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Abstrakt 
Sverige är ett mångkulturellt samhälle där kulturer möts och individer med olika 

tillhörighet dagligen interagerar med varandra. I vårt samhälle finns det flera personer 

som på något vis är präglade och möjligtvis också upplever sig som en del av mer än 

bara en “kultur”. Vi vill få en förståelse för hur individer upplever att de är en del av 

mer än en kultur i det samhälle de idag lever i. Vi vill vidare veta hur dessa individer 

upplever och definierar den egna identiteten och skapandet av denna i relation till 

kulturell tillhörighet och det omgivande samhället. Syftet är att få en förståelse för hur 

individerna kan uppleva denna situation. De begrepp vi har använt i relation till empirin 

är Gemeinschaft och Gesellschaft, I & Me, Självidentitet och The marginal man. Med 

hjälp av begreppen har vi analyserat de svar vi fått från våra respondenter under 

intervjuerna. Vi har fått kunskap om hur identitetsprocessen kan upplevas och 

definieras utifrån intervjupersonernas berättelser. Vi har kommit fram till att identiteten 

är ett resultat av den enskildes handlingar där de visat sig att kulturell tillhörighet har 

en påverkan på den enskildes sätt att agera. Vidare har det också visat sig att 

omgivningen och samspelet individer emellan har en väsentlig del i utvecklingen av 

identiteten då andras förväntningar gör att individen i fråga anpassar sig till olika 

tänkbara situationer. 
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Abstract 

Sweden is a country, characterized by multiculturalism, where people from different 

cultures meets and daily interacting. In our society, there are many people who in some 

way are affected, and may find themselves as a part of more than just one “culture”. 

We would like to get a better understanding for, in which way those individuals can 

experience the fact that they are a part of more than just one culture in our society today. 

We would like to know how these individuals experience and define their own identity 

and the creating of their identity in the relation to their cultural beloning and the 

surrounding community, and the purpose is to understand how individuals can 

experiance the situation. The concepts we used for this essay was Gemeinschaft and 

Gesellschaft, I & Me, Self-identity and The marginal man. We used this concepts for 

analyzing our respondents answers. Whit this essay we recieved knowledge about how 

the identity process can perceived and define by the stories from our interviewees. The 

identity is a result of individuals actions where the cultural history has an impact. The 

surrounding society is also something that shows has a big part in the development of 

the identity since other peoples expectations make the individuals to orient to different 

situations. 
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Förord 

Vi vill ägna ett stort tack till de intervjupersoner som bidragit till denna uppsats. 

Intervjun har innehållsmässigt bidragit till flera personliga ”berättelser” från våra 

intervjupersoners sida vilket vi är väldigt tacksamma över att få ha tagit del av. Vi vill 

också tacka vår handledare som kommit med värdefulla tips under skrivandets gång 

och som funnits till hands då det dykt upp frågetecken.  
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1 Inledning 
Människor runt om i världen lever efter de normer och den sociala struktur som landet 

ifråga präglas av. Några länder är mer liberala och andra mer demokratiska. Några 

länder är mer utvecklade där kvinnor har rösträtt och där homosexualitet är accepterat 

medan det i andra länder finns en ett förbud mot homosexualitet och där kvinnor inte 

får göra allt en man får göra. I Sverige passerade den tiden förbi för längesen, men 

tyvärr är det inte så i alla länder. Nordkorea är ett exempel på när individens vilja inte 

prioriteras utan systemet bestämmer över den enskilde. Saudiarabien är bara ett av flera 

länder som utmärks av kvinnoförtryck där kvinnor exempelvis inte få köra en bil. 

Vidare finns specifika riktlinjer för kvinnor om klädsel och var man får vistas och inte 

(Landguiden.se, 2016). Men hur är det att leva i en kultur med en viss typ av normer 

och regler och sedan flytta till Sverige som är präglat av helt andra normer? Vad händer 

med identiteten i samband med denna förändring? 

    Enligt Lidskog och Deniz (2009) handlar kultur om en samling av idéer, normsystem 

och värden som en grupp delar. De beskriver att kulturer har vuxit fram genom 

individers handlingar som har skapat deras historia och bakgrund och som sedan förts 

vidare till andra medlemmar i gruppen eller familjen. Barn föds in i sociala 

sammanhang och lär sig sociala normer genom socialisationsprocessen. Vidare skapar 

individen en identitet i förhållande till kulturen och man blir en egen person med en 

vilja, tankar och känslor.  

    I Sverige är var femte person invandrare, där personen är utländsk eller har föräldrar 

som är utländska (Lidskog & Deniz, 2009). Föräldrarna som kommit till Sverige bär 

med sig ett kulturellt arv. Det mångkulturella samhället innebär att olika kulturer möts 

och antingen krockar eller integrerar med varandra. Vi vill med vår uppsats försöka 

fånga individens upplevelse av att ha ett kulturellt arv i bagaget, antingen då individen 

själv flyttat hit eller genom att föräldrarna gjort det, för att sedan möta en ny kultur med 

andra livsstilar. Vad händer med identiteten när två olika världar möts? Vilken kultur 

dominerar individen och hur formar den identiteten? De är just de här frågorna som har 

väckt vårt intresse för att undersöka ämnet identitet i relation till kultur. 

 

1.1 Problemformulering 

Skapandet av identiteten har i Sverige idag blivit allt mer präglat av individualism och 

att man ska välja en “egen väg” i livet. Individen ställs inför flera olika vägval och 
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möjligheterna tycks uppenbara sig överallt. Det finns trots detta faktorer som påverkar 

och begränsar oss som har att göra med hur olika samhällen är uppbyggda och hur 

människor reproducerar normer om vad som är rätt och fel. I artikeln migration och 

socialt medborgarskap lyfter Ålund (2007) fram vad som sker då olika kulturer möts 

och hur kulturer är bärare av normer och traditioner som påverkar de individer som är 

en del av den. Den problematik och det fenomen vi vill fånga är hur individer uppfattar 

och hanterar att vara en del av mer än en kultur. Det sker ständigt en social interaktion 

mellan individer och mellan grupper. Hur individer i fråga förhåller sig till olika sätt att 

påverkas av vad som är normen, det allmänna rätt och fel, eller snarare vad som är 

rätt/fel för den ena individen/gruppen och vad som är rätt/fel för den andre, eller tredje 

individen/gruppen. Hur gör vi, vad känner vi och hur hanterar vi situationer präglade 

av motsättningar? Får vi ha vår “egen” identitet och vad tycker i så fall omgivningen 

om det? Självidentiteten blir i förlängningen resultatet av hur individen handlar i 

situationer och skapar sin identitet. Hur individen i fråga uppfattar sin identitet och 

identifierar sig i olika sammanhang är vad vi vill fånga med vår studie. Vi vill få en 

förståelse för hur denna upplevelse kan ta sig i uttryck. 

1.2 Syfte/ Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur individer med två kulturella 

tillhörigheter upplever sin identitet i den/de situationer de befinner sig i. Vi vill ta reda 

på hur dessa individer upplever sin identitet som präglad av möjligheter eller 

begränsningar i relation till kultur och kulturell tillhörighet och i relation till den 

omgivning de befinner sig i. Med identitet menar vi den egna upplevda identiteten, 

alltså hur man som individ definierar och uppfattar sitt eget liv och sin egna “historia”. 

Vår uppfattning är att man kan “ha” eller vara en “del” av två olika kulturer och därför 

också uppleva att man har mer än en identitet. Fokus kommer därför att vara hur våra 

intervjupersoner upplever och beskriver sin identitet i relation till olika faktorer och hur 

de väljer att identifiera sig själva i sitt sammanhang.  

Vår frågeställning är: 

Hur påverkas individens identitet genom tillhörigheten i olika kulturer? 

 Upplever våra intervjupersoner att de är en del av mer än en kultur? 

 Hur påverkar deltagandet i samhället och relationer till personerna i 

omgivningen identiteten och utvecklingen av den? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Inledning 

I det här kapitlet kommer vi att presentera en kortfattad bakgrund som berör 

globalisering och mångkulturalism och sedan kommer vi gå in på den tidigare forskning 

som är relevant för vår studie. Bakgrunden kommer att fungera som vägledande för 

vilken riktning studien ska ta för att i bästa fall bidra med ny och relevant information 

som kan ge upphov till vidare forskning inom området. 

 
2.2 Bakgrund 

Bakgrunden till vårt uppsatsområde utgår från den invandring som har skett i Sverige 

och som har bidragit till dagens mångkulturella samhälle. Författaren Hanna Wikström 

(2009) beskriver hur “mångkulturalism” är ett resultat av globaliseringen och som inte 

går att undvika. Globaliseringen har bidragit till att människor som kommer från olika 

delar av världen lever tillsammans och Wikström menar att kontakten mellan de olika 

individerna i sin tur har bidragit till ett större utbud av möjligheter för 

identitetsskapande som sätter kultur och tillhörigheter i förändring. Men vad händer 

egentligen när individer flyttar och kommer till ett nytt land med nya normer och regler? 

De individer som kommer till Sverige har med sig en kultur som i sin tur präglas av 

den nya kultur de möter. Begreppet ”Det tredje rummet” beskriver att kulturella 

skillnader har en föränderlig karaktär. Begreppet kommer från Homi Bhabha som 

menar att det inte finns ”hela kulturer” utan att kulturer är per definition mångkulturella. 

Det finns enligt Bhabha inga originalkulturer utan enbart kulturella uttryck (Wikström, 

2009).  

    Vidare utvecklas och förändras inte bara den kulturella tillhörigheten utan även 

identiteten. Begreppet kollektiva identiteter karaktäriserar en känsla av gemenskap och 

ett likartat synsätt som för oss samman exempelvis genom intressen, erfarenheter och 

målsättningar (Hammarén & Johansson, 2009).  

 

2.3 Tidigare forskning 

Vi har tagit del av tidigare forskning som dels rör vårt område för studien, med fokus 

på identiteter, samt tidigare forskning som lägger fokus på kultur och etnicitet. Dessa 

begrepp är centrala då man talar om skapandet av identitet och därför vill vi behandla 

samtliga områden; identitet, kultur och etnicitet för att urskilja vilken väg vi ska ta i vår 
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studie. Det finns omfattande forskning om identitet, dock ser inriktningen på studierna 

lite olika ut.  

     Studien vardagsliv, normer och värderingar av Sjöholm, Skrubbe & Widmark 

(2014) diskuterar hur identitet skapas i bostadsområden. Studien urskiljer 

bostadsområdets centrala roll i identitetsskapandet. Studien belyser olika områden och 

“gränser” och hur de kännetecknas av utanförskap som ofta är grundat i etnicitet och 

tillhörighet. Dessa gränser kan skapa antingen gemenskap eller utanförskap och dels 

upprätthålla en viss social ordning för samhället. Studien utgår från konstruktionen av 

rummet och vad som ger ett område dess karaktär. Omgivningen får i studien en central 

del för det som undersöks. Vidare undersöker studien hur identiteter skapas utifrån både 

materiella och sociala faktorer såsom hur omgivningen är konstruerad och vilka 

individer man möter i vardagen. Studiens syfte är att förstå komplexiteten i det 

materiella och det sociala i ett område och de tycker sig se motsättningar i hur området 

är konstruerat för dess individer kontra hur det bör vara konstruerat för individerna som 

är bosatta där.  

    I artikeln migration och socialt medborgarskap av Aleksandra Ålund (2007) 

undersöks dagens mångkulturella samhälle. Ålund undersöker bland annat vad som 

präglar invandringen och menar att denna medför ett kulturellt arv för de individer som 

bosätter sig i ett nytt, främmande land, med annan kultur. Den kulturella bakgrunden 

menar Ålund kan betraktas som given de individer som invandrar till ett annat land och 

kulturen blir på så vis något som uppfattas höra samman med individen som kommer 

därifrån. Kulturskillnader är något som visar på rådande olikheter vad det gäller bl.a. 

normer och traditioner. Dessa olikheter har en tendens att skapa ett “vi och dom” där 

platsens ursprungliga kultur utgör normen vilket gör att man automatiskt benämner de 

“nya” kulturerna som avvikande. Kulturellt arv och etniskt ursprung är således något 

som utmärker en individ och därmed präglar individen även i en ny miljö med en annan 

kultur som den dominerande normen.  

     I studien I skuggan av kulturella stereotyper av Ålund & Alinia (2011) ligger fokus 

på jämställdhet och etniska relationer. Författarna belyser hur en egentlig 

jämställdhetsfråga mellan män och kvinnor, på grund av etnicitet istället kan övergå till 

att handla om en kulturfråga och etniska normer och förhållningssätt. De beskriver hur 

kulturen blir en bärare av normer genom att det är så samhället ser på kulturen. Kulturen 

tillskriver alltså individer de normer som anses vara förknippat med just den kulturen. 

De belyser här komplexiteten som präglar sociala och kulturella sammanhang i 
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samhället idag och vill med sin studie ge utrymme åt vad de kallar ”de tystade 

grupperna” (minoriteten) i samhället för att ta del av enskilda berättelser och generera 

kunskap inom ämnet. Författarna menar vidare att förutfattade meningar och slutsatser 

endast baserade på kulturell tillhörighet skapar orättvisa för individen och dess 

rättigheter som samhällsmedborgare. 

    I artikeln Identitet och pluralism av Hans Ingvar Roth (2003) diskuteras begreppet 

identitet djupgående vilket i hög grad är användbart för oss i relation till vår studie. 

Begreppet identitet sätts i relation till personbegreppet och “jaget”. Enligt Roth har 

beteendevetenskaplig forskning intresserat sig mycket för kollektivets påverkan på 

individers identifikation av sig själva och att det är i samspelet med andra som vi 

utvecklar vår identitet som är formbar och ständigt under förändring. 

Identitetsbegreppet beskrivs i samband med kultur då kultur utgör ett relativt vanligt 

studieobjekt och likheten i begreppen kultur och identitet beskrivs som traditioner, 

symboler och värderingar. Då man talar om en kulturell identitet är det något som har 

en inverkan på en grupp människor och därmed en påverkan på gruppens 

“medlemmar”, det handlar om dels hur gruppens medlemmar identifierar sig själva i 

relation till olika händelser tidsmässigt såväl som till omgivningen i stort. Med grupp 

menar Roth grupper som bildas med grund i exempelvis nationer, samhällen eller 

kulturer.  

    Identitet berör inte endast individen själv utan enligt sociologin är omgivningens och 

“gruppens” påverkan på individen central. Detta behandlas i artikeln Samtal, identitet 

och positionering av Charlotte Engblom (2004) där Engblom diskuterar identitet som 

begrepp. Det samhälleliga och sociologiska perspektivet på identitet lyfter fram 

faktorer såsom klass, kön, etnicitet, kultur o.s.v. Vidare lyfter Engblom 

språkanvändningens betydelse för identiteten och hur skillnader i kulturell bakgrund 

synliggörs genom interaktionen individerna emellan. Engblom fokuserar på en grupp 

ungdomar. Fokus ligger på hur samtalsformerna ser ut för ungdomarna med olika 

kulturell bakgrund. Engbloms slutsats belyser att ungdomarna genom samtalet 

uttrycker olika identiteter i samband med faktorer såsom att vara ungdom, ha en viss 

etnicitet, vara en del av familjen och att ha ett visst kön. 

     Den tidigare forskning vi tagit del av har tagit upp såväl samhällets påverkan i form 

av strukturer i bostadsområdet som individens grupptillhörighet. Det sker en 

självidentifikation i relation till både gruppen som individen är en medlem av och den 

kulturella tillhörighet som följer individen från ”hemlandet” in i det nya samhället. Den 
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tidigare forskningen belyser också interaktionens relevans och hur individen påverkas 

av de människor denne möter i vardagen. Vidare lyfts också bredden av kulturbegreppet 

i relation till dagens mångkulturella samhälle och som visar hur uppmärksammat och 

använt begreppet är i olika sammanhang.  

 

3 Teoretisk och begreppslig referensram 

3.1 Inledning 

De teorier som utgör vår referensram och som presenteras i det här kapitlet har arbetats 

fram utifrån den materialinsamling vi gjort. Vi har och har haft en del tankar kring 

eventuella teorier som kan användas i uppsatsen men det är först vid 

materialinsamlingen och intervjuerna som vi har kunnat fastställa vilka teorier som 

kommer vara de mest relevanta för just vårt ämne och i analysen av det empiriska 

materialet. De teorier som används är Herbert Meads teori om jaget och begreppen “I 

& Me”, Ferdinand Tönnies begreppspar Gemeinschaft & Gesellschaft och Anthony 

Giddens teori om självidentitet vilka kommer att utgöra den teoretiska referensramen. 

Vi kommer avsluta kapitlet med en fjärde teori som tillämpas i mindre omfattning som 

är Everett Stonequist teori om “the marginal man” som ger en inblick i hur individer 

präglade av mer än en kultur upplever sin situation. Teorierna har som nämnts valts 

efter insamlingen av empirin och kan relateras till intervjupersonernas upplevelse av 

sin identitet. Gemeinschaft och Gesellschaft används för att tolka hur 

intervjupersonerna förhåller sig till olika kulturer och samhället i stort då vår 

frågeställning berör hur individens identitet påverkas av just tillhörigheten i olika 

kulturer samt av deltagandet i samhället. Gemeinschaft används för att förstå personliga 

relationer såsom familj och gemenskap och Gesellschaft används för att förstå hur 

individen “går sin egen väg” genom individuella tankar och syfte med sina handlingar 

då samhället består av sociala relationer på olika vis genom mötet med människor. 

Meads teorier jaget och “I & Me” samt Giddens teori självidentitet är relevanta för att 

förstå hur jaget skapas genom dels hur individen uppfattar sig själv i ”Me” och sedan 

handlar i ”I” samt hur individen genom självidentiteten ser reflexivt på sitt liv och 

definierar sig själv därefter. Eftersom vår frågeställning fokuserar på hur individen 

påverkas av kulturerna och det omgivande samhället och upplevelsen av det är det 

nödvändigt för oss att förstå vad som ligger till grund för hur individen definierar sig 

själv, sin identitet och delar av sitt liv. “The marginal man” kommer slutligen att bidra 
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till en bättre förståelse för den sociala och kulturella position intervjupersonerna 

upplever att de befinner sig i. Nedan följer en utförlig beskrivning av teorierna. 

3.2 George. H Mead – En teori om jaget 

I boken Medvetandet, jaget och samhället (1976) beskriver Mead jaget som en ständig 

utvecklingsprocess hos varje individ. Jaget är något vi skapar och således inget vi föds 

med. Utvecklingen av jaget präglas av erfarenheter, aktiviteter och relationer, vilket 

innebär att andra människor har en stor del i denna process där vi ständigt skapar olika 

typer av relationer. Jaget skapas enligt Mead (1976) genom våra handlingar och 

reaktioner och hur vi reagerar på olika händelser. Reaktionerna och handlingarna är ett 

svar på andras attityder och präglas därigenom av människorna runt omkring oss. 

Språket är viktigt i denna sociala kommunikationsprocess som ständigt sker mellan 

människor.   

     För att förstå hur jaget utvecklas kan vi utgå från Meads (1976) beskrivning av leken 

och spelet som en viktig aspekt av barnets socialisation. I leken intar barn olika “roller”, 

exempelvis doktor, lärare eller mamma där barnen låtsas och lever sig in i en annan 

roll. Rollerna kan också ses som olika personligheter som barnen tillfälligt provar på 

men som i förlängningen också skapar en egen sammansatt personlighet. När barnet 

går vidare i sin utveckling genom spelet blir det viktigare att uppmärksamma och 

anpassa sig till de individer barnet samspelar med. Det handlar då om att kunna ta in 

och förstå andras attityder vilket påverkar det egna sättet att handla. I skapandet av jaget 

blir det omgivande samhället och alla människor den “enhet” som är avgörande för 

barnets jagutveckling. Den sociala “enheten” är den faktor som bidrar till skapandet av 

jaget och benämns i Meads bok som “den generaliserade andre” som betyder hur 

individen uppfattar alla andra människors attityder. Då samhällets (den generaliserade 

andres) attityder ständigt påverkar den enskilda individen och därmed individens 

beteende, kan vi se att samhället utövar en slags kontroll. Individen ser sig själv genom 

de andres attityder gentemot honom själv. Genom att kunna inta andras attityder i olika 

situationer blir individen självmedveten och anpassar sitt beteende därefter. Med 

utgångspunkt i detta, Meads jag, lek, spel och den generaliserade andre, går vi vidare 

med en beskrivning av Meads begrepp “I & Me”, som centrala för att förstå människors 

reaktioner, handlingar och självmedvetande.  
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3.3 I & Me 

De båda begreppen I & Me är åtskilda varandra i den process de är en del av, samtidigt 

som de hör ihop som två delar av något helt. I & Me är begrepp som är direkt kopplade 

till jaget där “I” kännetecknar det vi gör, alltså handlingar, och “Me” är definitionen av 

vad vi är, dels hur individen ser på sig själv men också hur utomstående ser och 

uppfattar individen. Individen gör en “självtolkning” av sitt “Me” utifrån dels andras 

attityder men också utifrån hur individens “I” har handlat i en viss situation.  

     Mead (1976) menar att vi aldrig kan vara fullt medvetna om oss själva och vad vi är 

på grund av “I” helt enkelt då vi överraskar oss själva med vårt eget handlande. Hur 

mycket vi än förbereder vad vi ska göra härnäst så blir handlingen inte densamma som 

vi föreställt oss eller planerat den. “I” blir en respons på något där vi svarar med en 

handling och vår handling blir i nästa steg en del av vårt “Me”. Vi kan således efter att 

vi har handlat betrakta och se på vårt handlande som en del av vårt “Me” då det blivit 

en del av den person vi är. “Me” är alltså dels hur vi uppfattar oss själva och hur vi ser 

på vår “historik”, samtidigt som det är ett resultat av andras attityder som vi individer 

antar och tar till oss. Individen har en förmåga att inta de andras attityder såtillvida de 

kan organiseras vilket leder till självmedvetande. Att man som individ är medveten kan 

exempelvis handla om medvetandet om andras attityder men också att vara medveten 

om vad andra vill och vad eventuella konsekvenser av det egna handlandet kan bli, 

vilket innebär att man som individ då tar ansvar för en uppkommen situation. “Me” är 

alltså vårt medvetande, det vi ser och det vi förstår, medan “I” blir reaktionen och 

handlandet i varje situation. Vårt handlande (I) blir en del av vårt medvetande (Me) 

först efter att handlingen är utförd. I en social situation där något måste redas ut ska 

individen då handla utifrån den ena personens “attityd” eller den andra personens 

“attityd” om båda är närvarande? Individen ser sig själv med utgångspunkt i andras 

attityder enligt begreppet “Me” och de utomstående attityderna kan se olika ut beroende 

på vilka som befinner sig i omgivningen och i situationen som sådan vilket kan skapa 

en osäkerhet i “I” med betydelsen hur ska individen agera i detta fall? Utifrån vad som 

beskrivs ovan kan vi se att Me & I har en tydlig koppling till varandra, man kan t.ex. 

se “Me” som en erfarenhet och “I” som en reaktion på denna erfarenhet i en social 

situation. Enligt Mead (1976) kan vi kan vi också se “I” som ett svar på de attityder 

som riktas mot individen då individen samtidigt intar en attityd tillbaka. “Attityderna” 

blir närvarande och en del av erfarenheten hos individen och responsen på detta utgör 
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en ny del av “Me”. I handlandet kan man se på “I” som en möjlighet att med erfarenhet 

och självmedvetenhet fritt handla och göra val helt på eget initiativ och hur handlandet 

sedan exakt genomförs kan vi som sagt inte vara helt säkra på.  

     Sammanfattningsvis kan vi se att “I” både framkallar “Me” och i nästa steg reagerar 

på det. Tillsammans utgör begreppen individens personlighet såsom den förhåller sig 

till olika sociala situationer och vi kan se att personligheten är en ständig 

utvecklingsprocess i samhället och samspelet med andra människor.  

 

3.4 Tönnies - Gemeinschaft & Gesellschaft 

Tönnies (1887) definition av Gemeinschaft beskriver han som det givna hos människor, 

något som är ”original” och en form av ”ursprung”. Tönnies menar att vi som individer 

kan stå enade i vår relation till varandra, t.ex. som förälder och barn. Relationen mellan 

förälder och barn kan vi se som stark på grund av att relationen funnits från första stund 

och som ledsagas av en instinkt som är något vi föds med. Med tiden sker en form av 

separation men kontakten och den nära relationen kvarstår (i de flesta fall) och verkar 

som en trygghet för individen genom att man på så vis fortfarande är enade i någon 

mening. Bror-syster relationer kan också räknas som detta Gemeinschaft. Gemeinschaft 

lyfts vidare fram som den gemenskap som har sin grund i samhällets traditioner och 

kultur. Vad individer har gemensamt i form av kultur och som med grund i religion kan 

inneha normer för hur man inom kulturen beter sig och agerar i samhället.  

     För att upprätthålla denna relation som exempelvis finns mellan förälder och barn, 

menar Tönnies att det krävs någon form av makt. Denna makt ska infinna sig på ett 

balanserat sätt då till exempel en förälder dels ger kärlek, skyddar och ”leder” familjen 

framåt, vidare skapar detta tacksamhet och kärlek tillbaka. Även om vi inte direkt 

tänker så medvetet om familjerelationer så bidrar relationerna både till att man dels 

hjälper och ställer upp för varandra samtidigt som man på samma vis får någon form 

av respekt och makt. Makten kan beskrivas som en slags auktoritet som uppstår genom 

exempelvis ålder, fysisk styrka eller intelligens. Känslan av Gemeinschaft skapas i 

relationen mellan de ”två” parterna. Tönnies (1887) menar vidare att vi på detta vis kan 

se att Gemeinschaft öppnar möjligheten för ”community relations” som är relationer 

som förmedlar en känsla av gemenskap och som enar oss som individer. Vidare kan vi 

då förstå hur man som individ kan känna gemenskap genom blodsband, platsen man 

befinner sig på eller kommer ifrån och själsligt, exempelvis om man siktar mot samma 

mål. Tönnies lyfter exempelvis grannskap som något som går att jämföra med samma 
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känsla av samhörighet som äktenskap för att belysa fler aspekter av hur vi kan tolka 

och benämna Gemeinschaft. Detta kan relateras till den gemenskap Tönnies beskriver 

som den samhälleliga gemenskapen, som bygger på beteenden, traditioner och 

kulturella likheter. 

    Gesellschaft tar en annan riktning i relationen mellan individer. Det som liknar 

Gemeinschaft är att även Gesellschaft syftar på personer som lever jämsides med 

varandra och som befinner sig på samma plats. Skillnaden är att individerna inte delar 

något speciellt band eller har någon personlig koppling till varandra på ett sätt som enar 

dom, på det vis som de har i Gemeinschaft. Tönnies (1887) gör jämförelsen att man i 

Gemeinschaft har en koppling till varandra oavsett om man separeras vid någon 

tidpunkt medan i Gesellschaft är man separerade även om vissa faktorer tillfälligt kan 

föra samman individerna och att det därmed finns en koppling i situationen. I 

Gesellschaft står individen i fokus och kopplingen till andra människor sker i relationer 

där den enskilde ser till sig själv i första hand. 

    Asplund (1991) har i sin bok i ämnet gjort intressanta jämförelser mellan begreppen 

Gemeinschaft och Gesellschaft och på så vis får vi en tydlig bild av hur dessa begrepp 

blir användbara i vår studie. Hur vi ser på Gemeinschaft går att koppla samman med 

våra föreställningar av gemenskap såsom språk, seder, traditioner och tro. Gesellschaft 

som en ”ny” företeelse relaterar vi snarare till förvärvsliv, vetenskap och resor bland 

annat. För att förtydliga ses Gemeinschaft som den äkta varianten av relationer och 

samhörighet och Gesellschaft snarare som övergående opersonliga relationer. 

     Språket utgör en central del i de båda begreppen, där språket i Gemeinschaft 

härstammar från individernas samhörighet, gemenskap och delaktighet i varandras liv. 

I Gesellschaft framstår språket istället som ett instrument och ett verktyg för att uppnå 

ett specifikt mål. Gesellschaft är således dels genom hur man använder språket något 

som är uttänkt i förväg i syfte att uppnå ett mål, medan Gemeinschaft huvudsakligen är 

oplanerat och är sådant som sker av naturen. De båda begreppen är präglade av 

konflikter. I Gemeinschaft utgör konflikterna gemenskapens ”baksida” och är det som 

utmanar gemenskapen, medan Gesellschaft utmärks av konflikter eftersom varje 

individ tänker utifrån sig själv och det individuella behov som uppstår i olika 

situationer. Gesellschaft är en medveten och uttänkt handling och det är först i 

Gesellschaft Asplund (1991) menar att individen kan planera sitt liv och sina handlingar 

därefter. Samtidigt som de båda begreppen skiljer sig åt så är de förenade som ett par 
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då det inte finns något rent Gemeinschaft eller Gesellschaft, det finns således alltid 

inslag av det ena även om det andra är dominerande.  

3.5 Giddens - Självidentitet 

Det Giddens (1991) benämner självet och självidentitet handlar om hur individer 

reflexivt kan se “tillbaka” på egna handlingar/händelser och erfarenheter och på så vis 

bli medvetna om “sig själv” som individ i samhället. Självets bana kan betraktas som 

det livsförlopp varigenom vi i efterhand reflexivt försöker uppnå medvetenhet och 

identifiera oss själva. Självets bana kan vi också förstå genom frågorna, “hur ska man 

handla?”, “vad ska man göra?”, “vem ska man vara?”. Under senmoderniteten har de 

här frågorna blivit allt mer centrala och representativa för individens tankar om 

“självet”. Vi besvarar frågorna dagligen genom vårt sociala beteende i samhället och 

omgivningen. Definitionen av självidentitet är således; “Individens reflexiva tolkning 

av självet mot bakgrund av hans eller hennes biografi”. (Giddens, 1991). 

    Något som Giddens (1991) menar har del i att vi idag söker vår självidentitet är 

globaliseringen och den utveckling den medfört. Globaliseringen är 

världsomspännande och har bidragit till en internationell arbetsdelning och ett samhälle 

där vi inte bara påverkas av vad som sker lokalt i vår närhet utan också av det som sker 

globalt och de möjligheter och förändringar som kommit med globaliseringen. 

Globaliseringen kan också liknas vid en uttänjning av tidsrummet bland annat då vi 

idag kan förflytta oss över jordens olika delar på kort tid. Detta har en inverkan på både 

miljön och det lokala och globala samhället som står i en allt närmre relation och har 

öppnat för migrationen som vårt lokala samhälle i Sverige idag är präglat av. Vi 

individer tar del av de aktiviteter vår samtid och omgivning präglas av och således av 

de följder som kommit med globaliseringen. Giddens menar vidare att man började 

söka sin självidentitet i takt med att individualismen växte fram och som präglar det 

moderna samhället av idag. Giddens (1991) menar att traditionella kulturer innebar en 

passiv roll för individen där fokus inte låg på att finna individuella möjligheter eller att 

se på individen som unik. Den här utvecklingen kan vi se, och idag, i Sverige, kan vi i 

stor utsträckning se att individen står i fokus. 

    Självet har en utvecklingsbana och för att uppnå självutveckling krävs det av oss att 

vi är medvetna om vårt förflutna och kan ställa oss reflexiva frågor såsom vad det är 

som händer och vad har hänt hittills. Självet kan således ses som ett reflexivt projekt, 

där vi blir vad vi själva gör oss till. Självidentiteten är i behov av att skapas och ständigt 
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förändras och konstrueras i relation till vardagens olika upplevelser och erfarenheter. 

Förmågan för individen att se på sig själv genom en självidentifikation förutsätter också 

att individen har en berättelse om sitt liv. Giddens (1991) beskriver det som en 

självbiografi vilken han menar utgör självidentitetens kärna som är en historia berättad 

och tolkad av individen i fråga. Biografin bör i förlängningen medföra ett 

självförverkligande där möjligheten att ta kontroll över livet ökar och framtiden 

uppenbarar sig med alla dess valmöjligheter. 

    Vidare diskuterar Giddens dilemmat förening kontra fragmentering, med förenklade 

ord något som enar kontra något som splittrar jaget. Giddens menar att vårt moderna 

samhälle ger upphov till både förening och fragmentering. Världen och den öppenhet 

som världen präglas av idag skulle vid en första tanke kunna relateras till fragmentering 

men bidrar i praktiken till faktorer som också kan verka för förenade, exempelvis kan 

vi upprätthålla relationer på tusentals mils avstånd som är starkare än relationen med 

den individ som befinner sig ett par meter ifrån. Det tidigare lokala samhället som 

förknippades med ”samhörighet” kan likaväl finnas på global nivå idag. 

Fragmenteringen, splittringen av individens ”själv”, kan vi se i de moderna 

situationerna som vi alla präglas av mer och mer, vilket utgörs av en stor variation av 

både möten i vår vardag och i miljön runtomkring oss, vilka Giddens menar kräver ett 

anpassat beteende för varje unik situation. Självpresentationen är det som i varje 

situation individen får anpassa sig till och som får en direkt inverkan på självet. Detta 

utmynnar i påståendet att individen har lika många själv som det finns situationer av 

samspel att anpassa sig till. Samtliga nämnda faktorer är vad som skapar vår 

självidentitet och olika personlighetstyper kan således uppfatta och hantera de olika 

tänkbara situationerna på olika vis (Giddens, 1991).  

 

3.6 The marginal man 

Begreppet “The marginal man” av Stonequist (1961) används för att beskriva en person 

som av någon anledning lämnar sin omgivning och “tillhörighet” till ett socialt 

sammanhang, för ett annat, exempelvis genom migration. Det kan handla om en 

omställning från en kultur till en annan där personen i fråga hamnar “på marginalen” 

av de båda och därmed inte känner sig fullt integrerad i någon av dem. På platser där 

det finns kulturella olikheter eller motsättningar kan det också antas att det befinner sig 

personer “på marginalen”. Problem för individerna på marginalen kan uppstå i de fall 

då de olika attityderna som härrör från de skilda kulturerna är negativa, eller rent av 
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fientliga i någon mening. Att i ett sådant fall stå mittemellan kan ha sina konsekvenser 

som är problematiska och därmed upplevas på så vis. Individen som befinner sig på 

marginalen beskrivs också i texten antas ha en dubbel personlighet. Den dubbla 

personligheten och delaktigheten i de olika kulturerna kan uppfattas ha effekten att 

individen emellan dras åt två håll. Den dubbla personligheten kan likväl bidra till att 

individen kan se fördelarna med att vara en del av de olika kulturerna och ta tillvara på 

exempelvis vissa traditioner och normer från den ena kulturen och andra ifrån den andra 

kulturen. 

4 Metod 

4.1 Inledning 

Den forskningsmetod som vi arbetar med är kvalitativ metod, vilket används då syftet 

är att förstå en individs tolkning av livsvärlden och specifika delar av den. Kvalitativ 

metod är vidare också användbar då grunden för studien är kvalitativ data, som 

vanligtvis samlas in genom intervjuer och syftar till att uppnå en förståelse för 

individers uppfattning kring ett fenomen (Denscombe, 2009). Vi kommer nedan 

redogöra för hermeneutiken som är det vetenskapsteoretiska perspektiv vi använder oss 

av och sedan följer en beskrivning av hur vi har gått tillväga när det gäller val av metod, 

hur vi valt ut våra informanter och hur fältarbetet i sin helhet gått till. Metodkapitlet 

består också av en diskussion om för- och nackdelar med vårt val av metod, hur vi 

förhåller oss som forskare till vårt undersökningsområde samt vad vi ska tänka på för 

att säkerställa och höja kvalitén i studien. Kapitlet avslutas med reflektioner kring hur 

metoden slutligen har fungerat i relation till vår studie.  

4.2 Hermeneutik som vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Hermeneutiken används för att förstå och tolka ett fenomen. I vårt fall vill vi få en 

förståelse för hur det är att vara en del av, eller identifiera sig med två olika kulturer, 

och att därmed inneha två olika identiteter. Det är individers erfarenhet och tolkning av 

att befinna sig i denna situation som vi vill studera. Med stöd i hermeneutiken är 

avsikten att utifrån en teoretisk grund skapa ytterligare fördjupad förståelse kring det 

som sker och upplevs i verkligheten (Lundin, 2008). Enligt artikeln Om kvalité i 

kvalitativa studier av Staffan Larsson är det huvudsakliga syftet med hermeneutiken att 

öka förståelsen för vår samtids individer. Larsson menar att för att uppnå kvalitét i den 

hermeneutiska forskningen så bör den bidra till en ny aspekt av något område i vår 

verklighet. På samma vis som vi vill tolka och förstå ett fenomen så är vi medvetna om 
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att vi som forskare också påverkar studien genom hur vi tolkar de svar och den empiri 

vi samlar in. Det blir alltså en tolkning av en tolkning av det fenomen vi studerar. Två 

tolkningstraditioner som bör ses i relation till hermeneutiken är livsvärlden och 

förförståelsen vilka är centrala för att förstå det som studeras (Lundin, 2008). Med 

livsvärlden menas den värld vi ständigt befinner oss i och hur vi upplever det 

meningsfulla i den, det vill säga vår tolkning av världen vilken ser olika ut människor 

emellan. Livsvärlden, såsom vi tolkar den, är grunden till våra förutsättningar som styr 

vårt handlande. Exempelvis kan värderingar, normer och traditioner betraktas som 

denna grund. Vi är intresserade av att se närmare på hur individer med två identiteter 

upplever sin livsvärld och hur de tolkar världen utifrån två olika kulturer som kan skilja 

sig åt men också likna varandra. Den andra centrala aspekten Lundin (2008) diskuterar 

är förförståelsen som vi inte på något vis kan komma ifrån, vi stöter dagligen på normer 

och traditioner som vi har en uppfattning om och som varierar beroende på tid och plats. 

Det vi måste göra är att gå ifrån det subjektiva i det vi studerar för att under hand försöka 

se det objektiva. Däremot bör man enligt hermeneutiken utnyttja subjektiviteten då det 

är en del av vår vardag istället för att arbeta emot den. Vi vill se hur de respektive 

identiteterna präglar varandra i handlingar som kan stämma överens med den ena 

kulturen och traditionen men samtidigt ”gå emot” den andra traditionen eller kulturen.  

     Vad som mer kännetecknar hermeneutiken är den så kallade cirkeln. Alvesson & 

Sköldberg (2008) beskriver denna cirkel med förklaringen att det man studerar måste 

ses som både en helhet och som en helhet bestående av olika delar. Delarna måste ses 

i relation till helheten samtidigt som helheten utgörs av olika delar. Med detta synsätt 

skapar vi en ”cirkelrörelse” men i syfte att gå på djupet kring ett ämne bör vi istället se 

denna cirkel som en spiral och således växla mellan del och helhet i vår analys. I relation 

till vårt forskningsområde så definieras intervjupersonerna som ”delar” i den helhet de 

själva anser befinna sig i. Vi vill nå intervjupersonernas tolkning av både deras syn på 

den helhet de befinner sig i, deras livsvärld och vardag och hur de ser på sig själva som 

en del i denna vardag och det som sker runt omkring dem. Informationen vi söker för 

vår studie samlas således lämpligast in genom intervjuer, då vi som sagt vill fånga 

intervjupersonernas upplevelse av vardagen och livsvärlden. Utöver den information 

intervjupersonerna tillför vår studie så är också de övriga delarna, såsom teorier, 

tidigare forskning, vår roll som forskare och den förförståelse som följer oss in i arbetet 

delar i den helhet vi vill få en bild av. 
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     Vad vi kan förvänta oss av denna metod i relation till vårt forskningsområde är en 

inblick i hur individer upplever sig vara en del av två kulturer och således ha två 

identiteter. Den begränsning vi får ta i beaktning är att vi inte kommer kunna se empirin 

som representant för en hel grupp individer i ”samma” situation då upplevelsen är 

individuell. Metoden används som ett redskap i syfte att skapa bättre förståelse för vårt 

ämne och hur det kan uppfattas och uttryckas i ord.  

4.3 Förförståelse/forskarroll  

Våra roller som forskare präglas av vår förförståelse om ämnet för vår studie och också 

av hur vi väljer att förhålla oss till denna. Vår förförståelse för området skiljer sig åt då 

en av oss har egna upplevelser och erfarenheter av migration medan den andre inte har 

det. Vi har alltså olika utgångspunkter och förförståelse för de vi undersöker vilket vi 

måste ha i åtanke när vi författar intervjuguiden och hur vi agerar då vi genomfört våra 

intervjuer. Vi kommer att inta rollen där vi som forskare kompletterar varandra och 

påpekar om den ena av oss förhåller sig subjektivt till ämnet i någon situation. Vår 

strävan är att med ett objektivt förhållningssätt till ämnet agera neutralt vid intervjuerna 

för att våra intervjupersoner ska kunna utveckla sina tankar och prata fritt inom ramarna 

för ämnet. Vi vill att intervjuerna i första hand berör forskningsområdet men det ska 

finnas gott om utrymme för intervjupersonerna att utveckla tankar, upplevelser och 

lyfta fram nya aspekter kring ämnet.  

     Enligt Rosmari (1995) är det viktigt att det finns både ett utifrånperspektiv och ett 

inifrånperspektiv kring det man vill studera. Vi måste alltså ha en närhet och insyn i det 

vi studerar samtidigt som vi bör kunna hålla oss objektiva vid det tillfälle då vi samlar 

in empiri för att resultatet inte ska bli en avspegling av vår förförståelse. Det är således 

vår uppgift att komplettera varandra på ett sätt som gynnar validiteten i vår forskning. 

Hur vi gör detta kommer vi att diskutera vidare i tillvägagångssättet.  

4.4 Val av intervjuform 

Vår intervjuguide utgörs av semistrukturerade intervjufrågor då vi har ett specifikt 

område, bestående av ämnen/teman som intervjuerna ska innefatta, samtidigt som vi, 

då vi vill fånga upplevelsen kring dessa teman, har agerat flexibelt för att kunna ge 

intervjupersonerna möjlighet utveckla sina svar, även i de fall det har inneburit svar 

som sträcker sig utanför vår specifika fråga. De utvecklade svaren kan ge intressant 

information och mer innehållsrik information i relation till vår studie på ett plan som vi 

eventuellt inte fångat med våra frågor. Intervjuguiden i övrigt är strukturerad utifrån 
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den information som är relevant att samla in i relation till vårt syfte. Vi inleder med 

bakgrundsfrågor kring hur intervjupersonen och dess familj kom till Sverige för att få 

en bild av ”omställningen” och de faktum att komma till ett nytt land med en annan 

kultur som norm. Frågorna öppnar upp för svar som berör vår frågeställning genom hur 

individen påverkas av en tillhörighet till två kulturer samt vilken roll omgivningen och 

samhället spelar för individens identitet. Vidare består intervjuguiden av mer specifika 

kulturfrågor och sedan identitetsfrågor för att säkert få svar som rör de områden som 

vår studie är uppbyggd kring. Identiteten är central i vår frågeställning och så även 

kulturen i samband med identitetens utveckling. Vi avslutar sedan med frågor kring 

samhället och omgivningen och hur den påverkar identiteten eftersom människan 

ständigt befinner sig i vad som utgör vårt samhälle (sociala relationer och strukturer) 

och då vi vill få en större förståelse för vilka faktorer och på vilket sätt omgivningen 

påverkar individen.  

4.5 Urval  

Vårt urval har skett utifrån vilka personer som vi anser har möjlighet att svara på de 

frågor vi ställer, alltså de som besitter den erfarenhet som krävs för att kunna bidra med 

upplevelser om det område som undersöks. Vårt urval är begränsat till att 

intervjupersonerna ska vara bosatta i Halmstad samt ha sina “rötter” i ett annat land, 

t.ex. en annan kulturell bakgrund eller familj som invandrat till Sverige vid någon 

tidpunkt. Vi kan med grund i detta inte påstå att vårt urval har skett slumpmässigt 

eftersom vi har sökt efter intervjupersoner som är relevanta i relation till syftet med 

studien. Det här urvalet beskrivs i Denscombe (2009) som relativt vanligt med tanke på 

att intervjupersonen mer eller mindre behöver ha något att bidra med vilket inte gör det 

möjligt att helt slumpmässigt fånga ett urval. Med detta sagt har vi använt oss av ett 

subjektivt urval vilket innebär ett handplockat urval där vi sedan tidigare hade viss 

kännedom om våra intervjupersoner då vi var i behov av intervjupersoner som befinner 

sig inom de ramar vi har satt upp för vår studie och som har möjlighet att gå på djupet 

kring vårt ämne. Detta handplockade urval har sedan fått en “snöbollseffekt” där några 

intervjupersoner har lett oss vidare till fler, relevanta intervjupersoner för studien 

(Denscombe, 2009.) Med snöbollseffekt menas en intervjuperson som hänvisat till 

nästa person som också faller inom ramen för vårt ämne och därmed blivit aktuell för 

en intervju. 
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4.6 Fördelar och nackdelar med intervjuer  

Det finns flera både för- och nackdelar med vårt metodval. Då vi genomför intervjuer i 

vår undersökning är det bra att reflektera över vad som är styrkor respektive svagheter 

med intervjuer för att få en bättre bild av hur metoden präglar slutresultatet. De fördelar 

med intervjumetoden som Denscombe (2009) bland annat tar upp i sin bok är 

exempelvis det djup som går att utvinna ur intervjuerna och att man således får 

detaljerad data genom dem. Man får också genom en intervju ta del av informantens 

åsikter och vad denne väljer att förmedla samtidigt som man som forskare får ta del av 

kunskaper hos någon annan som kan vara värdefullt för studien. Vidare är intervjuer 

också ett säkrare kort när det gäller svarsfrekvensen då en tid vanligtvis är 

överenskommen. Utöver detta menar Denscombe (2009) också att man som forskare 

under en intervju har möjligheten att vara flexibel och ställa frågor undre intervjuns 

gång som kanske inte var tänkta men som tillför mer till intervjuns innehåll. Det finns 

också ett antal nackdelar med att hålla intervjuer. Dels så tar det mycket tid ett efter en 

intervju transkribera texten, det är ett tidskrävande arbete och beroende på hur många 

intervjuer som hålls är det bra att vara medveten om tidsåtgången vid detta moment. 

Något som också kan bli svårt i ett senare skede efter att intervjuer genomförts är 

dataanalysen då intervjuer inte ger några standardiserade svar som är lätta att jämföra. 

Andra nackdelar som vi eventuellt har upplevt är att inspelningen kan vara något som 

gör att informanten håller tillbaka vad de vill säga eller att man som forskare under 

intervjun får intervjupersonen att hamna i en obekväm situation vilket är möjligt då en 

del samtalsämnen kan vara känsliga. Här gäller det att vara extra vaksam på hur vi som 

forskare formulerar oss och förhåller oss till informanten under intervjuns gång. 

Bandinspelningarna och transkriberingarna har dock sina tydliga fördelar då alla 

intervjusvar blir enkla att följa och därmed undviker vi att missa viktig information. 

4.7 Tillvägagångsätt 

Vi genomförde samtliga 9 intervjuer på högskolans bibliotek i bokade grupprum. Vi 

upplevde detta som en lämplig miljö då det var ett slutet rum där respondenten fritt 

kunde prata utan att någon utomstående kunde höra. Innan vi påbörjade intervjuerna 

och startade bandinspelningen kontrollerade vi att bandinspelningen fångade upp ljudet 

på ett bra sätt. Vi småpratade lite med intervjupersonerna strax innan vi påbörjade 

intervjun för att skapa en så avslappnad atmosfär som möjligt. Inför varje intervju 

förklarade vi vad syftet med intervjun var och på vilket sätt vi håller personen i fråga 

anonym. Vidare frågade vi om intervjun fick spelas in och samtliga 9 intervjupersoner 
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samtyckte till detta. Denscombe (2009) beskriver vikten av att skapa en avslappnad 

miljö i samband med intervjuer och att det då är lämpligt att inleda en intervju med en 

eller flera enklare frågor. Vi valde därför att ställa en första övergripande fråga för att 

ge respondenten en chans att fritt berätta om sin bakgrund därefter ställde vi mer 

konkreta frågor för att få svar på det vi behövde veta. På samma sätt inledde vi övriga 

delar i vår intervjuguide med en första övergripande fråga. Under intervjuns gång hade 

vi i åtanke att som Denscombe (2009) menar ”läsa mellan raderna” i vad 

intervjupersonerna uttryckte och då vi upplevde att det fanns mer för våra 

intervjupersoner att förmedla ställde vi följdfrågor som ”på vilket sätt” och ”varför då” 

i hopp om att få djupare och mer utvecklade svar inom ämnet.  

     Tidsmässigt tog intervjuerna ca 30 minuter. Under intervjun deltog vi båda, dels då 

vi ville stötta varandra under intervjun men samtidigt av eget intresse ville båda vara 

med och lyssna på respondenterna. Då vi redan från början hade planerat att sitta ihop 

under alla intervjuer delade vi upp så att en av oss fick hålla 4 och den andra 5 

intervjuer. Med det menar vi att ställa frågorna och leda intervjun. Den andre 

antecknade och var med och ställde eventuella följdfrågor. Anteckningarna fungerade 

som ett bra verktyg för att upptäcka motsägelsefulla svar, som Denscombe (2009) 

menar bör uppmärksammas som en intressant punkt i analysen. Det är inte fel med 

motsägelsefulla svar utan det är något som kan ske då intervjun också öppnar upp för 

tankar och reflektioner vilket gör att intervjupersonens åsikter kan förändras under 

tiden. De motsägelsefulla svaren är således intressanta att analysera (Denscombe, 

2009).   

 

4.8 Analysmetod 

Vi har kategoriserat vårt resultat utifrån de likheter i svaren vi fått från våra 

intervjupersoner, samtidigt har vi beskrivit de olikheter vi funnit. I analysen har 

resultatet tolkats med hjälp av de teorier som valts och i samband med det har vi skapat 

analysteman. Vi har strukturerat analysens olika delar utifrån de valda teorierna och 

diskuterat de delarna i resultatet som har en koppling till respektive teori. Vi har sedan 

i en sammanfattande del visat hur de olika teorierna går att sätta i relation till varandra 

för att skapa en systematiserad analys av intervjumaterialet.   
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4.9 Etik/etiska aspekter  

Vetenskapsrådet har tagit fram flera etiska riktlinjer som gäller för all forskning som 

berör människor. Syftet är att skydda individen från eventuella risker med att vara en 

del av forskningen i fråga. Forskare ska vara etiska och respektera intervjupersonernas 

integritet och rättighet till frivilligt deltagande. Det är viktigt att intervjupersonerna ger 

samtycke och att de frivilligt väljer att delta i forskningen. För att säkerställa frivilligt 

deltagande har vi presenterat syftet med intervjun för informanterna och de har därefter 

haft möjligheten att tacka ja eller nej till en intervju. Forskare ska även se till att 

intervjupersonerna inte far illa på grund av medverkan i uppsatsen och skydda deras 

intressen. Vidare är det också viktigt att man som forskare arbetar på ett tydligt och 

trovärdigt sätt genom att vara uppriktig med forskningens syfte och se till att 

intervjupersonerna inte får falska förespeglingar. (Denscombe, 2009). Vi har tagit 

hänsyn till dessa principer och för att skydda individerna som deltar i vår forskning har 

vi presenterat intervjupersonernas svar anonymt i resultatet och tagit bort de delar av 

svaren som eventuellt skulle kunna identifiera våra intervjupersoner. Vidare tar 

vetenskapsrådet upp vikten av att framställa resultatet på ett sätt som stämmer överens 

med intervjupersonernas mening och resultatet ska presenteras sanningsenligt. Det gör 

vi genom att inte förvränga vad som sagts utan på ett korrekt sätt framställa våra 

intervjupersoners svar (Vr.se, 2016). 

     Ur etisk synpunkt är vi också medvetna om att våra intervjuer tar upp känsliga 

ämnen då vi talar om en individs livssituation, detta kan ha påverkat de svar vi fått och 

således också validiteten i vår insamlade empiri. Våra frågor och hur vi ställer dem i 

intervjun kan ha en inverkan på de svar vi får. Vår förhoppning är att vi har ställt 

frågorna på ett sätt och med ett bemötande som inte påverkat våra intervjupersoner 

negativt och att de upplevt att de kan öppna sig och att de endast behöver dela med sig 

av de upplevelser som de känt sig bekväma i att tala om. Vetenskapsrådet har framställt 

fyra krav för forskning vilka är samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som utgör ett skydd för individerna som 

deltar som intervjupersoner. Kortfattat innebär grundkraven att samtycke ska finnas till 

intervjun, tillräcklig information ska ha nått intervjupersonerna, de medverkande sätter 

själva villkoren för sitt deltagande samt att försök att övertala inte får ske från 

forskarens sida om det är så att intervjupersonen tar tillbaka sin vilja att delta 

(codex.vr.se, 2016). 
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4.10 Reflektion/sammanfattning 

Med hänvisning till vad vi ovan diskuterat kring hur man bör genomföra en intervju, 

med enklare inledande frågor var vår tanke att göra just detta. Vi inledde därför 

intervjun med en öppen fråga i hopp om att den skulle vara enkel att besvara, det visade 

sig dock vara en väl stor och bred fråga som tyvärr inte gynnade möjligheten att få bra 

svar. Vidare under intervjun var frågorna tydligare ställda och vi fick därför bra och 

välutvecklade svar och i övrigt fick vi svar på våra frågor och därmed relevant 

information vilket vi är nöjda med. Vi har uppmärksammat en del motsägelsefulla svar 

från några av våra respondenter och som vi beskrivit ovan inte är ovanligt utan snarare 

intressant för analysen att det finns en spänning i intervjumaterialet och det tar vi med 

oss till analyskapitlet. Vi avslutade intervjuerna med att ställa en öppen fråga där det 

var fritt för intervjupersonerna att tillägga något för att försäkra oss om att inte gå miste 

om information som intervjupersonerna vill dela med sig av. Att spela in innebär en 

risk i form av avbrott och eventuellt dålig kvalitét vid transkribering och vi var därför 

noga med placeringen under intervjuerna och att inställningarna var rätt och därför har 

vi heller inte stött på några problem med inspelningarna. Vi fick samtycke till samtliga 

inspelningar men är också medvetna om att inspelningar kan göra att 

intervjupersonerna håller tillbaka i sina svar. Slutligen med den omfattning av empiri 

vi fått och med innehållsrika svar är vår slutsats att semi-strukturerade intervjuer var 

rätt sätt för oss att samla in vår empiri på och att intervjuerna utan tvekan gav oss svar 

som kommer bidra till ett intressant resultat och en intressant analys.  

 

5 Resultat 

5.1 Inledning 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för resultat som delas upp i fyra delar. Delarna 

kommer i sin tur ha egna underavsnitt för att på bästa sätt och så tydligt som möjligt 

förmedla innehållet i den empiri vi samlat in. De olika delarna heter: Bakgrund, Kultur, 

Identitet och Omgivning. De olika delarna är baserade på vår intervjuguide som också 

innehåller samma rubriker. Vi har intervjuat 9 personer varav 5 tjejer och 4 killar, 

samtliga mellan 20-25 år gamla.  

5.2 Bakgrund 
I följande avsnitt kommer vi att presentera respondenternas svar om när de kom till 

Sverige och vilka skälen var att de lämnade hemlandet. Vi kommer även presentera vad 
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flytten till Sverige har inneburit för våra respondenter men även för deras familj. Vidare 

i det här kapitlet kommer vi att gå djupare in på hur integrationen till det svenska 

samhället och skett och hur respondenterna upplever sina familjer/föräldrars 

integration. 

5.2.1 Intervjupersonernas resa till Sverige, och integrationen i det svenska 

samhället 
Några av våra intervjupersoner kom till Sverige i tidig ålder medan andra kom i tonåren. 

En del är födda i Sverige men har föräldrar som en gång i tiden invandrade till Sverige. 

Våra intervjupersoner kommer från olika länder utanför Skandinaviens gränser och det 

svenska språket har varit främmande för de intervjupersoner som inte är födda i landet. 

Intervjupersonerna angav flera orsaker bakom flytten till Sverige. För några handlade 

det om strävan efter ett bättre liv med högre levnadsstandard och stabil ekonomi, och 

för andra i huvudsak flykt ifrån krig och oroligheter. Någon nämnde även samtliga 

faktorer som en del i varför de flyttade till Sverige. En del respondenter flydde ifrån 

sina hemländer redan innan de krig som rådde i dessa bröt ut medan andra flydde under 

kriget. Flytten till Sverige har inneburit möjligheter men även svårigheter för våra 

intervjupersoner. 

 

“Dels ekonomiska skäl, få en bättre levnadsstandard. Att få bättre jobb och så vidare, 

men också för att det var oroligheter i området. Just i ** var det inte krig då men det 

hade varit det i grannländerna i samma veva.” 

                                                                           (Respondent VI) 

 

I citatet ovan beskriver en respondent vad flytten till Sverige har inneburit för personen 

och dennes familj. Flera respondenter beskriver hur migrationen gett dem nya 

möjligheter som bättre förutsättningar till arbete och bättre ekonomi. De beskriver även 

att det har varit svårt med krav på anpassning till ett nytt samhälle med andra normer 

och värderingar. En respondent belyser svårigheten med att anpassa sig till ett nytt 

samhälle och att ha känslan av att inte veta om man är accepterad eller inte i det nya 

samhället. För de personer som är födda i Sverige har flytten inte påverkat mycket alls 

men att det varit annorlunda för föräldrarna som har fått lämna allt värdefullt i 

hemlandet. De har även beskrivit svårigheterna med språket i det nya landet som har 

begränsat föräldrarna. En annan respondent beskriver att flytten har gett personen ett 

stort ansvar för familjen och beskriver det som att gå från att vara barn i hemlandet till 
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att bli “pappa” åt sin familj i Sverige. I citatet nedan utvecklar en respondent hur det 

var att komma till Sverige med sin familj och hur livsstilen förändrades. 

 

“Jag har väl varit den som har tagit hand om min familj mest… jag fick bli lite 

pappan i familjen. Pappa är gammal. … när du har vant dig att bo i ett visst system, 

du vet hur det fungerar, du vet hur allt ska vara osv, så kommer du in i en helt ny 

kultur, vet inte om du är accepterad eller inte… aa det är väldigt stort. Det är svårt.. 

det är som vissa svenskar inte förstår.. det är en jäkla överbelastning hos oss. Det är 

inte lätt att vara här.” 

(Respondent III) 

 

Vidare bad vi våra respondenter att beskriva familjens integration i samhället och en 

del av våra intervjupersoner upplevde att familjen har integrerats i samhället då 

föräldrarna har lyckats lära sig språket, fått en utbildning och därefter också ett arbete. 

Detta upplever våra intervjupersoner som viktiga delar i integrationen. Något som 

upplevdes begränsa integrationen hos några andra intervjupersoner och deras familjer 

är situationer där familjen endast umgås med individer från den egna kulturen och inte 

umgås med eller befinner sig bland svenskar och resten av samhället i stort, inte 

återfinns på en arbetsplats eller skola och de ej pratar det svenska språket som uppfattas 

vara en viktig inträdesnyckel till att vara en del av det svenska samhället enligt våra 

respondenter. I citaten nedan beskriver en person att familjen företrädesvis umgås med 

personer från hemlandet snarare än med svenskar. 

 

“Mest skulle jag säga att det är folk från hemlandet som också har kommit hit från 

kriget, iallafall deras absolut närmsta vänner, det händer ju vissa dagar att pappa 

umgås med grannarna också som är svenskar.” 

(Respondent IX) 

 

Många exempel i vår empiri visar att familjerna företrädesvis umgås med de från 

hemlandet i allmänhet och i mindre utsträckning med svenskar och möjligheten att 

integreras i samhället beskrivs vara genom arbete, skola och språkkunskaper. Några av 

respondenterna beskriver hur föräldrarna mer och mer integreras i samhället under åren 

då de enligt en respondent med tiden lär sig hur samhället fungerar. En annan 

respondent som är född och uppvuxen i Sverige beskriver hur hela familjen blivit 
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integrerade då föräldrarna enbart pratar svenska hemma vilket beror på att föräldrarna 

kommit till Sverige i tonåren och den andra kulturella tillhörigheten har suddats bort. 

5.3 Kultur 
I det här kapitlet kommer vi att presentera respondenternas uppfattningar av vad kultur 

innebär för dem. Eftersom kultur är ett begrepp som kan tolkas på flera olika sätt är vi 

intresserade av vad begreppet innebär för våra respondenter. Vidare kommer vi att 

presentera om våra respondenter anser sig vara en del av olika kulturer och i så fall på 

vilket sätt. För att få en djupare bild av detta kommer vi att redogöra för hur 

respondenterna upplever och förhåller sig till de skilda kulturerna. Vi kommer att 

presentera vad som upplevs vara positivt och negativt med att vara en del av olika 

kulturer. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för hur de ser på sin identitet i relation 

till de kulturella tillhörigheterna. 

5.3.1 Intervjupersonernas svar kring kultur och kulturell tillhörighet. 
De flesta respondenterna förknippade kultur med traditioner, beteenden och hur man 

lever i ett samhälle. Våra intervjupersoner definierar också kultur som seder, högtider 

och sådant som de anser är speciellt för deras kultur som kan vara viss musik och mat. 

Några intervjupersoner nämnde också religion i samband med kultur medan andra inte 

upplever någon koppling till religion då de tänker på och definierar kultur.   

    Nästan alla våra respondenter upplevde att de är en del av mer än en kultur. En 

följdfråga vi ställde var på vilket sätt de upplevde detta och vi fick då olika svar. 

Gemensamt för de flesta var att de upplevde en påverkan från föräldrarnas sida när det 

gällde ”hemlandets” kultur genom att föräldrarna vill hålla kvar vid denna såsom 

normer och traditioner. En respondent berättade om upplevelsen av att stå mittemellan 

två kulturer och att det kan köra ihop sig ibland då andra tar illa upp om man säger att 

man är svensk eller utländsk. En respondent förklarade hur den lever ett “svenskt” liv 

då personen är uppväxt i Sverige men samtidigt präglas av föräldrarna som vill bevara 

hemlandets kultur. En annan beskrev hur personen fick gå emot föräldrarnas 

värderingar och den “ärvda” kulturen för att skapa sin egen väg. Trots att de flesta 

upplever att de är en del av olika kulturer har vi även fått svar från en respondent som 

inte upplever detta. 
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“Det är ju mer svensk kultur, vi firar inte så mycket den här (hemlandets) traditioner, 

det är sällan vi har kultur hemma, vi firar jul som vilken svensk som helst, påsk och 

allt sånt där.” 

(Respondent VIII) 

 

I citatet ovan beskriver en respondent att den inte upplever sig vara en del av olika 

kulturer då familjen enbart firar svenska traditioner och ingenting av hemlandets. 

Personen i fråga förklarade att det berodde på att föräldrarna kom till Sverige i 

tonårsåldern och integrerades med den svenska kulturen vilket gjorde att den andra 

kulturella tillhörigheten minskade. 

     Vi frågade respondenterna hur de förhåller sig till de skilda kulturerna och då fick 

vi liknande svar vilket var att man anpassar sig till kulturen hemma, i skolan och i 

relation till vännerna. Något mer som var gemensamt bland våra respondenter var att 

de upplevde sig vara mer som en svensk än från den andra kulturen. De beskriver hur 

de ser sig själva som svenskar och när de besöker hemlandet kategoriserades de även 

där som svenskar och inte som personer från den andra kulturen. Respondenterna 

beskriver också att samtidigt som man i hemlandet ses som svensk så uppfattas man i 

Sverige som “utländsk” i någon mening och därmed inte helt som svensk. För att få en 

djupare bild kring upplevelsen av att vara en del av olika kulturer bad vi om att få höra 

det positiva och det negativa med att vara en del av olika kulturer. Nedan följer ett citat 

från en positiv upplevelse. 

 

“Man får ta del av så mycket, jag lär mig så mycket mer, respekterar andra. 

Det blir nog lättare att förstå sig på någon annans kultur när man har två olika 

kulturer hemma själv.” 

(Respondent VII) 

       

De flesta av våra respondenter upplevde att de har förståelse för andra människor och 

andra kulturer men även för de invandrare som kommer till Sverige idag. En respondent 

beskrev att man lär sig att acceptera och respektera andra och kan se saker ur olika 

synvinklar. På ett liknande sätt beskrev en annan respondent hur mycket man lär sig när 

man får vara del av olika kulturer och därefter kunna välja var man själv står och vilken 

person man vill bli. När vi sedan kom in på de negativa sidorna valde några av våra 
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intervjupersoner att utveckla detta och nedan följer ett citat från en respondent som 

beskriver svårigheterna med att vara en del av olika kulturer. 

 

“Det är inte det att vara en del av olika kulturer, men jag känner att det är jobbigt om 

inte de andra är det. Mina föräldrar som inte kan förstå och acceptera att nu är vi i 

Sverige… Jag kan inte åka till Dubai och gå med bikini på stan. Asså, man måste 

förstå. Det handlar om respekt, det är det som har varit jobbigt med mina föräldrar… 

Vi kommer inte kunna va som de vill, eller som de har tänkt.” 

  

                      (Respondent V) 

 

I citatet ovan beskriver en respondent svårigheter med att få föräldrarna att förstå att de 

nu lever i Sverige och därmed med Sveriges normer där personen gör en jämförelse 

med en vistelse från Dubai. Vidare beskriver en annan respondent hur det kan tyckas 

vara svårt att leva upp till föräldrarnas önskan och förväntningar. I citatet nedan 

beskriver en annan respondent hur det upplevs vara svårt att leva upp till andra 

människors förväntningar med samma kulturella tillhörighet som därför förväntar sig 

att individen ska bete sig på ett visst sätt. 

“Du ser ju att det är där kulturen kommer in, för honom är det en självklarhet att om 

jag är ** och han är ** så ska jag prata **. Annars är jag respektlös. Men för mig? 

nej jag är inte anställd som en tolk, jag vill inte tolka. Jag kommer hit och gör mitt 

jobb professionellt.“ 

           

         (Respondent III) 

 

Citatet ovan handlar om en person som träffar på individer från samma ursprung på sin 

arbetsplats där de personerna förväntar sig hjälp och att vår respondent ska prata det 

gemensamma språket vilket vår respondent helst inte vill göra. Respondenten belyser 

svårigheterna med detta och beskriver hur det leder till att man inte får vara den man 

vill vara. 

     Vidare berättar en annan person att det kan upplevas svårt att veta var man passar in 

då den ena kulturen inte tycker det är okej att man är en del av den andra kulturen. 

Fortsättningsvis beskriver någon att personen inte fullt ut kan känna tillhörighet till en 
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viss kultur och att andra människor ibland inte förstår ens ursprung och att man är på 

ett annat sätt på grund av sina rötter. Ytterligare en respondent beskriver hur personen 

kan upplevas bli nedtryckt i det svenska samhället på grund av att denne kommer från 

ett annat land. Samtidigt beskriver en annan respondent att personen inte alls kan känna 

någon negativ effekt av att vara en del av olika kulturer. 

     De nio intervjupersonerna uttrycker olika erfarenheter av hur identiteten påverkas i 

relation till kulturell tillhörighet. De beskriver hur de upplever att de har en mixad 

identitet, en blandad identitet där båda kulturella tillhörigheter påverkar dem och där 

man kan identifiera sig med båda. En respondent beskriver hur de olika identiteterna 

plockas fram beroende på vilka man umgås med och vilken kulturell tillhörighet 

umgänget har. Vidare beskriver några också hur det upplevs vara svårt att hitta sin 

identitet och att man därför inte alltid känner att man vet vem man är. I citatet nedan 

följer ett annat exempel på hur en respondent valt att uttrycka det.   

 

“Jag själv skulle väl säga att min identitet riktar sig mer åt hur svenskar kanske 

skulle bete sig… men sen såklart så kan jag ju även identifiera mig åt andra hållet… 

när jag umgås med mina vänner som är från mitt hemland så brukar vi alltid börja 

med att prata vårt språk och lyssna på vår musik… ta del av de identiteter man har 

där… man anpassar sig väldigt mycket efter den omkrets man är med…” 

 

         (Respondent IX) 

 

De uttrycker känslan av att dras åt olika håll då de befinner sig mittemellan (olika 

kulturer) som vi tidigare också nämnt. I citatet ovan utvecklar respondenten hur 

personens identitet riktar sig mer mot den svenska tillhörigheten men samtidigt kan 

identifiera sig med den andra tillhörigheten när personen umgås med individer från 

hemlandet. En annan intervjuperson upplever att han/hon känner en styrka i att kunna 

plocka olika delar av de kulturella tillhörigheterna och på så vis utveckla sin egen 

identitet ur detta. 

5.4 Identitet 
I det här kapitlet kommer vi att presentera respondenternas tolkning av vad identitet 

innebär. Då begreppet “identitet” är brett och kan tolkas på olika sätt är vi intresserade 

av att närmre undersöka hur intervjupersonerna definierar identitet och deras syn på 
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det. Vidare kommer vi att presentera upplevelsen av identitet och om våra respondenter 

upplever att de har mer än bara en identitet. Av de personer som upplever detta kommer 

vi att presentera hur de förhåller sig till de olika identiteterna. För att få en djupare bild 

av intervjupersonernas upplevelse av identiteten kommer vi också presentera hur 

intervjupersonerna anser att identiteten har förändrats över tid i relation till olika 

tidpunkter i livet. 

5.4.1 Intervjupersonernas svar kring synen på identitet. 
Samtliga respondenter förknippade identitet med vem man är och hur man uppfattar sig 

själv. Några respondenter utvecklade detta och beskrev identitet som värderingar, 

åsikter, tankesätt, hur man uttrycker sig och vilket synsätt man har på saker och ting. 

En annan respondent utvecklade begreppet identitet som vad som spelat roll i livet och 

hur man skapat en identitet utifrån det. Vidare utvecklade några andra respondenter att 

identitet handlade om vart man kommer ifrån, hur man ser ut, vilken personlighet och 

vilka intressen man har. 

     Intervjupersoner hade olika uppfattningar om huruvida de har en eller flera 

identiteter. Några beskrev att de upplever att de bara har en identitet och att de försöker 

vara samma person oavsett. En annan beskriver att man har en identitet men att man då 

måste plocka fram olika delar av identiteten i olika sammanhang. 

 

“... du är olika. Du är en med familjen, en med vännerna… du skämtar på olika sätt 

och om olika saker… när familjen får gäster, då måste man verkligen vara den som 

inte bott i Sverige så länge… visa att du är väluppfostrad. Men jag kan väl släppa 

loss ibland när jag är med mina vänner.” 

                (Respondent III) 

 

Flera av våra respondenter upplever att de har mer än en identitet och att man måste 

plocka fram de olika identiteterna beroende på situation och umgänge. I citatet ovan 

utvecklar en respondent att olika delar av identiteten plockas fram beroende på vilka 

man träffar. Hur individen sedan förhåller sig till de olika identiteterna beskrivs genom 

att man anpassar sig till hur olika umgängen fungerar. En respondent uttrycker att man 

ändrar sitt sätt att prata och använder språket på ett visst vis när man är med vänner från 

samma “bakgrund”. En annan respondent beskriver hur vissa beteenden är accepterade 

i en viss omgivning men inte i en annan, att man behöver vara på ett sätt som svensk 
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och på ett annat sätt i relation till den andra tillhörigheten. Intervjupersonen som 

uttrycker det här beskriver också hur man mitt i detta ändå är sig själv och att påverkan 

var större innan man “lärde känna sig själv” men att man nu inte längre bryr sig om vad 

folk tycker om en. 

    Samtliga respondenter har på olika sätt beskrivit hur identiteten har förändrats i 

relation till olika tidpunkter i deras liv. Några respondenter beskriver hur identiteten 

förändrades och för några även stärktes i samband med skolan där umgänget har spelat 

roll och där de mognade med åldern. En respondent beskriver också hur arbetet har 

förändrat identiteten då personen i fråga börjat ta mer ansvar. En annan respondent 

förklarar hur identiteten har förändrats från att ha umgåtts med personer man växt upp 

med som kommer från samma land till att flytta till en annan plats och bara umgås med 

svenskar. Personen belyser att integration spelar roll för identiteten och utvecklingen 

av den. Nedan följer ett citat där respondenten belyser språket som en viktig faktor för 

integrationen. 

 

“Jag levde på ett sätt i mitt hemland, och lever på ett helt annat sätt när jag kom till 

Sverige... Jag är den som kommer in i systemet snabbast och börjar jobba... Språket 

är A och O. Har du språket så får du nyckeln till allt… ” 

           

           (Respondent III) 

 

I citatet ovan beskriver en respondent hur flytten till Sverige har förändrat identiteten 

då personen har fått ta ett större ansvar och integrerades snabbare i samhället än övriga 

i familjen. Personen poängterar att språket är viktigt och att det är nyckeln till allting. 

Vidare beskriver en annan respondent hur det var att komma till Sverige och att 

personen varit tillbakadragen på grund av brist på språkkunskaper men i takt med 

utvecklingen av språket påverkades även identiteten. 

5.5 Omgivning 
I denna del kommer vi presentera intervjupersonernas berättelser om hur omgivningen 

har påverkat deras identitet. Vi kommer att redogöra för den roll de upplever att 

omgivningen spelar för identiteten och på vilket sätt omgivningen påverkar att de har 

en eventuellt “dubbel” identitet, om det är så att de upplever att de har mer än en 

identitet. 
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5.5.1 Intervjupersonernas svar kring omgivningen och dess betydelse för dem. 

Våra intervjupersoner har beskrivit hur omgivningen har påverkat dem och hur de blivit 

formade av den. En respondent upplever att man måste bete sig på ett visst sätt beroende 

på vilken grupp man är med i för att man ska passa in i gruppen. En respondent menar 

att språket påverkar i vilken mån man kan vara en del av samhället i stort och ha kontakt 

med omgivningen. En av respondenterna lyfte också fram ett exempel på hur man i 

omgivningen, på sin arbetsplats i detta fall, har dolt sin identitet då det pågått 

diskussioner kring den kultur denna intervjuperson är en del av. Våra respondenter har 

delat med sig av exempel på tillfällen där de anser att omgivningen har haft eller har en 

påverkan på dem. I det följande citatet nedan lyfter vi ett exempel på ett sådant tillfälle. 

 

“... Innan jag började skolan, klädde jag mig normalt, sportig kille. Kunde gå i 

träningsbyxor o så. Och det har jag inte gjort nu på fyra år. Det är så när man träffar 

sådana personer som klär sig på ett visst sätt och man själv börjar klä sig på det 

sättet för att bli accepterad.” 

(Respondent VI) 

 

I citaten beskriver respondenten hur den egna klädstilen förändrades mycket på grund 

av umgänget i skolan, från att vara sportklädd med avslappnad stil till att istället klä sig 

i skjorta och liknande eftersom omgivningen som då var det huvudsakliga umgänget 

gjorde likadant. En annan respondent berättade hur omgivningen hade förutfattade 

meningar om “invandrare”. Intervjupersonen beskriver hur han/hon arbetade och fick 

kommentaren att “du är inte som alla andra”. Personen berättade att han/hon upplever 

sig som en svensk men fick ställa sig i försvar och känna sig som en invandrare i det 

här fallet. Flera exempel handlade om hur omgivningen kan dra slutsatser om individer 

som ofta kan bli felaktiga. I ett annat exempel berättade en respondent att denne som 

har ett svenskt förnamn och blå ögon uppfattades som svensk av omgivningen och 

betraktas därefter, tills de på arbetet fick se efternamnet som inte är typiskt svenskt. I 

ett sista exempel berättar en annan respondent att denne var ute på stan en kväll i 

Sverige då någon från samma “kultur” ifrågasätter om personen “verkligen får vara 

ute”, vilket vår intervjuperson menar har med kulturell tillhörighet att göra. Den andre 

har då dragit slutsatser på grund av tillhörighet när denne fick veta vilket land han/hon 

var ifrån. 
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5.5.2 Omgivningens tolkning av individen och betydelsen för identiteten för 

intervjupersonerna 
Intervjupersonerna beskriver på olika sätt hur de tror att omgivningen tolkar dem i 

relation till kulturell tillhörighet. Flera respondenter lyfter fram att deras namn spelar 

roll för hur omgivningen ser på dem som individer. Några respondenter upplever att 

omgivningen tolkar dem som en svensk medan andra berättar hur omgivningen 

förväntar sig en brytning i uttalandet då intervjupersonerna har utländska namn.  

 

“De blir förvånade trots att de inte hört mig prata innan. De utgår ifrån att man pratar 

på ett visst sätt och beter sig på ett sätt. Så jag tror absolut att de på något sätt har 

några… åsikter, eller att de sätter en i ett visst fack. Någon sorts bedömning.” 

  (Respondent VII) 

 

I citatet ovan berättar en respondent om upplevelsen att bli kategoriserad i ett fack där 

man förväntas att bete sig på ett visst sätt. På liknande sätt berättar andra respondenterna 

hur omgivningen fixerar sig vid namnet och frågar efter kulturell tillhörighet. 

     En annan respondent beskrev hur personer från samma land kunde tolka 

henne/honom som försvenskad och en annan beskriver hur omgivningen kan påpeka 

när personen gör någonting som betraktas som osvenskt. Respondenten menar att det 

inte behöver vara något dåligt utan att det noteras av omgivningen. 

     Våra intervjupersoner uttrycker i hög grad att omgivningen spelar roll för 

identiteten. Det kan till exempel handla om vad som är lämpligt att säga/prata om med 

vissa personer och grupper. Några respondenter har beskrivit hur de i skolan pratar mer 

om framtiden och det de egentligen vill prata om, medan hemma med kompisarna som 

inte är utbildade talas det mer om bland annat bilar. Personerna i omgivningen spelar 

alltså en roll för vilka samtalsämnen man kan prata om. En annan beskriver hur man i 

omgivningen vill vara accepterad och hur man därför anpassar sig till dem runt 

omkring. Ytterligare en respondent menar att man lär sig mycket av andra i 

omgivningen och därför har den betydelse. En av våra respondenter lyfter möjligheten 

att välja umgänge, och att man kan se vilka individer som ger bra/dåligt inflytande på 

en, och därför kan skala bort det negativa. Vi har också en respondent som menar att 

omgivningen inte påverkar identiteten direkt men att det ändå på något vis kan ses som 

en långsam process av förändringar i identiteten men på ett sätt och i en takt som man 

inte tänker på. 
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Syftet med analysen är att få en fördjupad förståelse för intervjupersonernas 

upplevelser genom ett sociologiskt perspektiv. Teorierna används för att tolka vår 

empiri. 

6.2 Gemeinschaft och Gesellschaft och kulturers påverkan 

I detta avsnitt använder vi Tönnies begreppspar “Gemeinschaft/Gesellschaft” för att 

tolka intervjumaterialet vilka kan användas för att förstå olika kulturella tillhörigheter 

genom att de beskriver relationen mellan tradition och modernitet. 

     Kulturen, som våra intervjupersoner i huvudsak definierar som traditioner, seder, 

gemensamma normer och beteenden, utgör grunden för ett sätt att se på Gemeinschaft. 

Det finns i traditioner, normer och beteenden något som enar individerna och som 

upplevs som en gemenskap och tillhörighet. Intervjupersonerna beskriver bland annat 

att de med sin bakgrund i en annan kulturell tillhörighet gör att de företrädesvis umgås 

med individer från samma land. Umgänget utmärks av Gemeinschaft som bygger på de 

relationer som härrör från samhörighet och lika tillhörighet. Som Tönnies beskriver 

“community relations” är det en beskrivning av ett samhälle där plats har betydelse som 

gör att individer upplevs som enade beroende på vilken plats de kommer ifrån. Det 

Gemeinschaft som enar individer med samma “ursprung” är inte nödvändigtvis 

begränsat till ursprunget och eftersom intervjupersonerna i de flesta fall levt en längre 

tid i Sverige så finns det också faktorer och relationer som förenar dem med det svenska 

samhället, och de kan således uppleva Gemeinschaft med både de “nya” och “gamla” 

tillhörigheterna. Språk är en annan aspekt av Gemeinschaft. Flera av våra 

intervjupersoner lyfter fram på språket som en viktig faktor för social gemenskap och 

känslan av tillhörighet vilket ytterligare förstärker känslan av Gemeinschaft till de 

individer som har samma ursprung som individen själv och som talar samma språk. Det 

faktum, som intervjupersonerna också beskriver, att man i ett nytt samhälle inte kan det 

“nya språket” gör att man i större utsträckning känner och upplever gemenskap med de 

som talar samma språk då man kan kommunicera på ett enkelt sätt och att man har 

kunskap och erfarenhet av samma kultur och normer som utgör en välbekant 

gemenskap. På samma sätt är det svenska språket i Sverige en ingång till att uppleva 

Gemeinschaft och känna samhörighet med det övriga samhället och språket kan därmed 

ses som ett enande verktyg. 
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     Som nämnts i teorikapitlet finns det inget rent Gemeinschaft även om våra 

intervjupersoner har gett svar som går att koppla samman med gemenskap och 

samhörighet. Såsom våra intervjupersoner beskriver att de själva och deras 

föräldrar/familj känner samhörighet med personer från samma land så kan vi se att 

Gemeinschaft-känslan till viss del utgör en Gesellschaft-relation då individerna som 

dras till varandra inte nödvändigtvis känner varandra på ett personligt plan sedan 

tidigare utan av andra anledningar tar upp kontakten med varandra i hopp om att finna 

“Gemeinschaft”. Det kan också vara så att individen i hopp om att etablera 

Gemeinschaft i relationen med en annan människa har en utgångspunkt i att det skapar 

“egen vinning” för individen, att man ser sin egen personliga vinning i att omvandla en 

Gesellschaft-relation till en Gemeinschaft-relation där man förväntar sig något av den 

andre personen. Detta har vi i vår empiri fått ett tydligt exempel på från en av våra 

intervjupersoner som beskriver hur denne i sitt yrke stöter på förväntningar från 

personer från samma land med samma kultur där de vill bli bemötta på ett visst sätt för 

att de kommer från samma land. Exempelvis genom att de förväntar sig att trots att de 

befinner sig i Sverige och gör sitt jobb, på samma sätt som övriga på arbetsplatsen och 

talar svenska, alternativt engelska ska de tilltalas på det “egna” språket då de har språket 

gemensamt. Vi kan tolka denna situation som att individerna i fråga vill utnyttja att det 

finns ett språk som enar dem i en egentlig Gesellschaft-situation där parterna inte 

känner varandra på något annat plan än att de båda befinner sig på samma ställe vid just 

den tidpunkten för händelsen.  

     En annan typ av Gemeinschaft som varje enskild individ bär med sig är de 

familjeband som skapas och förenar människor redan vid födseln. Inom familjen finns 

det en viss ordning som Tönnies beskriver som en balanserad maktrelation. Föräldrar 

bidrar i huvudsak med kärlek och omtanke och agerar vägledande i många situationer 

vilket medför dels en beroendeställning till föräldrarna för barnen i familjen men också 

en respekt och någon att se upp till och följa. I förlängningen bidrar detta till en 

maktrelation som utan att de nödvändigtvis är medvetna om den påverkar dem. Flera 

av våra intervjupersoner har uttryckt att föräldrarna kämpar för att hålla fast vid den 

gamla kulturen och att de fortfarande följer de normer som de är uppväxta med. 

Intervjupersonerna beskriver att de blir påverkade av detta samtidigt som de flesta 

befinner sig i vad Tönnies kallar ”separationen som följer”. “Separationen” påverkar 

inte den starka koppling som kan liknas vid Gemeinschaft i grunden men den ger 

utrymme för individen att agera i Gesellschaft och stå på egna ben och som våra 
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intervjupersoner uttrycker; gå sin egen väg i livet. I skärningspunkten mellan att som 

barn vara beroende av föräldrar gentemot att välja sin egen väg och “bryta sig loss” 

finns en intressant och komplex relation mellan Gemeinschaft och Gesellschaft.  

     Ovan har vi diskuterat Gemeinschaft och Gesellschaft som härrör från det 

land/kultur man som individ kommer ifrån, eller där familjen har sitt ursprung, samt 

Gemeinschaft och Gesellschaft i familjen och familjerelationerna. Vidare vill vi därför 

diskutera vad som sker och hur man kan använda de båda begreppen i samband med 

hur intervjupersonerna beskriver flytten till Sverige och det faktum att de befinner sig 

i ett nytt land med andra normer som är olik deras “ursprung”. Vi får uppfattningen att 

flytten till Sverige för våra intervjupersoner bidrar till att de vill hitta sin egen väg i 

livet och tänker och agerar utifrån Gesellschaft. Det finns tillfällen att kunna handla på 

ett sätt som är präglat av Gesellschaft genom en möjlighet att välja sin väg och vem 

man vill vara. Tönnies beskriver Gesellschaft som ett taktiskt tänkande med ett 

målinriktat syfte, vilket vi menar kan liknas de val några av intervjupersonerna tagit då 

de har valt att utbilda sig vilket är en “plan” inför framtiden. Individerna har en trygghet 

i den familjära formen av Gemeinschaft men samtidigt ser vi hur intervjupersonerna 

skapar Gemeinschaft i det “nya” samhället (som i de flesta fall är de samhälle våra 

intervjupersoner växt upp i) genom exempelvis studier där man kan uppleva 

Gemeinschaft och en typ av samhörighet med de personer som jämsides med en själv 

går en likande väg med samma mål i sikte. Skolan är ett tydligt exempel på detta då 

intervjupersonerna bland annat beskriver hur de väljer sitt umgänge i det svenska 

samhället och i skolan beroende på vad planen inför framtiden är. De beskriver hur de 

lätt “drar sig till” svenskar i de fall de finner en samhörighet i att sträva efter framgång 

i det moderna svenska samhället som utmärks av Gesellschaft samtidigt som de flesta 

intervjupersoner också beskriver hur de håller fast vid umgänge med dem från den egna 

kulturen då de upplever en gemenskap och känner samhörighet/likheter med dem som 

vi ser som en “Gemeinschaft-känsla”. Deras sociala vardag är därmed en mix av 

Gemeinschaft och Gesellschaft när det gäller ett utvalt umgänge för “egen vinning” 

som kan uppfattas som Gesellschaft men också kan vara en typ av Gemeinschaft då 

man i situationen känner en samhörighet och en tillhörighet till det umgänge man har 

då man exempelvis delar liknande tankar, åsikter och mål. Våra intervjupersoner 

beskriver detta som att de umgås med olika “grupper” som de på något vis känner 

samhörighet med och de exempel våra intervjupersoner lyfter är bl.a. skolan, 

arbetsplatsen och umgänget hemma. 
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6.3 Jaget: i relation till omgivning och kultur 

I detta avsnitt tolkar och beskriver vi hur intervjupersonerna påverkas av omgivningen 

och samspelar med andra människor. För att göra detta använder vi Meads begrepp I & 

Me och jaget då vi tolkar empirin ur ett mikroperspektiv.  

     Jaget kan liknas vid den process i det sociala livet som resulterar i de egenskaper 

och den personlighet som kännetecknar oss individer. Jaget utvecklas i relation till 

andra genom olika händelser och hur vi regerar på dessa samt hur vi förhåller oss till 

och svarar på dessa händelser och situationer. Intervjupersonerna har delat med sig av 

sina upplevelser av förändringar i sina liv och hur olika faktorer har påverkat dem själva 

och deras identitet. Vi kan dra paralleller till hur olika faktorer såsom kultur och 

omgivning och den generaliserade andre ständigt påverkar våra intervjupersoner och 

på så vis också hur de själva ser på sitt “Me” vilket genererar en handling genom “I”. 

De personer, som Mead benämner den generaliserade andre som har en påverkan på 

individen i fråga ser vi som de personer våra intervjupersoner beskriver när de talar om 

hur olika grupper eller enskilda personer påverkar dem. Det kan handla om personer 

från samma kultur som har förväntningar på individen i fråga eller också personer från 

den “svenska” kulturen och det svenska samhället som har andra förväntningar och här 

kan det i förlängningen uppstå motsättningar där individen måste avgöra vilken person 

som får inflytande i vilken situation. Man kan således få “intryck” och känna av olika 

attityder från olika individer i ens omgivning på samma gång där man upplever sig 

hamna mittemellan. Det här har vi fått exempel på i vår empiri där några 

intervjupersoner lyfter hur de präglas av olika “attityder” och de således kan stå 

mittemellan och känna att de inte vet vilket handlande som är accepterat och inte 

accepterat. Hur de sedan kommer att handla blir individens svar på de intryck som ges 

och är ett handlande som sker utifrån “Me”. Våra intervjupersoner beskriver hur de 

anpassar sig mycket i olika situationer där de tydligt beskriver att det beror på vilka 

individer de umgås med eller vilken grupp med människor de befinner sig i. Det menar 

vi är hur “I”, d.v.s. handlandet, är ett svar på de intryck den generaliserade andre ger. 

Den generaliserade andre är således olika personer i olika situationer. Det är utifrån de 

generaliserade andres intryck, såsom individen uppfattar intrycken, som individen 

kommer se på sitt “Me”, på sin egen identitet och det är den uppfattningen som “I” 

svarar på. Detta menar vi är en förklaring till varför intervjupersonerna kan uppleva sig 

ha olika identiteter eftersom de beskriver att de “olika” identiteterna faktiskt tar sig i 

uttryck i olika situationer och i olika umgängen. För att förtydliga har en intervjuperson 
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uttryckt hur man ändrar sitt sätt att prata då man vistas i en omgivning med personer 

från samma ursprung gentemot hur man beter sig med exempelvis svenskar. Hur 

omgivningen uppfattar individen i fråga och hur individen tar in de intryck från andra 

påverkar handlingarna i “I” som i sin tur skapar jaget på så vis att vi senare kommer 

betrakta oss själva och vårt “Me” utifrån hur vi har agerat i “I”. Detta anser vi också 

kan vara förklaringen till varför en intervjuperson uttrycker förvirring och osäkerhet 

kring sin identitet och upplever sig ha en som han/hon kallar det, “mixad” identitet.  

     Jaget är något som i takt med uppväxten och relationer mellan människor och 

samhället hela tiden utvecklas och påverkas. Intervjupersonerna nämner dels 

förändringen av det egna jaget och de försöker samtidigt ge en bild av deras upplevelse 

av familjen/föräldrarnas inflytande över “jaget”. Jaget och hur individer förhåller sig 

till andra människor i samhället är något som dels utvecklas i leken och senare också i 

spelet för barnet. Flera av våra intervjupersoner har befunnit sig i Sverige under 

uppväxten då den mest betydande utvecklingen av jaget och således också samspelet 

genom de sociala relationerna i vardagen har skett. Föräldrarna till intervjupersonerna 

har kommit till Sverige vid en annan tidpunkt och ålder och deras uppväxt har skett i 

“hemlandet” och är präglat av en annan kultur. Hur samhället påverkar jaget blir tydligt 

då intervjupersonerna beskriver dels svårigheter för föräldrarna att anpassa sig och 

integreras i det svenska samhället och hur denna anpassning tar mycket längre tid, vilket 

de uppfattar har en inverkan på deras föräldrars process av ”jaget”. Intervjupersonerna 

menar att språket har stor betydelse och påverkar exempelvis möjligheterna till 

kommunikation och att uttrycka sig och samspela. Som vi tidigare nämnt är det de 

intryck och attityder man som individ tar emot från övriga runtomkring som bidrar till 

en bild av “Me” och ett handlande “I” vilket förutsätter att man som individ förstår 

intrycken och kan ta dem till sig. Med detta sagt kan vi se att intervjupersonerna 

upplever att de har lättare att förstå och integreras i det svenska samhället som de 

beskriver det än om de jämför med sina föräldrar för vilka denna process i de flesta 

exempel tar längre tid. En intervjuperson har beskrivit hur både personen själv och 

dennes föräldrar är integrerade i samhället och upplever inte någon som helst 

begränsning när det gäller anpassning till det svenska samhället. Skillnaden mellan 

denna intervjuperson och övriga intervjupersoner är att denna intervjupersons föräldrar 

själva kommit till Sverige i tidig ålder vilket betyder att de i större utsträckning tagit 

del av den uppväxt fas som är präglad av både “lek och spel” vilket de övriga inte har. 

Det här menar vi belyser vikten av de faktorer som har betydelse för utvecklingen av 
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jaget såsom det omgivande samhället och de generaliserade andre som vi ständigt 

befinner oss i en relation till. Vi vill visa hur olika samhällen med sina särskilda normer 

och sociala strukturer har en direkt påverkan på jaget eftersom det är i samspelet med 

den generaliserade andre som vi ser oss själva som individer och utvecklar vår identitet.  

6.4 Självidentitet: Att skapa en självbiografi 

I detta avsnitt diskuterar vi hur intervjupersonerna har uttryckt sina tankar om 

identiteten, och hur det går att se i relation till Giddens begrepp självidentitet. Vi vill få 

en bild av denna process som en väsentlig del i skapandet av identiteten och hur 

identiteten uttrycks i ord.  

     Självidentiteten är den tolkning individen gör av sig själv och den egna 

livssituationen. Våra intervjupersoner har delat med sig av en vad man skulle kunna 

kalla livsberättelse som åtminstone berört vissa delar av informantens egen erfarenhet 

och således den egna tolkningen av erfarenheten fram tills vid intervjutillfället. Detta i 

sig är ett sätt att tänka reflexivt kring sitt liv och sina erfarenheter. Våra intervjuer kan 

betraktas som en del i den process kring självet som varje individ erfar på olika vis 

genom att skapa det som Giddens kallar självbiografi, i någon mening.  

     Flera av våra intervjupersoner har beskrivit att de i olika situationer inte vet hur de 

ska bete sig eller upplever att de måste anpassa sig till olika umgängen eller sociala 

sammanhang. Att man som individ funderar över sådana frågor som hur man ska handla 

i en situation, eller vem man bör vara, är en del av “självets bana” och dessa frågor som 

vi alla ställer oss besvarar vi också genom vårt sätt att i nästa steg agera. 

Intervjupersonerna har beskrivit detta hur de i en situation där föräldrarna önskar ett 

visst handlande av dem ändå valt att gå sin egen väg. Enligt Giddens kan vi se denna 

förmåga att “bryta sig loss” och ta egna initiativ som en del i att vara medveten om sin 

livssituation vilket i förlängningen bidrar till att man som individ också tar kontroll och 

handlar enligt sina egna önskemål kring framtiden och således har styrkan att fatta egna 

beslut. Många av våra intervjupersoner har förklarat hur de väljer att anpassa sitt 

beteende till olika “grupper”. Främst har de beskrivit att olika grupper är präglade av 

olika kulturer men det kan också handla om hur man anpassar sig till arbetskollegor på 

ett annat sätt än till vännerna eller familjen. Det här kan vi koppla samman med dels 

globaliseringen, och migrationen som är en del av denna, där olika kulturer möts på en 

och samma plats. Globalisering och mångkultur innebär enligt Giddens att vi stöter på 

flera olika tänkbara situationer som alla kräver att vi kan anpassa oss och finna ett 



 

 37 

lämpligt beteende för varje unik situation. Intervjupersonerna upplever att det finns ett 

behov av anpassning då de reflekterar över olika situationer i livet som kan se olika ut 

beroende på umgänget. Hur de i nästa steg väljer att agera i de olika situationerna 

grundar sig i personligheten hos individen i fråga då alla individer är präglade av 

tidigare erfarenhet och uppfattar och agerar i olika situationer och på olika vis. Några 

intervjupersoner menar att de inte anpassar sig till vissa normer, och några personer 

menar att de absolut behöver anpassa sig och vara olika versioner av “självet”. En del 

intervjupersoner uttrycker att de har svårt att hitta sig själva och sin egen väg i livet och 

således sin identitet då de påverkas av olika normer och värderingar medan andra 

intervjupersoner menar att de hanterar samma typ av situation genom att fatta egna 

beslut och välja sin egen väg och att familjen, vännerna och samhället får acceptera 

detta. Vi ser alltså olika sätt att uppfatta och hantera olika typer av situationer beroende 

på individens personlighet och självidentifikation. När en intervjuperson beskriver hur 

de har gått sin egen väg och gått emot en del av omgivningen och deras påtryckningar 

vill vi uppfatta det som att individerna genom reflexivt tänkande kring sin situation har 

skapat en form av självförverkligande där framtiden uppenbarar sig som full av val och 

möjligheter vilket medför ett aktivt agerande för individen i nästa steg. Detta är en del 

av den process och skapande av identitet som alla individer står inför och det som i 

förlängningen skapar vilka vi är, hur vi uppfattar självet, och hur andra ser på oss som 

individer i ett socialt sammanhang.  

 

6.5 The marginal man: dubbla identiteter 

Ett begrepp för att beskriva en person som genom olika kulturella tillhörigheter hamnar 

på marginalen är “The marginal man”. Begreppet innebär att individen i fråga hamnar 

på marginalen i relation till båda tillhörigheterna och vi kan se i flera av våra intervjuer 

att det uttrycks osäkerhet kring den egna identiteten och att individen inte riktigt vet 

vem den är. En av intervjupersonerna beskriver att andra människor inte accepterar 

denne för att vara fullt “medlem” i varken den ena eller den andra kulturen. “The 

marginal man” är också en benämning för att individen i fråga har dubbla 

personligheter och pendlar mellan två olika kulturer och upplever motsättningar mellan 

dessa. Å andra sidan beskriver också några intervjupersoner hur de aktivt väljer att ta 

del av vad de anser är positivt med de olika kulturerna och ”plockar” det bästa av dem 

båda. De beskriver också hur de upplever att de får en bättre förståelse för individer 
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från de båda kulturerna och fördelen med att man förstår beteenden och de drag som 

kännetecknar olika kulturer vilket vidare skapar acceptans för att individer är olika.  

 

6.6 Reflektion 

Vi har analyserat hur tillhörigheten till olika kulturer påverkar identiteten utifrån 

sociologiska teorier på makro- och mikronivå. Vi har visat hur begreppen Gemeinschaft 

och Gesellschaft kan tillämpas för att förstå intervjupersonerna på makronivå genom 

begreppet kultur och på mikronivå genom de konkreta samspel med andra människor 

de erfarit. Tolkningen på mikronivå utgår också från begreppen Me & I, hur individen 

agerar i olika situationer och självidentitet, hur individen reflekterar över den egna 

livssituationen. Hur “Me” skapas och uppfattas påverkas i stor utsträckning av grupper 

i samhället som i sin tur kan bära på olika åsikter genom en global skillnad, olika länder 

och kulturer emellan. Samspelets struktur står således i direkt relation till lokala och 

individuella uppfattningar och tankar som resulterar i handlingar. 

     De motsägelsefulla svar som visat sig i några av intervjuerna menar vi har ett 

samband med den process självidentiteten genomgår. Det reflexiva tänkandet som 

övergår i självmedvetenhet bidrar i förlängningen till mer insikt om den egna tillvaron 

och de tidigare erfarenheterna som senare också gör att individen tänker annorlunda 

och kan ändra åsikter. Med motsägelsefulla svar menar vi exempelvis när en av våra 

intervjupersoner beskriver hur han/hon inte upplever sig påverkas av mer än en kultur 

men längre fram i intervjun faktiskt återger exempel som visar på att det finns en viss 

påverkan då intervjupersonen kan reflektera kring just en sådan fråga. En 

intervjuperson beskriver hur denne känner sig mer som svensk men senare också att de 

närmsta vännerna är de som kommer från samma land då de har mer gemensamt. 

Intervjuerna kan därför ses som en del av den process som skapar “självet” och 

intervjun ger möjlighet att tänka tillbaka på erfarenheter och se reflexivt på sitt eget liv 

vilket bidrar till självförverkligande och eventuellt också nya åsikter och funderingar 

kring sitt liv och det egna “självet”. Flera intervjupersoner kommenterade vissa av våra 

frågor som svåra och därmed fick tänka efter noga innan de svarade. ”The marginal 

man” rymmer i sin beskrivning flera av de situationer som våra intervjupersoner 

beskriver att de befinner sig i och upplever befinna sig i. Detta eftersom våra 

intervjupersoner kan uttrycka hur det är att vara en del av olika kulturer och också 

beskriva på vilket sätt.  
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7 Avslutande sammanfattning och slutsatser 

Den förförståelse för forskningsområdet som följde oss in i detta arbete har i hög grad 

omvandlats till en förståelse för hur individer kan uppleva identiteten i relation till olika 

faktorer och vi ser således det ur en bredare synvinkel. Vi har fått en tydlig förståelse 

för hur individuell upplevelsen av området är och hur egna erfarenheter och tankar 

spelar roll för hur vi uppfattar vår omvärld. Detta sker på samma vis som vår 

uppfattning om omvärlden och vissa delar av den har förändrats i takt med att denna 

uppsats har kommit till och under tiden vi arbetat med den. Vår slutsats diskuteras 

nedan under respektive frågeställning.  

     Vår huvudsakliga frågeställning lyder; ”Hur påverkas individens identitet genom 

tillhörigheten i olika kulturer?” Med denna fråga har vi kommit fram till att 

identiteten är ett resultat av ett flertal händelser och steg man som individ går igenom 

och att den kulturella tillhörigheten kan utgöra en väsentlig del i denna process och 

således påverka individen på flera sätt. ”I & Me” står för individens förmåga att ta in 

andras attityder, skapa sig en uppfattning om dessa, se sig själv utifrån dem och som en 

reaktion på dem handla på ett visst sätt. Omgivningen påverkar denna process och 

individer med olika kulturer kan bära på olika attityder gentemot individen i fråga vilket 

påverkar handlandet i situationen och den anpassning till olika personer/grupper som 

våra intervjupersoner beskriver. Handlandet resulterar i den vidare självidentifikationen 

som bygger på den enskildes “historia” och självbiografi och hur individen uppfattar 

och definierar sitt eget liv. Förmågan att identifiera sig själv och förmågan att sätta ord 

på sitt liv och tänka reflexivt kring det sker genom påverkan från de olika kulturerna 

som våra intervjupersoner är en del av. Både den “gamla” kulturen men också den 

“nya” kulturen i Sverige som visat sig öppna upp för dels nya intryck och attityder från 

omgivningen men ger också upphov till nya val och möjligheter vilket resulterar i 

anpassning då Sverige som samhälle skiljer sig från intervjupersonernas hemländer. De 

händelser och processer som intervjupersonerna erfar är en del av självets bana och 

alltså en utveckling av jaget och identiteten. Att gå mot givna referensramar för jaget 

medför ett större medvetande om den egna personen och ju mer medveten individen är 

om sitt liv ju mer kontroll kan denne ta över sitt liv och i förlängningen göra medvetna 

val vilket flera intervjupersoner har beskrivit som att “gå sin egen väg”. 

     En av våra underfrågor lyder; “Upplever våra intervjupersoner att de är en del 

av mer än en kultur?” Om de upplever att de är en del av mer än en kultur menar vi 
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att detta är ett resultat av det reflexiva tänkande som är en konsekvens av att tillhöra 

två kulturer. Majoriteten av intervjupersonerna medgav att de upplever sig vara en del 

av mer än en kultur och beskrev på vilket sätt de upplevde det. Exempel på hur de 

uttryckte denna upplevelse var bland annat föräldrarnas påverkan där deras kultur 

tydligt visade sig. De beskriver även det faktum att man upplever sig vara mittemellan 

med intryck från “två olika håll” beroende på vilken grupp av människor som finns i 

omgivningen. Den minoritet av våra intervjupersoner som menade att de inte upplevde 

sig vara en del av mer än en kultur kunde fortfarande trots detta, lyfta exempel på hur 

kopplingen till den andra kulturen finns där även om den utgör en mycket liten del.       

     Vår andra underfråga lyder; ”Hur påverkar deltagandet i samhället och 

relationer till personerna i omgivningen identiteten och utvecklingen av denna?” 

Utifrån vad vi tidigare diskuterat menar vi att samhället och omgivningen i form av 

individer som interagerar med varandra är den påverkande faktorn när det gäller 

skapandet av identiteten. Ett intressant exempel som flera intervjupersoner har gjort 

gällande när det gäller möjligheten till integration är den sociala interaktion som 

innebär att kunna kommunicera och befinna sig i sociala relationer och i samspel med 

andra individer som representerar det samhälle vi lever i.  

     De begrepp vi använt och diskuterat under respektive frågeställning ser vi står i 

tydlig relation till varandra. ”I” utgör handlingar enligt individens egen uppfattning 

genom ”Me”, ”Me” kan vidare ses som liknande självidentifikation, vad individen 

tillskriver sig själv och sitt eget liv och skapar medvetenhet igenom. Medvetenheten 

om den egna livssituationen och den egna personen är vad som ger individen dess bild 

av jaget och omgivningen i form av den generaliserade andre är den faktor som får en 

inverkan på processen och skapandet av jaget, och samtidigt genom dess attityder 

gentemot individen i fråga, påverkar hur individen ser på sig själv genom ”Me”. Med 

detta visar vi hur begreppen går hand i hand och står i relation till varandra. I samhället 

och vad vi beskriver den generaliserade andre, kan bestå av antingen en individ eller en 

grupp som med sin inverkan präglar individen i fråga, hur individerna/grupperna står i 

relation till individen kan beskrivas utifrån begreppsparet Gemeinschaft och 

Gesellschaft. Som vi diskuterat ovan är vissa sociala relationer i huvudsak bestående 

av en relation i Gemeinschaft alternativt Gesellschaft men samtliga sociala relationer 

har ett inslag av dem båda. Tillhörigheten till olika grupper eller relationen till andra 

människor blir således en fråga om personliga/äkta, alternativt opersonliga/avlägsna 
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relationer som går att uttrycka i samband med begreppsparet Gemeinschaft och 

Gesellschaft olika innebörd. 

     Denna slutsats visar att individer oavsett bakgrund genomgår en social process i 

skapandet av identiteten. Denna process har inget slut. Det som skiljer människor åt är 

dels vad vi har med oss i våra liv och i vår historia som influerar oss och också vilka vi 

möter i framtiden som vidare får en inverkan på våra liv. Vidare genomgår individen 

en process i form av en beskrivning av självet och förmågan till självidentifikation. Vi 

har med denna uppsats fått ta del av intervjupersonernas personliga uppfattning om 

deras livssituation i samband med kulturell tillhörighet. Flera svar har diskuterats i 

relation till familjen och således familjemedlemmar som också är en del av ”flytten” 

till ett nytt land och att befinna sig i en situation präglad av mer än en kultur. Vi har 

således fått ta del av ett perspektiv, från tjejer och killar i åldrarna 20-25 år där några 

kommit till Sverige i tidig ålder men också med de som är uppväxta här. Vi kan därför 

anta att föräldrarna bär på en annan historia och därmed en egen tolkning av denna 

process som innebär en flytt till ett nytt land, en omställning och en identitet som 

befinner sig i en process. Även detta synsätt hade varit intressant att ta del av som vidare 

forskning inom området, att utöka perspektivet på ämnet och få möjligheten att jämföra 

olika upplevelser och erfarenheter inom samma förändringsprocess. Detta för att öka 

förståelsen ytterligare för de faktum att ett område består av flera synsätt och 

definitioner på det som sker i vårt samhälle. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 42 

Bilagor 

Bilaga 1. INTERVJUGUIDE 

Nedan följer en kort beskrivning av vad vi önskar få ut av de olika delarna i vår 

intervjuguide. Kategorierna visar även hur vi har valt att strukturera 

intervjuerna och vad som står i fokus för intervjun. 

 

Bakgrund/Historia 

Inom ramen för bakgrund och historia vill vi fånga en bild av hur intervjupersonerna 

upplever “resan” till Sverige, antingen för dem själva, eller då de är uppväxta i Sverige, 

resan för familjen. Vi vill att våra intervjupersoner ska få prata fritt så långt det går och 

därför ställer vi breda frågor, där vi kan flika in med följdfrågor om vi upplever att det 

fattas information som vi skulle kunna få. Vi vill veta hur “resan” eller flytten upplevs 

ha påverkat individen, och vad det både personligt och rent praktiskt har inneburit.  

 

Kultur 

Inom ramen för kultur vill vi få veta mer om hur våra intervjupersoner upplever 

kulturskillnader och hur det är att ha en tillhörighet till mer än en kultur. Beroende på 

vad vi kommer få för svar kring frågorna kommer vi ställa följdfrågor för att få ett bättre 

djup i svaren.  

 

Identitet 

Inom ramen för identitet vill vi få en bild av hur individerna upplever och ser på den 

egna identiteten. Vi vill fånga upplevelsen av att vara en del av två skilda 

“tillhörigheter” och således identiteter.  

 

Vardagsliv/Omgivning 

Inom ramen för vardagsliv och omgivning vill vi veta på vilket sätt våra 

intervjupersoner upplever att samhället och omgivningen påverkar deras identitet, om 

den gör det. Här tänker vi dels på familjens påverkan, men samtidigt 

arbetsplatsen/skolan och andra “platser”. Vi vill också veta hur stor betydelse 

omgivningen har för individerna i fråga om hur de upplever sin identitet.  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
Bakgrund/Historia  

 Vill du berätta lite om dig själv och din bakgrund?  

 Hur kom du/din familj till Sverige?  

 Vilka var skälen till att ni lämnade ert hemland? 

 Vad har flytten till Sverige inneburit för dig/din familj? (Personligt och 

praktiskt) 

 Hur har din familj hanterat att de bosatt sig i ett nytt land? Har dina 

föräldrar fått arbete och försörjning. Upplever de sig som integrerade i 

samhället?   

 Umgås familjen företrädesvis med de från hemlandet eller med svenskar i 

 allmänhet? 

Kultur 

 Vad innebär kultur för dig?  

 Upplever du att du är en del av mer än en kultur? Om ja, vill du beskriva 

hur du förhåller dig till de skilda kulturerna? Om nej, på vilket sätt gör du 

inte det? 

 Hur ser du på din identitet i relation till olika kulturella tillhörigheter? 

 Finns det något du upplever är positivt med att vara en del av olika 

kulturer? 

 Finns det något du upplever är negativt eller svårt med att vara en del av 

olika kulturer?  

Identitet 

 Vad innebär identitet för dig?  

 Upplever du att du har mer än en identitet? Om ja, vill du beskriva på 

vilket sätt och hur du förhåller dig till de olika identiteterna? 

 Hur upplever du att din identitet har förändrats i relation till olika 

tidpunkter i ditt liv? (Ex. barndom, skolgång, vuxenliv) 

Omgivning/ Vardag 

 Upplever du att din omgivning påverkar din identitet? Om ja, på vilket 

sätt? 

 Vilken roll spelar omgivningen för dig och din dubbla identitet? 

(Omgivningen kan här vara familjen, arbetsplatsen, skolan, vännerna osv.) 
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 Upplever du att din omgivning har betydelse dig dig och din identitet? Om, 

Ja på vilket sätt? 

 Har du något exempel på tillfällen där omgivningen har påverkat din 

identitet?  

 Känner du att personer i din omgivning tolkar dig på vissa sätt i relation 

till kulturell tillhörighet? 

 Vill du tillägga något mer? Har vi missat att fråga något som du vill lyfta 

fram? 
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