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Abstrakt 

Forskning har visat att andra generationens invandrare kan uppleva identitetsförvirring som följd 

av oklar etnisk tillhörighet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur unga vuxna män 

med invandrarbakgrund (Mellanöstern) uppfattade att leva med sin egen dubbelidentitet/två 

kulturer och om männen upplevde fördomar baserat på deras utseende. Åtta semistrukturerade 

intervjuer analyserades med tematisk analys. Resultatet utmynnade i fyra teman; kluvenhet, 

kulturkrock, berikande med två kulturer och utseendets påverkan. Studiens resultat visar att andra 

generationens invandrare upplever att de står utanför två kulturer vilket påverkar deras 

utformning av identitet. Utseendet var en väsentlig faktor för hur andra generationens invandrare 

betraktas i Sverige och påverkar således deras upplevelse av att inte fullt ut känna sig som 

svenskar. Skillnader i mentalitet med etniska svenskar (och med föräldrarnas kultur) var 

ytterligare en anledning till att inte känna tillhörighet. Att ha två kulturer beskrivs dock också 

som en tillgång för ökad förståelse och utvidgade perspektiv av olika människor samt tankesätt. 

Studien belyser behovet av ytterligare forskning inom ämnet andra generationens invandrare och 

faktorer som inverkar på identitetsskapande. 

Nyckelord: kultur, identitet, etnicitet, stereotypisering 

 

Abstract 

Research has shown that second generation immigrants can experience identity-confusion as a 

result of an unclear ethnic identity. The purpose of the following study was to explore how adult 

males with Middle Eastern backgrounds perceive their own identity as a result of being part of 

two cultures and if these males experience any kind of prejudice due to their ethnic appearance 

in Sweden. Eight semi-structured interviews were conducted and then analyzed using thematic 

analysis. The interviews resulted in four themes: split identity, cultural clashes, being enriched 

with two cultures and the impact of appearance. The result of the study shows that second 

generation immigrants in Sweden experience feeling excluded from both cultures which affects 

their sense of identity. Having an ethnic appearance was an essential factor for how second 

generation immigrants experience being viewed differently in Sweden and thus affects their 

feelings of not being fully Swedish. Differences in mentality with ethnic Swedes (and with the 

parent’s culture) was a further reason to feel a sense of not belonging. However, being a part of 

two cultures was also described as an access to better understanding different cultures and 

expanded worldviews and perspectives. This study highlights the need for further research within 

the subject of second generation immigrants and factors that influences identity creation.  

Keywords: culture, identity, ethnicity, stereotypes 
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Inledning 

Fastän andra generationens invandrare är födda och uppväxta i Sverige, betraktar många 

av dem inte sig själva som svenskar (Eliassi, 2013). Som andra generationens invandrare är det 

vanligt att ha föräldrar med en kulturell bakgrund som i stor del skiljer sig från den som finns i 

födelselandet (Moore & Barker, 2011). Med andra generationens invandrare menas individer 

som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (Statistiska centralbyrån, 2015). Att växa 

upp med två skilda kulturer kan påverka hur individen förhåller sig till sitt identitetsskapande 

(Hankir & Bhugra, 2015). Identitet kan därför vara en komplex fråga för andra generationens 

invandrare på grund av delad lojalitet till både föräldrarnas kultur och den svenska (Brune, 2000). 

Att vara andra generationens invandrare från Mellanöstern innebär vanligtvis också en skillnad i 

utseende från den etniskt svenska. Utseendet är således ytterligare en anledning som kan försvåra 

andra generationens tillhörighet till stor del på grund av hur andra bemöter dem baserat på 

utseendet (Araya, Akrami, Ekehammar & Hedlund, 2002). Sverige har blivit ett alltmer 

mångkulturellt land och när infödda svenskar betraktas som icke-svenskar på grund av annan 

kulturell bakgrund eller etniskt utseende, kategoriseras dessa individer.  

Internationell forskning kring etnicitet har inriktat sig till största del på den amerikanska 

medelklassens fördomar av afroamerikaner (Araya et al., 2002). I forskning skildras hur individer 

med utländskt utseende blir bemötta på annat sätt, vanligtvis med fördomar (Akrami, 2005; Ortiz 

& Telles, 2012). Att vara född och uppvuxen i Sverige med en bakgrund från Mellanöstern, kan 

innebära upplevda fördomar som följd av utländskt utseende (Akrami & Ekehammar, 2005). 

Forskning har också visat att samhällets syn på andra generationens invandrare vad gäller deras 

utseende, i sin tur påverkar deras upplevelse av fördomar (Akrami, 2005). Det faktum att vita 

betraktas som svenskar och icke-vita som icke-svenskar styrker att svenskheten är nära 

sammankopplad med vithet (de los Reyes, Kamali & Mattson, 2005). Att betraktas som icke-

svensk trots födelse i Sverige kan tänkas ha en inverkan på hur andra generationens invandrare 

betraktar sin identitet.  

Varje lands kultur kommer att påverka individer och resultera i minst en kulturell identitet 

hos en och samma individ (Hankir & Bhugra, 2015). Enligt Kim (2007) är det vanligt att andra 

generationens invandrare både tar del av föräldrars ursprungliga kultur och samtidigt den kultur 

som finns i födelselandet. Forskning visar på att leva med flera kulturer kan innebära att individer 

har flera kulturella identiteter snarare än en integrerad identitet av olika kulturer (Moore & 

Barker, 2011). Enligt Moore och Barker har forskning också visat på att leva med två kulturer 

och deras olika kulturella värderingar är psykiskt oönskat eftersom hanteringen av komplexiteten 

kan ge identitetsförvirring.  
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Lafromboise, Coleman & Gerton (1993) menar att leva med en dubbelidentitet som följd 

av två kulturer innebär ytterligare en kulturs värderingar att beakta och integrera, vilket kan 

beskrivas som att individen är både medlem och främling av inte bara en, utan två kulturer. En 

dubbelidentitet som följd av flera kulturer kan leda till kluvenhet gentemot den egna identitet och 

tillhörigheten som resultat av detta (LaFromboise et al., 1993). 

Tidigare forskning lämnar en kunskapslucka vad gäller den upplevda känslomässiga 

aspekten på identitet hos individer med Mellanösternbakgrund, som präglas av fler än en kultur 

(Novin, Banerjee & Rieffe, 2011). Andra generationens invandrare från Mellanöstern har länge 

funnits i Sverige men betraktas fortfarande inte alltid fullt ut som svenskar, till stor del på grund 

av utseendet. Vad som är svenskt eller icke-svenskt är en komplex fråga och definieras inte alltid 

som enbart juridisk. Frågan hamnar oftast inom det känslomässigt subjektiva spektrat och kan 

vara svår att fastställa. Syftet med föreliggande studie är därför att få ökad kunskap och förståelse 

för hur unga män från Mellanöstern som andra generationens invandrare uppfattar sin 

dubbelidentitet samt hur identiteten påverkas av att växa upp med två kulturer i Sverige. Studien 

syftar även till att undersöka om de unga männen upplever fördomar baserat på deras utseende. 

 

Dubbelidentitet 

Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) menar att identitet består av flera dimensioner 

som tillsammans utgör en helhet. Studien visar att individer med utländsk bakgrund anpassar sin 

identitet till olika kontexter genom språk och/eller beteende. Identitet kan formuleras i olika 

avseenden alltifrån språk till beteende och handlingar som ett uttryck för tillhörighet. Ett resultat 

av detta kan vara att andra generationens invandrare utvecklar en dubbelidentitet. 

I Sernhedes (2002) kvalitativa studie beskrivs hur många unga män i segregerade 

områden inte upplever sig som fullt svenskar (trots födelse i Sverige eller svenskt 

medborgarskap). I studien beskrivs denna upplevelse som en dubbelidentitet vilket innebär 

svensk i juridisk mening men med en dubbel medvetenhet där identitet skapas genom 

majoritetsbefolkningens ögon. Individer med föräldrar av annat etniskt ursprung än den svenska 

tenderar att ha en relativt oklar etnisk tillhörighet (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009). 

Goldstein-Kyaga och Borgström menar också att individerna utvecklar olika strategier för att 

hantera den etniska tillhörigheten. Det är tänkbart att andra generationens invandrare kan uppleva 

svårigheter med att integrera den svenska identiteten med den utländska identiteten. 

Deniz och Perdikaris (2000) kvalitativa studie av assyriska ungdomar i Sverige om 

dubbelidentitet beskriver hur ungdomarna hanterar att leva i två kulturer, med delad lojalitet till 

föräldrarnas kultur och den svenska. I studien framkom att ungdomarna upplever sig leva i två 
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olika världar och att denna dubbla identitet upplevs som påfrestande på grund av den anpassning 

som olika sammanhang kräver. Studien visar vidare att andra generationens invandrare har 

kunnat anpassa sig till det svenska samhället på ett smidigt sätt men att det förelegat svårigheter 

med identitetsavgränsning (Deniz & Perdikaris, 2000). Rojas (2001) beskriver denna kluvenhet 

som en orsak till identitetssvårigheter då andra generationens invandrare dels kämpar med 

omgivningen (att vara en minoritet) och dels inom sig själva (att vara kluven). 

Eliassi (2013) visar i sin kvalitativa studie om kurdisk identitet bland unga personer i 

ålder 17-28 i Sverige, att de intervjuade personerna sällan känner sig accepterade som svenskar 

i Sverige även om de önskar bli det. Ungdomarna upplever dock inte heller ett starkt band till 

ursprungslandet. Eliassi skildrar hur individerna känner sig mer som svenskar i sitt ursprungsland 

än vad de gör i Sverige. Att leva med dubbelidentitet kan således skapa en kluvenhet kring hur 

de identifierar sig med sin kulturella tillhörighet. 

  

Kulturell identitet 

Kultur är ett paraplybegrepp och kan likställas med religiös, nationell eller etnisk identitet. 

Kulturell identitet menar till en uppsättning egenskaper som tillskrivs givna populationer, ofta 

sedda som statiska men som förändras genom tiden (Schlesinger, 2015). Individer önskar 

vanligtvis acceptans inom flera grupper och av den anledningen kan individen ibland utveckla 

mer än en kulturell identifiering. Hur den kulturella identifieringen speglar sig varierar på 

situation och kontext (Chen & Lin, 2016). Utmärkande för kulturell identitet är det 

meningsskapande som konstrueras genom relationen till andra (Reimer, 1997). Kulturell identitet 

går inte i genetiskt arv; däremot lever den vidare genom värderingar och traditioner från en 

generation till nästa generation (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2005). 

Forskning visar på att andra generationens invandrare har flera kulturella identiteter 

snarare än en integrerad kulturell identitet (Moore & Barker, 2011). Till exempel kan en person 

födas i Nordirland, flytta till England, studera vid ett universitet i Libanon och på grund av det 

utveckla flera kulturella identiteter (Hankir & Bhugra, 2015). Vidare menar Hankir och Bhugra 

att varje lands kultur kommer påverka individen samt resultera i minst en kulturell identitet hos 

en och samma individ. Enligt Moore och Barker (2011) kan detta leda till att andra generationens 

invandrare saknar en tydlig känsla av tillhörighet. 

Identifiering med den kulturella identiteten kan baseras på etnisk tillhörighet, religion 

eller kulturella traditioner (Moore & Barker, 2011). Individer kan ibland avstå från vissa aspekter 

av sin kulturella identitet och hålla fast vid andra (Hankir & Bhugra, 2015). Brune (2000) 

beskriver att europeiska länder oftast önskar total identifiering med landets kultur. Berry (2003) 
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menar att andra generationens invandrare således kan bli utan föräldrarnas språk, religion och 

etnicitet som ett resultat av total identifiering med det bosatta landets kultur, normer och 

värderingar. 

Brune menar vidare att individer som identifierar sig både med den svenska kulturen och 

har lojalitet gentemot föräldrarnas kultur har svårare att accepteras av omgivningen. Deniz och 

Perdikaris (2000) menar att individen anpassar sina identiteter beroende på kontext men upplever 

sig ändå otillräckliga av att majoritetsbefolkningen, vilket de förklarar som att leva marginaliserat 

i två kulturer. Vidare menar Deniz och Perdikaris att stå utanför inte bara en utan två kulturer, 

kan upplevas som påfrestande. Andra generationens invandrare kan därmed ha svårare att 

etablera sig fullt ut i landet de växer upp i (Berry, 2003). Berry menar på att upprätthålla den 

kulturella identiteten kan vara viktigt för välbefinnande och god psykologisk funktion. 

  

Etnisk stereotypisering 

Stereotyper avser specifika egenskaper som individen kan kopplas till, specifika attribut 

och grupptillhörighet (Andersen, Klatzky & Murray, 1990; Greenwald & Banaji, 1995). 

Stereotypa föreställningar präglas i stor utsträckning av individens tolkningar av omgivningen.  

De tolkningarna baseras främst på omgivningens utseende, kön, ålder eller social 

grupptillhörighet (Araya et al., 2002). 

De stereotypiska gestaltningarna av vem och vad som anses vara svensk och icke-svensk 

kan baseras på utseendet (Arbouz, Hubinette, Hörnfeldt, Farahani & Rosales, 2012). Den som 

kategoriseras som svensk föreställs vanligtvis vara vit (de los Reyes & Mulinari, 2005). De som 

betraktas avvika från bilden av hur en svensk ser ut kan placeras utanför den konstruerade 

gemenskapen av grupptillhörigheten av svenskhet (Hubinette & Lundström, 2014). Att 

kategorisera individer utifrån icke-vit eller icke-svensk kan leda till utanförskap från olika delar 

av samhället eftersom man menar att den föreställda svenskheten har företräde till olika 

samhälleliga privilegier (de los Reyes et al., 2005). Det faktum att vita betraktas som svenskar 

och icke-vita som icke-svenskar styrker att svenskheten är nära sammankopplad med vithet (de 

los Reyes et al., 2005), vilket kan tänkas ha en inverkan på andra generationen invandrares 

upplevelser av hur omgivningen uppfattar dem – som icke-svenskar.  

Eliassi (2013) beskriver i sin kvalitativa studie hur kurdiska ungdomar upplever sig 

marginaliserade på grund av sitt utseende och utländska namn. Eliassi beskriver hur deltagarna 

menar att utseende ger ett sämre startskott men att det är upp till ungdomarna själva att visa 

framfötterna, även om det sker från ett sämre utgångsläge (än etniska svenskar). I studien 

framkom också att de deltagare som bytt till svenska namn upplevt sig få ett betydligt bättre 
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bemötande av samhället. Detta kan tänkas vara ett resultat av den sociala strukturen som menar 

att deras bakgrund och utseende anses som problematisk samt avvikande (Eliassi, 2013). 

Föreliggande studies deltagare som omfattas av unga män i andra generationens invandrare från 

Mellanöstern kan därför tänkas avvika från svenskheten baserat på deras utseende. 

Enligt Ekehammar, Akrami & Araya (2003) har man kunnat påvisa att studenter i Sverige 

har implicita fördomar mot individer med utländsk bakgrund. Det finns grundlig internationell 

forskning på förekomsten av stereotyper och implicita fördomar (Agerström, Carlsson & Rooth, 

2007; Agerström & Rooth, 2011). I linje med denna internationella forskning har svensk 

forskning påvisat att det finns två former av fördomsfullhet; implicit - det som sker 

automatiskt/omedvetet och explicit det vill säga det som sker kontrollerat/medvetet (Akrami, 

2005). Inlärda uppsättningar av stereotyper kan aktiveras spontant och automatiskt i relation till 

stimulus exempelvis miljön samt etnisk grupp (Greenwald & Banaji, 1995).   

Enligt Akrami och Ekehammars (2005) studie behöver studenter mer tid för att bedöma 

positivt än negativt när bilder på individer med utländskt utseende uppvisas jämfört med de som 

fick foton med svenska utseenden. Forskarna menar att foton av personer med utländskt utseende 

aktiverar deltagarnas implicita fördomar (Akrami & Ekehammar, 2005). Resultatet av 

ovanstående studie kan stärka att individer med utländskt utseende stereotypiseras i det svenska 

samhället. Forskare menar att föreställningarna, stereotyperna, är lagrade som formeringar av 

information i individens minne och kan aktiveras samt påverka beteendet gentemot de individer 

stereotyperna är riktade mot (Gilbert & Hixon, 1991). Forskning visar på att stereotypers funktion 

kan betraktas som resursbesparande för hjärnan, eftersom människor har behov av att 

kategorisera en komplex verklighet (Anderson et al., 1990; Gilbert & Hixon, 1991; Macrae, 

Milne & Bodenhausen, 1994). Agerström et al., (2011) menar vidare att det skulle vara 

ansträngande och ineffektivt att ägna kognitiv kapacitet för att bearbeta all information vi tar in 

från omvärlden.  

Araya et al. (2002) menar att större delen av forskning kring etnicitet har inriktat sig på 

den amerikanska medelklassens fördomar av afroamerikaner. Experiment har gjorts som visar 

att det sker en aktivering av negativa stereotyper hos vita män när afroamerikaner närmar sig vita 

kvinnor. Denna bedömning av situation visades i experimentet genom fientlighet gentemot 

afroamerikanerna (Araya et al., 2002). Ortis och Telles (2012) studie som undersöker etnisk 

diskriminering visar på att mexikanska amerikaner med mörkare hudton diskrimineras i större 

utsträckning än ljusare mexikaner.  

Det finns en svensk variant av Project Implicit i USA som baseras på hundratusentals 

individer (de flesta amerikaner) med olika nationaliteter där utgångspunkten är att belysa 
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allmänheten om implicita fördomar och stereotyper genom att man testar deras implicita 

fördomar mot olika grupper, exempelvis olika etniciteter, sexualitet, ålder och kön med mera 

(Nosek et al., 2007). Det preliminära utfallet på den svenska Project Implicit tyder på att vissa 

svenskar har implicita fördomar och stereotyper mot annan hudfärg och överviktiga människor 

(Agerström et al., 2007; Agerström et al., 2011).  

Agerström et al., (2007) genomförde en studie med användning av Implicit Association–

testet som syftar till att undersöka huruvida arbetsgivare och studenter har implicita och 

uttryckliga negativa attityder gentemot arab-muslimska män i förhållande till infödda, etniska 

svenska män samt överviktiga i förhållande till normalviktiga. Studiens resultat visar på att 

arbetsgivare och studenter både implicit och explicit associerar överviktiga samt arab-muslimska 

män med lägre arbetsprestanda. Det föreligger också i större utsträckning implicita, negativa 

inställningar gentemot arab-muslimska män som etnisk grupp (Agerström et al., 2007). 

Föreliggande studie syftar inte till att specifikt undersöka diskriminering av andra generationens 

invandrare på arbetsmarknaden - dock kan studiens resultat vara en tänkbar inblick i hur man 

stereotypiserar individer som avviker från ett visst specifikt utseende eller grupptillhörighet. 

Fiske (1993) understryker i sin studie att individer har enkelt för att kategorisera andra individer 

baserat på etnicitet, kön och ålder. Att vara andra generationens invandrare kan därför innebära 

att utsättas för antingen implicit eller explicit etnisk stereotypisering. 

  

Frågeställning 

Sammantaget har forskning försökt belysa hur andra generationens invandrare ser på den 

egna identiteten och tillhörigheten (Eliassi, 2013). Individer med föräldrar av annat etniskt 

ursprung än den svenska tenderar att ha en relativt oklar etnisk tillhörighet (Goldstein-Kyaga & 

Borgström, 2009). Forskning har visat att individer tenderar att känna sig utländska både i 

föräldrarnas ursprungsland och i födelselandet. Andra generationens invandrare kan därmed ha 

svårare att etablera sig fullt ut i landet de växer upp i (Berry, 2003). Forskning visar också på att 

andra generationens invandrare kan ha flera kulturella identiteter snarare än en integrerad 

identitet av olika kulturer (Moore & Barker, 2011). Omgivningens syn på andra generationens 

invandrare vad gäller utseende påverkar huruvida de betraktas som svenskar eller inte (Akrami, 

2005).  

Studiens deltagare omfattas av unga män som andra generationens invandrare från 

Mellanöstern kan därmed tänkas avvika från etniskt svensk baserat på deras utseende. Forskning 

menar att andra generationens invandrare kan utsättas för etnisk stereotypisering som en 

konsekvens av deras utseende som skiljer sig från den etniska svenska (Agerström et al., 2007). 
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Utifrån detta och författarnas egna erfarenheter som andra generationens invandrare, vill vi 

studera hur unga män från Mellanöstern som andra generationens invandrare uppfattar sin 

dubbelidentitet i Sverige och om föräldrarnas kultur påverkar deras identitet samt undersöka om 

de unga männen upplevt etnisk stereotypisering i Sverige.  

Frågeställningarna som föreliggande studie syftar att besvara lyder: 

 Hur upplever unga män i andra generationens invandrare att leva med dubbelidentitet/två 

kulturer? 

 Upplever männen i andra generationens invandrare fördomar baserat på deras utseende? 
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Metod 

Epistemologiskt förhållningssätt 

Föreliggande studie baseras på en fenomenologisk grund. Fenomenologin syftar till att 

skildra psykologiska fenomen på det sätt de upplevs (Langemar, 2008). Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) finns ett intresse inom fenomenologin att begripa sociala fenomen sett ur 

deltagarnas perspektiv. Vidare menar Kvale och Brinkmann att grundantagandet bygger på att 

den relevanta verkligheten är vad individen uppfattar att den är. Fenomenologin tillämpar ett 

kritiskt realistiskt perspektiv som innebär att kunskap och upplevelser har en realistisk grund men 

är alltid tolkade samt konstruerade av intervjuobjektet som gjort en subjektiv tolkning (Lawthom 

& Tindall, 2011). Kritisk realism skildras som en förståelse om möjligheten att närma sig 

verkligheten men att det är otänkbart att få ett förfogande till en objektiv sanning (Langemar, 

2008). Lawthorn och Tindall (2011) menar således att fokus ligger på hur intervjuobjekten skapat 

mening och uppfattning i sina upplevelser men att det troligtvis påverkats av sociala kontexter.  

  

Deltagare 

Studien baseras på åtta intervjuer genomförda i Göteborg under mars 2019, med 

svenskfödda unga vuxna män från Mellanöstern. Studiens deltagare valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval, där de som anmälde sitt intresse och uppfyllde inklusionskriterierna fick 

delta. Totalt anmälde sig 12 deltagare där tre stycken inte föll under ramen av studiens 

inklusionskriterier på grund av annan etnisk bakgrund och ålder samt en inte hade möjlighet att 

delta under avsatt månad. Samtliga fyra uteslöts därmed ur vår studie. Ingen av deltagarna som 

valdes, avbröt sitt medverkande under studiens gång. 

 Inklusionskriterierna för studiens urvalsprocess var (1) Deltagarna skall vara födda och 

bosatta i Sverige, (2) Deltagarna ska vara mellan 18-28 år, (3) Deltagarna ska vara av manligt 

kön och (4) Deltagarna skall ha två utlandsfödda föräldrar från Mellanöstern. 

  

Instrument 

En semistrukturerad intervjuguide (bilaga III) skapades för att fånga upp unga vuxna män 

från Mellanösterns upplevelser av deras dubbelidentitet, kulturell identitet och upplevelser av 

etnisk stereotypisering. Enligt Bryman (2018) är intervjuer ett effektivt sätt att framhäva 

detaljerade skildringar av deltagarnas upplevelser som också är utgångspunkten i kvalitativa 

studier. Intervjuguiden konstruerades baserat på frågeställningarna. Frågorna i intervjuguiden 

utgick från deltagarnas upplevelser och erfarenheter om sin identitet, tillhörighet samt andras 

bemötande av dem baserat på utseende. Intervjuguiden baseras på tidigare, likartade studier inom 
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relevanta områden för studien. Semistrukturerad intervjuform användes för att möjliggöra 

följdfrågor och dialog med intervjudeltagarna. Detta för att möjliggöra ett flexibelt 

förhållningssätt för författarna som då kunde använda sig av tratt- teknik där övergripande frågor 

ställs och sedan blir mer specifika beroende på deltagarens svar (Langemar, 2008). 

En pilotstudie genomfördes på två bekanta till författarna för att fånga upp den subjektiva 

upplevelsen av intervjuobjekten. Noteringar genomfördes kring tidsåtgång, frågornas relevans 

och eventuella följdfrågor som behövdes fördjupas för att skapa förståelse. Intervjuguiden 

reviderades efter pilotstudien i form av både ändringar och tillägg av nya frågor för att säkerställa 

att relevant information utifrån frågeställningen fångades upp. 

  

Procedur 

En beskrivning av studien och dess syfte tillsammans med bifogat informationsbrev 

(bilaga I) lades ut i en sluten grupp inom Göteborgsområdet med över 10,000 medlemmar på 

Facebook (inte specifik intressegrupp) för att rekrytera deltagare. Efter intresseanmälan och 

innan fysisk träff med deltagarna bekräftades att samtliga deltagare uppfyllde 

inklusionskriterierna. Därefter utbytte deltagarna telefonnummer med författarna och blev 

uppringda för muntlig information samt tidsbokning för intervju. De deltagare som uteslöts på 

grund av ramen för inklusionskriterierna, skickades ett “tack för visat intresse”. Alla åtta 

intervjuer tog plats i grupprum på ett bibliotek i centrala Göteborg under mars 2019. Intervjuerna 

fördelades mellan intervjuledare och genomfördes vid ett tillfälle enskilt. 

Inledningsvis fick varje intervjudeltagare kortfattad muntlig information kring vilka 

författarna är, bakgrund för forskningsfrågan och intervjuns upplägg. Informationen som gavs 

var samma för alla deltagare och stod med i informationsbrevet (bilaga I). Samtliga fick därefter 

läsa igenom en samtyckesblankett (bilaga II) och fick ett dokument med informationsbrevet om 

studien. Samtyckesblanketten undertecknades innan inspelningen påbörjades. Alla deltagarna 

informerades om att intervjun skulle spelas in med en mobiltelefon och antecknas skriftligt av 

intervjuledare. Deltagarna fick inte tillgång till intervjuguiden i förhand och inte heller frågorna 

skriftligt under intervjun. Samtliga intervjuer varade mellan 45-60 minuter. Studiens syfte 

framgick dock i informationsbrevet, vilket kan ha fått deltagarna att reflektera över sina 

ståndpunkter inför intervjun. Avslutningsvis fick deltagarna upplysning om hur kontakt med 

författarna och handledare kunde ske vid eventuella frågor om deras deltagande. Deltagarna 

informerades också om möjligheten att avbryta deltagande och fick även ett tack för deras bidrag. 
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Tematisk analys 

Insamlad data analyserades med hjälp av tematisk analys enligt de riktlinjer som beskrivs 

av Braun och Clarke (2006). Tematisk analys som metod förutsätter identifiering, analysering 

och kategorisering av data till olika teman av utövarna. Valet av metod har grundat sig i studiens 

syfte att undersöka den subjektiva upplevelsen av att vara ung vuxen man i andra generationens 

invandrare från Mellanöstern. Studien utgår från det induktiva tillvägagångssättet där material i 

efterhand härleds till teorier - författarna utgick således inte från ett teoretiskt antagande eller en 

hypotes som sedan testades. Materialet tolkades semantiskt vilket innebär att endast det som 

sades under intervjuerna tolkades; latenta teman “mellan raderna” eller observationer i 

intervjusituationen härleddes därmed inte till teman. Valet av metod har grundat sig i att den 

ansågs som mest lämpad för studien på grund av dess flexibilitet och författarnas förkunskap om 

metoden. 

Braun och Clarke (2006) beskriver en tematisk analys i sex faser. Efter att intervjuerna 

genomförs, följs enligt den tematiska analysen första fasen som bestod av att lära känna datan 

genom transkribering, anteckningar och upprepad genomgång av materialet. I den andra fasen 

utvecklades initiala koder. All dataextrakt har kodats oavsett betydelse för den specifika 

forskningsfrågan. Det kodade materialet studerades av båda författarna, både enskilt och 

tillsammans. Tredje fasen utgjordes av sökande efter teman. Koderna delades in och organiseras 

i potentiella teman som därefter kategoriserades i huvudteman och subteman i nästa fas (Braun 

& Clarke, 2006). Av vikt i denna fas har varit att betrakta hur koderna relaterats till varandra. Fas 

fyra bestod av granskning av teman som konstruerats, därefter inleddes i nästa fas en förfinings- 

och förkastningsprocess. Överlappande teman har antingen kasserats eller integrerats för 

möjliggörande av analys. I femte fasen identifierades också essensen i framställda teman och 

subteman. Bearbetningen av datan resulterade i fyra huvudteman och fyra subteman. I sjätte 

fasen, när en fullt utarbetad uppsättning av teman förelåg, påbörjades rapporten. Triangulering 

har tillämpats, vilket innebär att mer än en forskare sammanställt, analyserat och tolkat samma 

data. De koder som framkom vid transkribering illustreras med citat och tabell (tabell 1). 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

         Meningsenhet             Kondensering       Kod                     Underkategori         Kategori  

         ’’Jag anser mig                 Att vara andra            Flera kulturer             Att stå utanför               Rotlöshet                                                          

som både och,                   generationens            försvårarar                                                                                                 

det är svårt                        invandrare                 känslan av att                                                                                              

Sverige är mitt                  skapar en                   tillhöra                                                                                                            

hemland men                    ovisshet                                                                                                                                                                         

svenskar är inte                om tillhörigheten                                                                                                                                       

mitt folk’’  

’’ Svenskar har                 Att ha en annan          Avvikande med         Skillnad i                     Brist på                                                                

generellt en annan            kultur i bagaget          Svenska kulturen       mentalitet                     gemensamma                                                                                 

mentalitet än                    innebär olikheter        skiljer sig ifrån                                                grunder                                                                                         

utländska, jag                   i mentalitet                 kulturer i                                                                                                                              

klickar bättre med                                               Mellanöstern                                                                                     

icke-etniska                                                                                                                                                    

svenskar för vi                                                                                                                                                                 

tänker lika.’’                                                                                                                                                              

’’Jag känner mig              Att leva i två              Mångkulturalitet         Anpassning                  Flexibilitet                       

som en Gott &                 kulturer är                                                                                                                                                   

Blandat påse.                   fördelaktigt                                                                                                                                                

Jag tar ut                                                                                                                                                                                 

det bästa i olika                                                                                                                                                 

situationer.’’ 

’’Vi kommer aldrig        Att ha utländskt           Svårare att                  Jämställas                    Behov av att                               

accepteras                       utseende skapar           betraktas som             med etnisk                   kompensera                                                                                  

fullt ut av svenska          utmaningar som           svensk med                svenskar                                                         

samhället då vi               etniska svenskar          utländskt                                                                                                                                                

saknar det svenska         inte får uppleva            utseende                                                                                                                                            

utseendet’’                                                                                                                                      

 

Etik 

Uppsatsen har genomgående försökt ta hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer för 

forskning inom samhällsvetenskap och humaniora genom de fyra delarna för 

individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2018). I studien har detta uppfyllts genom förmedling 

både via informationsbrevet som skickades ut (bilaga I) och under den faktiska intervjun. 

Samtycket har getts via underskrift på informationsbrevet och en samtyckesblankett (bilaga II) 

av samtliga deltagare. Att författare och handledare hade tillgång till materialet förmedlades, 

liksom hur resultaten skulle användas (publicering i studentportalen DiVA och vid två 

examinerande seminarium med andra psykologstudenter samt examinatorer på 

Linnéuniversitetet), meddelades också. Samtliga deltagare fick information om intervjudatans 

anonymitet och radering efter transkribering. All data lagrades i ett USB som förvarades i ett låst 

skåp som endast författarna hade tillgång till. I det transkriberade materialet uppgavs inga namn 



15 
 

eller annan känslig info för att säkerställa deltagarnas anonymitet. Samtliga deltagare hade också 

författarnas kontaktuppgifter för eventuella funderingar kring samtycke, anonymitet och 

nyttjande under processens gång. Eftersom kvalitativa studier på ett djupgående plan går in på 

personers upplevelser, var det av extra vikt att konfidentialitet säkerställdes.  

Efter godkännande av Etikkommittén Sydost påbörjades studien. Etiska överväganden i 

studien har bland andra varit av ordval i informationsbrev och vid presentation av studien för 

deltagarna för att inte signalera att deltagarna förutsätts skilja sig i “svenskhet” från etniskt 

svenska personer. Intervjuerna genomfördes i hänsyn med ett moraliskt ansvarstagande och med 

ett empatiskt förhållningssätt som grund, där deltagarna uppmuntrades att prata fritt.  
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Resultat 

Syftet med föreliggande studie är att få ökad kunskap och förståelse för hur unga män 

från Mellanöstern som andra generationens invandrare uppfattar sin dubbelidentitet i Sverige och 

om deras föräldrars kultur påverkar deras identitet samt undersöka om de unga männen upplevt 

fördomar baserat på deras utseende. Nedan presenteras resultatet av den tematiska 

innehållsanalysen vilket således är den analysmetod som användes för att utifrån det empiriska 

materialet besvara frågeställningarna. Resultatet presenteras under separata underrubriker, teman 

tillsammans med respektive huvudkategori och underkategori med tillhörande citat från de 

medverkande deltagarna, denna översikt presenteras i tabell 2 (innehållsanalys). Den tematiska 

analysen resulterade i fyra teman som männen förhåller sig till när de berör dubbelidentitet, 

kulturell inverkan på identitet och etnisk stereotypisering. De fyra teman är: kluvenhet, 

kulturkrock, berikande med två kulturer och utseendets påverkan.  

 

Tabell 2: Innehållsanalys; identifierade teman, kategorier och underkategorier 

Tema                                   Kategori                                      Underkategori 

Kluvenhet                                    Rotlöshet                                               Att stå utanför två kulturer                                                                            

                                                                                                                   Avsaknad av något  

                                                                                                                   Kluvenhet kring identitet   

                                                    Tillhörighet                                            Känslan av att inte tillhöra  

                                                                                                                   Andras påverkan på tillhörighet                                                       

Kulturkrock                                Brist på gemensamma grunder               Skillnader i mentalitet                               

                                                                                                                   Att sticka ut            

Berikad med två kulturer          Utvidgade perspektiv                               Ökad förståelse för olikheter                                           

                                                   Flexibilitet                                               Anpassning   

Utseendets påverkan                  Se annorlunda ut                                      Att inte betraktas som svensk                 

                                                   Behov av att kompensera                        Jämställas med etniska svenskar 

                                                   Polisprofiliering                                       Att bli dömd baserat på utseendet       

 

Kluvenhet 

Rotlöshet. En central del i studien var att undersöka hur unga män i andra generationens 

invandrare från Mellanöstern upplever sin dubbelidentitet. Samtliga respondenter uttrycker en 

splittrad lojalitet, kluvenhet kring sin identitet, som beskrivs som en inre process som dels 

påverkats av dem själva och dels utifrån andra. Samtliga är födda och uppväxta i Sverige men 

präglas i hemmet av föräldrarnas ursprungskultur. Den svenska kulturen har främst framträtt i 
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skola, arbete och sociala sammanhang. Deltagarna menar på att växa upp med två olika kulturer 

medför en svårighet att helt förhålla sig till en kultur vilket har påverkat deras utformning på 

identitet. Att växa upp med två kulturer har för samtliga inneburit en känsla av att stå utanför inte 

bara en, utan två kulturer. Detta beskrivs av samtliga som att ha en dubbelidentitet då 

respondenterna dels känner sig som “både och”, dels som “mittemellan” och ibland som “inget 

av dem”. Detta illustreras i nedanstående citat av en respondent vid frågan om identitet. 

  

När du kommer hem från jobbet är det en helt annan värld. Annat språk, tänkande och 

ibland värderingar. Med tiden börjar man ifrågasätta - vad är jag för något? Jag kommer 

aldrig känna mig fullt ut svensk, delvis på grund av min egen känsla men också på grund 

hur andra betraktar mig. Men också för att jag är uppväxt i en familj där jag tagit del av 

kulturen och mentaliteten som skiljer sig extremt mycket från den svenska. 

 

Samtliga deltagare menar att oavsett hur mycket de än försöker ta sig an den svenska 

kulturen kommer de aldrig kunna göra det fullt ut då föräldrarnas ursprungskultur har en inverkan 

på dem. En respondent förstärker detta genom att uttrycka hur han påverkas av saknaden för en 

enhetlig kultur och tillhörighet: 

  

Man tillhör båda, men ändå tillhör man inte någon. Jag känner stolthet för Sverige, som 

gett mig något jag är evigt tacksam för. Sverige är mitt hem, men man känner att 

någonting fattas, man känner sig inte komplett. När man åker till hemlandet känner man 

sig komplett, den pusselbiten som saknas finns där. Men när man kommer tillbaka till 

Sverige känns det som hemma. Något saknas hela tiden. 

  

Samtliga beskriver att de uppfattar sig som svenskar när de är på semester samt i 

hemländerna men i Sverige som utländska - främmande vart de än befann sig, avvikande från 

rådande “norm” oavsett land. En av anledningarna till att de kände sig som svenskar i 

hemländerna var på grund av kulturskillnader och skillnader i livsstil som respondenterna inte 

kände igen sig vid. Sverige ansågs av samtliga som hemlandet men att inte vara fullt accepterad 

i detta hemland, att inte bli betraktad som svensk i Sverige gör att respondenterna än mindre 

själva identifierar sig som svenskar och att denna konstanta påminnelse av att inte tillhöra 

någonstans förstärker respondenternas känsla av kluvenhet kring deras identitet. 
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Jag vet inte. Det är svårt. Sverige är mitt hemland men svenskar är inte mitt folk. Jag blir 

inte betraktad eller accepterad som fullt svensk i deras ögon vilket gör att oavsett vad jag 

vill eller gör, kommer svenskar inte se mig som sitt folk, samma känsla har jag när jag 

befinner mig i mina föräldrar ursprungsland. 

 

Tillhörighet. Upplevelsen av att inte tillhöra i någon av kulturerna kan uppfattas som 

ansträngande. Flera av respondenterna menar att de resonerar en del i hur de beter sig i olika 

situationer och att detta kräver aktiv anpassning. Majoriteten menar att det är en aktiv process 

inom en där man försöker välja ut vilka delar av de olika kulturerna de vill vara en del av. 

  

Att alltid känna sig främmande för andra folk, det påverkar en. Att ha två helt skilda 

kulturer som skall kombineras men att ha svårt att möta dem. Att kunna anpassa sig 

baserat på olika människor och situationer. Att ta fram olika sidor av en själv, beroende 

på situation. 

  

Respondenterna lägger stor vikt vid hur andra, både etniska svenskar och landsmän, 

betraktar dem samt hur detta påverkar deras känsla av att tillhöra i Sverige vilket försvårar 

identitetsskapandet. 

  

Jag har växt upp i ett land och anpassat mig till min verklighet, precis som vilken svensk 

som helst. Jag tror folk har svårt att förstå att man kan vara både och – de vill placera en 

i fack. Även andra invandrare gör det – är du en sådan som gått över till den svenska 

sidan eller är du sann ditt ursprung? Och svenskar tänker – är du en av oss eller är du sann 

mot dina landsmän? Jag känner att jag kan vara både och. Ibland kanske man själv också 

vill placera sig i ett fack, eftersom alla andra gör det, men ändå lyckas jag inte för jag vet 

inte alltid vad jag identifierar mig som. 

  

Samtliga deltagare menar att behöva passa in kan vidare kan leda till ilska som följd av 

att ändå inte bli betraktad och accepterad som svensk. En av respondenterna förklarar hur andras 

påverkan försvagat hans känsla av svenskhet: 

  

Folk har försvagat snarare än förstärkt min svenskhet; många vill att man ska veta att man 

aldrig kommer bli svensk. Det spelar ingen roll hur assimilerad jag är i samhället. Vi ska 

vara tacksamma att vi får vara i Sverige för “dom” tagit emot oss. 
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Dock framkommer också, att det inte endast är hur andra betraktar dem som påverkar 

känslan av tillhörighet utan att det också är en process inifrån, som influerats av föräldrarnas 

kultur och värderingar men också av respondenternas egna känslor av att inte passa in. 

Nedanstående citat beskriver hur kluvenheten kan upplevas: 

  

Du kommer aldrig vara fullt svensk i svenskarnas ögon, utan alltid arab. Men jag är inte 

heller helt arabisk, för jag är född i Sverige. Det är jobbigt för en själv i slutet av dagen, 

det är som att ta på sig två olika ansikten. Jag har en identitet med flera sidor, men inte 

än listat ut vilken eller hur. 

  

Denna komplexitet leder till kluvenhet som uttrycks vidare av majoriteten av deltagarna 

som att ha olika kulturella identiteter i olika situationer och ibland en integrerad kulturell 

identitet. 

 

Kulturkrock 

Brist på gemensamma grunder. Samtliga respondenter påpekar att svenskhet inte var 

en juridisk status; istället var svenskhet till stor del synonym med svensk mentalitet eller svensk 

utifrån hur andra betraktar dem. Att leva i två olika kulturer medför skillnader i mentalitet då det 

svenska och föräldrarnas (kultur/mentalitet) inte alltid går att integrera. Det beskrivs också att 

det kan vara svårt att hitta gemensamma grunder med etniska svenskar. Respondenternas ibland 

skilda mentaliteter från etniska svenskar upplevs som distanserade, även om det givetvis finns 

svenskar de har mycket gemensamt med - ibland mer än med landsmän. Skillnader i mentalitet 

med etniska svenskar (och med föräldrarnas kultur) är en anledning till att inte känna tillhörighet. 

Med andra som också har invandrarbakgrund upplever männen acceptans och förståelse för 

varandras situation av att leva i två kulturer samt det som tillkommer med detta.  En respondent 

beskriver hur människor med utländsk bakgrund kan ha gemensamma länkar/mentalitet och 

normer med varandra; att de oftast präglas av samma jargong samt att de förstår varandra via en 

telepati. Vid intervjuförfarandet framkom således att individerna på grund av kulturella 

skillnader, känner större samhörighet med andra med liknande bakgrunder. Detta trots att 

individerna tar avstånd från (och inte identifierar sig med) många aspekter av föräldrarnas kultur. 

Respondenterna ger flertalet exempel på inslag i den svenska mentaliteten och föräldrarnas 

mentalitet som de inte håller med om.  En respondent uttrycker hur “krockar” med både etniska 

svenskar och landsmän kan upplevas: 
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Jag har många svenska kompisar, men då är det likasinnade svenskar. Svenskar har 

generellt en annan mentalitet; mer fyrkantiga och normbundna. Vi är från två helt olika 

världar. Därför klickar jag bättre med icke-etniska svenskar, för vi tänker lika. Jag har 

dock också svårt för landsmän som håller fast alldeles för hårt i sina föräldrars kultur och 

bryr sig alldeles för mycket om vad andra tycker. 

  

Männen upplever alltså två ibland vitt skilda kulturer och mentaliteter, som inom dem 

ska bedömas, sorteras och väljas. Ett annat inslag de inte identifierar sig med, menar de, är hur 

den svenska kulturen präglas av en systembaserad distans där folk “går på rutin som robotar”. 

Generellt anses andra utländska som också präglas av föräldrarnas kultur uttrycka mer “värme 

och kärlek” än etniska svenskar. Vid vidare frågor om “värme och kärlek”, ger flertalet av 

respondenterna exempel på uttrycket som motsatsen till “mitt och ditt”-mentalitet som etniska 

svenskar uppfattas ha. Denna mentalitet menar de är exempel på hur etniska svenskar kan 

uppfattas som kalla och distanserade. Tydliga gränser inom ekonomi bland familj, parrelationer 

och regler om utflytt vid 18-års ålder. Den individualistiska livsstilen att tänka på sitt eget bästa, 

är också exempel som ges vid skillnader i mentalitet som gör det svårt för männen att identifiera 

med det svenska. 

Att sticka ut anses också som osvenskt och som en norm majoriteten av respondenterna 

ogillade  - att normen är att leva enligt “jantelagen”. Att respondenterna upplever sig som att de 

sticker ut eller avviker när de är sig själva, beskriver de som ett mod att våga ta för sig, vara mer 

utåtagerande och våga gå över “lagom”. Flera av respondenterna uttrycker ett påtagligt 

regelsystem ibland till en överdrift som typiskt svenskt - ett regelsystem som dem kan tappa sig 

själv inom. Samtidigt uttrycker de att de accepterat att den svenska kulturen för vad den är och 

att de inte alltid kommer överens med alltför rutinmässiga eller fyrkantiga personer. Detta 

beskriver de som en av anledningarna till att inte fullt ut kunna identifiera med det svenska. 

Föräldrarnas kultur kommer alltid ha inverkan på männen; både undermedvetet men också i vissa 

aspekter som aktiva val i praktiserandet av kulturen (som männen vill bevara). 

  

Det måste göras. Jag kan inte bete mig hur som bland svenskar exempelvis, eftersom det 

visar tydligt att man inte är svensk. Man känner att man har ögonen på sig på ett annat 

sätt när man är bland etniska svenskar, främst i jobbsammanhang eller ute i allmänheten 

eller vid mötet med nya personer. Jag brukar känna av gruppen, deras mentalitet... och 

anpassningen blir medveten för att passa in. 
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Berikande med två kulturer 

Utvidgade perspektiv. Gemensamt för samtliga respondenter är att de upplever en stor 

positiv faktor i att ha mer än en kultur. Kulturen är också en stor integrerad del av dem själva - 

det är alltså inget de önskar bli av med trots dess negativa aspekter som kluvenhet eller att bli 

betraktad som icke-svensk av andra, innebär. Samtliga respondenter menar att de är tacksamma 

över att ha mer än den svenska kulturen. Att ha föräldrarnas kultur i bagaget beskrivs som en 

tillgång, som ytterligare ett sätt att betrakta människor och situationer från andra perspektiv. Sju 

av respondenterna menar också att de bygger upp självförtroendet och självkänslan eftersom de 

lär sig bli hårdhudade samt tvungna att strunta i vad andra tycker. De unga männen menar således 

att ha två kulturer är en tillgång i mötet med andra. En informant beskriver hur detta kan se ut:  

 

Jag har en identitet, som är integrerad av två kulturer, det vill säga en mångkulturell 

identitet skulle jag beskriva det som. Ingen dubbelidentitet, utan en anpassningsbar sådan. 

Jag känner mig mer utländsk än svensk, men de har inte ändrat mitt tankesätt direkt på 

det sättet. Jag är mig själv hela tiden. 

  

Han fortsätter: 

  

Att ha två kulturer inom sig är något positivt - jag blir berikad på kulturer, jag har 

ytterligare en kultur att luta mig tillbaka på. Jag sticker ut i vilket land jag än är i, för jag 

är varken mitt typiska (ursprungsland) och inte heller typiskt svensk. Att ha två kulturer 

har tillåtit mig att vara bland flera olika etniciteter och det har lärt mig mycket. Jag tror 

det är optimalt att vara runt olika människor och inte bara hålla sig till en sort. Det är som 

när man reser – man blir erfaren och får perspektiv på nya saker. Man lär sig hur folk 

funkar och kan förhålla sig till det. 

 

Det som associeras med kluvenheten menar de alltså kunde vara positivt - som att ge 

respondenterna djupare dimensioner av livet samt tillhörigheter i mer än den svenska kulturen. 

En respondent beskriver hur han har integrerat kulturerna till en och hur den hjälpt honom i 

identitetsskapande, han uttrycker sig på följande sätt: 

  

Du är ett extra språk, du kan en till kultur, du har förmågan att ta olika perspektiv…och 

på köpet kommer att du förstår andra med invandrarbakgrund också, även om de inte är 
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från samma land som dig. Man skapar sig själv och sin identitet med fler verktyg. Du har 

något extra, något intressant, något spännande om du är betraktad av rätt personer. 

  

Andra respondenter menar att de inte känner sig i kläm mellan två kulturer, utan att det 

snarare möjliggör att plocka det bästa från två världar. En respondent uttrycker följande: 

  

Jag känner inte att jag är i kläm mellan två kulturer, i alla fall inte så det blivit ett problem. 

Jag förstår två sidor, både föräldrars och samhällets - roten till att de resonerar på olika 

sätt, liksom. Jag hart tagit det bästa från båda kulturerna och gjort det till en, jag behöver 

inte välja. Jag gör det jag vill men mina värderingar går ibland ihop med mina föräldrars 

och ibland med det svenska samhällets. Jag är som en blandad godispåse - beroende på 

situation kan jag plocka upp den godisbiten jag känner för. 

  

 Man lär sig med åldern att plocka det bästa från de två världarna men det är inte alltid så 

lätt; dels på grund av inflytande från föräldrar och landsmän och dels på grund av det 

svenska som kräver total anpassning. Jag tror man måste vara en rätt stark individ för att 

kunna stå upp för sig själv trots sina föräldrars kultur och samtidigt våga sticka ut och 

vara sig själv bland de etniska svenskarna. 

  

Flexibilitet. Respondenterna uttrycker att det finns en typ av flexibilitet i deras identitet 

och beteende. Att kunna anpassa sitt beteende beskrivs som en tillgång i de flesta situationer. 

Exempelvis beter de sig olika i sammanhang där de är runt landsmän respektive etniska 

svenskar.  Detta är en av de positiva aspekterna som beskrivs - att ha förmågan att förstå 

människor, situationer och kunna anpassa beteendet utefter detta. 

  

Jag anpassar mitt beteende automatiskt i vissa situationer, beror på vem jag möter. Med 

etniska svenskar är det mer formellt mötande för de är så distanserade, utländska är mer 

varma. Det är ett helt annat bemötande oftast. Är jag med familj är jag mer arab. Är jag 

på jobbet är jag mer svensk....Anpassningarna är en naturlig övergång Jag tar det bästa 

av båda världar, och anpassar det till olika situationer. På bröllop är jag 100 % arabisk, i 

kösystemet är jag 100 % svensk. 

  

Denna anpassning uttrycks således genom en flexibilitet, en förmåga att vara formbar och 

kunna läsa av olika människor för att själv passa in. Vid frågan om varför respondenterna 



23 
 

anpassar sig, menar majoriteten att de gör detta automatiskt. En respondent uttrycker hur han 

uppfattar anpassningen som nödvändig: 

  

Jag ser det som en tillgång i min identitet att kunna skifta mellan olika identiteter och 

kulturer automatiskt beroende på individen jag har framför mig. Även om det ibland är 

svårt är jag tacksam över att kunna göra det hyfsat lätt. Det är en tillgång, men det är 

också ett måste då man annars betraktas som ”konstig”. 

  

Respondenterna menar också att det i bemötande med etniska svenskar sker både 

automatisk och medveten skiftning i beteende, språk och ibland även åsikter. Anpassningen 

beskrivs som nödvändig för att kunna mötas på samma nivå och inte avvika. I möte med andra 

med utländsk bakgrund krävs inte denna anpassning lika aktivt men kan respondenterna bli “mer” 

utländska i beteende vid umgänge och anpassar sig automatiskt till den gruppen. 

  

Utseendets påverkan 

Se annorlunda ut. Samtliga respondenter beskriver hur de i första mötet med etniska 

svenskar vanligtvis får frågor om etnicitet, ursprung och kultur. Enligt deltagarna får de vid detta 

första möte uppleva indikationer på att de inte uppfattas som svenskar genom kommentarer om 

deras utseende och bakgrund. Situationen illustreras i nedanstående citat av en respondent vid 

frågan om bemötande av andra. 

 

Innan de ens hört mig tala har de en fördom om att jag ska vara på ett visst sätt. Det märker 

man på deras förhållningssätt och frågor som oj du kan ju flytande svenska eller typ du är 

ju precis som oss svenskar. 

  

Vid frågan om hur andra kan tänkas betrakta dem, föreföll ett tydligt mönster hos samtliga 

deltagare. Respondenterna menar på att de blir kategoriserade till gruppen ”invandrare” baserat 

på utseendet. Fördomarna som beskrivs av deltagarna indikerar på att unga män från 

Mellanöstern mestadels får uppleva etnisk stereotypisering i mötet med etniska svenskar genom 

vid flertalet gånger bli kallade för svartskalle, blatte och invandrare. Detta väcker aggressioner 

eftersom det bekräftas att de inte identifieras som svenskar av andra och att de alltid betraktas 

som invandrare. Majoriteten av respondenterna menar att det inte är tillräckligt att vara uppväxt 

i Sverige eller ha  medborgarskap utan individen måste också se svensk ut för att betraktas som 
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en. Deltagarna beskriver deras utseende och ursprung som ett hinder för att någonsin bli 

betraktade som fullt svensk av andra. 

  

Jag får alltid höra att jag ser annorlunda ut, eller kommentarer som du är ju inte lika farlig 

som de på TV eller typ du är ändå annorlunda från dem andra från Mellanöstern. De 

indikerar på att jag är bättre än de andra därifrån och det värsta är att de drar denna slutsats 

bara baserat på hur vi ser ut. 

  

Samtliga respondenter uttrycker samtidigt en förståelse för att andra kan betrakta dem 

som etniskt icke-svenskar och att det inte automatiskt behöver innebära något negativt. Enligt 

deltagarna finns det människor som antingen upplever de som intressanta, spännande och något 

utöver det vanliga men att det också finns människor som betraktar dem som avvikande eller 

mindre värda för att de inte är etniska svenskar. Respondenterna menar att nyfikna frågor från 

etniska svenskar inte nödvändigtvis måste ha en baktanke men att det är en påminnelse eller 

fördom om att de inte är fullt ut svenskar baserat på utseendet och ursprunget. Nedanstående citat 

illustrerar detta vid frågan om hur dem tror andra ser på deras etnicitet. 

  

Vissa svenskar kanske inte reflekterar över ens ursprung medan man vet att andra gör det 

eftersom det tillkommer frågor baserat på mitt utseende och namn. Sen om det är negativt 

eller positivt är svårt att säga, den slutsatsen jag kan dra är att jag inte kanske betraktas 

som fullt ut svensk i deras ögon. 

 

En central del av studien var att undersöka unga män från Mellanösterns upplevelser av 

etnisk stereotypisering. Utseendet förefaller vara en väsentlig faktor för hur andra generationens 

invandrare betraktas i Sverige. Omgivningens syn på utseende hos unga män från Mellanöstern 

och ursprung påverkar således deras upplevelse av att fullt ut känna sig som svenskar. Utseendet 

blev därmed ett tema som föreföll naturligt bland andra generationen invandrare från 

Mellanöstern i deras upplevelser av etnisk stereotypisering. 

  

Behov av att kompensera. Samtliga respondenter menar att deras uppfattning om hur 

omgivningen betraktar deras utseende och ursprung påverkar hur de känner inifrån. Det finns en 

inställning att hela tiden behöva visa sig vara likvärdig etniska svenskar. De upplever att de 

genomgående måste göra det lilla extra för att kunna jämställas med en etnisk svensk. Deltagarna 
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menar att själva känna sig som svenskar inte är tillräckligt, utan upplever en inre press att bevisa 

sin svenskhet då de avviker från det etniskt svenska utseendet.                  

  

De känns generellt som att människor har mer ögon på oss än på etniskt svenska. Av den 

anledningen har vi fler utmaningar att ta oss igenom än etniska svenskar. Jag känner att 

jag måste göra det lilla extra för att kunna jämställas med en svensk. Man måste vara 

extra duktig, extra trevlig, extra uppklädd. Det känns också som att det är viktigt att 

poängtera att man är född i Sverige när man är i kontakt med etniska svenskar - på något 

sätt distanserar jag mig då ifrån mina föräldrars ursprung. 

  

 Deltagarna menar på att det finns existerande fördomar om deras utseende och att de 

upplever en form av press att motbevisa fördomarna genom prestation samt hävdelse i olika 

sammanhang. De menade att det finns en bild i samhället där etniska svenskar anses vara mer 

trovärdiga än utländska samt att utländska måste bevisa sin kompetens på annat sätt än etniska 

svenskar. Denna illustrering menar männen från Mellanöstern också kan generaliseras till olika 

situationer såsom mötet med myndigheter, i jobbsammanhang, socialt och inom skola. Samtliga 

respondenter menar att de konstant upplever att andra inväntar att de skall bete sig felaktigt för 

att kunna kategorisera dem med den bild som förväntas av andra generationens unga män från 

Mellanöstern - som en homogen grupp. 

 

Polisprolifiering. Vid frågan om männen får uppleva andra utmaningar än etniska 

svenskar, skildrar majoriteten av respondenterna specifika händelser som upplevts som etnisk 

stereotypisering. Flertal av de specifika händelserna som erfarits av respondenterna innehöll 

exempel på hur polisen behandlat dem baserat på deras utseende och ursprung. De flesta av 

respondenterna var överens om att polisen automatiskt betraktade unga män från Mellanöstern 

som kriminella. Respondenterna menar på att det inte spelar någon roll om deras 

belastningsregister är anmärkningsfritt - upplevelsen är att de behandlas orättvist av polisen på 

grund av deras utseende samt ursprung. Nedanstående citat illustrerar hur männen upplever sig 

behandlas på grund av deras utseende och ursprung. 

  

En gång satt jag på McDonalds och åt efter en flytt, jag var en av få som inte hade etnisk 

svensk bakgrund. Plötsligt hoppar cirka 15 poliser på mig, sparkar mig och håller fast 

mig. Till slut kommer en tjej och säger det är “fel kille”. Polisen släpper mig, jag får ingen 
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ursäkt, ingenting. De letade efter någon i grön jacka, de såg mig som hade en grön tröja 

och stormade mot mig direkt. 

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker en besvikelse över att bli bemötta på ett 

annorlunda sätt av polisen på grund av deras utseende. Respondenterna menar att polisen har 

fördomar om män från Mellanöstern som de får stå i kollektiv skuld till och måste kompensera 

för andras brister (inom samma grupp). Fördomarna som finns har lett till att respondenterna 

upplever att de konstant behöver hävda sig oskyldiga inför polisen och andra. En respondent 

förstärker detta resonemang genom följande citat om upplevelser baserade på fördomsfullhet som 

varit betydelsefulla för honom: 

  

När jag åker runt med min bil blir jag oftast stoppad av polisen utan att ha gjort något fel. 

Det märks direkt, man känner av att det är på grund av rasifiering. Polisen säger att det är 

rutin, men jag vet att det inte är det. De ställer fördomsfulla frågor som, hur har du råd 

med en sådan fin bil, du håller inte på med dumheter va? Man bara vet att deras tanke är 

att jag är kriminell och detta enbart baserat på hur jag ser ut och inget annat. Fråga en 

etnisk ung svensk man hur ofta han blivit stannad av polisen - förmodligen inte lika ofta. 

 

Situationer med polisen och i allmänt bemötande med etniska svenskar som männen får 

uppleva på grund av utseende och ursprung medför således en känsla av att aldrig kunna komma 

att erkännas fullt ut som svensk. 

  

Vi var med en etnisk svensk kompis en gång när vi var 15 år gamla och bar hans låsta 

cykel då han tappat bort nyckeln. Polisen kom och jag tänkte “åh nej, inte igen”. Johan, 

som var trött på att vi andra blev förföljda, sa på ett tröttsamt sätt “det är jag som stulit 

cykeln, inte dem”. Vi sa “nej Johan sluta”. Då sa polisen “nu följer ni två (vi två med 

utländsk bakgrund) med till stationen’’. Johan fick stanna kvar. 

  

Sammantaget upplever unga vuxna män i andra generationens invandrare från 

Mellanöstern etnisk stereotypisering i olika former. De upplevs ha en sämre utgångspunkt än vad 

etniska svenskar har, på grund av sitt utseende. De lever under press att bli accepterade av det 

svenska samhället och måste därför hävda sig för att kompensera fördomar då de annars bara är 

en av alla ”invandrare”. Samtliga menar även på att trots som exemplarisk ung man, kommer de 

fortfarande inte betraktas som fullt ut svensk för att de har ett annat utseende. 
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Diskussion 

Studien syftade till att undersöka upplevelser av dubbelidentitet och om föräldrars kultur 

påverkar identiteten hos unga män med Mellanösternbakgrund i andra generationens invandrare. 

Syftet var även att undersöka om de unga männen upplevt etnisk stereotypisering i Sverige. 

Intervjuerna resulterade i fyra teman som belyser de unga männens upplevelser: kluvenhet, 

kulturkrock, berikande med två kulturer och utseendets påverkan. Samtliga teman diskuteras 

nedan baserat på tidigare forskning som redogörs i inledningen.  

 I resultatet framkom att respondenterna upplever en kluvenhet och splittrad lojalitet till 

den svenska respektive föräldrarnas kultur. Att växa upp med två kulturer har för deltagarna 

inneburit en känsla av att stå utanför inte bara en, utan två kulturer. Upplevelsen av att inte tillhöra 

någon kultur fullt ut betraktas som påfrestande och förutsätter en aktiv anpassning. Tidigare 

forskning stödjer att individer som växer upp med två kulturer hanterar sin dubbelidentitet med 

splittrad lojalitet till både föräldrarnas kultur och den svenska. De försöker anpassa sin identitet 

i olika sammanhang men anser sig ändå vara splittrade då de varken upplever sig tillhöra den 

svenska eller föräldrarnas kultur (Deniz & Perdikaris, 2000).   

Enligt Eliassi (2013) kan en bidragande orsak till upplevelsen av kluvenhet vara att 

individerna sällan känner sig accepterade som svenskar i Sverige samtidigt som de inte känner 

ett starkt band till ursprungslandet. Brune (2000) beskriver att europeiska länder oftast önskar 

total identifiering med landets kultur, det vill säga de individer som identifierar sig både med den 

svenska kulturen och har lojalitet gentemot föräldrarnas kultur kan därmed ha svårare att 

accepteras av omgivningen. Respondenterna bekräftar att kluvenheten grundas i de egna 

känslorna av att inte passa in men också i hur andra betraktar dem (som icke-svenskar). Forskning 

inom området underbygger att den upplevda känslan av kluvenhet hos individer kan bidra till 

svårigheter med identitetsskapandet (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009; Rojas, 2001). I linje 

med studiens resultat visar tidigare forskning också på att individer med föräldrar av annat etniskt 

ursprung än majoritetsbefolkningen i landet tenderar att ha en relativt otydlig etnisk tillhörighet 

(Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009; Moore och Barker 2011). Detta resonemang kan tillämpas 

på de unga männen som beskrev en oklar känsla av sin tillhörighet. De unga männens upplevda 

kluvenhet som framkommer i resultatet beskrivs av Berry (2003) som att andra generationens 

invandrare kan ha svårare att känna tillhörighet i landet där de växer upp. 

 Resultatet visar på att leva i två olika kulturer kan orsaka kulturkrockar då skillnaderna i 

mentalitet mellan det svenska och föräldrarnas kultur och mentalitet inte alltid går att integrera. 

Samtidigt ansåg deltagarna att det ibland kunde vara svårt att hitta gemensamma grunder med 

både etniska svenskar och landsmän eller andra med annan etnisk bakgrund. Resultaten visar på 
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att förvirring lätt kan uppstå vad gäller att hitta en balansgång då ungdomarna medan de anpassar 

sig till det svenska samhället likaså förväntas smälta in i de sammanhang där ursprungskulturens 

normer är rådande (Sernhede, 2002). Enligt Sernhede kan detta beskrivas som en dubbelidentitet 

baserat på att andra generationen invandrare upplever en svårighet med att integrera den svenska 

identiteten med den utländska identiteten.  

Deltagarna i föreliggande studie menar på att kulturerna påverkar utformningen av deras 

identitet då svenskhet associeras med svensk mentalitet. Balansgången kunde upplevas som svår 

på grund känslan av att stå “i mitten” av båda kulturerna då de inte förlikar sig fullt ut med någon 

av kulturernas mentalitet. Ytterligare svårigheter upplevdes då de två kulturerna enligt männen 

inte alltid går att integrera med varandra på grund av dess olikheter vilket Moore och Barker 

(2011) beskriver som att ha flera olika kulturella identiteter. Bo Reimer (1997) menar att det som 

utmärker en människas kulturella identitet är att den är meningsskapande och framträdande i 

relation med andra människor samt skapar både samhörighet liksom motsättningar. Resultatet 

indikerar på att de unga männen inte identifierar sig med den svenska kulturen bland annat på 

grund av en systembaserad distans, som beskrivs som en rutin, avsaknad av värme och kärlek 

samt ett individualistiskt levnadssätt. Forskning bekräftar att individer ibland väljer att hålla fast 

vid vissa aspekter av sin kulturella identitet och avstå från andra (Hankir & Bhugra, 2015). Detta 

kan därmed stödja de unga männens upplevelser om att avstå från vissa värderingar och normer 

inom respektive kultur. Enligt Petterssons studie (2008) söker sig invandrarmän till andra med 

invandrarbakgrund för att stärka den sociala gemenskapen. Denna studies resultat visar på att 

deltagarna, med andra som också har invandrarbakgrund, upplever acceptans och förståelse över 

att leva i två kulturer. Samtidigt kan de unga männen ibland känna avsaknad av tillhörighet med 

andra generationens invandrare och istället känna gemenskap med etniska svenskar - allt 

beroende på hur personerna är och vilka värderingar de har. Detta innebär att de unga männen 

upplever skillnader både med andra generationens invandrare och med etniska svenskar som 

håller fast alldeles för hårt vid sina ursprungskulturer. Forskning inom detta område beskriver 

detta som en kulturell identitet som resultat av individens beteenden och identifikationer med 

gruppmedlemmar inom en särskild grupp (Schlesinger, 2015). Det kan tänkas att de unga männen 

har flera kulturella identiteter som blir aktuella i olika sammanhang än en integrerad identitet 

(Chen & Lin, 2016).  

Resultatet visar på att respondenterna upplever tacksamhet och ser det som en stor tillgång 

över att ha växt upp med mer än bara den svenska kulturen. Att präglas av föräldrarnas kultur 

medför ett vidgat perspektiv tack vare förståelse för olika människor, kulturer och tankesätt 

(Moore & Barker, 2011). Enligt Brune (2000) eftersträvas att individer ska identifiera sig med 
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kulturen i landet de bor i. Utgår man enbart från de unga männens egna upplevelser är det snarare 

en fråga om hur kulturerna kompletterar deras identitet. Förmågan att integrera kulturerna kunde 

snarare förenkla identitetsskapandet och möjliggöra att framhäva det bästa av två världar. I 

enlighet med tidigare forskning hittar individen verktyg att lära sig hantera att leva i två kulturer 

(Deniz & Perdikaris, 2000). Berry (2003) menar att andra generationens invandrare kan välja om 

de vill vara en del av en kulturs språk, religion och etnicitet. Att ha ytterligare en kultur kan 

därmed innebära fler valmöjligheter. 

I enlighet med tidigare forskning anpassar individer med utländsk bakgrund sin identitet 

till olika sammanhang genom språk och beteenden (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009). 

Resultatet visar på en flexibilitet i att ha två kulturer och att denna flexibilitet beskrivs som en 

förmåga att vara formbar och kunna anpassa sitt beteende, språk samt ibland åsikter i olika 

situationer. Anpassningen beskrivs också som nödvändig för att kunna mötas på samma nivå och 

inte avvika från det sociala sammanhanget. Deniz och Perdikaris (2000) menar att det kan vara 

påfrestande att leva med två kulturer och en dubbelidentitet på grund av den anpassning som 

olika sammanhang kräver. I enlighet med resultatet uppvisas en annan dimension av att befinna 

sig i två kulturer som präglas av fördelaktiga tillgångar för individerna. Enligt Chen och Lin 

(2016) kan detta beskrivas som att de unga männen funnit acceptans inom flera grupper och av 

den anledningen utvecklat mer än en kulturell identifiering.   

Denna studies resultat, att individer med ett icke-svenskt utseende upplever sig behandlas 

annorlunda, stämmer överens med andra internationella studier som har gjorts inom etnisk 

stereotypisering (Agerström et al., 2007; Agerström et al., 2012; Ekehammar et al., 2003; 

Ekehammar och Akrami, 2005). Resultatet i föreliggande studie visar på att det finns existerande 

fördomar om Mellanöstern- utseenden och därmed en inställning hos männen att behöva 

motbevisa fördomarna samt visa sig jämlika etniska svenskar. I relation till tidigare forskning 

kan detta beskrivas som att annorlunda utseenden medför ett sämre utgångsläge (än för etniska 

svenskar) men att individerna själva kan påverka utgångsläget genom att visa framfötterna 

(Eliassi, 2013). Enligt de los Reyes, Kamali & Mattson (2005) kan kategorisering av individer 

som icke-svenskar leda till utanförskap eftersom den föreställda svenskheten anses ha företräde 

till olika samhälleliga privilegier. Hos männen beskrivs en konstant känsla av att andra inväntar 

att de ska bete sig felaktigt för att kunna kategorisera dem med den negativa bilden som förväntas 

av ”invandrare”. Deltagarna anser således mötet med andra som en väsentlig indikation på att de 

inte uppfattas som svenskar. Upplevt bemötande av etniska svenskar, på grund av utseende och 

ursprung har medfört en känsla av att aldrig fullt ut erkännas som svensk. Tidigare forskning 
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bekräftar att de som betraktas avvika från bilden av hur en svensk ser ut kan placeras utanför den 

konstruerade gemenskapen av svenskhet (Hubinette & Lundström, 2014). 

Resultatet tyder också på att unga män i andra generationens fått uppleva andra 

utmaningar än etniska svenskar, framförallt från polisen. Deltagarna anser att polisen automatiskt 

betraktar unga män från Mellanöstern som kriminella och behandlar dem orättvist baserat på 

deras utseende samt ursprung. Den etniska stereotypisering som de utsätts för från poliser kan 

förklaras med implicita och explicita fördomar samt stereotyper som finns mot individer med 

annan utländsk bakgrund (Ekehammar et al., 2003). Studiens resultat kan också underbyggas 

med det preliminära utfallet på den svenska Project Implicit som tyder på att svenskar har 

implicita fördomar och stereotyper mot människor med annan hudfärg (Agerström et al., 2007). 

Den automatiska aktiveringen av stereotyper som associeras med annan etnicitet skulle kunna 

tänkas grunda sig på stereotyper som finns om invandrare (Araya et al., 2002).  

Sammantaget kan resultatdiskussionen bekräfta att de unga männen i studien upplever 

viss svårighet med sitt identitetsskapande och att detta präglas av de två kulturerna de lever 

mellan. De unga männen beskriver hur de upplever etnisk stereoypisering på grund av sitt 

utseende. Studiens frågeställningar har besvarats och resultatet är i stora drag i linje med tidigare 

forskning. En ny infallsvinkel som upptäcktes i denna studie är  den positiva aspekten av att ha 

två kulturer som är ett relativt outforskat forskningsområde. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur unga män från Mellanöstern upplever sin 

dubbelidentet/kulturell identitet och upplevda fördomar baserat på sitt utseende. Utifrån syftet 

valdes kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, som syftar till att besvara 

frågeställningar nyanserat och djupgående av deltagarnas upplevelser. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att, vid kvalitativa intervjuer är information som suckar, känslouttryck, tystnader 

och gester viktig att observera samt analysera. Det insamlade materialet har analyserats 

semantiskt vilket innebär att endast uttalade ord av respondenterna analyseras - detta kan ses som 

en svaghet i denna studie då känsloreaktioner och observationer inte analyserats, vilket innebär 

att visst djup kan ha gått förlorat. Intervjuguiden utformades från tidigare forskning om 

dubbelidentitet, att leva i två kulturer och upplevda fördomar baserat på utseende. För att stärka 

resultatets trovärdighet genomfördes en noggrann beskrivning av analysarbetet. Studien utgick 

ifrån en tematisk analys som grundar sig på att tematisera utifrån svaren i intervjuguiden 

(Langemar, 2008). Kvalitativa studier syftar inte till att generalisera eller dra slutsatser om en 

stor grupp på grund av dess ofta ringa deltagare- däremot används kvalitativa studier med  fördel 
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i att fånga upp subjektiva upplevelser som kan vara av relevans för att både bidra samt 

komplettera existerande forskning. 

Induktiv metod innebär att data analyseras utifrån det som framkommer ur materialet - 

författarna går därmed inte in med en bestämd teori vid analysen. Den induktiva förhållningen 

kan dock ha påverkats av den förförståelse författarna haft dels på grund av tidigare forskning; 

men främst på grund av författarnas personliga erfarenheter och kunskap inom ämnet. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att människan är präglad av sin egen bakgrund och olika värderingar, 

normer samt åsikter. Författarnas förförståelse för ämnet kan därmed ha påverkat hur och vilka 

teman som identifierats, då författare inte helt kan fria sig från sina förutfattade meningar - vilket 

blir av extra vikt att beakta i detta fall då författarna själva är andra generationens invandrare, 

mellan 18-28 år och med föräldrar födda i Mellanöstern. Därmed kan den induktiva metoden 

betraktas som en svaghet då författarna undermedvetet kan ha varit selektiva i sitt letande efter 

mönster i datan, baserat på egna erfarenheter och upplevelser. Den förförståelse författarna har 

om ämnet kan också beskrivas som en styrka då insatthet i ämnet är en fördel vid kvalitativa 

intervjuer (Burnard, 1991). Författarna har även utifrån sin kunskap kunnat ställa relevanta 

följdfrågor som gett uttömmande, detaljerade svar vilket är den kvalitativa metodens kärna. Då 

författarna själva faller under gruppen andra generationens invandrare inom samma åldersspann 

som deltagarna, har intervjuerna möjligen präglats av en avslappnad och ocensurerad atmosfär 

där deltagarna känt sig mer bekväma i att uttrycka sina tankar samt åsikter. Det kan tänkas, på 

grund av den etniska stereotypisering deltagarna upplever, att en etnisk svensk intervjuledare 

hade kunnat påverka utfallet av intervjun. Denna påverkan hade kunnat vara i form av 

censurering, förfining, ”förmedla” budskap – eller att deltagarna upplever sig rädda att bli 

stereotypiserade och därför visar upp en förskönad bild av deras verklighet. Det finns dock 

allmänt en bias i deltagare som söker sig till vetenskapliga undersökningar och hur de skiljer sig 

från de som inte deltar (om de deltar för att förmedla ett budskap) - denna bias har i studien inte 

kunnat kontrolleras.  

Trovärdighet, menar Graneheim och Lundman (2004) kan avläsas i typ av urval, ålder-

och könsurval för en bredare beskrivning, i hur teman och kategorier valts samt i de illustrerande 

citaten. Att de unga männen i studien inte rekryterats utifrån specifik nation eller etnicitet i 

Mellanöstern, sysselsättning eller bostadsområde kan beskrivas som en styrka då det bidragit till 

större variation i materialet. Resultatet syftar dels i att medvetet söka skillnader men också att 

hitta gemensamma faktorer och aspekter i männens historia. Inom ramen för studien valdes unga 

vuxna då tonåringar och ungvuxna bedömts som mer aktivt genomgående i sin identitetsprocess. 

Könsaspekten valdes att avgränsas till manliga deltagare då Pettersson (2008) exempelvis menar 
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att män och kvinnor har olika motstrategier och protesterar mot fördomar på olika sätt. Det går 

därmed inte att utesluta att respondenter i annat åldersspann eller kvinnliga respondenter hade 

kunnat generera en väsentlig skillnad i resultat.   

För att stärka vikten av transparens och trovärdighet och därmed försöka uppnå validitet, 

har författarna tagit del av varandras både transkriberat samt icke-transkriberat material. Vidare 

diskuterades kategoriseringarna för att undvika feltolkningar och för att fastställa att studien 

genomgående skrivs i relevans till dess syfte samt frågeställningar. Författarna har också under 

intervjuernas gång frågat respondenterna om de uppfattat deras svar korrekt samt gett dem 

möjligheter att ta tillbaka påståenden de ångrar. Eftersom den kvalitativa studien baseras på 

upplevelser är det svårt att dra en slutsats om respondenternas svar kommer vara konstanta över 

tid, vilket gör det svårt att uttala sig om reliabiliteten. Däremot är det tänkbart att denna 

upplevelse kan skilja sig i framtid och/eller dåtid, beroende på Sveriges mångkulturella förflutna/ 

och utveckling.  

 

Praktiska implikationer 

Sammantaget har denna studies huvudfynd bidragit till att bekräfta tidigare forskning som 

visar på att det föreligger svårigheter för andra generationens invandrare vid identitetsskapande 

och att de upplever stereotypisering baserat på sina utseenden. 

Sverige har, som följd av invandring, blivit ett alltmer mångkulturellt land. Det blir 

därmed viktigt att inom forskning uppmärksamma individer som växer upp med två kulturer, 

både i Sverige och internationellt. Studiens resultat är därför relevant både ur ett identitets- och 

samhällsperspektiv. Studiens resultat kan även användas ur ett integrationsperspektiv för att 

förstå hur andra generationens invandrare som är födda i Sverige kan förhålla sig till det svenska 

samhället. En styrka i denna studie är att den positiva aspekten av att leva i två kulturer belyses 

- något som i större utsträckning saknas i tidigare forskning, där det uteslutande beskrivs om de 

utmaningar, stereotypiseringar och identitetsförvirring som dubbel identitet innebär. En 

ytterligare styrka i studien är dess urvalsgrupp av individer från Mellanöstern som är en relativt 

outforskad grupp i existerande forskning. Studien kan därför vara ett viktigt bidrag till den 

existerande forskningen om andra generationens invandrare i Sverige.  

I psykologers yrkesroll förutsätts kunskap och förståelse för olika typer av människor, 

oavsett bakgrund. En viktig del i psykologens yrke är att möta människan där den befinner sig 

och använda nödvändiga verktyg för att ni fram dit. Därför krävs av psykologen en  

införståddhet i hur andra kulturers normer, värderingar och beteenden påverkar människan. 

Studien är därför av stor relevans för psykologer inte bara i Sverige men också i andra länder där 



33 
 

det finns olika etniska bakgrunder, för att optimera sin yrkeskunskap i att hjälpa alla typer av 

människor. 

 

Framtida forskning 

I framtida forskning kan det vara intressant att undersöka hur personer som är födda i 

Mellanöstern ser på sin dubbelidentitet och om den upplevs på annat sätt än hos andra 

generationens invandrare som är födda i Sverige. Könsaspekten - att inkludera eller jämföra med 

kvinnor hade också kunnat vara av vikt då skillnader i könsnormer från både föräldrars kultur 

och den svenska, troligtvis kan påverka resultatet samt gett en mer komplett bild av ämnet. Att i 

mer omfattande utsträckning studera hur andra generationens invandrare etniskt stereotypiseras 

kan möjligtvis bidra till en ökad förståelse för denna grupp och uppmärksamma samhällets 

bemötande av dem - samt på sikt eventuellt minska fördomar. Baserat på studiens resultat, hade 

svensk polisprofiliering varit ett intressant ämne för den framtida forskningen. Denna framtida 

forskning hade dessutom kunnat generaliseras till andra kulturella eller etniska bakgrunder utöver 

Mellanöstern. Studien belyser även behov av ytterligare forskning inom ämnet personer med 

invandrarbakgrund och faktorer som inverkar på identitetsskapandet; både positiva och negativa 

faktorer.  

Trots den metodologiska begränsningen, har studien kunnat identifiera de svårigheter och 

möjligheter unga vuxna män som andra generationens invandrare upplever - både inom sig själva 

och i hur de blir bemötta av det svenska samhället. 
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Bilagor 

Bilaga I 

Informationsbrev 
Till dig som är man, mellan 18-28 år och född i Sverige med utrikesfödda föräldrar från 

Mellanöstern. Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

  

Andra generationens invandrare från Mellanöstern har funnits i Sverige länge och betraktas 

fortfarande inte alltid fullt ut som svenskar, till stor del på grund av utseendet. Vad som är svenskt 

och vem som är svensk har debatterats - att vara svensk på papper innebär inte per automatik att 

individen ser sig själv som eller blir betraktad utifrån som svensk. 

  

Vi vill därför genomföra en intervjustudie av cirka åtta personer med förhoppningen att resultatet 

i studien kan leda till ökad förståelse för upplevelser och erfarenheter som andra generationens 

invandrare har av att identifiera sig med det svenska samhället samt hur de ser på att vara mellan 

två kulturer. 

  

Alla medlemmar i Facebookgruppen kommer att tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie, 

där de som uppfyller kraven om att vara född i Sverige till utrikesfödda föräldrar från 

Mellanöstern, av manligt kön och mellan 18-28 år som anmäler intresse kommer vara aktuella 

för studien. Om du är mellan 18-28 år, av manligt kön och är född i Sverige till utländska 

föräldrar, skulle vi vilja att du som är intresserad av att delta i vår studie kontaktar någon av oss 

via e-post eller telefon. 

  

Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet och inte heller vid 

redovisning av resultatet. 

  

Resultatet kommer presenteras på ett slutseminarium, där samtliga psykologstudenter på sin sista 

termin på Linnéuniversitetet presenterar sina uppsatser. Resultatet kommer också publiceras i 

söktjänsten Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) som är ett ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser och kan tas del av allmänheten, inklusive 

deltagarna. 

  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Intervjuerna kommer att genomföras på ett av Göteborgs Universitetsbibliotek. Intervjuerna 

beräknas ta cirka 40-60 minuter. Samtycke presenteras skriftligt och ges via underskrift vid 

intervjutillfället. 

  

Intervjun kommer spelas in. Handledare och examinator kommer ha tillgång till materialet. 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt samt kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Materialet kommer förstöras efter 

användning. 

  

Vi heter Rim El-Ghariri och Soma Serray och studerar vår sista termin på psykologprogrammet 

i Växjö (Linnéuniversitetet). I utbildningen ingår att göra ett masterarbete, vilket är anledning till 

att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig. 

  

Göteborg 2019-02-04 

  

Studerande:                                                           Handledare: Caroline Johansson 

Rim El-Ghariri                                                               Universitetslektor 
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Telefon: 0704******                                                  Mejladress: c****.********@lnu.se 

Mejladress: er****@student.lnu.se                                                                                             

Soma Serray 

Telefon: 0735-xxxxxx                                                           

Mejladress: sa****@student.lnu.se 

                                                                                                       

 
[1] Denna ansökan uppdaterades 2019-02-07 

[2] Se bifogad guide för informationsbrev 
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Bilaga II   

Samtyckesblankett 
Samtycke till behandling av personuppgifter och intervjumaterial 

Genom denna blankett efterfrågar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter och 

informationsförfarande. Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av 

personuppgifter innebär. 

  

 Personuppgiftsansvarig 

Samtycket begärs in av Soma Serray och Rim El-Ghariri som är ansvariga för de 

personuppgifterna som behandlas inom ramen för samtycket. 

  

Vilka personuppgifter kommer att behandlas? 

Namn, födelseår, telefonnummer, mailadress. 

  

Vad är syftet med studien? 

Hur kommer personuppgifterna och material att behandlas? 

Namn, telefonnummer, mailadress och födelseår kommer inte benämnas i studien. 

Intervjudeltagarna kommer refereras som intervjuperson 1 och intervjuperson 2 osv. 

  

Hur länge kommer personuppgifterna och material att behandlas? 

Inspelat material kommer raderas efter studien godkänts för publicering. 

  

Återkallande av samtycke 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla din intervju. 

Återkallande av samtycke sker genom att kontakta Soma Serray eller Rim El-Ghariri. 

  

Samtycke till behandling av intervjumaterial och av personuppgifter. 

Undertecknad samtycker till att intervjuledaren erhåller namn, mailadress, telefonnummer, 

födelseår. 

Undertecknad samtycker till att intervjun spelas in och kommer tas del av handledare samt de två 

författarna. 

Undertecknad samtycker till att resultatet av intervjun muntligt presenteras (anonymt från namn) 

inför en grupp psykologstudenter och publiceras i studentportalen DiVA. 

   

Genom undertecknande bekräftas att jag har tagit del av ovanstående information och är 

införstådd med hur mina personuppgifter kan komma att behandlas. 

  

Datum: _____________________________________________________ 

  

Underskrift: _________________________________________________ 

  

Namnförtydligande: __________________________________________ 
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Bilaga III 

Intervjuguide 
 Bakgrundsfrågor 

Vem är jag? Presentation av oss själva och hur intervjun kommer att gå till. 

Vem är du? Namn, ålder, eventuell sysselsättning samt utländsk bakgrund? 

  

Etnisk tillhörighet 

Vad innebär det att vara svensk? Vad innebär det att vara av (din) utländska bakgrund? 

Påverkas du av att ha ett annat utseende än “etniska svenskar”? 

Har du varit med om något som varit betydelsefullt för din identitet/etnicitet? 

  

Identifiering 

Vad anser du dig vara ‘’svensk’’ eller/och (din) utländska bakgrund? eller identifierar du dig med 

mer än en identitet? Varför? 

Skiljer det sig beroende på situation eller sammanhang, vad du identifierar dig som?- Anpassar 

du då ditt beteende beroende på de olika sociala situationerna? 

  

Omgivning 

Hur tror du andra ser på dig utifrån din etnicitet och utseende? 

Tror du, att du med utländsk bakgrund, får bemöta andra typer av utmaningar än någon med 

svenska föräldrar? 

Söker du dig till människor med samma/olik etnisk bakgrund och i sådana fall varför? 

Tror du din vänskapskrets etniska bakgrund haft inverkan på dig? På vilket sätt? 

Känner du mer samhörighet med en grupp än någon annan? Kan du förklara? 

Hur tycker du att andra ser på andra generationens invandrare? 

Tror du att du som andra generationens invandrare får bemöta andra typer av utmaningar än 

etnisk svenskar? 

  

Kultur 

Har din barndom eller uppfostran skiljt sig från de “etnisk svenska” kompisarna - kan du berätta 

hur i sådana fall? 

Hur beskriver du din relation till och hur är dina känslor för föräldrarnas land/ ursprungslandet 

respektive till Sverige? Känner du stolthet över dina föräldrars land/ Sverige? 

Finns det kulturella värderingar du inte “håller med om” i den svenska kulturen och i din andra 

kultur? 

Upplever du att du kan “hamna kläm” mellan två kulturer? Om ja, Kan du beskriva på vilket sätt? 

 

 


