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Abstract

This report examines how second generation immigrants are experiencing differences and 
similarities between Swedish society and the society in which our respondents' parents originally 
come from. This is done from a perspective which focuses on for example traditions, values and 
how the person is raised. All this together addresses the experience of identity and the feeling of 
belonging.

The study is based on a qualitative method with interviews. An interview guide was made with 
questions we found was relevant for answering what we considered as interesting. With this 
interview guide we interviewed six respondents who could give us an understanding of their 
experience of the differences and similarities between two cultures. From this interview we could 
also get an understanding of their experience of their belonging and identity in the Swedish society.

Cooley (1981) says that a person is only a member of the society. A wholeness is created by the 
individual and society together, which means that an individual can not exist outside of the society. 
What we have seen from our results is that how the people arround us see us, has a significant 
impact on cultural identity and sense of belonging. As Cooley (1981) argues, it is from other 
individuals' recognition we get an identity and a self-image, which is clearly seen in our interviews. 
Our respondents believe that it is through people in their environment they are attributed , and 
acquires an identity, but that identity also can be changed depending on the situation, which means 
that our result can be connected to the previous research we have studied .
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Sammanfattning

I denna rapport undersöks hur andra generationens invandrare upplever skillnader respektive 
likheter mellan det svenska samhället och det samhälle som våra respondenters föräldrar 
ursprungligen kommer från. Detta görs ur ett perspektiv där fokus ligger på bland annat traditioner, 
värderingar och uppfostran som tillsammans behandlar upplevelsen av tillhörighet och identitet.

Studien är utformad efter en kvalitativ metod i form av intervjuer. Inför studien gjordes en 
intervjuguide med frågor vi fann relevanta för att besvara det vi ansåg intressant. Utifrån denna 
intervjuguide intervjuades sex respondenter för att ge oss förståelse för deras upplevelse av synen 
på likheter och skillnader mellan två kulturer samt hur de upplever sin tillhörighet och identitet i det 
svenska samhället.

Cooley (1981) understryker att människan endast är en medlem i samhället. En helhet skapas av 
individen och samhället tillsammans, individen finns inte till som en social individ utanför 
samhället. Vad vi kunnat se av vårt resultat är hur tillskrivelsen från människor runt omkring oss 
spelar en betydande roll vad gäller kulturell identitet samt att känna tillhörighet. Som Cooley (1981) 
menar är det genom andra individers erkännande vi skaffar oss en identitet och ett jag, vilket på ett 
tydligt sätt framkommit under våra intervjuer. Våra respondenter menar att det är genom människor 
i sin omgivning de tillskrivs och skaffar sig en identitet, men att denna identitet även kan förändras 
beroende på situation, vilket binder samman våra reslutat med den tidigare forskning vi tagit del av.

Nyckelord: upplevelse, andra generationen, kultur, identitet och samhörighet
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1. Inledning

Under nedanstående rubriker kan du som läsare ta del av vår bakgrund, vårt syfte med denna studie 
samt de frågeställningar vi arbetat efter. Här presenteras även avgränsningar, disposition, 
precisering av begrepp samt tidigare forskning. 

1.1 Bakgrund
Hur är det att vara främmande i två länder, att växa upp med två skilda kulturer? Hur upplever du 
att du och din identitet växlar mellan dessa kulturer och på vilket sätt?

År 2008 uppgick den andel vi kallar andra generationens invandrare, i detta fall personer med två 
utlandsfödda föräldrar, till 4% av Sveriges befolkning, vilket är en markant ökning sedan 1970 då 
denna andel endast utgjordes av 1%. Denna ökning motsvarar, i antal personer, en ökning från 86 
000 till 397 000 under åren 1970-2008 (www.scb.se). Är detta ett antal som kommer öka i samma 
riktning i framtiden och på vilket sätt kommer vårt samhälle att påverkas av detta?

Allt fler invandrare anländer till Sverige och år 2013 var invandringen till Sverige den högsta 
någonsin (www.scb.se). Att invandringen ökar kommer givetvis leda till en ökad andel svenskfödda 
med utländsk bakgrund, det vill säga andra generationens invandrare. Enligt SCB kommer denna 
ökning fortsätta till och med år 2060 (www.scb.se).

I denna studie vill vi undersöka hur människor med utlandsfödda föräldrar upplever sin tillvaro i det 
svenska samhället, hur de upplever att de blir bemötta och hur de identifierar sig med samhället 
samt hur synen på de kulturella skillnaderna såsom traditioner, värderingar och liknande upplevs.

På vilket sätt identifierar människor med utlandsfödda föräldrar sig, till skillnad från de som är 
födda i Sverige? Vilken syn har det svenska samhället på dem som vi idag kallar andra 
generationens invandrare och hur påverkar det deras identitet?

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att få förståelse för hur andra generationens invandrare upplever sin 
tillhörighet till det svenska samhället och dess kultur. Vi vill få en överblick över hur människor 
med utlandsfödda föräldrar erkänner sin identitet och om det är genom tillskrivelse från människor i 
omgivningen denna skapas. 

Vi vill även få en förståelse för hur andra generationens invandrare upplever likheter respektive 
skillnader mellan sina föräldrars kultur och den svenska kulturen. Vilka är orsakerna bakom 
eventuella skillnader och likheter i hur den svenska kulturen upplevs? Genom att studera 
upplevelsen av dessa eventuella likheter och skillnader hos andra generationens invandrare önskar 
vi kunna få en förståelse för hur våra respondenter upplever den kultur som vi idag lever efter i 
Sverige och på vilket sätt den skiljer sig från våra respondenters medfödda kultur.

Vi vill alltså, genom våra intervjuer, få en uppfattning om hur andra generationens invandrare 
upplever sin tillhörighet till det svenska samhället och hur du med utlandsfödda föräldrar erkänner 
din identitet och på vilket sätt du genom människor i din omgivning tillskrivs en identitet. Vi vill 
också få en bild av vilka upplevelser du, som andra generationens invandrare, har vad gäller den 
svenska kulturen.
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1.3 Problem/frågeställning
Hur upplevs de kulturella skillnaderna och likheterna mellan det svenska samhället och det 
samhälle som denna generations, andra generationens invandrare, föräldrar växt upp i och hur har 
dessa förmedlats till barnen i det nya, svenska samhället?

På vilket sätt har den första generationens invandrare gjort avtryck i de värderingar som andra 
generationens invandrare har vad gäller traditioner, värderingar och liknande? Vilken kultur 
identifierar sig intervjupersonerna med och varför?

1.4 Avgränsningar
För att få svar på de frågor vi ställt oss under arbetets gång har vi valt att avgränsa oss till andra 
generationens invandrare i den benämning att dennes båda föräldrar är utlandsfödda. Våra 
intervjupersoner är vänner eller sedan tidigare bekanta. Att vi tillfrågat just dessa respondenter beror 
till stor del på tillgänglighet och intresse från både vår och våra respondenters sida, men även på att 
svaren vi fått troligtvis framstår som mer förtroliga då vissa av respondenter är kända för oss sedan 
tidigare.

Vi finner denna grupp väldigt intressant då någon självklar identifiering för andra generationens 
invandrare idag saknas. Trots att du som svenskfödd betraktas som svensk medborgare finns det 
vissa föreställningar som kategoriserar dig som icke-svensk på grund av olika anledningar som vi 
här vill undersöka vidare.

1.5 Disposition
Denna uppsats är indelad efter ett antal olika kapitel och börjar med en inledning där du som läsare 
får en inblick över vår bakgrund, vårt syfte, problemem och frågeställning samt de avgränsningar 
som gjorts för vår studie. Detta följs åt av precisering av begrepp där vi beskriver betydande 
begrepp som är genomgående för hela studien. Därefter kommer delen med tidigare forskning där 
vi presenterar sådant vi funnit intressant för det vi studerat. Efter detta kapitel presenteras vår 
teoridel följt av vår kvalitativa metoddel där en metodbeskrivning, ett urval, en presentation av våra 
respondenter samt genomförande, etiska förhållningssätt, validitet och reliabilitet samt analys av 
data presenteras. Efter denna metoddel följer vårt resultat med resultatredovisning uppdelad efter 
rubriker för att lätt kunna ta del av de resultat som presenteras. Avslutningsvis presenteras vår 
diskussion och slutsats.

1.6 Precisering av begrepp
Under nedanstående rubrik finner du som läsare en beskrivning av begreppet andra generationens 
invandrare. Detta har vi valt att presentera då det är ett begrepp som genom hela studien är 
återkommande.

1.6.1 Andra generationens invandrare
Andra generationens invandrare beskrivs enligt Nationalencyklopedin som de människor som har 
minst en utlandsfödd förälder (www.ne.se). I denna rapport har vi valt att i våra intervjuer endast ta 
hjälp av respondenter med två utlandsfödda föräldrar, vilket betyder att de intervjuades båda 
föräldrar klassas som första generationens invandrare. Med första generationens invandrare menas 
kort sagt att du är född i utlandet och sedan flyttat till, i detta fall, Sverige. Benämningen av andra 
generationens invandrare som vi använder oss av i denna studie syftar alltså till människor med två 
utlandsfödda föräldrar.

Att vi valt respondenter med två utlandsfödda föräldrar beror på att vi anser att de kulturella 
skillnaderna framhävs på ett tydligare sätt än om en av våra respondenters föräldrar varit född i 
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Sverige och därmed, sedan tidigare, burit med sig den svenska kulturen. Vi menar att bakgrunden 
hos föräldrarna till våra respondenter, enligt oss, bidrar till det vi anser mest intressant och relevant 
för den studie vi genomfört då den bygger på upplevelsen av likheter och skillnader hos andra 
generationens invandrare. 

Bakgrunden till valet av våra respondenter med två utlandsfödda föräldrar grundar sig alltså i att de 
kulturella skillnader som kan finnas mellan utlandsfödda och svenskfödda människor utmärker sig 
betydligt mer när respondentens föräldrar är utlandsfödda. Detta, som nämnt ovanstående, på grund 
av de olika kulturerna som råder i dessa människors hemland förhållande till Sverige.

1.6.2 Identitetsskapande
Identitet speglar vem eller vilka vi är och beroende på situation kan denna jämföras och komma att 
förändras (Andersson & Sandberg 2009 s 48f.). Identitetsskapande är ett begrepp som enligt 
Andersson och Sandberg (2009) syftar till att beskriva hur människor genom andra formar och 
skapar sin identitet. Identitetsskapandet beskriver därmed en relationsegenskap, vilket betyder att 
människan är beroende av andra för skapandet av sin identitet.

1.6.3 Kulturell identitet
Till skillnad från identitetensskapande handlar den kulturella identiteten, enligt Andersson och 
Sandberg om hur den medfödda kultur som speglas hos en individ är en föränderlig process som 
ständigt förändras. Med tiden lär vi oss välja, förkasta och förhålla oss till vår kultur (Andersson & 
Sandberg 2009 s 44f.).

1.7 Tidigare forskning
Att hitta tidigare forskning har inom vårt valda område funnits mindre lätt då denna forskning 
mestadels riktar sig mot första generationens invandrare, som tidigare nämnt, människor födda 
utanför Sverige. Trots bristen i att hitta tidigare forskning inom området har vi funnit flera små 
viktiga delar i form av både artiklar som vi funnit via databasen Diva, där sökord som upplevelse, 
andra generationen och tillhörighet setts som relevanta. Vi har även använt oss av tryckt litteratur 
från Örebro universitetsbibliotek som vi ser intressant för att få förståelse för hur vår kultur och vårt 
samhälle upplevs av andra generationens invandrare. Det är denna litteratur vi använt oss av under 
studiens gång för att få förståelse för upplevelsen hos våra respondenter.

Forskning visar att det finns en ungefärlig integrationsskala, på vilken man kan se en rangordning 
för vilken grad av integration som finns mellan olika etniska grupper. Det finns även forskning som 
visar på hur ett konstruktivt erkännande grupper emellan och dess kultur är en förutsättning för 
andra generationens identitetsarbete (Ålund 1991).

Även Cooley (1991) talar i sin forskning om grupper och nämner därmed grupper i samhället som 
primärgrupper, vilket han menar är grundläggande för individens sociala natur och idealbildning. 
Individen och samhällets sågs tidigare som två skilda aspekter men som tillsammans skapade en 
helhet, vilket beskrivs genom hur människans jag blir till och grundas i samspel med andra 
människor (Cooley 1991 s 12). Människan ses därmed inte som fullständig och hel utan denna 
primärgruppssamvaro. Vad Cooley (1981) menar är att vi lever inom primärgruppen och inom 
denna uppnås vissa specifika mål. Vad han menar är kort sagt att om du som individ inte 
förverkligar det som förväntas av andra, anses du heller inte som fullständig (Cooley 1991 s 14f). 

Ålund (1991) talar i sin forskning, som tidigare nämnt, inte enbart om olika etniska grupper, utan 
även om på vilket sätt identiteter mellan olika grupper kan variera. Hon menar att 
identitetsutveckling hos andra generationens invandrare i de flesta fall består av begrepp såsom 
mellan två kulturer och dubbla identiteter, vilket leder till att identitetskriser skapar svårigheter för 
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ungdomar när det kommer till att hålla de skilda kulturerna samman. Benägenheten att bedöma den 
främmande kulturen har varit ensidigt anpassad av det avvikande och främmande till det svenska 
och moderna (Ålund 1991). Människor med olika kulturella identiteter söker sig ofta till en plats 
där de har en social- och kulturell rumskontroll. Det är inom de lokala miljöerna som viktiga 
förutsättningarna för grupper med olika kulturella bakgrunder finner gemenskap och det är även där 
en känsla av närhet mellan människor skapas. Detta sker enligt Ålund genom gemensamma 
intressen men även genom en förankring i det etniska minnet som handlar om att binda samman 
nuet med det förflutna (Ålund 1991 s 28). Detta kan alltså handla om erfarenheter och bakgrunden 
hos olika människor i relation till ursprung, i form exempelvis en flytt till Sverige.

Utöver dessa grupperingar är även språket en avgörande roll för det kulturella identitetsskapandet. 
För att kunna kommunicera på bästa sätt har det på senare år utvecklats ett begrepp som kallas för 
rinkebysvenska. Det är i Stockholmsförorten Rinkeby som invandrarungdomar kommit upp med ett 
blandpråk. Trots att detta anses som avvikande gentemot standardsvenskan och av vissa upplevs 
störande, kan rinkebysvenskan användas som en lokal identitet bland etniska svenskar (Ålund 1991 
s 19f).

Inom tidigare forskning ses även, enligt Mattsson (2005) klassificering som en viktig del för att bli 
erkänd som svensk. Att framhålla svenskhet som en position innebär enligt Mattsson att enskilda 
individer måste bli uppfattade och klassificerade som svenskar av andra människor. Svenskhet är 
inte en naturlig eller automatisk foljd av att vara fodd i Sverige, vara delaktig i en ”svensk kultur” 
eller utseendemässigt karaktäriseras som svensk, lika lite som att betraktas som vit är en naturlig 
foljd av hudfärg. Båda dessa positioner är snarare framforhandlade identiteter som i sig är beroende 
av sitt sammanhang och de sociala relationer som de formas i. Hur människor kategoriseras av sig 
själva och av andra är samtidigt direkt relaterat till vem som har makt att i olika sammanhang 
definiera och kategorisera. Själva forhandlingen kring identiteter gors således i ett sammanhang 
som ofta kontrolleras av medlemmar av den privilegierade gruppen, i detta sammanhang ”svenskar” 
respektive ”vita” (Mattsson 2005).
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2. Teori

För de teorier vi under studien kommer använda oss av ses människor, runtom den enskilda 
individen, som en viktig del för att forma den enskilda individens jag och identitet. Vad dessa 
forskare menar är kort sagt att vi individer är beroende av andra för att forma och skapa vårt jag. De 
forskare vi funnit intressanta för det vi studerat är Cooley, Andersson och Sandberg, Hammarén och 
Johansson samt Goffman. Att vi valt dessa beror på att vi ser deras teorier om skapandet av den 
enskilda individens jag och identitet som en viktig och beskrivande del för vår studie.

2.1 Att skapa identitet
Människan är en varelse som existerar i samband med andra, där människans jag, identitet och 
medvetande uppstår. Människan är ständigt i interaktion med andra människor och existerar enbart i 
förhållande till andra (Cooley 1981 s 8 f.). De centrala begreppen inom symbolisk interaktionism 
består av symbol, språk, kommunikation och interaktion där den sociala verkligheten är symbolisk. 
Begrepp som mening, tolkning och förståelse blir centrala för den symboliska interaktionismen då 
vi är beroende av andra för att själva kunna värdera och tänka. Med detta menas att oberoende av 
andra existerar vi inte (Cooley 1981 s 10). Cooley menar att individen inte finns till som social 
individ utanför samhället, utan individens jag formas i samspel med andra människor. Han menar 
att människans identitet och jag är beroende av ett erkännande från andra och att en stor del ligger i 
hur andra människor definierar  dig och vad de tillskriver dig som, men också att självdefinitionen 
har en betydelse (Cooley 1981 s 12). Människan har ett behov av att känna sig erkänd och att bli 
erkänd av andra, mer än ett begär av erkännande. Detta då människan ständigt identifierar sig med 
andra människor och sociala grupper i samhället.

Även Andersson och Sandberg menar att människans identitet formas i jämförelse med andra, vilket 
gör den till en relationsegenskap där vi i relation med andra skapar oss en identitet. Identitet utgör 
vem och vilka vi är i världen och vi jämför oss ständigt beroende på de behov vi har och den 
situationen vi befinner oss i. Beroende på vilket behov vi som människor har eller i vilken situation 
man befinner sig i kan vår identitetsroll se olika stark ut (Andersson & Sandberg 2009 s 48 f.).

2.2 Att skapa kulturell identitet 
Andersson och Sandberg menar också att kultur är en helhetsbild av människans 
verklighetuppfattning, ideologiska övertygelser samt sociala normer och sedvänjor (Andersson & 
Sandeberg 2009 s 47). Därmed innefattar kultur allt från språk, religiösa föreställningar, 
föreställningar om relationer mellan människor med olika religiösa bakgrunder och olika etnicitet. 
De menar att människan och individen utgår utifrån dess tanke- och livsmönster och hur dessa i sin 
tur är objektifierade och institutionaliserade. Beroende på vilka egenskaper och institutioner man 
själv ser sig tillhöra, skapas en föreställd gemenskap. Även om människan föds in i en kultur eller 
med en viss religion menar Andersson och Sandberg att dessa inte är statiska utan under en process 
i ständig förändring (Andersson & Sandberg 2009 s 48). Vi lär oss med tiden att välja, bejaka, 
förkasta och förhålla oss till vår egna kultur, på samma sätt som människan socialiseras in i 
samhället, socialiseras människan även in en form av kultur. Att socialiseras in i en kultur påverkar 
människans sätt att tänka, känna, värdera, handla och bete sig, vilket man kan se ur en makronivå. 
Tittar man utifrån en mesonivå ser man till hur människan socialiserat sig in i någon speciell etnisk, 
politisk, religiös grupp med uppfattningar som påverkar människans normer och värden. Människan 
utvecklar också sina individuella variationer av sina tanke- och livsmönster, detta genom de olika 
erfarenheter och upplevelser individen har genom livet (Andersson och Sandberg 2009 s 44.).
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2.3 Att tillskrivas och känna tillhörighet
Utöver Cooley (1981) samt Andersson och Sandberg (2009) hävdar också Hammarén och 
Johansson (2009) i sin teori att människor i samhället också har betydelse för tillskrivelsen av 
egenskaper för varje enskild individ då de menar att kulturell identitet både kan vara tilldelad, 
påtvingad eller självpåtagen. Trots att man har olika kulturella bakgrunder tillskrivs och tillskriver 
man sig med en gemensam nämnare, som invandrare. Detta beror på hur denna grupp identifieras 
av andra och genom vilket sätt de lärt sig att identifiera och tillskriva sig själva. Av de erfarenheter 
de har av att bli exkluderade, lär de sig befinna sig i att bli betraktade som invandrare. I sin tur gör 
detta att denna identifiering av dem betraktas som tänkbar och möjlig (Hammarén & Johansson 
2009 s 107).

Enligt Hammarén och Johansson (2009) är saknad av att känna tillhörighet detsamma som att inte 
bli accepterad. Detta då man drar skarpa gränser mellan likheter och skillnader. Vissa påstår på att 
våra identiteter formas och kännetecknas av det samhälle och den kultur vi lever i, därefter huruvida 
det individuella hänger samman med det kollektiva (Hammarén & Johansson 2009 s 12). Kollektiv 
identitet menar Hammarén och Johansson (2009) bygger på de mentala föreställningarna om 
gemenskap och likheter. De menar att kollektiv identitet kan leda till ett mänskligt nekande, som i 
sin tur kan skapa främlingsfientlighet för de människor som anses ha olikheter och brister, gentemot 
det som anses normalt (Hammarén & Johansson 2009 s 39). För att känna sig erkänd och 
accepterad som den individ du är krävs att du känner tillhörighet till samhället du bor i, till 
människorna du umgås med och till din egen identitet. Att känna tillhörighet handlar om hur du som 
person upplever en gemenskap till de människor som finns i din omgivning. Hammarén och 
Johansson (2009) menar att begreppet identitet används för att kunna fastställa individens 
tillhörighet, där man lägger vikten vid likheter och skillnader.

2.4 Att bli kategoriserad
Vi har även valt att ta del av Goffman (2014) och begreppet stigma. Stigma förknippas med den 
grupp medlemmar i samhället som anses som avvikande och som besitter egenskaper som anses 
avvikande gentemot de normala. Detta skapar en negativ uppfattning av individen i samhället och 
konstruerar ett vi och dem, vi som de normala och dem som de onormala. Stigma används för att 
kunna utöva makt över individer i samhället som anses som avvikare gentemot de andra, vilket 
leder till en negativ självbild hos individen då individen inte känner sig erkänd eller accepterad. 
Vilket kan bidra till att individens självkänsla och känsla av självförverkligande saknas. Människor 
med samma stigma tenderar att söka sig till individer och grupper i samhället som har liknande 
egenskaper som en själv, då de känner en tillhörighet och gemenskap med dessa människor. Detta 
ses som gruppstigma och kan infatta grupper utifrån religioner, etnicitet och kultur (Goffman 2014 s 
31). 

Som tidigare nämnt förväntas människan tillhöra en viss grupp eller en viss kollektiv enhet, vilket 
gör att vi vill kunna sätta in människor i olika fack och kategorisera dem. Detta görs genom att man 
ständigt försöker hitta ett visst mönster och en viss logik som exempelvis svenskar och invandrare 
(Hammarén & Johansson 2009 s 9). Utan vi finns inget dem, utan det som anses svenskt, finns inget 
som anses osvenskt. Människan arbetar ständigt med att hitta konsekventa mönster för hur de ska 
kunna identifiera och kategorisera andra människor. Genom att fokusera på likheter och olikheter 
skapas föreställningar hos människan om ett vi och dem. Dessa skillnader leder i sin tur till att 
människor inte känner tillhörighet i vissa sammanhang, vilket resulterar i ett mänskligt nekande 
som innebär en saknad av att känna sig erkänd eller accepterad.
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2.5 Sammanfattning av teorier
De teorier vi kommer att använda oss av och som vi ser som grundläggande för vår studie är de som 
presenteras ovan. Cooley (1991) använder sig av begreppen inom symbolisk interaktionism, vilket 
består av bland annat språk och kommunikation. Trots att alla respondenter behärskar det svenska 
språket då de har svenska som modersmål kan språket utåt sett bli en avgörande roll för 
identitetsskapandet hos människan. Hammarén och Johansson (2009) menar att man med hjälp av 
att känna tillhörighet även kan känna sig erkänd och accepterad. Detta är en identitetsutveckling 
som Andersson och Sandberg (2009) menar är under en ständig utveckling där man skapar sig en 
föreställd gemenskap. Ett annat viktigt begrepp som de talar om är den kulturella identiteten, vilket 
är den mest avgörande för hur våra respondenter uppfattas och ses av andra människor i samhället. 
Utöver dessa teorier har vi även använt oss av Goffmans (2014) begrepp stigma som innefattar ett 
vi och dem. Detta begrepp ses av oss som viktigt då det beskriver just den känslan av grupperingar 
som i detta fall, enligt våra respondenter, upplevs genom exempelvis svenskar och invandrare.

Vi finner dessa teorier användbara för förståelsen av den upplevelse som våra respondenter 
reflekterar till vad gäller bemötande och identifiering av andra människor i det svenska samhället. 
Vi är intresserade av att studera vilken syn andra generationens invandrare upplever att andra har på 
dem och hur de tycker att det påverkar dem i deras identitetsutveckling. Detta på grund av 
människans ständiga behov av att känna sig erkänd och bli erkänd av andra, vilket anses vara ett 
viktigt behov hos människan då man ständigt är i samspel med andra människor och genom andra 
kan få en bekräftelse av ens egen existens.
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3. Metod

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, i form av intervjuer. Vi har använt 
oss av fallstudie som design vilket innebär att vi specificerat oss på en viss grupp,i detta fall en viss 
del av samhället (Bryman 2011 s 73). I nedanstående metodbeskrivning presenterar vi valet av 
metod samt för- och nackdelar med vårt val.

3.1 Metodbeskrivning
Val av metod har givetvis både för- och nackdelar beroende på vilken studie man väljer att använda 
sig av (Bryman 2011 s 40f.). För oss kändes valet av metod självklart då vi av egen erfarenhet anser 
att vi genom en kvalitativ metod tillför allt tydligare och mer konkreta svar. Vi valde av denna 
anledning därför att använda oss av just kvalitativ metod i vårt arbete då den, enligt oss, ses som 
den mest användbara för att få så djupa och detaljerade svar som möjligt. För att kunna genomföra 
vårt val av kvalitativ metod valde vi att göra en intervjuguide vilken utformades på ett sätt som gav 
oss personliga svar från våra respondenter på de frågor vi ville besvara.

Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskaren har som mål att kunna ge en bild av 
intervjupersonens livsvärld. I kvalitativ studie är termen fenomenologi en term där intresset ligger i 
att förstå den livsvärld så som intervjupersonen upplever den. Man är intresserad av att se hur den 
relevanta verkligheten uppfattas av respektive intervjuperson. Inom fenomenologin fokuserar man i 
en kvalitativ intervju på intervjupersonens livsvärld och dennes relationen till den (Kvale & 
Brinkmann 2014 s 44). Målet inom fenomenologin är att kunna komma intervjupersonens levda 
erfarenheter så nära som möjligt för att sedan kunna beskriva och förstå dennes livsvärld utifrån de 
intervjuer som genomförs under studien (Kvale & Brinkmann 2014 s 65). Att komma våra 
respondenter nära kändes för oss som en viktig del för att få förståelse för upplevelsen hos dessa 
människor, vilket gjorde valet av just kvalitativ metod till det mest relevanta för vår studie.

Om vi istället valt att använda oss av en kvantitativ metod, i form av en enkätundersökning, hade vi 
givetvis kunnat nå ut till fler respondenter, vilket i slutändan säkerligen hade kunnat visa sig positivt 
vid en analys då vi kunnat jämföra fler variabler och tagit del av eventuella samband på ett sätt som 
vi med kvalitativ metod går miste om. Trots detta ser vi att ett val av kvantitativ metod, för vår 
studie, hade känts alltför ytligt, då vi med våra frågor sökte mer personliga och utförliga svar. Valet 
av en kvalitativ metod i form av intervjuer gav oss i stort sett svar på alla våra frågor, vilket ett 
kvantitativt metodval i form av en enkät aldrig kunnat ge oss. Genom de intervjuer som gjordes 
fann våra respondenter rum för att själva utveckla och styra sina svar på ett sätt som varit nästintill 
omöjligt genom en kvantitativ studie.

3.2 Urval
Vårt urval ses som målinriktat då vi inför våra intervjuer tog vi kontakt med sex potentiella 
respondenter som tillfrågades om att delta i vår studie. Av dessa personer fick vi positiv respons om 
deltagande då de alla ställde upp. Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuteknik 
(Bryman 2011 s 206), vilket innebär att samma frågor ställdes till samtliga respondenter där 
möjligheten till fria och beskrivande svar fanns. Vi såg denna teknik som den mest användbara för 
vår studie då vårt mål var att få en överblick över  hur våra respondenter upplever likheter och 
skillnader och ansåg därmed att samma frågor bör ställas till hela vår urvalsgrupp.

Som tidigare nämnt var våra respondenter vänner eller sedan tidigare bekanta vilket givetvis kan ha 
påverkat de svar vi tagit del av. I vårt fall ser vi urvalet positivt då våra respondenter vid respektive 
intervjutillfälle var öppna och ärliga med deras svar på våra frågor. Att vi valde att tillfråga dessa 
respondenter berodde till stor del på att vi ansåg deras bakgrund som relevant för vår studie. Vi 
valde även att tillfråga våra respondenter om kön och ålder då vi ansåg detta intressant för 
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kommande analys. Trots att våra intervjupersoner till störst del var kvinnor med ett relativt litet 
åldersspann ansåg vi att detta skulle komma att bli två intressanta faktorer för vår studie i frågor om 
upplevelser och liknande. Kvinnor har vanligtvis, i kulturer som bland annat islam tydliga yttre 
markörer såsom kläder och liknande som för människor runtomkring lätt kan dömas med 
förutfattade meningar och liknande och som på så sätt ses som en väldigt intressant del i vår studie. 
För att få ett tydligare resultat av likheter och skillnader i vår studie vad gäller kön och ålder hade 
fler män givetvis varit betydande på ett sätt där vi fått ta del av deras upplevelser, men trots detta 
har det förr oss inte varit något hinder med endast en manlig respondent. Att vi av våra sex 
respondenter endast tillfrågat just en man beror på tillgänglighet. I nedanstående presentation av 
intervjupersoner presenteras ursprungsland samt religion för detta land. Vi tror att den religion som 
våra respondenter lever efter har en stor betydelse och framhäver stora skillnader, just religioner 
emellan. Att de värderingar du inom islam bär med dig kan skilja sig markant från exempelvis det 
kristna, vilket gör våra respondenters religion intressant för vår studie. Vi presenterar , som tidigare 
nämnt, även ålder hos våra respondenter. Med ett ålderspann på åtta år är alla våra respondenter 
studerande och befinner sig därmed i samma del av livet.

3.2.1 Presentation av respondenter
Nedan följer en presentation av våra intervjupersoner där vi valt att notera kön, ålder samt 
ursprungsland och statsreligion för våra respondenters föräldrars hemland. Dessa överstämmer även 
den individuella religion som våra respondenter lever efter (intervjuperson 5 som har föräldrar från 
ett land där statsreligion saknas lever efter kristendomen). Samtliga av våra respondenter har, som 
kan avläsas av nedanstående presentation föräldrar från samma ursprungsland. Fokus ligger i första 
hand på bakgrund och religion men även vid kön och ålder. Våra intervjupersoner kallas i 
nedanstående tabell för intervjuperson 1-6 och fortsättningsvis likaså med undantag för citat där vi 
valt att kalla dessa IP 1-6.

Intervjuperson 1 Kvinna 27 Iran/Islam
Intervjuperson 2 Kvinna 21 Palestina/Islam
Intervjuperson 3 Kvinna 21 Eritrea/Kristen
Intervjuperson 4 Man 19 Turkiet (assyr)/Kristen ortodox
Intervjuperson 5 Kvinna 19 Elfenbenskusten/Saknar statsreligion
Intervjuperson 6 Kvinna 23 Somalia/Islam

3.3 Genomförande
Efter att ha fastställt ett syfte och en problemformulering konstaterade vi att valet av ett kvalitativt 
metodval ansågs mest relevant för att via intervjuer få de utförliga och mer specifika svar vi sökte 
för vår studie. Därefter togs en intervjuguide fram som grund för våra kommande intervjuer. Denna 
grundade vi av frågor som ansågs relevanta för att få hur våra respondenter upplever likheter och 
skillnader mellan två olika kulturer.

Utformningen av vår intervjuguide bestod av olika kategorier såsom ursprung, uppväxt, tillhörighet, 
traditioner samt frågor om föräldrarnas hemland. Under dessa kategorier ställdes frågor som gav 
stort utrymme för öppna och beskrivande svar. Att vi formulerade våra frågor på ett sätt som gav 
öppna och beskrivande svar kändes för oss viktigt då vi genom våra frågor inte ville riskera att våra 
respondenter upplevde intervjufrågorna som ledande och därmed utelämnade, för oss, viktiga svar.

Våra intervjuer ägde vid alla sex tillfällen rum i våra respondenters hem. Detta då vi ansåg dessa 
platser som de mest bekväma för våra intervjupersoner samt att det vid de olika tillfällena var den 
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plats som lämpade sig bäst. Intervjuerna tog ca 30 minuter att genomföra men varierade givetvis lite 
vid de olika tillfällena beroende på hur utförliga våra respondenter valde att vara när de besvarade 
de frågor vi ställde utifrån vår intervjuguide. Vi var båda närvarande under de intervjuer som 
gjordes genom att en av oss ledde intervjuerna efter vår guide medan den andra fullföljde med 
intressanta underfrågor. Intervjuerna spelades även in med hjälp av mobiltelefon för att öka 
validiteten av vår transkribering.

3.4 Etiska förhållningssätt
Innan intervjuerna informerade vi våra respondenter om de etiska principer, vilka utgörs av fyra 
olika krav, som Bryman tar upp i Samhällsvetenskapliga metoder (2011).

Vi inledde våra intervjuer genom att presenterade studiens syfte samt förklara rätten till frivilligt 
deltagande och avhopp. Genom detta uppfyllde vi informationskravet. Inom ramen för detta krav 
ingår även en beskrivning av de moment som ingår i forskningen. Samtyckeskravet handlar om 
respondentens val av medverkan och vid undersökningar där minderåriga respondenter förekommer 
bör föräldrar eller vårdnadshavare godkänna detta. Då alla våra respondenter är myndiga innebär 
detta krav endast ett samtycke från respondenten i fråga, vilket vi fick på plats för respektive 
intervju. Det konfidentiella förhållningssättet handlar om hur vi behandlar alla uppgifter om våra 
respondenter med största möjliga konfidentialitet. Detta krav har vi uppfyllt genom att under 
studiens gång försäkrat våra respondenters anonymitet i form av utelämnat namn.  Slutligen 
beskriver nyttjandekravet hur det insamlade materialet endast får användas till den pågående 
forskningen (Bryman 2011 s 131 f.). Det material vi samlat in under studiens gång har endast 
använts av oss i syfte till att besvara vår frågeställning och kommer efter att studien slutförst att 
raderas.

3.5 Validitet och reliabilitet
Validitet handlar om huruvida man observerar, identifierar eller mäter det man säger sig mäta i en 
studie (Bryman 2011 s 352). Validitet omfattar även en form av försäkran om att det finns empiriskt 
underlag och stöd. För att öka validiteten i vår studie var vi vid våra intervjutillfällen noggranna 
med att informera våra respondenter om upplägget av intervjun samt att vi vid de olika tillfällena 
även spelade in intervjuerna för att underlätta transkriberingen av dessa. Vi lät också våra 
respondenter ta del av den inspelade intervjun efter genomförandet för att säkra att deltagarna 
uppfattat frågorna korrekt och svarat därefter. 

Reliabilitet handlar till skillnad från validitet om forskningens tillförlitlighet, vilket innebär att man 
tar hänsyn till huruvida resultatet blir desamma om forskningen görs om på nytt (Bryman 2011 s 
49). I kvalitativ forskning omfattar reliabiliteten kontrollen av tillförlitligheten i en studie. För att 
öka reliabiliteten valde vi att göra en förstudie för att se om vår frågeställning var tillräckligt 
relevant för det vi ville undersöka. Denna gjordes genom att vi utvecklade en tillfällig intervjuguide 
som lämnades ut till våra respondenter en tid innan de ordinarie intervjuerna ägde rum. Vi tog 
hänsyn till de svar vi fick genom denna tillfälliga guide och utvecklade därefter vår ordinarie 
intervjuguide.
Förstudien gjordes även för att kunna undvika missförstånd och för att få en så förståelig 
intervjuguide som möjligt. Att vi lät våra respondenter efter genomförd intervju lyssna på sina 
respektive svar, ökade även trovärdigheten och tillförlitligheten för studien.

3.6 Analys av data
Efter att vi genomfört våra intervjuer transkriberades dessa med hjälp av att överföra våra 
respondenters inspelningar till text. Detta gjordes genom att ordagrant, bortsett från suckar pauser 
och dylikt, skriva ner inspelningarna vi gjort medan vi samtidigt avlyssnade dessa. Därefter 
fördelades och sorterades varje enskilt svar för respektive fråga i högar för att på ett klart och tydligt 
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sätt få en överblick över hur de olika respondenterna besvarat samma fråga och därefter 
sammanställa detta och dra slutsatser. Då viss del av våra frågor även har underfrågor har vi, under 
transkriberingen, valt att se dessa småfrågor som en del av de huvudsakliga frågorna och därmed 
fått en överblick över våra respondenters svar genom att se till fler frågor under samma ämne. Efter 
att vi samlat in de svar vi ansåg som de mest relevanta för vår studie presenterade vi 
sammanställningen av dessa (se 4. Resultatredovisning) för att tydligt kunna presentera det vi 
studerat för våra läsare.

Att vi valde denna form av analys beror till stor del på att vi hade ett intresse i att se hur olika 
människor i vårt urval ställde sig till våra respektive frågor och därmed ansåg denna bearbetning av 
vårt material som det mest användbara för vår studie. Trots att vi valde denna form av 
transkribering har vi fått en helhetsbild av de svar våra respondenter gett oss genom studiens gång. 
Fördelen med att transkribera våra intervjuer på detta sätt är att vi på ett tydligt sätt får en överblick 
över svaren på varje enskild fråga som ställts, men också att på ett klart sätt kunna sammanfatta 
våra respondenters svar och på så vis se eventuella samband mellan personerna i vårt urval.

Vi är dock medvetna om att våra resultat från studien ej går att generalisera då vi endast intervjuat 
sex personer som alla befinner sig inom åldern 19-27 år och därmed är i relativt lika stadier i livet, 
då de alla är studerande (vilket vi sedan tidigare vet men ej anser relevant att utveckla för vår 
studie). För att kunna generalisera en liknande typ av studie krävs dels fler respondenter och därmed 
också fler olika bakgrunder och uppväxtförhållanden.
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4. Resultat

Nedan följer vår resultatdel som i resultatredovisningen presenterar de kommande delar och de 
olika kapitel vi valt att presentera vårt resultat genom.

4.1 Resultatredovisning
Genom studiens gång har vi fått ta del av samt skapat oss en förståelse för våra respondenters 
upplevelse av det svenska samhället och den svenska kulturen. Detta i form av utvecklade och 
detaljerade svar som framkommit under de intervjuer vi genomfört. Vi har genom våra respondenter 
fått svar som tydligt påvisar ett samband med den tidigare forskning vi tagit del av, som i detta fall 
riktar sig mot upplevelsen hos vår urvalsgrupp gentemot den svenska kulturen och det svenska 
samhället. I nedanstående kapitel finner du de resultat vi tagit del av i en organiserad uppdelning i 
tre olika rubriker som gjorts för att på ett tydligt sätt, som läsare, kunna ta del av vår 
resultatredovisning. De kapitel vi valt att behandla i vår resultatredovisning är följande:

1.  Att tillskrivas genom markörer. I detta kapitel tas yttre markörer såsom kläder och utseende, i 
form av hudfärg och liknande, upp. Detta presenter vi dels med citat från våra respondenter som 
sedan tolkas med hjälp av olika teorier.

2. Att växla identitet efter situation. I kapitel två presenteras resultat som tyder på hur vi individer, i 
olika situationer, kan växla identitet för anpassning till tillfälle och hur vår identitetsroll kan se olika 
ut beroende på var vi befinner oss. Även i detta kapitel låter vi er läsare ta del av våra respondenters 
uttalanden i form av citat.

3. Vi och dem - att kategorieseras som svensk respektive icke-svensk. I det tredje och sista kapitlet i 
vår resultatredovisning tas begreppet vi och dem upp. Detta begrepp syftar till en gruppering där 
svenskfödda respektive icke-svenskfödda kategoriseras som vi och dem.

Dessa rubriker uppkom efter transkriberingen av våra genomförda intervjuer då det var just dessa 
frågor som lyftes mest genom de svar vi fick ta del av och därmed sågs som de mest intressanta och 
relevanta för kommande redovisning.

4.1.1 Att tillskrivas genom markörer
Av de svar vi under studien fått ta del av framkom ett tydligt samband mellan samtliga av våra 
respondenter vad gäller just hur andra generationens invandrare upplever att de bemöts i det 
svenska samhället. De menar att detta delvis sker genom yttre markörer såsom klädsel, i form av 
exempelvis sjal, utseende såsom hudfärg och liknande. Vi anser att det finns en förändring vad 
gäller bemötandet av första, respektive andra generationens invandrare. Människor som kommer till 
Sverige, men som är födda i utlandet döms vanligen efter språk, det vill säga, kan man språket blir 
man erkänd som svensk. För andra generationens invandrare syns en tydlig skillnad vad gäller detta 
då svenska blir dessa människors modersmål och yttre markörer såsom kläder, utseende och 
liknande blir det som samhället dömer och grundar sitt erkännande på. Alltså, trots att denna grupp 
hanterar det svenska språket blir de av samhället dömda genom markörer annat än språk.

Våra respondenter menar att det förekommer mycket fördomar och förutfattade meningar när det 
handlar om att man med utlandsfödda föräldrar ser annorlunda ut i jämförelse med vad som anses 
svensk och till detta även ofta bär ett osvenskt namn. Då alla de vi intervjuat är födda i Sverige och 
behärskar det svenska språket, anses språket, som tidigare nämnt, tillsammans med andra markörer 
bli en viktig del i att bli erkänd som just svensk. Detta kan i många fall ändra fördomarna och 
uppfattningen då du trots ditt utseende och namn behärskar ett språk, i detta fall svenska, som för 
människor i din omgivning inte alltid ses som självklart. Nedanstående citat beskriver just känslan 
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av att hur du genom människor i din omgivning tillskrivs genom yttre markörer.

“Det är inte så mycket om hur jag känner mig utan det är mer vad folk tillskriver mig som 
när dem ser mig i mina kläder, muslimska kläder eller min hudfärg så antar dem till exempel att jag 
inte kan prata flytande svenska. Jag har alltid känt mig som svensk i och med att jag är född här i  
Sverige men samtidigt känner jag mig som somalie för det är där mina föräldrar härstammar ifrån 
det är där jag har mina rötter så jag känner mig som både och men det är mer vad folk får för sig 
ibland och tror vad jag är när dem egentligen inte känner mig eller inte har växlat ett endaste ord 
med mig.”

- IP6

Ovanstående citat stärker den teori som både Cooley (1981), Andersson och Sandberg (2009) samt 
Hammarén och Johansson (2009) talar om när de alla nämner vikten av andra människors 
erkännande och identifiering av dig som person och hur du genom andra skaffar dig ett jag och en 
identitet. Även Mattsson (2005) menar genom sin teori om klassificering och gruppering av 
människor att vi individer måste bli uppfattade och klassificerade som, i detta fall svenskar, och 
därmed inte automatiskt anses som det av den anledningen att vi är födda i Sverige. Vad som stärks 
av detta citat är alltså upplevelsen hos våra respondenter som syftar till vikten av din omgivnings 
åsikter som anses väga tungt i hur du döms, stämplas och klassificeras av människor i samhället.

4.1.2 Att växla identitet efter situation
Enligt Andersson och Sandberg (2009) kan en människas identitetsroll se olika ut beroende på 
vilken situation du befinner dig i. Detta är något vi kan koppla ihop med våra intervjuer som tydligt 
påvisar att det är möjligt att efter situation växla identitet för att passa in. En av våra respondenter 
menar exempelvis att det är vi själva som väljer hur vi ska anpassa oss till vissa grupperingar och att 
det är genom att acceptera dessa som du identifierar dig själv med dem. På detta sätt ser vi hur 
identifieringen av dig själv kan komma att förändras beroende på situation.

Av vår intervjuguide ansåg vi frågan om identitet som den mest relevanta för att få en förståelse för 
hur respondenterna i vår urvalsgrupp identifierar sig med det samhälle vi lever i. Denna fråga 
bygger på upplevelsen av vilken kultur du med utlandsfödda föräldrar känner och själv ser dig 
tillhöra. Av de sex personer vi intervjuat har ingen av dessa sex respondenter gett ett svar som 
tydligt tyder på att personen i fråga känner sig fullständigt svensk, utan det verkar till störst del 
handla om hur människor i omgivningen tillskriver dig som person och hur de ser på denna 
generations invandrare.
Nedanstående citat visar tydligt vilken påverkan människor omkring dig har vad gäller att döma dig 
som person genom förutfattade meningar och liknande.

”... samhället idag säger att jag inte är svensk, vilket bevisar för mig hur osvensk jag är när 
både mitt namn och utseende även stämmer in på vad som anses osvenskt.”

- IP2

Att dömas som icke-svensk visar sig, enligt ovanstående citat, vara en faktor som har stor betydelse 
för hur våra respondenter faktiskt upplever sin identitet. Av våra respondenter har vi även fått ta del 
av beskrivandet av hur du som svenskfödd med utlandsfödda föräldrar ofta känner dig mer svensk 
utanför Sveriges gränser, men i Sverige döms som invandrare. Till våra respondenter ställdes frågan 
om hur du ser dig själv som besökare i dina föräldrars hemland, det vill säga om du känner dig 
hemma eller som just en besökare. Intervjuperson 1 menar att det varierar då man inte är van vid 
den, i detta fall, iranska kulturen.
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”...Man är inte van med den kulturen till 100% då man inte är uppvuxen där. När andra inte 
ser en som 100% iranie, gör man inte själv det tillslut.”

- IP1

Genom detta citat visar vår respondent tydligt känslan av att din identitet kan förändras efter den 
situation du befinner dig i. Ett exempel för den studerade gruppen är hur du i Sverige känner dig 
icke-svensk och därmed känner mer tillhörighet till dina föräldrars hemland och dess kultur, medan 
du som besökare i dina föräldrars hemland blir dömd som svensk.

Enligt Hammarén och Johansson (2009) syftar identitet till att kunna fastställa en individs 
tillhörighet genom likheter och skillnader och i många fall även kategorisera människor efter 
passande grupper såsom tidigare nämnt, invandrare och svenskar. Av ovanstående citat kan vi se att 
det finns en upplevd skillnad vad gäller just att bli kategoriserad som svensk respektive invandrare.
I föregående teoridel beskrivs hur Hammarén och Johansson (2009) beskriver den kulturella 
identiteten som de menar kan vara både tilldelad, påtvingad eller självpåtagen. Intervjuperson 4 
berättar för oss om hans föräldrars konservativa synsätt vad gäller kultur, vilket utgör en skillnad 
gentemot honom själv då han själv ser sig som den sekulariserade generationen som trots sitt mer 
moderna levnadssätt ändå bevarat det traditionella från sina föräldrars kultur. Att vi binder ihop 
detta med vad Hammarén och Johansson (2009) menar när de, som tidigare nämnt, talar om 
tilldelad, påtvingad eller självpåtagen kultur beror till störst del på att vi ser det traditionella i 
föräldrarnas kultur som något tilldelat till, i detta fall, intervjuperson 4, medan han beskriver hur 
han själv har valt att leva sig in mer i den svenska kulturen.

”Mina föräldrar har det konservativa synsättet i sig medan vi lever mer i en svensk kultur 
fast vi har det traditionella kvar. Vi blir den sekulariserade generationen om man jämför med sina 
föräldrar.”

- IP4

Vad vi kan se av intervjuperson 6 i ovanstående kapitel, att tillskrivas genom markörer, motsäger 
detta citat till viss del den teori som Hammarén och Johansson (2009) förespråkar vad gäller just 
kategorisering och tillhörighet till en viss grupp. Detta då vår respondent menar att hon upplever en 
tillhörighet till två eller flera olika kulturer som innefattar två olika grupper av människor i två olika 
miljöer. Vad vi kan utläsa av detta är alltså att en bestämd kategori inte alltid finns vad gäller 
människor och deras tillhörighet, utan möjligheten att känna samhörighet med två eller fler 
kategoriserade grupper är helt klart möjligt. Hammarén och Johansson (2009) menar att individen 
har olika drag som karakteriserar deras identitet. Individen har en öppenhet till sitt egna 
identitetsarbete, med hjälp av olika sociala miljöer använder sig individen av olika identifikationer 
och med hjälp av nya kunskaper och perspektiv skapas en reflexivitet av ens identitet och den egna 
identiteten sätts i fokus, som ger ett nytt sätt att se på den kollektiva gemenskapen. Med detta menar 
vi att vi funnit en skillnad i vad Hammarén och Johansson (2009) talar om när de nämner 
kategorisering och tillhörighet av en viss grupp. Vi har, som tidigare nämnt, genom våra 
respondenter fått svar som tyder på att du som svenskfödd med utlandsfödda föräldrar mycket väl 
kan känna viss tillhörighet med två kulturer och alltså inte, som Hammarén och Johansson menar, 
behöver kategoriseras och tillskrivas som en grupp utan kan förknippas och likställas med två eller 
fler kulturer.

Cooley (1981) menar, som tidigare nämnt, att människans identitet och människans jag är beroende 
av andra människors erkännande. Av de resultat vi tagit del av från våra respondenter påvisas att 
detta är något som tydligt upplevs även för vår urvalsgrupp. Detta beskrivs tydligt genom våra 
respondenters svar på frågan om att, som andra generationens invandrare, känna sig som en 
besökare i sina föräldrars hemland, då största delen av dem beskriver att de känner sig mer svenska 
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i utlandet då människor tillskriver dem som det, medan människor i Sverige tillskriver våra 
respondenter annorlunda, som invandrare. Våra intervjupersoner har liknande upplevelser när det 
kommer till att bli erkänd som svensk, där nästan alla av dem saknar känslan av att bli erkända som 
svenskar. Vilket de menar kan bero på att de ser annorlunda ut på grund av hudfärg och hur de klär 
sig, men även att det har ett osvenskt namn.

4.1.3 Vi och dem - att kategoriseras som svensk respektive icke-svensk
I våra intervjuer ställdes även frågan om hur våra respondenter upplever grupperingar som vi och 
dem i det svenska samhället trots att de är födda här. Detta vi och dem förklaras av Goffman (2014) 
hur grupper och enskilda individer avviker från den norm som råder i samhället, i detta fall 
kategoriseringar av vad som anses som svenskt respektive icke-svenskt. Till denna fråga bad vi 
även våra respondenter beskriva hur deras bakgrund påverkar bland annat deras arbete och sociala 
relationer. Av våra sex respondenter har fem stycken gett svar som tyder på att de upplever en vi 
och dem-uppdelning av det svenska samhället, medan en av våra respondenter menar att en vi och 
dem-uppdelning kan blir aktuell i vissa, men inte i alla sammanhang. Att denna uppdelning 
påverkar livet vad gäller arbete och relationer framkommer hos största delen av våra respondenter 
då de beskriver att namn och utseende till stor del kan innebära ett hinder vad gäller att skaffa 
arbete. Intervjuperson 5 menar att det är du själv som bestämmer hur du påverkas av detta vi och 
dem genom hur man väljer att agera och förhålla sig till dessa uttryck. Hon menar att du själv 
bestämmer hur du påverkas av detta och att du själv väljer om du identifierar dig med någon av 
dessa grupper, eller om dessa helt och hållet inte existerar.

Nästintill alla de vi intervjuat känner att de kan erkänna sig själva som svenskar när det befinner sig 
i hemlandet, det vill säga landet som de intervjuades föräldrar kommer från, eller utomlands. Detta 
menar de beror mycket på att människor, annat än de i Sverige, ser dem som svenskar, vilket gör att 
man själv kan identifiera sig som svensk. I Sverige tillskrivs och ses våra respondenter inte som 
svenskar genom många ögon, vilket gör att de heller inte känner sig som det, medan de utomlands 
tillskrivs som svenskar och därmed kan identifiera sig som svensk. De upplever alltså i Sverige en 
fördelning mellan det etiskt svenska samt svenskfödda med utländsk bakgrund, vilket vi kan koppla 
till Goffmans begrepp vi och dem.

I våra intervjuer ställdes frågan om vilken kultur intervjupersonerna kände mest samhörighet med 
mellan den svenska samt föräldrarnas kultur. Vi utvecklade även frågan för att få en bild av vad de 
trodde låg bakom detta. Både Intervjuperson 4 (se citat 4.1.2) och Intervjuperson 5 menar att de 
känner mest samhörighet med den svenska kulturen.

“Min mamma försöker hårt att behålla våra kulturer men håller inte alltid med om hennes 
synsätt och värderingar på mycket av det hon står för, vilket gör att jag känner mer tillhörighet med 
svenska.”

- IP5

Av dessa citat kan vi se att våra respondenter känner en samhörighet med två kulturer genom att 
beskriva hur vissa kulturella traditioner och värderingar lever kvar från föräldrarnas hemland 
samtidigt som den svenska kulturen spelar in.
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“Jag känner samhörighet till båda och i och med till en början så fick jag lära känna mina 
föräldrars kultur som finns hemma i Somalia vilket är mat, dans, språk främst språket och sedan 
senare tid när man har börjat i förskolan eller sedan börjat i skolan har jag fått lära känna den 
andra svenska kulturen och sen har den påverkat och influerat mig som individ så jag har 
påverkats av båda och så jag känner nog samhörighet till både och inte den ena eller den andra..”

- IP6

Även ovanstående citat av Intervjuperson 6 visar att hon känner samhörighet med både den svenska 
och den somaliska kulturen då hon under sin tidiga barndom fick leva efter hur hennes föräldrar 
lärde, men vid skolstart allt mer och mer influerades av den svenska kulturen. Trots att hon är född i 
Sverige och uppvuxen med den svenska kulturen utanför hemmet, finns hennes föräldrars medfödda 
kultur fortfarande kvar. Hon lever därmed delvis utanför vad som i Sverige anses normativt och kan 
på så sätt genom kulturella skillnader uppleva ett vi och dem.

En annan fråga som visat sig betydande för våra respondenter är hur de upplever området de växt 
upp i. För att få svar på detta ställde vi frågan om hur du som person påverkats genom att växa upp i 
det område du är uppvuxen i och på vilket sätt. Av de sex personer vi intervjuat menar alla dessa att 
området du växer upp i spelar en stor roll i hur du som individ påverkas genom din uppväxt vad 
gäller kultur och liknande. IP5 menar att du, genom att växa upp i ett invandrartätt område, 
bibehåller dina föräldrars kultur på ett sätt som säkerligen hade varit svårare i ett etniskt svenskt 
område. Hon menar att många kulturer i dessa områden blandas, däribland alla utom den svenska.

Intervjuperson 2 menar att det är svårt att leva sig in i det svenska samhället och den svenska 
kulturen då man växer upp i ett invandrartätt område.

”...ifall det inte är så många svenskar i området man bor i kommer man inte in i det svenska 
samhället på riktigt, vilket gör det svårare att leva efter den svenska kulturen.”

- IP2

Ovanstående citat tyder på att minskad segregation, vilket innebär en mer blandad och inte lika 
uppdelad boendesituation mellan olika folkgrupper, skulle kunna komma att öka upplevelsen av att 
känna tillhörighet till det svenska samhället hos andra generationens invandrare. Detta är av sex 
intervjuer inte möjligt att generalisera men stärker trots detta de teorier som finns vad gäller 
identitetsskapande och skapandet av ditt jag.

Som den tidigare forskning och de teorier vi under studiens gång tagit del av menar, som tidigare 
nämnt, även Mattsson (2005) genom sin forskning att vi enskilda individer kräver klassificering av 
vår omgivning för att i detta fall bedömas som svensk, trots att du som andra generationens 
invandrare är född i Sverige. Hon menar som tidigare nämnt att svenskhet inte är en naturlig eller 
automatisk påfoljd av att vara fodd i Sverige, delaktig i en ”svensk kultur” eller utseendemässigt 
karaktäriseras som svensk, vilket styrkts genom de resultat vi tagit del av som tydligt visar att våra 
respondenter inte känner sig fullständigt svenska trots att de är födda i, och har växt upp i Sverige.
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5. Diskussion

Av de resultat vi tagit del av under vår studie har vi funnit stora likheter med den litteratur vi använt 
oss av från bland annat Cooley, Andersson och Sandberg, Hammarén och Johansson samt Goffman 
och de teorier den behandlar. Detta då denna tyder på att vi individer blir erkända av människor i 
vår omgivning och skapar vår identitet i relation till andra. Med detta menas att vi som individer i 
interaktion med varandra skapar ett jag och en identitet (Cooley 1981). Genom våra intervjuer har 
vi fått svar som tydligt påvisar att våra respondenter, precis som tidigare forskning, påstår att frågan 
om identitet till stor del grundar sig i hur andra människor tillskriver dig som person.

Vi har även fått ta del av hur våra respondenter upplever att identiteten är rörlig och därmed kan 
växla i olika sammanhang, att de olika identiteterna som våra respondenter talar om är betydande 
för hur de tycks uppleva den svenska kulturen och det svenska samhället. Detta då de ibland känner 
att de varken kan känna mer tillhörighet till den ena eller den andra kulturen. Tillhörigheten till 
respektive kultur tillskrivs vanligtvis av andra individer, vilket gör det svårt för dem att på egen 
hand identifiera sig till den ena eller den andra kulturen. Som nämnt i vår resultatdel tycks våra 
respondenter uppleva två olika identiteter som uppkommer just när vi talar om tillhörighet. Vad vi 
menar är att våra respondenter i olika miljöer, i detta fall Sverige och dennes föräldrars hemland 
identifierar sig på två helt olika sätt. Våra intervjupersoner menar att de i Sverige känner sig som 
invandrare, medan det i sina föräldrars hemland känner sig mer som svenskar. Kan detta bero på att 
vi i Sverige egentligen inte har någon korrekt bild av vad som faktiskt anses vara svensk medan 
andra länder tycks döma denna grupp efter födelseland? Är det så att vi i Sverige dömer och 
erkänner människor på ett mer ytligt sätt än i övriga länder? Att växla identitet i olika sammanhang 
och att därmed känna tillhörighet med två olika kulturer ser vi som en betydande del när vi talar om 
likheter och skillnader i respektive kulturer. Att bli dömd på olika sätt i olika kulturer ses av oss som 
en stor del i de likheter och skillnader som både vi och våra respondenter menar skiljer det svenska 
samhället från våra intervjupersoners föräldrars hemland.

I ovanstående resultatredovisning om att växla identitet mellan olika situationer presenteras hur 
intervjuperson 4 ser till sina föräldrars synsätt på kultur gentemot den kultur och det levnadssätt 
som intervjuperson 4 själv tycks leva efter. Han beskriver hur han, till skillnad från sina föräldrar, i 
samhället lever efter den svenska kulturen, men trots detta behållit de traditioner som härstammar 
från föräldrarnas hemland och dess kultur. Att som svenskfödd med utlandsfödda föräldrar, ute i det 
svenska samhället, lever efter den svenska kulturen, men i hemmet efter föräldrarnas levnadssätt 
verkar vara ett återkommande faktum hos våra respondenter. Att vi kopplat detta till kapitlet om att 
växla identitet handlar i grund och botten om hur de intervjuade personerna beskriver hur de utanför 
hemmets dörrar efterliknar vad som anses svenskt, men i hemmet lever efter sina föräldrars, de 
utlandsföddas kultur och värderingar. Vi tycks alltså se att det finns ett mönster i hur våra 
respondenter upplever sina olika identiteter och hur de på ett tydligt sätt beskriver hur du kan växla 
mellan dessa.

Frågor som dessa ses av oss som relevanta för fortsatt diskussion, men som under lång tid kan 
diskuteras fram och tillbaka utan att egentligen hitta något riktigt svar. Att vår bedömning av vad 
som anses svensk respektive osvensk kommer att förändras är något som endast tiden kan visa. Vad 
vi menar är alltså att så länge invandringen ökar kommer därmed svenskfödda med 
invandrarbakgrund öka vilket betyder att dessa frågor fortsättningsvis kommer ses som relevanta i 
samhället men trots detta kan förändras och ses ur andra perspektiv.

Att tillskrivas som icke-svensk trots att du som andra generationens invandrare är svenskfödd har 
visat sig vara genomgående för våra respondenter men det finns fler faktorer än födelseland som 
skapar förutfattade meningar, nämligen de hinder som några av våra respondenter upplever i dagens 
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samhälle vad gäller exempelvis möjligheten att skaffa sig ett arbete. Vad våra respondenter menar är 
att du som svenskfödd med utlandsfödda föräldrar har en tendens att bli nekad arbete på grund av 
ett osvensk namn eller kläder utöver det som anses normalt i det svenska samhället. Av detta att 
döma får vi en klar bild av hur svenskfödda människor, med utländska markörer, såsom namn, 
kläder och liknande, upplever stora skillnader och därmed en vi och dem-gruppering i samhället på 
grund av just deras annorlunda namn, utseende eller klädsel.

Att identifiera sig som svensk och därmed känna tillhörighet till den svenska kulturen kan verka 
som en självklarhet då du både är född och uppvuxen i landet, men efter resultatet av vår studie har 
vi insett att så inte är fallet. Det vi menar är inte att alla våra respondenter endast finner negativa 
resonemang vad gäller detta, men att det på ett tydligt sätt framkommer hur skillnaden mellan olika 
kulturer och bakgrunder verkar spela en stor roll i frågan om tillhörighet.

Av det material vi fått möjlighet att ta del av genom våra intervjuer ser vi ett tydligt mönster av hur 
denna generation uppfattar och upplever känslan av tillhörighet till det svenska samhället. Många 
kan säkerligen se beroendet av andra, som Cooley (1981) talar om, för skapandet av din egen 
identitet som negativt då vi individer gärna vill se oss som självständiga. Det material vi tagit del av 
styrkts av tidigare forskning vad gäller de teorier vi använt oss av, vilket vi även tror att framtida 
forskning kommer att göra. Detta då, som tidigare nämnt SCB (www.scb.se), menar att 
invandringen kommer att fortsätta öka framöver och därmed även den grupp vi benämner som 
andra generationens invandrare. Att känslan av synen på tillhörighet och upplevelsen hos denna 
grupp kommer förändras ser vi möjligt endast då boendesegregationen minskas och människor med 
olika bakgrund skapar ett nytt svenskt samhälle, tillsammans. Även våra respondenter har 
poängterat att boendesituationen faktiskt har en betydande roll för hur du som andra generationens 
invandrare tillskrivs och upplever det samhälle och den kultur du lever i. Svenska samhället är idag 
alltför uppdelat och vi ser hela tiden ett vi och dem. Genom att minska  boendesegregationen får vi 
människor lära oss interagrera med andra människor och på så sätt skapa ett samhälle där 
segregation inte existerar.

Mattsson (2005) menar till viss del, precis som Cooley (1981) samt Hammarén och Johansson 
(2009) att det är genom andra människor i vår omgivning och samhället vi lever i, vi blir erkända 
och skapar oss vår identitet, i detta fall svensk. Det som dock skiljer Mattssons (2005) beskrivande 
av detta är hur hon på ett tydligare sätt beskriver att den svenska klassificeringen inte är någon 
automatisk påföljd av att vara född i Sverige utan din omgivning måste klassificera dig som den 
individ du är. Hennes ord styrker därmed de andra teorier samt de resultat vi tagit del av på ett 
tydligt och mer utförligt sätt än övriga forskare och dess studier. Detta då hon markerar för att du av 
samhället inte ses som svensk endast på grund av din födelseort, i detta fall födelseland, utan trots 
att du som svenskfödd kräver den klassificering hon talar om för att bli erkänd som just svensk.

Vi ser vår studie som användbar för att förstå upplevelsen av likheter och skillnader hos andra 
generationens invandrare, då tidigare forskning inom området har varit svår att ta del av. Vi ser 
också att vi fått de svar vi sökte genom de intervjuer som genomfördes och med hjälp av den 
litteratur vi använt oss av kunna förstå dessa. Den studie vi genomfört och slutfört ses av oss som 
tydlig och intressant då den på ett välorganiserat sätt presenterar våra resultat och binder dessa 
samman med vad vi funnit intressant inom ämnet i form av teorier.
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6. Slutsats

Som vi nämnt under föregående diskussionsdel har vi genom studiens gång funnit stora likheter i 
det vi studerat förhållande till den litteratur vi använt oss av. Vi har genom våra genomförda 
intervjuer stärkt den tidigare forskning som grundar sig i betydelsen av identifiering genom 
människor i vår omgivning. Så likt den tidigare forskning som vi funnit inom området menar kort 
sagt våra respondenter att det är de individer i din omgivning, som genom att erkänna och tillskriva 
dig, ligger till grund för ditt jag och din identitet. Det är genom andra människor vi hittar oss själva 
och genom oss själva vi erkänner andra. Att själva skapa vårt jag och vår identitet ses alltså som en 
omöjlighet då vi ser till den forskning och de teorier vi använt oss av. Vi människor är således 
fullständigt beroende av varandra för att kunna skapa vårt jag och vår identitet och därefter 
tillsammans skapa vårt samhälle.

Att vi är beroende av andra för skapandet av vårt jag och vår identitet är som tidigare nämnt något 
som vi kunnat läsa oss till, dels genom tidigare forskning men också kunnat ta del av genom våra 
respondenter. Att detta skulle framhävas så tydligt genom de intervjuer vi genomförde var däremot 
inte något vi till en början räknat med. Våra intervjupersoner öppnade upp sig otroligt mycket och 
gav oss mer utförliga och betydande svar än vi kunnat räkna med. Att dessa även styrker de teorier 
och den forskning vi under studiens gång tagit del av ser vi som positivt, då vi genom dessa kan 
förstå de svar och de slutsatser vi dragit av dessa.

Av våra sex respondenter har vi fått ta del av många betydande berättelser som gett oss en stor del i 
det resultat som vi genom studiens gång kunnat ta del av och sammanställa. Vi har i resultatdelen 
använt oss av citat från fem av våra respondenter då deras ord gett oss mycket beskrivande och 
välformulerade svar för förståelsen av de upplevelser som finns hos vår urvalsgrupp. Att citat från 
endast fem respondenter har presenterats i studien beror på det väl beskrivna innehållet i dessa som 
dock saknades hos intervjuperson 3.

Att i framtiden utveckla forskningen av upplevelsen hos andra generationens invandrare vad gäller 
kulturella likheter och skillnader samt tillhörighet ser vi som väldigt intressant då vi genom vår 
studie fått ta del av resultat som rör just detta. Vi ser alltså att en utökad forskning inom vårt område 
skulle komma att betyda en stor del i framtida forskning. Detta speciellt då invandringen enligt SCB 
kommer att fortsätta öka till och med 2060 och därmed bidra till en ökad grupp av andra 
generationens invandrare. Hos oss finns ett intresse i att följa kommande forskning inom 
ämnesområdet för att på så vis få en bild och en förståelse av hur upplevelsen hos denna grupp 
människor eventuellt kommer att förändras med tiden.
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Intervjuguide

• Kön?
• Ålder?

Ursprung:

• Från vilket/vilka länder kommer dina föräldrar?
• Vilket år kom de till Sverige?

• Vilken religion lever man efter i detta/dessa länder?

• Har du några syskon?
• Om ja, är dessa födda i era föräldrars hemland eller i Sverige?

• Om i hemlandet, tror du att dina syskons syn på vart ifrån dina föräldrar 
kommer samt den svenska kulturen har påverkat dig under din uppväxt?

Uppväxt:

• Anser du att området du växte upp i ses som svenskt eller invandrartätt?
• Tror du att synen på kultur påverkas av området man växer upp i?

Tillhörighet:

• Känner du dig svensk? Beskriv varför/varför inte?

• Känner du mest samhörighet med den kultur som dina föräldrar är uppvuxna med eller den 
svenska kulturen?

• Vad tror du gör att du känner mest samhörighet med Sverige/dina föräldrars 
hemland?

• Upplever du att det finns hinder i det svenska samhället pga av din bakgrund?
• På vilket sätt?

• Upplever du att det finns ett vi och dom, trots att du är född i Sverige?
• Att din bakgrund påverkar ditt liv, ditt arbete och dina relationer?

Traditioner:

• Finns det några traditioner som dina föräldrar burit med sig från sitt hemland?
• Om ja, vilka?
• Om nej, är det något du saknar?

• Anser du att din familj lever sig in i det svenska samhället vad gäller:
• Traditioner? 
• Arbete?



• Uppfostran? 
• Uppväxt?

• Finns det någon kulturell skillnad där dina och dina föräldrars åsikter skiljer sig åt 
(Traditioner, värderingar etc)? Beskriv?

Föräldrarnas hemland:

• Har du släkt i dina föräldrars hemland? Hur är kontakten med dessa?

• Besöker ni ofta dina föräldrars hemland?
• Om ja, i vilket syfte?
• Om nej, önskar du att du gjorde det mer ofta?

• Hur ser du dig själv som besökare i detta land?
• Känner du dig hemma? 
• Känner du dig som en besökare?

• Vad får dig att känna dig hemma alt. som en besökare i detta land?


