitt hemland som det ser ut idag, men om 

omständigheterna förändras i framtiden, kan hon lätt se sig själva leva i sitt hemland. 

Enisa tror att hon aldrig kommer att känna sig svensk. Hon är dock mycket stolt över att vara 

albansk och det skulle hon vilja visa upp för alla. Hon har precis som Sara en önskan om att 
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överföra sin kultur till sina barn” Jag vill att mina barn ska känna samma sak som mig. Jag 

vill att de ska veta var de kommer från. Jag vill inte att de ska glömma bort allt som har med 

Kosovo att göra, för det är ändå en stor del av mig och det är jag som föder barnen”(Enisa) . 

Enisa kan liksom Sarah inte tänka sig att gifta sig med en person av annan etnisk bakgrund än 

hennes egen. Enisa anser att en person med samma etniska tillhörighet kommer att stödja 

henne i hennes önskan om att uppfostra sina barn efter den albanska traditionern och att det 

skulle vara mindre förvirrande för henns barn. Enisa har en önskan om att återvända till sitt 

hemland och att bidra till detta genom att försöka överföra välfärdssystemet som hon har med 

sig från Sverige. 

 Ali menar på samma sätt att han inte kan förneka sitt ursprung.” Jag kommer inte att känna 

mig svensk eftersom jag inte är svensk, jag är perser från Iran”(Ali). Ali menar att man 

härstämmer från det land där ens föräldrar är födda. Men även om Ali känner ett starkt band 

till sina persiska rötter tror han inte att detta hindrar honom från att respektera Sverige och 

följa dess regler.” Jag följer det svenska samhället och justerar mig till det. Men jag är inte 

svensk, och kommer inte att vara svensk”(Ali). Trots detta anser Ali att han inte kan se sig 

själv flytta tillbaka till sitt hemland inom den närmaste framtiden. Dessutom anser Ali att han 

kanske skulle vilja flytta tillbaka om han känner att hans land behöver honom. 

 Ali tror inte att han kan gifta sig med någon som har en annan etnisk bakgrund än hans egen, 

eftersom han anser att det kommer att bli svårt att hitta gemensamma intressen och sätta sig in 

i varandras kultur.  

Salma ser sig som irakier trots att hon är i verkligheten har mycket anknyttning till Sverige  

än hon har till Irak 

Mina föräldrar är irakiska, men jag har bott i Sverige hela mitt liv och 

har fortfarande inte sett mitt land. Alla mina vänner och nära 

anhöriga är i Sverige. Jag har min barndoms minnen här i Sverige. 

Allt det som har gjort mig till den jag är finns i Sverige, men under 

alla dessa omständigheter när jag blir frågad var jag kommer ifrån, 

svarar jag utan att tänka irakier!(Salma) 

Vidare säger Salma att hon känner sig irakier här i Sverige men ironiskt nog uppfattas hon 

som en svensk så fort hon lämnar Sveriges gränser. 
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På den ena sidan är det kanske lättare för mig att säga att jag är irakier här i 

Sverige. För om jag hävdar att jag är svensk måste jag övertyga eller bevisa 

mina omgivningar och det vet jag inte hur man gör. Men på den andra sidan så 

fort jag lämnar Sveriges gränser betraktas jag som en svensk. Min svensklighet 

finns bara på papper(Salma) 

 

Salma kan inte se sig själv flytta tillbaka till sitt hemland. Hon tror inte att hon kan relatera till 

livet i Irak. 

Mirna tror aldrig att hon kommer att bli en riktig svensk. Denna känsla är baserad på att hon 

alltid kommer att ha en annan etnisk bakgrund och kultur än den svenska. Mirna har samma 

uppfattning som Salma, hon känner sig uppdelad mellan två kulturer men hon ser denna 

uppdelning som något positivt. Hon anser att när man känner till och är en del av flera 

kulturer är man rikare som person. Hon kommer därför att överföra sin kultur till sina barn 

”Barnen ska veta var de kommer från. För det är en stor del av mig och det vill jag inte 

förneka”(Mirna). Mirna kan föreställa sig att hon kommer att återvända till sitt hemland för 

att besöka landet men inte för att bo där. Det finns, enligt Mirna en stor skillnad mellan livet 

här i Sverige och livet i sitt hemland. Mirna kan inte se ett problem i att gifta sig med en 

person med en annan etiska bakgrund än hennes egna. För henne är det kärleken som är mest 

avgörande när det gäller val av livspartner. 
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10. Analys 
 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera en tolkning och analys av alla intervjuarna. 

Vi kommer löpande att koppla analysen av intervjuarna med teorier och tidigare forskning 

som är introducerad tidigare i uppsatsen. Detta kommer att lägga grunden till besvarandet av 

vår problemformulering. För att strukturera analysen valde vi att uppbygge den enligt 

problemetställnings tre centrala begrepp, identitet, tillhörighet och integration. I analysen 

fokuserar vi på den individuella upplevelse och uppfattning informanterna har kring skillnader 

och likheter de känner till det svenska samhället. Vidare behandlar vi vilka sociala faktorer 

som tillhörighetskänslan påverkas av. Slutligen analyseras integration utifrån samhälleliga 

faktorer på unga invandrares anpassning. 

10.1.  Identitet  
 

Det första analyskapitelet, fokuserar på hur identiteten enligt informanterna konstrukteras, 

samt vad de anser påverkar deras anpassning till Sverige. 

För alla informanter visar våra resultat att unga människor känner en uppdelning av sin 

identitet. Å ena sidan känner de sig som svenskar eftersom de följar de svenska regler och 

normer, å andra sidan känner de att de tillhör sina rötter.  

”Vad är svenskt? Jag är inte etnisk svensk. Vissa saker kan jag inte relatera mig till. Svenskar 

har en annan uppfostran, kultur, religion och tro. Men jag känner mig ändå som en svensk för 

att jag bor i ett svenskt samhälle”. (Mirna)   

 Relevant att koppla till i de sammanhang är Ahmadis identitetsteori
66

, där han delar upp 

identiteten i två delar, nämligen den subjektiva och objektiva identiteten. Den subjektiva 

identiteten bygger på individens egen uppfattning av sig själv och sin grupp, däremot bygger 

den objektiva identiteten på andras uppfattning av individen och dess grupp. Vidare anser 

Sernhede att unga invandrare har svårt att relatera sig till en viss kultur och därför ser sig själv 

som en blandning av två kulturer
67

.  Även om resultaten viser att alla informanter på olika 

områden och i varierande grad kan identifiera sig med svenskar, uppfattar dock ingen sig som 

helt svensk. Informanterna upplever enorma kulturella skillnader mellan Sverige och deras 

ursprungsland, eftersom mentaliteten och livsstilen i Sverige uppfattas som motsatsen. Detta 
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beror enligt informanterna på att man i Sverige följer den kristna läran som är en motsättning 

till alla informanternas religiösa tro.  I samband med detta är det väsentligt att nämna att alla 

våra informanter är muslimer. Religiösa övertygelser anses därför vara en avgörande faktor 

för synen på samhället. Religionen är dock inte den enda väsentlig faktor i 

identitetskonskruktionen, många andra faktorer såsom ålder vid ankomsten, förväntningar och 

personlighet påverkar hur invandrare unga ser på sig själva.  Baserat på informanternas 

beskrivning har ingen bibehållit en ren invandraridentitet. Alla informanterna visar 

klaratecken på att de är initierade i det svenska samhället och att de i hög grad följer svenska 

normer. Ingen av informanterna avvisar svenska normer och samtidigt fasthåller de normerna 

de har med sig från ursprungslandet. Det svenska och invandraridentiteten går därför parallet 

med varanadra i identitetskonstruktionen. Detta kan illustreras med Mirnas citat ”Även om vi 

inte firar svenska högtider kan vi reletera oss till dem. Man går inte runt och känner att jul, 

hallowen och påsk är jobbigt utan tvärtom tycker jag att det är mysigt. Man är van”. 

Kulturella skillnader samt religiösa övertygelser är enligt ovanstående de mest avgörande 

faktorer för de begränsningar invandrare upplevar i identifieringen med svenskarna. Samtidigt 

är det också tydligt att informanterna båda identifierar sig med sitt ursprungsland och Sverige 

vilket ger utrymme för identitetskonstruktionen.  

Ovanstående avsnitt har fokuserat på informnaternas självidentifikation. Men man kan undra 

sig om invandrare påtvingas en identitet? Och om detta är gällande hur påverkas invandrares 

självidentifikation av denna påtvingade identitet?  

 

10.2. Tillhörighet 
 

Resultaten från vår studie visar först och främst på att unga invandrare har utvecklat en 

tillhörighetskänsla till både Sverige och det land de ursprungligen kommer från, Sverige 

uppfattas som ett hem, men inte det enda hemmet. Att informanterna kännar sig hemma på 

flera plan visar att tillhörighetskänslan liksom identiteten är en konstruktionsprocess. 

 Den dubbla tillhörighetkänslan kännetecknas utifrån följande förutsättningar, den första 

förutsättningen är att informanterna inte identifierar sig som fullständiga svenskar eftersom 

dem utseendemässigt inte liknar svenskar. Detta resultat överensstämmer med det Vuckic och 
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Barsoum
68

 kommer fram till i sin studie. De anser att känslor av tillhörighet påverkas av hur 

ungdomar kategoriseras i samhället samt att utseendemässiga skilnader är avgörande för 

undgomarnas identificering. Vuckics
69

 studie visar också att ungdomarna utvecklar en 

tillhörighetkänsla till både Sverige och hemlandet. I anknytning till detta menar Ahmadi 
70

 att 

ungdomar som är födda i en minoritetgrupp är medvetna om de utseendemässiga skillnaderna 

mellan dem och majoritetsgruppen och har därför inget annat val än att följa deras ursprung. 

Vidare anser Ahmadi
71

 att invandrare organiserar sina tankar kring de två kategoriseringarna, 

nämligen svenskar och invandrare och det att därför inte är lätt att smälta in i 

majoritetsgruppen. Detta stämmer inte helt med det Ollila
72

 kommer fram till i sin studie, 

eftersom det är endast tre av sina informanter som upplever en stark tillhörighet till deras 

etniska kultur medan de restande tre upplever en brist på etnisk tillhörighet. Ollilas´s resultat 

visar att unga som upplever brist på etnisk tillhörighet uppvisar tecken på marginalisering och 

att anpassningsstartegier påverkas av ursprungslandet. I motsättning till detta visar vårt 

resultat inte att ursprungslandet har någon påverkan på informanternas val av 

anpassningsstrategi. Alla våra informanter sätter stort fokus på hur viktig integrationen är för 

anpassningen i samhället och försöker att bidra till Sverige.  

Den andra förutsättningen för utvecklingen av tillhörighetkänslan är inflytandet av uppfostran. 

Informanterna berätter att de har från barndommen varit medvetna om sina rötter och att dessa 

rötter skiljer sig från det svenska samhället. Detta skapar enligt informanterna en kulturkrock, 

vilket innebär att de inte kan reletere sig till den svenska kulturen och ser det som en 

främmande kultur. Sernhede menar att unga invandrare har svårt att integrera i det svenska 

samhället och att det är en utmaning för de att välja mellan att integreras i det svenska 

samhället, eller att hålla sig till sina föräldrars kultur. Enligt Sernhede upplever unga 

indvandrere en kulturkrock
73

. Resultatet från Vuckic´s
74

 undersökning visar samtidigt också 

att föräldrarnas inflytande på deras barn har en stark påvekan på deras tillhörighetskänsla. 
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Föräldrarna överför enligt Vuckic
75

 sin tillhörighet till sina barn. Vårt resultat visar att 

informanterna uppleverr att deras föräldrars kultur och den svenska kulturen stöter bort och är 

motståndare till varandra. Ungdomarnas identitet är mest påverkad av sin omgivning, anser 

Sernhede. Han utesluter inte familjens betydelse men anser att det är mest vänner och skolan 

som har den viktigaste rollen i identitetsskapandet
76

. Vårt resultat visar i samband med detta 

att våra informanter inte har så många svenska vänner och att de oftast umgås med vänner 

som har invandrarbakgrund på sin fritid. Enligt informanterna har de endast kontakt med 

svenskar i skolan eller på arbetet. Det bör nämnas att vissa av våra informanter, har få antal 

svenska vänner som de umgås med då och då. Vårt resultat visar också att informanternas 

föräldrar har haft stor betydelse för bildandet av deras etniska tillhörighet. Föräldrarna har 

varit noga med att inkludera sina barn i deras kultur, som att besöka hemlandet varje år eller 

om detta inte var möjligt, enligt vårt resultat sätta starkt fokus på att lära barn deras språk och 

traditioner. Detta kan releteras till det Svanberg & Runblom
77

 menar om etnisk tillhörighet. 

Enligt Svanberg & Runblom har man som individ inte möjligheten att själv välja sin 

tillhörighet. Etnicitet ses som ett socialt fenomen, där de etniska symbolerna initieras genom 

uppfostran. Konsekvensen av att bryta dessa normer medför enligt Svanberg & Runblom att 

man blir utkastad från gruppen
78

. Detta stämmer overens med Allwood
79

 som anser att vi som 

individer är beroende av en grupp vi kan identifiera oss med, och att denna grupp i sin tur 

sätter krav på individen att följa de värderingar som gäller i gruppen.  I samband med detta 

menar Svanberg & Runblom
80

 att en etnisk grupp definieras som en grupp med en gemensam 

föreställning om sig själv och andra. Även Ahmadi
81

 mener att etnisk identitet formas av att 

kunna identifiera sig med grupper man känner en tillhörighet till. Utifrån ett annat perspektiv 

definerar Allwood, en etnisk grupp utifrån fyra kriterier: ” Att man själv och ömvärlden ser 

gruppen som en grupp. Att gruppen har gemensamma förställningar om ett ursprung. Att man 

gifter sig inom gruppen. Att gruppen skiljer sig från andra genom olika kollektiva 

egenskaper”
 82

. Detta överensstämmer med det resultat vi får fram i vår undersökning. Vårt 
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resultat visar att informanterna identifierar sig med den grupp de har mest gemensamt med, 

och att som tidigare nämnts är medvetna om de skillnader som finns mellan dem och 

mjoritetsgruppen. Ytterligare visar vårt resultat på att de flesta informanter vill gifta sig inom 

sin etniska grupp. I motsats till dessa åsikter och vårt resultat anser Giddens att individen själv 

väljer sin identitet det han kallar självidentitet
83

. Identitetsskapandet utvecklas vid att förhålla 

sig reflexivt till de många val situationer, menar Giddens
84

. 

Ytterligare visar vårt resultat på att det är viktigt för alla informanter att överföra deras etniska 

tillhörighet till sina barn. Men det som är intressant i sammanhanget är att trots den starka 

tillhörighetkänslan vill de flesta av våra informanter inte återvända till sitt ursprungsland. De 

flesta informanterna ser Sverige som ett permanent uppehållsställe.  Man kan i förbindelse till 

detta undra hur man kunde ha tillhörighetkänsla till ett land man inte önsker att leva i. Vi 

tolkar det som att de flesta av våra informanter har överfört sin tillhörighetkänsla. En 

informant nämnar att hon inte kan tillåta sig att ha en tillhörighet till ett annat land än sitt 

ursuprungsland. Uppfostran och föräldrainflytande styr enligt vår åsikt ungdommarna genom 

deras samvete. Detta bidrar till att unga invandrare hindras från att känna en tillhörighet till 

Sverige. Ahmadi menar att man kan frigöra sig från tillhörighetskänslan till en viss kultur 

genom att bryta sig ur sitt gamla samhälle. Detta skapar, enligt Ahmadi större möjlighet för att 

omidentifiera sin identitet
85

.  

Invandrarungdomarna från vår undersökning kan därför inte generellt identifiera sig med 

svenskarna, men de är dock mycket anpassningsbara. Resultaten visar att informanterna 

anstränger sig för att anpassa sig till det svenska samhället men trots detta inte kan få alla 

känslorna med in i anpassningsprocessen. Men kan man anpassa sig till det svenska samhället 

utan att kunna identifiera sig med svenskarna? Vad är det som hindrar anpassningsprocessen? 

Vi menar att alla mänskliga relationer bygger på känslor av närhet och avstånd, därför 

behöver vi hitta ett sätt där vi kan sammanbinda och respektera våra olikheter. Respekt är 

enligt vår uppfattning en förutsättning för ömsesidig förståelse mellan människor. Detta 

avspeglar sig i individens möjligheter för integration i samhället. Intressant att fråga är därför 

hur informanterna uppfattar integration, samt hur viktigt det är för dem att integreras i 

samhället?  
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10.3. Integration   

Med Avsnittet 10.1 om identitetkonstruktion som bakgrund, kan vi dra slutsatsen att 

integrationen är en avgörande förutsättning för att anpassningsprocessen ska lyckas. Men vad 

behöver integrationsprocessen för att lyckas? Känner invandrare sig själva integrerade, och 

hur bidrar de själva till integration? Är alla väsentliga frågor vi kommer att omfatta i denna 

del av analysen.      

Informanterna anser att integrationen uppnås genom förståelse och acceptans. De flesta av 

informanterna anser att det är nödvändigt framför allt att lära sig det svenska språket, eftersom 

det är en grundläggande förutsättning för att vara en del av det svenska samhället, försörja sig 

själv och få svenska bekanta. Enligt Björkman
86

 är den vanligaste förklaringen till varför 

integrationen inte har fungerat är frånvaron av svenska språket. 

 I förlängningen och som tidigare nämnts påpekar regeringen i sin integration reform för 

2008-2010 att integration handlar om att ge lika rättigheter och villkor för alla i Sverige, 

oberoende av kulturell eller etnisk bakgrund. Integrationstartegin bygger på att hjälpa 

nykomlingen till snabb etablering i samhället, fler arbetstillfällen, bättre resultat i skolan och 

effektiv bekämpning av diskriminering, men mest intressant för vårt resultat är de återstående 

tre punkter som fokuserar på att ge ”Bättre språkkunskaper och mer utbildningsmöjligheter 

för vuxna, utveckling i stadsdelar med höga nivåer av utanförskap, en gemensam värdegrund 

i ett ökande mångfald”
87

. Vi menar att integrationsprocessen behöver både uppfattning och 

handling för att lyckas. Med detta menas att det inte räcker med att bilda sig en individuell 

uppfattning kring integration, man behöver också bidrag med aktiva handlingar för att uppnå 

en vällyckad integrationsprocess. Därför är det väsentligt att inte endast undersöka 

invandrares uppfattning av integration men även hur de själva bidrar till den. Vårt resultat 

visar att informanterna anser att man måste ha respekt för integrationsprocessen och alla 

informanter känner att de är integrerade i det svenska samhället eftersom de bidrar till det 

samhället, antingen genom att vara i skolan eller ute på arbetsplatser. Men trots detta, kan de 

inte identifiera sig med svenskarna. Här är det intressant att undra vad det är som gör att unga 
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människor som har levt nästan hela sitt liv i Sverige och som kan tala flytande svenska känna 

sig utanför? Det är relevant att lyfta fram Ahmadis subjektiva perspektiv på 

integrationsprocessen, psykosocial integration
88

. Här anser han att identiteten är direkt 

förknippad med integration.  Integrationen påverkas av hur majoritetssamhället uppfattar 

minoritetsamhället och därmed hur de uppfattar sig själva. Den sociala kontakten med 

majoritetsbefolkningen underlättar integration. Detta resulterar i att invandrare får en bättre 

bild av samhällsstrukturen och därmed se sig själva som en del av samhället
89

. Även om unga 

invandrare har alla förutsättningar att lyckas med integration såsom språk, utbildning och 

delktighet i samhället, upplever de en utmaning att integreras, eftersom de inte känner sig helt 

accepterade som svenskar. Som tidigare nämnts, beror detta på olika faktorer såsom utseende. 

Informanterna anser även att ett integrerat samhälle uppnås genom att skapa en förståelse för 

varandras kultur. Det är enligt vårt resultat inte bara invandrare som måste försöka anpassa sig 

till svenska kulturen, utan svenskarna ska också försöka anpassa sig till invandrarkulturer. 

Ahmadi skriver att det är viktigt att ta hänsyn till invandrares kultur eftersom detta påverkar 

identitetsutvecklingen
90

. Durkheim
91

 menar på att balansen i samhället skapas bara med hjälp 

av skillnader i den. Vidare anser Durkheim att dessa skillnader gör oss beroende av varandra
 

92
.  

Alla informanter har altså ståndpunkten att integration är nödvändig. Det krävs dock att 

närmare undersöka vilka möjligheter unga associerar med anpassning till det svenska 

samhället för att bättre kunna sätta det i relation till vilken grad de deltagar i det svenska 

samhället. 

 

 
 

                                                           
88

 Ahmadi, Nader 2000 
89

 Ibid. 
90

 Ibid. 
91

Andersen & Kaspersen 1999  
92

 Ibid. 



 

43 

 

11. Diskussion  
 

Detta avsnitt är uppsatsens sista del. Avsnittet ska ses som både summerande och 

sammankopplande. Vidare görs summerande reflektioner som knyts till uppsatsens 

problemformulering och förslag till vidare forskning beskrivs. 

I denna studie var syftet att undersöka den minoritet etniska ungdomars identitetkonstruktion 

och hur ungdomar som växer upp med inflytande av två kulturer själv beskriver känslan av att 

tillhöra i förhållande till sitt tidigare hemland respektive Sverige. Med hjälp av de fem 

intervjuer vi genomfört, anser vi att vi har fått en bra bild av unga invandrares perspektiv i 

förhållande till sin identitetskonstruktion och tillhörighetskänsla. Våra resultat visar att etniska 

ungdomars identitetskonstruktion och tillhörighetskänsla utvecklas utifrån flera motiv. För det 

första identifierar de sig själva utifrån hur andra i majoritetsgruppen kategoriserar dem. För 

det andra har föräldrar och omgivning en avgörande roll på identitet och tillhörighetskänsla. 

Vårt resultat visar också att unga invandrare upplever en tillhörighetskänsla till både Sverige 

och sitt hemland. Här kan man undra vilka konsekvenser känslan av att tillhöra två kulturer 

kan ha på en individ? Från vårt perspektiv kan tillhörigheten till två kulturer vara både 

negativt och positivt. Det kan vara problematiskt att tillhöra två kulturer samtidigt som det 

kan skapa en förvirring eftersom det finns många tvister och konflikter mellan dessa kulturer. 

Lyckas man inte hitta en balans mellan dessa två kulturer kan man till slut inte veta var man 

hör hemma. Däremot tror vi att om man lyckas hitta den balansen mellan två kulturer kan det 

göra individen rikare på kultur. Fördelen är att man blir mer öppen för olika kulturer, som gör 

det lättare att anpassa sig och sin identitet till olika situationer.  

Vi som har skrivit denna uppsats har själv en ickesvensk etnisk bakgrund. Därför hade vi 

redan innan vi började, med våra personliga erfarenheter som bakgrund föreställt oss vilken 

typ av resultat som denna uppsats skulle kunna få med sig. Till exempel att informanterna 

skulle visa tillhörighet till två länder. Sett med kritiska ögon kan det att vi får samma resultat 

som vi hade förväntat oss bero på att vi inte har lyckats vara kritiska nog både i 

sammansättningen av intervjufrågor och bearbetning av analysen. Vi menar dock att detta inte 

är fallet, eftersom vi har strävat efter att vara så reflekterade som möjligt under hela 

undersökningen. Att vi trots detta får ett resultat som överensstämmer med våra erfarenheter 

och förväntningar, kan förklaras med att unga invandrare i verkligheten upplever samma 



 

44 

 

känslor när det gäller att visa tillhörighet till en plats. Men även detta antagande kan 

diskuteras eftersom andra studier har visat att inte alla etniska unga människor känner en 

tillhörighet till sitt etniska ursprung. Vi vill därför påpeka att slutsatserna i denna uppsats inte 

har i avsikt att ge en generell bild av tillhörighetskänslan, utan att det handlar om ett mönster 

vi tog fram utifrån de undersökningsmetoder som användes. 

För att kunna få en djupare förståelse för problemställningen, krävs det att undersöka flera 

aspekter mer grundligt så att uppsatsens problemställningar besvaras på ett djupare plan. Man 

kan till exempel närmare undersöka hur olika faktorer såsom kön eller utbildningsbakrund 

påverkar tillhörighetskänslan samt idenditetskonstruktionen. Detta medför att man får en 

bredare förståelse för problemställningen. 
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Bilag  
 

Intervju frågor till informanterna: 

 

 Berätta för oss om dig själv (hur gammal du är, var du är född, är du gift, hur länge har 

du bott i Sverige, din utbildning och vad du jobbar med här i Sverige) 

 Vill du berätta för oss om din familj (har du barn, var bor din närmaste familj och har 

du tät kontakt med din familj?) . 

 Känner du dig som en del av det svenska samhället? (om ja, på vilket sätt, om nej 

varför inte och hur viktigt är det för dig att vara en del av det svenska samhället samt 

vad gör du för att vara en del av det svenska samhället?) 

 Känner du dig integrerad i det svenska samhället?  

 Vilken syn du har på integration?  

 Vad tycker du krävs för att en integration ska lyckas, och vilka förväntningar har du på 

det svenska samhället?  

 Hur bidrar du till integrationen i det svenska samhället?  

 Har du svenska vänner? 

 Vad tycker du är svårast när man kommer till ett nytt land? 

 Hur upplever du Sverige som samhälle, när det gäller flyktingar, och ser du Sverige 

som ett multikulturellt land? 

 Har du någon gång upplevt diskriminering? Om ja, har du exempel på detta?   

 Har du svenskt medborgarskap? 

 Vad gör du på fritiden? 

 Vilka relationer har du till ditt folk från ditt hemland? (vänner, familj) 

 Upplever du Sverige som ditt hem?(känner du en tillhörighet till Sverige? om ja, på 

vilket sätt, och om nej varför inte?) 

 Vad förenar du med tillhörighet? (känslan av tillhörighet som till exempel personliga 

relationer eller något annat) 

 Vilka relationer har du i ditt hemland? (till exempel, har du kontakt med vänner och 

familj) 
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 Känner du dig svensk? (Kan du identifiera dig som en svensk? Om ja, på vilket sätt?  

Om nej, varför inte?) 

 Hur viktigt är det för dig att gifta dig med en som kommer från samma etniska 

bakgrund? 

 Hur viktigt är det för dig att dina barn ska ingå i din etniska kultur? 

 Vad önskar du dig i framtiden? Vill du återvända till ditt hemland? 

 Har din familj samma önskan som dig? (att återvända till ditt hemland) 

 Ser du Sverige som ett tillfälligt uppehållstillstånd eller som ett permanent 

uppehållstillstånd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


