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Abstract 

 

Author: Azra Muratovic & Kajsa Ahlqvist 

Title: 1 X 2. A qualitative study of young adults living “between” two cultures [Translated 

title] 

Supervisor: Anders Giertz 

Assessor: Rickard Ulmestig 

 

The study seeks to investigate and understand how individuals create their identity from the 

perspective of two countries and cultures, and how these affect their current lives today. The 

focus of the study is aimed at young adults who have mostly or entirely grown up in Sweden 

to parents that have migrated. The material is based on seven qualitative, semi-structured 

interviews. The result is then divided into three themes; ethnic and cultural belonging, life 

impact, and the preservation and passing on of culture. The derivation of the first theme is 

that there are mixed views regarding the cultural association of the persons interviewed. Some 

present a clear vision of their cultural belonging and identities as Swedes, while others give a 

more ambiguous depiction as they find themselves in between two cultures and are 

experiencing a certain ambivalence regarding their cultural belonging. The second theme 

describes the pros and cons of living alongside two cultures as well as the importance of 

language. One of the main advantages that emerge is that the respondents perceive themselves 

as having a broader perspective and a deeper understanding of other cultures and ethnicities. 

Negative aspects that individuals have experienced are discrimination and parental influence. 

This theme also addresses the importance of language regarding the cultural belonging of the 

individual. The respondents agree that the language is of importance for the feeling of 

belonging, and that it is natural to feel more connected to those who speak the same language. 

The third and last theme describes how the individuals retain their original culture in their 

everyday lives, and it furthermore deals with ideas regarding the future as well as the passing 

on of culture.  
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1 Inledning 

Vi har valt att studera hur unga vuxna med invandrarbakgrund ser på sin etniska och 

kulturella identitet och tillhörighet samt hur det påverkar dem. Gustafsson (2007) beskriver 

hur migranters identiteter och upplevelser av tillhörighet och gemenskap binds till både 

ursprungsland och det nuvarande landet, eller att en känsla av att inte fullt ut höra hemma i 

något av länderna infaller sig. Vi har en föreställning om att individer som vuxit upp med två 

skilda kulturer kan uppleva svårigheter med att fastställa sin tillhörighet och identitet utifrån 

etnicitet och kultur. Närmre bestämt vill vi undersöka hur individerna upplever att det är att 

tillhöra två olika kulturer och hur de handskas med det. Även hur de ser på sin kulturella 

tillhörighet, var känner de sig hemmastadda? Fenomenet väcker vårt intresse samtidigt som 

en av oss kan relatera till det utifrån en uppväxt präglad av två kulturer vilket ytterligare ger 

upphov till vår nyfikenhet. Vi är intresserade av att undersöka fenomenet ur ett 

individperspektiv, alltså hur individerna själva upplever att det är att leva med två olika 

kulturer och etniciteter samt hur det påverkar deras liv. 
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2 Problemformulering 

Idag är Sverige ett uttalat mångetniskt samhälle, både i institutionella och vardagliga 

sammanhang möter vi bestämda föreställningar om vad som är svenskt och därmed 

”normalt”. Utifrån dessa föreställningar skapas bilden av ”de andra” som kulturellt avvikande 

och annorlunda och som icke-svenskar. Sådana normalitetsföreställningar bygger på en 

uppsättning stereotyper om kulturella skillnader, som beskrivs i termer av närhet och distans 

till en föreställd svensk kultur (Ålund 2002). Tidigare erfarenheter från socialt arbete påvisar 

att möten mellan socialtjänstens verksamheter och ungdomar med utländsk bakgrund inte alla 

gånger fungerar på ett tillfredställande sätt. Det är därför av vikt att belysa frågor gällande 

invandrarungdomars uppfattning om deras sociala verklighet, hinder som de möter i sitt 

arbete med att skapa sin identitet. Och de problem som ungdomar kan uppleva på grund av 

förändringar i familjestruktur och förhållanden. I socialt arbete med familjer av annan 

kulturell bakgrund än den svenska behöver hänsyn tas till skilda förhållningssätt och 

tolkningar av en social verklighet (Ahmadi 2003:11–15). Lum (2000) menar också att det är 

betydelsefullt för professionella inom det sociala arbetet att ha kunskap om andra kulturer och 

deras normer, traditioner och värderingar. För att kunna hjälpa och ge ett moraliskt stöd till 

individer av annan kulturell härkomst är det viktigt att ha kännedom om deras kulturella 

bakgrund och det som format dem. Språk och symboler är exempel på betydelsefulla aspekter 

att känna till för att få en bredare förståelse för olika kulturer. Lum belyser att socialarbetare 

behöver känna igen och respektera skillnader och variationer mellan människor för att kunna 

ta hänsyn till individens etniska tillhörighet och kunna utföra ett bra socialt arbete.  

 

Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) beskriver vad som händer med människors identitet i 

en globaliserad tid, då gränserna går i varandra och alla delar av världen befinner sig i 

anknytning till varandra. De menar att globaliseringen ger upphov till nya identiteter som är 

gränsöverskridande, mångdimensionella, kontextuella och föränderliga i olika situationer. Det 

vill säga en typ av ”tredje identitet” som är ”både-och” snarare än ett uttryck för den ena eller 

andra identiteten. Den kan beskrivas som en identitet som inte baseras på en känsla av ”vi” 

och ”dom” eller ”antingen eller” utan istället ”både och”. Denna typ av tredje identitet 

varierar från person till person och olika aspekter har i sin tur olika tyngd. Exempelvis kan 

kurdiska ungdomar i Stockholm lägga stor vikt vid den kurdiska nationaliteten samtidigt som 

de både kan känna samhörighet med det svenska och även ha en global identitet, medan t.ex. 

syrianska ungdomar kan lägga större vikt vid religion. Det gemensamma är 
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gränsöverskridandet och det faktum att man inkluderar flera tillhörigheter i sin identitet. En 

tredje identitet är inte något fast, oföränderligt eller tydligt avgränsat utan en fråga om grad, 

där identiteten mer eller mindre är heterogen kulturellt sett. Globaliseringen har alltså lett till 

att det uppstår nya typer av identiteter där människor tolkar, samordnar och återskapar sin 

identitet i nya sammanhang.  

 

Almqvist (2006:81) förklarar att skiljelinjerna mellan vad som är etnisk tillhörighet och vad 

som är kulturell tillhörighet kan vara otydliga. Många gånger sammanfaller det att en grupp 

definierar sig själv som en etnisk grupp och att gruppen i fråga har en gemensam kultur, men 

det förekommer också att människor har en gemensam kultur trots att de har olika etnisk 

härkomst.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och få förståelse för hur individer skapar sin identitet 

utifrån två länder och kulturer samt hur detta idag präglar deras liv. Fokus ligger på unga 

vuxna som helt eller till största delen vuxit upp i Sverige med föräldrar som migrerat till 

Sverige. 

 

2.2 Frågeställningar 

Utifrån syftet har vi formulerat tre forskningsfrågor som studien ska söka svar på.  

 

 Vilken syn har individerna på sin etniska och kulturella tillhörighet? 

 Hur formas och påverkas individernas liv av deras ”dubbla” etniska och kulturella 

tillhörighet? 

 Hur tänker individerna kring att bevara och föra vidare sin etniska och kulturella 

bakgrund i framtiden? 
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3 Teori 

I detta kapitel tar vi upp och förklarar några centrala begrepp som är återkommande i studien 

samt de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av empirin. Som 

teoretiskt underlag till studien kommer vi att använda oss av Anthony Giddens teori om 

självidentitet samt Pierre Bourdieus teorier om kapital, habitus och fält. 

 

3.1 Identitet och etnisk identitet 

Identitet är något som i grunden handlar om gemenskap, emotionella laddningar och kollektiv 

tillhörighet. Identiteten är inte en unik individuell egenskap, utan snarare något som säger en 

del om vilka kollektiva tillhörigheter och identifikationer vi delar med andra människor. Man 

skulle kunna säga att identiteten ”kopplar upp oss på samhället” och bildar en brygga mellan 

vår unika person och samhället. När vi talar om social identitet och roller, eller om kulturell 

identitet och livsstilar, berättar vi samtidigt en historia om hur samhället är strukturerat och 

uppbyggt (Hammarén & Johansson 2009). Den etniska aspekten av identiteten handlar dels 

om den egna upplevelsen av att höra ihop med en etnisk grupp, men även om andras syn på 

vilken tillhörighet man har. Till skillnad från flera andra aspekter av identiteten och typer av 

grupptillhörigheter är den etniska identiteten delvis baserad på biologiska faktorer, d.v.s. 

vilken familj- och släkttillhörighet man har och vilken etnisk grupp man därmed föds som 

medlem i. Den självuppfattande etniska identiteten grundas både på individens egen 

uppfattning om sig själv och på individens bild av den etniska grupp som han eller hon tillhör. 

På motsvarande sätt tillskrivs individen en etnisk identitet av omgivningen som både är 

baserad på individuella egenskaper och på omgivningens uppfattning om den grupp individen 

tillhör. Den av omgivningen tillskrivna etniska identiteten har relativt stor betydelse även för 

hur individen uppfattar sig själv. Om det t.ex. finns starka negativa attityder gentemot den 

etniska grupp som en individ tillhör kommer det att innebära en särskild utmaning för den 

egna självuppfattningen (Almqvist 2006:80).  

 

Vi ser på identitet som något föränderligt som skapas utifrån hur man själv ser på sig själv, 

men även utifrån omgivningen och de sociala relationer man har. Det är många medverkande 

krafter som ligger till grund för en persons identitet. 
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3.2 Etnicitet 

Wikström (2009) använder etnicitet som ett situationsbundet begrepp, inte som ett statiskt. 

D.v.s. att etnicitet ses som beroende av i vilket sammanhang vi närmar oss den. Svenskhet har 

exempelvis olika betydelser inom och utom Sverige, det spelar ingen roll om sammanhanget 

är svenska missionärer i Kongo- Kinshasa, stockholmska företagsledare på kurs i Kiruna eller 

en skolmiljö i den mångkulturella förorten. Etnisk kategorisering görs alltså inte uteslutande 

av den tid, situation eller plats någon befinner sig. Utgångspunkten är istället att etnicitet inte 

är något som styr människor utan det är människor som själva är med att skapa det som vi 

kallar för etnicitet i relation till sin omgivning. När vi talar om begreppet etnicitet menar vi att 

det är något som är föränderligt och kan förekomma i olika kontexter, samtidigt som man har 

sin startpunkt i sin ursprungsetnicitet som man föds in i. Vi ser på etnicitet som en social 

relation mellan grupper av människor i relation till andra grupper, man känner en 

tillhörighets- och samhörighetskänsla med en viss etnisk grupp av människor. Ofta 

förekommer en ”vi-känsla” gentemot andra då man identifierar sig med en viss etnisk grupp. 

En persons bakgrund och rötter är något som vi tror alltid kommer att finnas med i bagaget 

och som man oftast alltid kommer att vara medveten om. Samtidigt finns det människor som 

väljer att frångå sina rötter och börja nya liv. Hur man själv ser på sin etnicitet är individuellt 

och något som individen själv definierar. 

 

3.3 Kultur 

Kultur är ett begrepp som är väldigt brett och innefattar många definitioner. Al-Baldawi 

(2003) lyfter fram två betydande aspekter av kulturbegreppet, den första är att kultur är något 

som kan ärvas, att vi vid födelsen går igenom en inlärningsprocess för att integrera de normer 

och traditioner som skapas av omgivningen. Denna inlärningsprocess innebär att det inte finns 

några kulturer som är rätt eller fel. Det är upp till var och en att bedöma vilka traditioner och 

värderingar i andras kulturer som man vill hålla fast vid. Detta kan dock vara svårt att göra då 

man lever i det samhälle vars kultur man fötts in i. Den andra aspekten är att kultur och 

traditioner influeras genom sociala interaktioner med andra människor, vilket gör kultur till 

något föränderligt. När vi talar om kultur i vår studie så syftar vi på det som utmärks av en 

nations traditioner, värderingar och normer, t.ex. den bosniska eller chilenska kulturen. Alltså 

de traditioner, värderingar och normer som dessa personer lever sina liv med. Vi vill 

poängtera att begreppen etnicitet och kultur kan uppfattas som snarlika och tenderar ofta att 
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flätas in i varandra. I resultat- och analysdelen är det främst begreppet kultur som förekommer 

då det i talspråk och under intervjuerna kändes mer naturligt att använda.   

 

3.4 Självidentitet – Anthony Giddens 

Anthony Giddens behandlar i boken ”Modernitet och självidentitet” (1997) relationen mellan 

det individuella jaget och dagens moderna samhälle. Begreppet självidentitet är centralt i 

Giddens teori, han definierar det som:  

 

”Självidentiteten är självet så som det reflexivt uppfattas av personen utifrån 

hans eller hennes biografi” (Giddens 1997:68).   

 

Självidentiteten är inget som är givet utan något som rutinmässigt måste skapas och bevaras 

genom individens reflexiva handlingar. Giddens menar att vi skapar en bild av oss själva 

genom att reflektera över våra tidigare erfarenheter, denna bild måste ständigt återskapas och 

formas för att bevaras. Han kallar denna process för självets reflexiva projekt, där 

självidentiteten konstrueras genom den reflexiva uppbyggnaden av självberättelser. En 

ontologisk trygghet upplever du då det finns en känsla av kontinuitet och ordning i 

händelserna, inklusive sådana som inte befinner sig i direkt synhåll för individen. Giddens 

hävdar också att den senmoderna tiden präglas av en minskad betydelse för traditioner i 

mänskliga val och handlingar, vilket resulterar i en ökad medvetenhet om den individuella 

och kollektiva identitetens innehåll och villkor. Det kan t.ex. handla om en vald livsstil som 

speglar valet av yrke, fritidsintresse och klädstil.  

 

Föreställningen om vad en person är för något varierar från kultur till kultur, även om det 

finns vissa beståndsdelar som går igen i alla kulturer. Förmågan att använda ordet ”jag” i 

olika kontexter, vilket utmärker alla kända kulturer, är det mest grundläggande draget i de 

reflexiva uppfattningarna om vad en person är. En persons identitet går inte att finna i 

beteendet och inte heller i andras reaktioner, hur viktiga de än är, utan i förmågan att hålla 

igång en specifik berättelse. En person med stabil känsla av självidentitet upplever en 

biografisk kontinuitet som kan fångas reflexivt och kommuniceras till andra. En sådan person 

har genom tillitsrelationer tidigt i livet skapat sig en skyddshinna som filtrerar bort många av 

de faror som i vardagslivet hotar självets integritet. Individen har då tillräcklig 

självuppskattning för att bevara känslan av att självet är levande. Självet är kroppsligt, och 
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kroppskontrollen är avgörande för bevarandet av en individs skyddshinna i vardaglig 

interaktion. Kontrollen av kroppen är ett grundläggande medel för att bevara självidentitetens 

biografi, men samtidigt är självet mer eller mindre konstant exponerat till andras beskådning 

genom dess förkroppsligande. Kroppen har i och med detta en dubbel betydelse i förhållande 

till agerandet. I den mån framträdanden kan utföras så de överensstämmer med individens 

biografiska berättelse har stor betydelse för känslan av ontologisk trygghet. Människor i alla 

kulturer bevarar en åtskillnad mellan sin självidentitet och de uppträdanden de gör i sociala 

kontexter. Blir åtskillnaden för stor känner individen att uppträdandena är påklistrade och 

falska (Giddens 1997).  

 

3.5 Kapital – Pierre Bourdieu 

Med kapital avses de resurser och tillgångar som en individ har, kapitalet kan vara kulturellt, 

socialt, ekonomiskt och symboliskt. Bourdieu skiljer på kapitalformerna: kulturellt kapital, att 

individen har ett kultiverat språkbruk och är förtrogen med finkultur, socialt kapital som 

handlar om relationer och kontakter som är betydelsefulla för individen samt ekonomiskt 

kapital som är materiella tillgångar (Broady 1991). Broady (1998) påpekar att alla 

kapitalformer tillsammans fungerar som ett symboliskt kapital om de erkänns som värdefulla 

av de övriga aktörerna som befinner sig på fältet. De olika formerna av kapital omformar 

människor till ett symboliskt kapital genom sina tolkningar och tankar om vad som är viktigt. 

Detta innebär att det symboliska kapitalet skiljer sig åt mellan människor, det som är viktigt 

för vissa kan vara mindre viktigt för andra. Symboliskt kapital kan finnas överallt och är det 

som av människor eller sociala grupper anses vara värdefullt, det som för dem har ett 

symboliskt värde (Broady 1991).    

 

3.5.1 Habitus 

Ett viktigt begrepp i Bourdieus teori är habitus som är en individs handlingsmönster som 

omedvetet görs. Våra värderingar, handlingar, vanor, traditioner och sättet att tala är p.g.a. 

vårt habitus som är inlärt. En individs habitus formas utifrån de vanor individen har införlivat 

i familjen och skolan, och det styr på så sätt individens handlingar. Habitus grundas genom 

uppväxten och är något som är föränderligt när den sociala positionen ändras. Individer med 

liknande uppfostran och uppväxt tenderar att ha liknande habitus. Bourdieu menar att habitus 

är ett system av dispositioner, som styr individernas sätt att handla, tänka och orientera sig i 

den sociala världen, d.v.s. på det fält där de befinner sig. Man kan med andra ord se habitus 
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som ett förkroppsligat symboliskt kapital (Bourdieu 1999). Begreppet habitus är knutet till 

individens individuella historia (Bourdieu 1997). Habitus som analytiskt begrepp belyser 

skillnader mellan grupper och kan därför användas när man skall jämföra grupper.  

 

3.5.2 Fält 

Begreppet fält definieras av att människor samlas kring något gemensamt som de tror på och 

strider om. Inom t.ex. modeskaparnas fält är det den goda klädsmaken som står på spel och 

inom det litterära fältet är det frågan om vad som är god litteratur. Bourdieu menar att 

individerna på ett socialt fält kämpar om något de har gemensamt med varandra, något som de 

vill bevara och i och med detta även bevara sig själva (Broady 1998). Ett socialt fält kan 

definieras som ett utrymme där individerna strider om de symboliska resurserna samt för att 

förändra strukturen på fältet. Alla människor på fältet har alltså ett visst antal fundamentala 

intressen gemensamt d.v.s. allt som är knutet till fältets själva existens. På så sätt skapas en 

objektiv samhörighet dem emellan. De personer som redan existerar på fältet är medvetna om 

fältets specifika regler. Fältets struktur och regler är aldrig konstanta utan står i ständig 

påverkan av inre och yttre faktorer. Då det tillkommer nya personer på fältet finns det en viss 

förväntan på dem att känna till de regler som finns där. För att ett fält ska fungera väl krävs att 

det finns insatser och människor som är redo att kämpa, människor begåvade med det habitus 

som förutsätter att de känner till och erkänner reglerna.  
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4 Tidigare forskning 

Nedan presenterar vi tre avhandlingar som är relevanta för studien och som även hjälpt oss i 

utformandet av vår egen studie. Avhandlingarna har fokus på etnisk tillhörighet och identitet 

hos personer som vuxit upp i andra länder och migrerat till Sverige eller personer som vuxit 

upp i Sverige med föräldrar som migrerat hit. Avhandlingarna har varit nyttiga för oss att läsa 

då vi fått en inblick i tidigare forskning som behandlar det ämne vi valt att studera. 

 

4.1 Svensk-uganda-indier i Sverige  

Nyberg (2006) har i sin avhandling ”Flerkulturella identifikationer i ett svensk-uganda-indiskt 

sammanhang” undersökt vilka innebörder etniska och kulturella identitetskategorier som 

tilldelas människor har och hur man förhåller sig till dessa. Intervjuer har gjorts med personer 

med de gemensamma nämnarna att de är uppväxta i Sverige med föräldrar som migrerat hit i 

samband med utvisningen av indier från Uganda 1972. De etniska och/eller kulturella 

identitetskategorier som studerats är ”indier”, ”svensk” och ”svensk-indier”. Vilka innebörder 

tillskrivs de sociala identitetskategorierna indier, svensk och svensk-indier av respondenterna 

och hur förhåller de sig till innebörderna i kategoriseringarna?  

 

Nyberg (2006) visar hur identitetskategorier kan fungera uteslutande, där den svenska 

identitetskategorin upplevs av intervjupersonerna som uteslutande i vissa innebörder, 

exempelvis i etnisk och kulturell betydelse. Denna uteslutning handlar då främst om det 

faktiska utseendet och erfarenheter av att omgivningen inte alltid accepterar att man själv 

identifierar sig själv som svensk. Men det finns även beskrivningar av föräldrar som 

signalerar att de inte vill att deras barn ska identifiera sig som svensk, eller att 

intervjupersonerna själva tar avstånd från den svenska identitetskategorin. Nyberg beskriver 

den indiska identitetskategorin i Sverige som ett ”integrerande gränsarbete”, vilket synliggörs 

i beskrivningar av geografiska, religiösa och etniska kategoriseringar. Identifikationerna är 

kopplade till en nationell indisk identitet eller indiskt medborgarskap, och en föreställning om 

ett gemensamt ursprung, religion och språk. Överlag är religionstillhörigheten som hindu eller 

muslim en viktig del i de allra flesta respondenters självbeskrivningar. Att vara en del av 

indiska sociala gemenskaper som familjen, släkten och indiska nätverk är viktigt för dem som 

identifierar sig med den indiska kategorin. En mer komplex bild av intervjudeltagarnas 

identifikationer synliggörs i den svensk-indiska självkategoriseringen. Här samlas kultur, 
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etnicitet och religion samtidigt och på olika sätt. Vidare skriver Nyberg hur sådana 

flerkulturella identifikationer innebär ett ständigt aktivt socialt identitetsarbete, som innefattar 

både ifrågasättande av traditionella nationella identitetsdefinitioner och utformning av egna 

individuella självdefinitioner. Ett centralt mönster här är att intervjupersonerna själva 

upplever de olika identifikationerna som en integrerad helhet inför sig själva, men att 

omgivningen i vardagliga situationer kräver att de särskiljer mellan olika kulturella 

meningssammanhang. Nyberg kallar detta för integrerade identifikationer. Bilden av dessa 

integrerade identifikationer i denna studie talar emot teorier som säger att erfarenheter av att 

växa upp med två eller fler etniska och/eller kulturella tillhörigheter leder till en splittrad 

identitetsuppfattning och problematisk social anpassning.    

 

4.2 Assyrier/syrianer i Sverige 

Deniz (1999) har studerat hur assyrier/syrianer upprätthåller och transformerar sin etniska 

identitet i deras ursprungliga traditionella samhälle respektive nuvarande moderna samhälle 

(Sverige). Deniz ställer sig frågor såsom; Vilka komponenter består etnisk identitet av i de två 

samhällena? Vad anser undersökningsgruppen att den egna etiska identiteten består av? Vilka 

tolkningar, uppfattningar och grad av medvetande har gruppen om sin etniska identitet? På 

vilket sätt är etnisk identitet bestående respektive transformerad i gruppens nuvarande 

samhälle i jämförelse med ursprungssamhället? Studien utgår både från ett förklarande och 

förstående perspektiv och har därför en tvåfaldig metodologisk ansats. I 

undersökningsgruppen har två generationer intervjuats, en äldre generation som utvandrat till 

Sverige i övre medelåldern och en yngre generation som utvandrat till Sverige vid cirka 20-30 

års ålder. Samtliga personer kommer ursprungligen från Tur Abdin-området i Turkiet, men 

två tredjedelar har även bott i andra länder i Mellanöstern och då framförallt i Syrien. I 

kombination med intervjuerna har deltagande observation bedrivits i form av naturlig 

interaktion med individer i undersökningsgruppen då Deniz själv delar gruppens 

assyriska/syrianska bakgrund. Meningen med deltagande observation var att fånga icke 

verbala handlingar, aktörernas interaktion, kulturella värde- och normsystem samt att se 

föreställningar i deras sociala och symboliska kontext utifrån deras perspektiv.  

 

Deniz (1999) material visar på ett entydigt sätt att i ursprungssamhället bidrog en rad olika 

förhållanden till att gruppens identitet vidmakthölls. Dessa förhållanden var gruppens liv i ett 

geografiskt sammanhängande område, samhällets struktur, sociala relationer, religionen och 
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kyrkans självklara auktoritet samt kravet att gifta sig med någon inom den egna gruppen 

(endogami). Alla dessa förhållanden inom den vardagliga interaktionen och umgänget, 

kyrkans centrala ställning, riter, social kontroll, utbildning och socialisation av yngre 

generationer samt känslan av utsatthet har på ett naturligt sätt upprätthållit den etniska 

identiteten och bidragit till att gruppens språk bevarats och att deras traditioner förts vidare. 

Sedan finns det många exempel på att assyrierna försöker få stöd för sin sak från det 

internationella samfundet för att legitimera sina kulturella, språkliga, territoriella och religiösa 

krav. Kraven kan ses som ett försök till något jämlikt med medborgarskap och mänskliga 

rättigheter.   

 

I ursprungslandet skapades viktiga förutsättningar för upprätthållande av den etniska 

identiteten genom strukturella förhållanden. Intåget i det svenska samhället gör att om 

gruppen vill upprätthålla den etniska identiteten behöver de aktivt och medvetet utveckla 

strategier för detta. Strategierna måste ersätta eller kompensera de ”naturliga” förhållanden 

som bidrog till etnicitetens upprätthållande i ursprungslandet samtidigt som de måste vara 

anpassade och funktionella i det nuvarande samhället. Vidare beskriver Deniz (1999) att den 

gemensamma föreställningen är att gruppens kultur och identitet förändras och därför är det 

naturligt att alla element inte behöver upprätthållas i Sverige. Den etniska identiteten 

förändras men samhörighetskänslan består. De viktigaste komponenterna för upprätthållande 

av identiteten ses ligga i språket, kyrkan, vissa kulturella särdrag, endogami, socialt umgänge 

och kunskap om gruppens historia. Genom att erbjuda den uppväxande generationen i Sverige 

positiv gemenskap, trygghet och samvaro i den assyriska kulturen ska de söka sig dit av fri 

vilja och ses som ett berikande komplement till majoritetskulturen. De kulturella, sociala och 

politiska verksamheterna samt föreningsbildande som strävar efter erkännande och spridning 

av kunskap om assyrier/syrianer har blivit möjligt i Sverige och som för dem är en helt ny 

erfarenhet. Strävandet efter enhet och omgivningens erkännande var icke systematiskt, men 

djärvt. En viktig förklaring till detta är det historiska sammanhanget, det nedtryckta nationella 

medvetandet som hållits tillbaka i ursprungslandet frigjordes i Sverige. De etniska 

förändringsprocesser som varit fokus i denna studie är som andra komplexa skeenden 

sammansatta, motsägelsefulla och inte determinerat. Förändringsprocesserna, även om de 

innehåller en röd tråd såsom förändringen från religion till nation och strävan efter 

erkännande har det i stor utsträckning varit ”ett fumlande i mörker”. 
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4.3 Spanskamerikanska ungdomar i Sverige 

Borgström (1998) belyser i sin avhandling de olika villkoren för ungdomars identitetskapande 

och utveckling. Hon har följt upp åtta spanskamerikanska ungdomar bosatta i Stockholms 

förorter vars föräldrar vuxit upp i en annan kultur. Ungdomarna har följts under en period av 

sju års tid, från att de gick på lågstadiet till att de blivit tonåringar. Studien baseras på material 

utifrån gruppintervjuer, individuella intervjuer, enkäter, brev och även en dagbok. 

Ungdomarna i studien har utvecklat sin sociokulturella identitet genom kontakt med två 

världar; deras föräldrars och det svenska samhället.  

 

Eftersom ungdomarna känner att de inte direkt får tillhörighet till det svenska samhället 

utvecklar de en identitet av utanförskap med delar hämtade från båda kulturerna, de befinner 

sig alltså ”mittemellan”. Ett begrepp som beskriver känslan av att tillhöra två världar kan 

förklaras som dubbel identitet. Det innebär att impulserna från båda kulturerna sammanförs i 

individens identitet. I den dubbla identiteten ingår element både från hemkulturen och från 

majoritetssamhället. En indikation på att en invandrare har fått en ”dubbel identitet” kan t.ex. 

vara den kluvenhet han upplever vid ett återbesök i sitt ursprungsland. Borgström 

understryker dock att den dubbla identiteten kan uppfattas såväl positiv som negativ, 

beroende på hur individen handskas med sin identitetssituation. Några av ungdomarna i 

studien känner sig hela trots sin identitetssituation, de berikas av att ha en dubbel identitet. De 

vet vilka de är och var de står i förhållande till andra och sin tillhörighet. Andra fortsätter sitt 

sökande. Ingen väljer dock att endast identifiera sig med den svenska kulturen.  

 

Borgström nämner hur ungdomar i Rinkeby skapar och utvecklar sin egen kultur genom en 

hopsättning av både ursprungslandets och det nya landets kultur. De ungdomar som besökt 

sina hemländer, som har stor släkt eller stort umgänge på sitt hemspråk eller som haft tillgång 

till undervisning på sitt hemspråk har kunnat utveckla sitt modersmål och har därför större 

möjlighet att förstå och värdera sina föräldrars kultur. De som haft omfattande kontakt med 

det svenska samhället genom bostadsort, skola, eller som svenskättlingar kan lättare förstå 

och värdera det svenska samhällets kultur. Språk nämns som en betydande aspekt för den 

dubbla identiteten. Användningen av språk har en bevarande funktion som är direkt kopplad 

till möjligheten att bibehålla och bevara kultur och identitet. Att blanda språk är en del av 

ungdomarnas identitet.  
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5 Metod 

Studien vilar på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med totalt sju unga vuxna. Alla har 

den gemensamma nämnaren att de helt eller delvis vuxit upp i Sverige med föräldrar som 

vuxit upp i andra länder med en annan kultur.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt då vi utgår från individernas tankar, 

deras upplevelser och vad de uppfattar som betydelsefullt. I kvalitativa intervjuer är intresset 

inriktat på de intervjuades ståndpunkter samtidigt som intervjuerna är flexibla i den riktning 

som intervjupersonernas svar går i. Vi vill få en förståelse för respondenternas värderingar 

och åsikter om hur det är att leva med två olika kulturer (Bryman 2008:413).  

 

Kvalitet är den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting medan kvantitet har att 

göra med mängder av ett fenomen. Kvalitativa data antas således vara data som handlar om 

rent subjektiva varseblivningar och målsättningen är att identifiera ännu okända eller 

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder (Starrin 1994:19–21). Kritik 

av den kvalitativa metoden är att den är beroende av forskarens uppfattning om vad som är 

betydelsefullt och det är sällan möjligt att replikera en undersökning. Det är även svårt att 

generalisera resultatet till andra miljöer än den som just studerats då det är ett litet antal 

individer som undersöks (Bryman 2011:368–370).    

 

5.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonernas upplevda vardagsvärld. 

Den kvalitativa forskningsintervjun vill förstå världen utifrån undersökningspersonernas 

synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter. Målet är få nyanserade beskrivningar av 

olika kvalitativa aspekter av intervjupersonernas livsvärld. Forskningsintervjun är ett 

professionellt samtal där kunskap konstrueras i det mellanmänskliga samspelet mellan 

intervjuaren och den som blir intervjuad. Den halvstrukturerade intervjun är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

Innan vi började ge oss ut och intervjua utformade vi en intervjuguide (se bilaga 2) 

innehållande en översikt av de teman som vi ville ta upp under intervjuerna. Dessa teman 
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konstruerades så att studiens frågeställningar skulle kunna besvaras. Intervjuguiden använde 

vi sedan som en mall under intervjuerna, ingenting var i förväg helt bestämt. Bryman 

(2011:413) beskriver hur kvalitativa intervjuer är flexibla och följsamma i den riktning som 

intervjupersonernas svar går i, och undersökningens fokus kan anpassas efter vad som dyker 

upp under intervjuns gång.  

 

5.2.1 Telefonintervjuer 

Två av våra intervjuer gjordes via telefon då de geografiska avståndet mellan oss och dessa 

respondenter var stora. Bryman (2011:208–210) beskriver för- och nackdelar med 

telefonintervjuer. Det är lättare att hantera en telefonintervju än en intervju ansikte mot 

ansikte, samtidigt som respondenterna inte i lika stor utstäckning påverkas av faktorer hos 

intervjuaren såsom kön, klass, ålder och etnisk bakgrund. Den distans som en telefonintervju 

innebär minskar risken att respondenternas svar påverkas av intervjuaren. Däremot finns det 

ett visst stöd för att telefonintervjuer passar sämre för känsliga frågeställningar. Respondenten 

och intervjuaren kan inte se varandra vilket gör det svårt att reagera på uttryck och känslor 

som osäkerhet. Vid en personlig intervju kan intervjuaren reagera på sådana tecken genom att 

t.ex. upprepa och klargöra en fråga.  

 

5.3 Hermeneutik 

I analysen har vi använt oss av en hermeneutisk tolkning. Att tolka är hermeneutikens 

huvudsyssla, men även förståelse är viktigt. Hermeneutikens centrala idé är att då en forskare 

analyserar en text ska han/hon försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess 

upphovsman haft (Bryman 2011:507). Den hermeneutiska processen omfattar fyra 

huvudmoment; tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Processen pendlar mellan 

närhet och distans, förklaring och förståelse. Slutligen i tolkningar lägger vi fram vår 

förståelse så som förklaringarna modifierat den. Tolkning blir på detta sätt sammanställningen 

mellan förklaring och förståelse samtidigt som förförståelsen utgör det underlag på vilket hela 

den hermeneutiska processen vilar (Ödman 2004:74–79). Alvesson och Sköldberg 

(2008:193–213) talar om två inriktningar inom hermeneutiken, den objektiverande och den 

aletiska. Den objektiverande hermeneutiken fokuserar på att förstå delarna ur helheten och 

helheten ur delarna och den alteriska hermeneutiken tittar på sambandet mellan förståelse och 

förförståelse. Kvale och Brinkmann (2009:226–228) beskriver den hermeneutiska cirkeln som 

en ständig process bakåt och framåt mellan delarna och helheten. Efter en vag uppfattning om 
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texten som helhet tolkas de enskilda delarna och utifrån dessa tolkningar relateras delarna i 

sin tur till helheten. Det ses som en god cirkel eller spiral som möjliggör en djupare förståelse 

av meningen. Inom hermeneutiken lovar man inte korrekta tolkningar utan en alternativ 

tolkning, en prövning hur en händelse kan tolkas. Detta är en stor skillnad mellan 

hermeneutiken och positivismen, som inte ser någon mening med det som inte kan mätas eller 

vägas (Helenius 1990:64).  

 

Vi kommer i vårt analysarbete att titta på hur intervjupersonerna uttrycker sig och vad de 

väljer att lyfta fram gällande sin identitet och etniska tillhörighet, och sedan tolka de tecken 

som framkommer för att uppnå en djupare förståelse.   

 

5.4 Förförståelse 

Deniz (1999) beskriver fördelarna med att själv tillhöra den grupp som studeras, det är lättare 

att få informanternas förtroende och närheten till personernas ursprung, kultur och 

upplevelsevärld underlättar för förståelseprocessen. Nackdelar kan vara att 

undersökningspersonerna får stora förväntningar på forskaren och studien, men även att man 

drabbas av hemmablindhet. Det kan vara svårt att skapa distans, se det självklara och se på 

den egna kulturen med utomstående ögon. Överlag anser dock Deniz att det varit en fördel att 

vara kompetent i den kultur och sociala värld som utforskats.  

 

En av oss författare till denna uppsats har rötter i ett land av annan kultur och har på så sätt en 

viss förförståelse för ämnet och kan relatera till intervjupersonernas berättelser medan den 

andra har ett etniskt svenskt ursprung. Jag (Azra) kom till Sverige när jag var tre år gammal 

och är idag 23 år. Jag har således vuxit upp här större delen av mitt liv. Med rötter i 

Montenegro har min uppväxt varit präglad av två skilda kulturer vilket påverkat mig på flera 

sätt. Jag kan känna igen mig i mycket av respondenternas utsagor om tillhörighet och de 

upplevelser dem haft, vilket har fått mig att känna en viss samhörighet med dem och deras 

berättelser. Samtidigt som det underlättar att kunna relatera på detta sätt, är det lätt hänt att 

förförståelsen gör det svårare att förhålla sig objektivt. Vi författare ser denna kombination av 

bakgrundsmix som en fördel då vi har kunnat komplettera och stötta varandra genom arbetets 

gång. Samtidigt som en av oss kan ha viss insikt i respondenternas utsagor så kan den andra 

bidra med ett annat perspektiv, vilket har varit mycket givande.  
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5.5 Urval 

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval för att komma i kontakt med våra sju 

intervjupersoner. Vi har tagit kontakt med personer vi vet har föräldrar med annan etnisk och 

kulturell bakgrund än den svenska och även tagit hjälp av dessa för att få tag på andra möjliga 

respondenter. Informationsbrevet (se bilaga 1) har skickats ut till dessa personer och därefter 

har vi inväntat svar om deltagande. Intervjupersonerna är alla mellan 22 och 29 år. Samtliga 

intervjupersoner är etablerade på arbetsmarknaden och de flesta har också studerat eller tagit 

examen på högskola/universitet. Då studiens respondenter valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval präglas valet av våra kontakter och bekanta. Vi har i den utsträckning det 

har varit möjligt försökt att få en mix av olika etniska och kulturella bakgrunder hos 

intervjupersonerna, detta för att få ett bredare och rikare material. Då vi hade ett begränsat 

antal villiga intervjupersoner var detta inte helt fullt ut möjligt. Vi hade två tillfrågade 

intervjupersoner som tackat ja, men som under tidens gång indirekt visade tecken på att de 

inte ville delta. Då vi från början hade räknat med dessa blir vårt urval således till viss del 

selektivt då vi fick söka vidare efter andra villiga respondenter med relativt kort varsel. 

Fördelarna med bekvämlighetsurvalet för vårt ändamål anser vi är övervägande då frågor om 

representativitet inte är lika viktiga i kvalitativa undersökningar som i kvantitativa, samt att 

studiens mål är att göra en ingående analys (Bryman 2008:433).  

 

5.6 Tillvägagångssätt 

Två av våra intervjuer ägde rum på Linnéuniversitetet i Växjö, två i respondenternas egna 

hem, två via telefon samt en på intervjupersonens arbetsplats. Intervjuerna varade i snitt 40-45 

minuter och spelades in. Intervjupersonerna har själva bestämt när och var de vill bli 

intervjuade. Vi har båda varit närvarande vid alla intervjuerna, men det har varit en av oss 

som har haft huvudansvaret för intervjun. Den andra har observerat och bara fyllt i då frågor 

har missats. Vi har vi turats om att ha huvudansvaret för intervjuerna och de har relativt 

omgående transkriberats ordagrant efter att de avslutats. Intervjuerna har ägt rum ganska 

utspritt under den första delen av uppsatsarbetet vilket har gjort att vi haft utrymme att både 

transkribera och läsa intervjuerna under tidens gång. Totalt resulterade de transkriberade 

intervjuerna i cirka 75 sidor text. De transkriberade intervjuerna kodades och analyserades 

därefter utifrån tre teman; etnisk och kulturell tillhörighet, livspåverkan samt bevarandet och 

vidareförandet av kultur. 
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5.7 Etiska överväganden 

”Vetenskapsrådets etiska principer” (2002) beskriver fyra etniska riktlinjer som är viktiga att 

ta hänsyn till vid empiriska undersökningar; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att man informerar undersökningspersonerna om det övergripande 

syftet med studien och hur den är upplagd i stora drag. Även villkoren för deltagande ska 

forskaren informera deltagarna om. Det är också viktigt att avgöra hur mycket information om 

studien som ska ges ut. Att ge ut information om en studie betyder en känslig balansgång 

mellan att ge ut för mycket detaljerad information och att utelämna aspekter som kan vara 

betydelsefulla för undersökningspersonerna. Intervjupersonerna i vår studie har på förhand 

fått ett kort informationsbrev om studien (se bilaga 1). Har de efterfrågat mer information har 

vi muntligt berättat lite mer samt svarat på frågor. Intervjuguiden (bilaga 2) har inte skickats 

ut till intervjupersonerna i förväg.  

 

Samtyckeskravet går ut på att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarnas samtycke till 

att delta i en undersökning. Deltagarna har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de 

deltar i en undersökning, de ska också närsomhelst kunna avbryta sin medverkan utan att det 

medför några negativa följder för dem. Alla intervjupersoner i vår studie har deltagit på 

frivillig väg och har varit positivt inställda till att delta. Vi är medvetna om att identitet och 

etnisk tillhörighet är ämnen som kan vara känsliga att prata om, därför har frivilligheten att 

delta varit extra viktig för oss. Då deltagarna i vår studie själva haft en vilja att bli intervjuade 

och av vår kontakt med dem att döma så tror vi att deras upplevelser av deltagandet i studien 

är övervägande positivt.   

 

Konfidentialitetskravet betyder att privata uppgifter som identifierar deltagarna i studien inte 

ska kunna avslöjas. Det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt privata 

uppgifter om deltagarna. Om publikation av information som möjligen kan kännas igen ändå 

sker ska det godkännas av undersökningspersonerna. I resultat- och analysdelen redovisas 

intervjupersonernas berättelser anonymiserande vilket kan innebära att viss specifik 

information utelämnas eller ändras för att inte röja någons identitet. Alla namn är också 

fingerade. När studien är helt klar kommer både de inspelade och transkriberade delarna av 
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intervjuerna att raderas och förstöras. Intervjupersonerna har också i förväg informerats om 

detta. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in vid en undersökning endast får 

användas för forskningsändamål. Vi har endast intresse av att använda våra insamlade data till 

just denna undersökning och kommer inte på något sätt att föra det vidare till annan part. 

 

5.8 Tillförlitlighet 

Bryman (2011:354–355) beskriver tillförlitlighet som begrepp för kvalité inom kvalitativ 

forskning. Han talar då om fyra delkriterier för tillförlitlighet; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. Dessa kriterier fungerar som en 

motsvarighet till begreppen reliabilitet och validitet som ursprungligen har sina rötter i 

kvantitativ forskning.  

 

Trovärdighet handlar om att det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet. 

Den beskrivning som forskaren kommer fram till blir avgörande för dess trovärdighet och hur 

det kommer att accepteras av andra. Att skapa en trovärdighet i sitt resultat innebär både att 

man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns samt att man 

rapporterar resultaten till de som är en del av den sociala verklighet som studerats. 

Överförbarhet tar fasta på om resultatet skulle bli likadant i en annan miljö än den som just 

studerats. Då kvalitativ forskning innefattar ett intensivt studium av ett fåtal individer som har 

vissa gemensamma egenskaper och koncentrationen ligger mer på djup än bredd är detta en 

svår fråga att ta ställning till. Pålitlighet innebär att forskaren ska ha ett granskande synsätt till 

sin forskning och att alla faser i forskningsprocessen finns noga beskrivna. Möjlighet att 

styrka och konfirmera handlar om insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet 

i samhällelig forskning. Men samtidigt ska det vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet och resultatet från en 

studie (Bryman 2011:354–356).      

 

Vi är medvetna om att våra frågor och dess formuleringar kan ha bidragit till de svar vi fick 

under intervjuerna, även om vi försökt ha så öppna och icke ledande frågor som möjligt. Vi 

diskuterade även för- och nackdelar med att vara två intervjuare innan vi gav oss ut och 

intervjuade. Det kan finnas en risk att respondenten känner sig underlägsen med två 
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intervjuare. Samtidigt ansåg vi att tillförlitligheten stärktes genom att vara två samt att man 

kan hjälpa och stödja varandra under intervjuns gång. Därför gjorde vi så att båda var 

närvarande under intervjuerna men att en av oss var passiv och bara fyllde i då något missades 

medan den andre hade huvudansvaret för intervjun. Att reproducera studien exakt som vår 

eller att resultatet skulle blir precis detsamma i en annan miljö ser vi som relativt omöjligt då 

varje intervju i sig är unik. Vi vill poängtera att vår undersökning inte är representativ för alla 

individer som lever med två kulturer då vårt urval till viss del är selektivt. Studiens 

omfattning är också begränsad vilket gör att vi inte kan generalisera vårt resultat till en större 

population. Vi är även medvetna om att vi inte helt kan förhålla oss objektivt till studien då vi 

anser att människor inte är ett blankt blad utan har en tidigare uppfattning och föreställning 

om diverse ämnen.  

 

5.9 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång så har vi överlag utfört det mesta tillsammans, men vissa mindre delar 

har vi gjort var för sig. Azra har haft huvudansvaret för kontakten med intervjupersonerna och 

de centrala begreppen. Kajsa har till största delen arbetat med avsnitten tidigare forskning och 

metod. Vi har dock gemensamt i efterhand gått igenom dessa delar och tagit hänsyn till 

varandras åsikter och synpunkter, på så sätt står vi båda två bakom alla uppsatsens avsnitt. 

Kapitlen som innefattar inledning, problemformulering, teori samt slutdiskussion har vi 

tillsammans arbetat fram. Det mest omfattande stycket i uppsatsen är resultat- och 

analysdelen och det har vi skapat helt och hållet i samarbete med varandra. Vi anser såhär i 

slutskedet av uppsatsarbetet att båda författarna bidragit till uppsatsens skapande i lika stor 

utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

6 Resultat & analys 

I detta avsnitt kommer vi först att presentera de sju intervjupersonerna och lite om deras 

bakgrund och situation i Sverige idag. Därefter följer en resultat- och analysdel som är 

indelad i tre teman. Dessa är etnisk och kulturell tillhörighet, livspåverkan samt bevarandet 

och vidareförandet av kultur. De olika temana analyseras utifrån Anthony Giddens teori om 

självidentitet och Pierre Bourdieus teorier om kapital, habitus och fält. Då citat används 

kommer tecknet /…/ att användas när en mening eller flera hoppas över för att få ett flyt i 

texten och utelämna irrelevant information.  

 

6.1 Intervjupersonerna 

Anna 28 år, kommer ursprungligen från Bosnien och har bott i Sverige i 18 år. Har tagit 

examen på högskola/universitet och arbetar idag som projektledare. Bor i mellanstor stad 

ensam i lägenhet. 

 

Britta 23 år, är född i Sverige tre år efter att föräldrarna emigrerat hit från Chile. Studerar 

idag på högskola/universitet. Bor i storstad med sambo. 

 

Carl 25 år, kommer ursprungligen från Bosnien och har bott i Sverige i 19 år. Studerar idag 

på högskola/universitet. Bor i studentlägenhet i mellanstor stad. 

 

Diana 29 år, kommer ursprungligen från Kosovo och har bott i Sverige i snart 20 år. Har tagit 

examen på högskola/universitet och arbetar idag som handläggare. Bor i mellanstor stad 

ensam i lägenhet. 

 

Emma 22 år, kommer ursprungligen från Kosovo och har bott i Sverige i 20,5 år. Har tidigare 

läst vissa kurser på högskola/universitet och arbetar idag som industriarbetare. Bor på mindre 

ort hemma hos föräldrar. 

 

Fredrik 29 år, kommer ursprungligen från Afghanistan och har bott i Sverige i 22 år. Har 

tidigare läst vissa kurser på högskola/universitet och arbetar idag som yrkescoach. Bor i en 

mindre stad ensam i lägenhet. 
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Greta 28 år, kommer ursprungligen från Montenegro och har bott i Sverige i 19 år. Har tagit 

examen på högskola/universitet och arbetar idag som samordnare för personal. Bor i 

mellanstor stad i lägenhet med särbo. 

 

6.2 Etnisk och kulturell tillhörighet 

Följande tema handlar om intervjupersonernas syn på sin tillhörighet och kommer att 

analyseras utifrån Giddens teori om självidentitet. Vi har valt att använda Giddens teori då 

temat till stor del handlar om hur intervjupersonerna ser på sig själva och sin identifikation. Vi 

kan här se att vissa intervjupersoner har en mer diffus syn på sin tillhörighet och identitet, 

medan andra har en mer bestämd känsla kring sin tillhörighet och identitet. Detta märks då 

vissa inte anser sig tillhöra vare sig den svenska eller ursprungslandets etnicitet och kultur, de 

befinner sig mitt emellan och känner sig osäkra på vad de tillhör, men vissa känner sig ändå 

tillfreds med det. Deras motsats upplever att de hör hemma i den svenska kulturen och känner 

sig bekväma med det, men att de ändå har en liten del av sig själva som tillhör 

ursprungskulturen. Nedanstående respondenter beskriver sin kluvna tillhörighetskänsla; 

 

”Det lite grann jobbiga är att man tillhör olika kulturer man vet egentligen inte 

var man platsar någonstans” [Anna 28 år] 

 

”Jag tror jag känner mig mer modern tror inte jag tillhör någon riktigt, det 

känns som om hela världen, allt är liksom likadant nu allt det där börjar 

försvinna dom här gränserna mellan kulturer” [Carl 25 år] 

 

Även Fredrik och Emma skildrar en liknande känsla; 

 

”Jag upplever att jag tillhör båda kulturerna men samtidigt så känner jag att 

jag inte tillhör nån av dom /…/ du tillhör aldrig en kultur du kan aldrig kalla ett 

land för ditt land. Du blir aldrig 100 procent accepterad i en kultur och det kan 

jag känna är tomt ibland asså vad är jag och vem är jag?” [Fredrik 29 år] 

 

”Man lever upp till två olika kulturer, man är aldrig hemma man känner sig 

aldrig hemma egentligen /…/ jag är ingenting jag tillhör inte nåt” [Emma 22 år] 
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Vi tolkar utifrån Giddens teori om självidentitet att dessa intervjupersoner inför sig själva och 

andra skapat sin reflexiva berättelse utifrån en diffus bild av sin tillhörighet, de har ingen 

konkret bild över hur de ser på sin etniska och kulturella tillhörighet. De har reflekterat över 

tillhörighet och identitet genom sina tidigare erfarenheter i livet och här påverkar både 

omgivningens och deras egen syn på sig själva. Deras erfarenheter har gett upphov till en 

tveksamhet och tomhet kring var de placerar in sig själva. För att hålla igång en 

självberättelse krävs en ständig reflektion och återskapande, så den diffusa bilden av 

tillhörighet som de ger behöver inte vara bestående utan kan komma att ändras i framtiden. 

Självberättelsen omskapas beroende på om nya erfarenheter och tankar tillkommer. Å andra 

sidan visar Britta och Greta på en klarare bild över hur de ser på sig själva och sin tillhörighet 

som till största delen svenskar; 

 

”Det svenska känner jag mig mer hemma i, jag har anammat mycket av det 

svenska utan att tänka på det /…/ den svenska kulturen är ju en, jag är ju 

uppväxt här så att det för mig är nästan naturligt /…/ jag är så inrotad i den här 

svenska kulturen” [Britta 22 år] 

 

”Det här med att känna sig svensk genomsyrar det mesta av de dagliga 

situationerna jag utsätts för /…/ jag ser väl på den svenska kulturen som 

någonting jag identifierar mig med mycket mer än den montenegrinska kulturen, 

jag tycker att den svenska kulturen tilltalar mig mer den passar min 

personlighet mycket bättre på något sätt och så har jag vuxit upp här och 

formats här väldigt mycket” [Greta 28 år]  

 

Enligt Giddens har Britta och Greta inför sig själva och andra skapat en mer självmedveten 

berättelse kring sin identifikation av sig själva som svenskar. De har en kontinuitet i sin 

berättelse om sig själva som gör att de känner sig mer säkra i sin identifikation, en ontologisk 

trygghet. På så sätt har de en stabilare känsla av självidentitet som kan fångas reflexivt och 

kommuniceras till andra. De har förmågan att använda ordet ”jag” i betydelsen som svensk, 

vilket är det mest grundläggande draget i de reflexiva uppfattningarna om vad en person är. 

 

När intervjupersonerna åker tillbaka till sina ursprungsländer infinner sig för de flesta en 

känsla av att inte höra hemma där. De uppfattas som svenskar av lokalbefolkningen utifrån 

t.ex. klädstil och ett mer begränsat ordförråd, detta gör att våra intervjupersoner inte känner 
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någon större samhörighet med personer som bor i deras ursprungsländer. Diana redogör för 

hur hennes tillhörighet baseras på var hon fysiskt befinner sig; 

 

”Det beror på var jag befinner mig om det är i Sverige eller i Kosovo, men jag 

känner mig mer hemma i den svenska det gör jag. Det är kanske uppväxten här i 

och med att jag var ändå nio när jag kom hit så att jag har ju minnen och jag 

vet ju hur det fungerar där och hemma för mig det är där min familj finns och 

det är i Sverige. Men jag känner den här kulturkrocken när jag åker ner den är 

mycket mer påtaglig än vad den kanske är här i Sverige för där är jag den 

utländska tjejen jag är inte riktigt en av dom. Vi kan ha vissa gemensamma 

saker eller synpunkter men långt långt ifrån allt, jag är fortfarande den 

utländska tjejen som är där på besök” [Diana 29 år] 

 

Hon beskriver själv hur hennes uppväxt och familj i Sverige format henne till att känna sig 

hemma här, hennes värderingar och vanor är till största delen inlärt i Sverige. Diana har till 

största delen skapat sin självberättelse i Sverige tillsammans med de erfarenheter hon här har 

haft. Diana berättar vidare hur hon inte heller känner samhörighet med albaner då hon 

befinner sig i Sverige; 

 

”Jag kan känna mig utanför då jag umgås i ett stort gäng med bara albaner där 

kan jag känna mig mer utanför än när jag är med svenskar /…/ det beror också 

på vilken bakgrund dessa personer har, mina närmaste delar oftast mina 

värderingar och principer eftersom vi har samma synsätt och ja annars skulle vi 

nog inte umgåtts tror jag. Men om man träffas på någon fest och man sitter och 

pratar om vad man gör och inte gör och hur man ser på vissa saker då kommer 

den här skillnaden och då finns det en viss distans mellan mig och dom här 

personerna för att ja dom kan vara lite trångsynta om jag uttrycker mig så” 

[Diana 29 år] 

 

Trots att de albaner som Diana talar om också till stor del har vuxit upp i Sverige så har de 

ändå olika självberättelser. De har skilda erfarenheter som har format dem i olika riktningar, 

detta gör att när de träffas känner Diana att det finns en viss distans dem emellan. Hon nämner 

också hur de vänner hon umgås med delar hennes värderingar och principer. Vi tolkar det som 

att värderingar och principer utvinns till stor del av tidigare erfarenheter vilket gör att Dianas 
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syn på sig själv och samhörighet med andra människor inte är beroende av etnicitet och 

kultur. Snarare är det så att hon dras till personer med liknande uppfattningar om livet som 

hon har. Diana beskriver också varför hon känner på detta sätt om sin tillhörighet och identitet 

som styrks av att hon med sin omgivning i Sverige har formats till den person hon är idag; 

 

”Jag tycker att min kultur det är ju en del av min identitet och utan den hade jag 

inte varit den jag är idag asså det formar en som person precis som allt annat 

omgivningen tänker jag, har man en viss umgängeskrets så formar dom ju också 

en /.../ Jag tror att hade vi levt i Kosovo hade mina föräldrar påverkats av 

omgivningen och då är det självklart att det påverkar barnen också för då ska 

man leva på ett visst sätt” [Diana 29 år] 

 

Emma och Carl är inne på ett liknande spår och berättar om hur de känner sig som svenskar 

då de besöker Kosovo respektive Bosnien; 

 

”När man pratar albanska i Kosovo så tycker dom att man låter lite mer asså 

att man pratar lite mildare eller nånting dom bara aha du är inte härifrån eller 

nånting, eller typ stilen de ser dig på stilen var man kommer ifrån, du är från 

Sverige! Den personen är från Tyskland! Dom ser allting och då så blir man typ 

utmålad direkt, hon är från Sverige typ och i såna situationer och när man 

börjar prata då hör dom att man inte bott där hela livet” [Emma 22 år] 

 

”I Bosnien då är man svensk så kanske lite om man är utomlands så känner man 

sig mer svensk. Men det är mer att folk ser på dig du har annorlunda kläder 

man märker att man är den killen som har mer pengar därborta” [Carl 25 år] 

 

Utifrån Giddens teori om självidentitet är självet hela tiden exponerat till andras beskådning. 

Emma och Carl har till största delen skapat sin självberättelse i Sverige tillsammans med den 

svenska kulturen. När de sedan åker tillbaka till sina ursprungsländer blir det synligt för 

personer de träffar att deras berättelse är skapad i ett annat land med en annan kultur. Deras 

självberättelse gör att det uppstår en skillnad mellan dem och ursprungslandets invånare som 

går att se på många sätt, t.ex. genom klädstil och språk.  
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Emma som har en diffus bild över sin tillhörighet beskriver däremot hur hon känner sig 

utländsk både i Sverige och i Kosovo; 

 

”Där borta är jag en utländsk här är jag en utländsk så är det, det är inget man 

kan göra för att ändra på det, det blir kanske bättre med tiden men inte nu tror 

jag inte” [Emma 22 år] 

 

Enligt Giddens har inte Emma skapat någon stark självberättelse om sig själv, hennes 

berättelse talar inte om var hon känner sig hemma och en viss kluvenhet framkommer. Hon 

har inte förmågan att använda ordet ”jag” i betydelsen svensk eller albansk och kommunicera 

detta till sin omgivning. Hon inger en osäkerhet i frågan om vad hon anser sig tillhöra då hon 

känner sig utländsk i både Sverige och Kosovo.  

 

6.2.1 Sammanfattning 

Det som framkommer i vår analys av det första temat är att det förekommer blandade synsätt 

angående tillhörighet hos intervjupersonerna. Vissa presenterar en klar bild över sin 

tillhörighet och självidentitet medan andra ger en mer oklar. Vi kan utifrån Giddens 

konstatera att intervjupersonernas tillhörighet påverkas av deras självberättelse och hur de ser 

på sig själva. Självberättelsen som i stor utsträckning är baserad på tidigare erfarenheter 

skiljer sig naturligt från person till person. Men vi kan ändå urskilja liknande tankar hos en 

del som visar på en klar respektive oklar bild över den etniska och kulturella tillhörigheten. 

 

6.3 Livspåverkan  

Det andra temat har vi delat in i tre olika kategorier för att tydliggöra analysen och göra den 

mer systematisk. Temat kommer att analyseras både utifrån Giddens teori om självidentitet 

och Bourdieus teorier om habitus och fält. 

 

6.3.1 Positiva aspekter med två kulturer 

Intervjupersonerna beskriver hur de anser sig ha ett bredare perspektiv då de ser på vissa 

saker. De menar att den dubbla etniska tillhörigheten ger dem en vidare förståelse för 

människor i svåra situationer samt andra människor med annan kulturell härkomst i Sverige 

idag. Det är detta som är återkommande i vårt material som handlar om fördelarna med att 
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leva med två kulturer i Sverige. För att analysera detta kommer vi att utgå från Bourdieus 

teori om habitus. 

 

”Du får en mycket bredare förståelse för världen man är inte inskränkt i sitt 

eget, jag kan tänka mig att om man är svensk och född i Sverige och har allt 

ställt som man har det nu asså ganska tryggt och bra och så, då kan man ofta 

glömma bort att det finns en värld utanför där folk inte alls har det så bra till 

exempel något som är ett stort problem här kan egentligen om man sätter det i 

perspektiv till omvärlden vara rätt obetydligt egentligen /.../ Sen kan man förstå 

andra kulturer då om man träffar någon som kommer från ett annat land säg till 

exempel nån från Mellanöstern då kan jag förstå dom tror jag på ett sätt som 

man kanske inte kan göra om man är helsvensk /…/ Man kan relatera till folk, 

man har någonting att jämföra med till exempel som jag som kommer från en 

betydligt fattigare bakgrund” [Greta 28 år] 

 

Även Fredrik och Britta talar om hur de upplever sig ha ett bredare perspektiv då de tillhör två 

kulturer; 

 

”Det positiva är att du kan skifta lite grann och man har bredare perspektiv 

med två kulturer än med bara en kultur /…/  säg då att svenskarna är du vet 

stela kring vissa frågor men den afghanska kulturen kan hjälpa mig med vissa 

perspektiv och vissa filosofier liksom som inte den svenska kanske inte kan” 

[Fredrik 29 år] 

 

”Jag tror jag är mer tålmodig och att man inte liksom är så rädd för främmande 

saker eller skillnader i vissa kulturer som jag kan märka att vissa personer som 

är svenskinfödda, som har svenska föräldrar har mer svårt för, saker som inte 

riktigt tillhör deras kultur tycker dom är lite svårare att acceptera medan jag 

kan se det på ett annat sätt, jag kan se det som mer förståeligt eller nåt” [Britta 

22 år] 

 

I och med att dessa personer lever med två kulturer har de i sitt habitus också erfarenheter, 

synsätt och värderingar som kommer från två olika kulturer enligt Bourdieu. Det gör att de 

upplever sig ha ett bredare perspektiv på saker och ting än de som bara lever inom en kultur. 
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De uppger specifikt att detta gäller främmande kulturer och personer från andra länder. Vi 

tolkar det som att det för dem blir naturligt att känna en större förståelse för det då de själva 

upplevt och kan relatera till det. Intervjupersonernas habitus är på så vis präglat av deras 

tidigare upplevelser vilket gör att de uppfattar att de har större förståelse kring detta än etniska 

svenskar. Diana beskriver också hur hon tycker det är positivt att leva med två kulturer; 

 

”Jag tycker absolut att det är en fördel att ha en annan kultur än bara en för jag 

tror att det berikar en på många sätt just kanske i möten med andra människor 

för man kan relatera både till det ena men också till det andra, och det tror jag 

är en enorm fördel” [Diana 29 år] 

 

6.3.2 Negativa upplevelser av att tillhöra två kulturer i Sverige 

Samtidigt som det finns positiva aspekter av att tillhöra två kulturer uppger intervjupersonerna 

att de även upplevt negativa händelser som grundar sig i att de har ett annat ursprung än det 

svenska. Så som vi tolkar det handlar det både om särbehandling och också diskriminering 

som uppstått främst p.g.a. deras utseende och namn. För att förklara detta fenomen kommer vi 

först att ta hjälp av Bourdieus teorier om fält/habitus och därefter Giddens teori om 

självidentitet då det handlar om att stå emot och skapa sig en skyddshinna. Emma och Fredrik 

redogör två negativa händelser; 

 

”Det har funnits en situation i skolan en gång under gymnasietiden och då typ 

skulle vi välja praktikplatser och vi var kanske trettio stycken och två av oss var 

utlänningar, jag och en bosnisk och alla andra fick praktikplatser förutom hon 

och jag för hon tyckte vi skulle fixa det själva /…/ det var första gången jag 

kände att åh herregud hon vill inte hjälpa mig för jag är annorlunda, kanske 

inte som alban men som utländsk” [Emma 22 år] 

 

”Jag blir stoppad av polisen, inte varje gång men mycket mycket ofta när jag 

kör in och ut från Malmö, poliserna dom har en profilbild av en utlänning så 

ska dom ju stoppa och göra alkotest, dumma frågor och visa ditt leg och då ser 

jag andra etniska svenskar, blonda eller bara folk från Balkan som ser svenska 

ut som bara slinker förbi /…/ borde man inte stanna fler efter mig då?” [Fredrik 

29 år] 
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Enligt Bourdieus teori om habitus tolkar vi detta som att det finns förutfattade meningar som 

visas då personer med annorlunda habitus möts. Individers habitus verkar på ett fält där vissa 

regler råder och där individerna förväntas att följa dessa regler. Exempelvis Fredriks händelse 

tolkar vi som att polismannen i detta fall utifrån sitt fält hade en bild av hur en person som 

passar in i fältet ser ut. Trots att Fredrik anser att han passar in på fältet blir han stoppad då 

polismannen har en föreställning om hur idealpersonen på fältet ser ut. Habitus belyser 

skillnader mellan grupper och det finns här en skillnad mellan intervjupersonerna och de 

personer de här möter. Diana talar om en negativ händelse då hon studerade på högskola; 

 

”Man märkte lite på professorerna att man gjorde skillnad på folk och folk och 

det var där jag kände en bitterhet och olustig känsla för att jag gör ett lika bra 

arbete om inte bättre än vad min klasskamrat som sitter bredvid mig gör, men 

det var namnen och mitt ursprung som skiljde oss åt, det är tråkigt att behöva 

uppleva det på en högskola tycker jag /…/ jag tror också att man som person 

måste vara stark och ha starkt psyke för att klara av det /…/ man måste ta itu 

med det” [Diana 29 år] 

 

För att klara av sådan behandling på ett tillfredställande sätt talar Giddens om skyddshinnan 

som tidigt i livet byggs upp genom tillitsrelationer. Denna skyddshinna filtrerar bort många 

faror som i vardagslivet hotar självets integritet som t.ex. beskrivs ovan. Vi tolkar det som att 

exempelvis Diana har en trygg relation till sina tillitspersoner och har på så sätt skapat sig en 

relativt stark skyddshinna mot angrepp. Hon har då tillräcklig självuppskattning för att bevara 

känslan av självet som levande. Hon berättar vidare hur hon i och med denna särbehandling 

blev medveten om att hon var annorlunda och även hur hon blev glad då det öppnade hennes 

ögon att se på saker och ting på ett annat sätt. Hon kunde vända en negativ upplevelse till 

något positivt p.g.a. sin starka skyddshinna. Hon beskriver också hur en väninna till henne 

också av annan kulturell härkomst reagerade på ett helt annat sätt när professorn betedde sig 

olämpligt, istället för att ta lärdom av det eller ta en diskussion sprang hon gråtandes därifrån. 

Detta tyder på att hennes skyddshinna vid detta tillfälle inte var lika stark som Dianas.       

 

Andra negativa upplevelser som kommit upp under intervjuerna är föräldrarnas inflytande och 

vilja att påverka sina barns liv. I vissa situationer lever deras föräldrar kvar mer i 

ursprungskulturen än vad intervjupersonerna själva gör. Anna berättar om hur hennes 

föräldrar försöker påverka henne i frågan om giftermål; 
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”Dom påverkar väl, det här med giftermål hade en sån diskussion för någon 

vecka sen med mina föräldrar och det var ju trevligt, jag är då singel och då är 

dom liksom rädda för att jag ska dö ensam jag är inte ens trettio än. Dom vill 

gärna att jag ska gifta mig snart och helst med en bosnier och dom vill ha 

barnbarn /…/ i Bosnien asså i den bosniska kulturen så skulle jag redan ha varit 

gift för ett tag sen och jag skulle haft några barn för ett tag sen /…/ det är 

nästan skamligt om man asså snart är trettio som jag är och inte är gift och man 

liksom inte har barn” [Anna 28 år]  

 

Fredrik beskriver också hur hans mamma försöker påverka gällande giftermål; 

 

”Jo men dom försöker ju påverka, min mamma vill att jag ska gifta mig med en 

afghansk tjej liksom så det är en stor påverkan och även om dom säger det på 

skoj ibland så ligger det ändå allvarliga undertoner bakom och dom vill ju att 

jag ska ha en afghansk fru med afghansk familj liksom. Sen vill dom inte att jag 

ska dricka alkohol även om du vet gå ut och ta sig en öl på afterwork är för oss 

normalt så är det för dom en väldigt stor synd” [Fredrik 29 år] 

 

Enligt Bourdieus teori om habitus så har intervjupersonerna och deras föräldrar olika habitus 

p.g.a. att de har vuxit upp och formats i två olika länder och kulturer, Sverige respektive 

Bosnien och Afghanistan. Föräldrarna lever kvar mer i ursprungskulturen i och med detta 

medan deras barn till stor del har formats i Sverige vilket i sin tur gör att de har olika synsätt 

på t.ex. giftermål och alkohol. Ursprungskulturen finns inte idag med lika mycket i 

intervjupersonernas liv som i föräldrarnas p.g.a. olikheterna i deras habitus. Om vi tolkar detta 

med Bourdieus fältbegrepp så kämpar föräldrarna för något som de sätter stort värde på, 

nämligen ursprungskulturen som de vill ska föras vidare genom sina barn. De anser att om ett 

giftermål sker med någon av samma etniska och kulturella bakgrund så bevaras etniciteten 

och kulturen i större utsträckning än vid ett giftermål med en svensk. Och de försöker så gott 

de kan få barnen att dela detta synsätt och kämpar för detta.  
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6.3.3 Språkets betydelse 

Här tar vi upp språkets betydelse för intervjupersonernas tillhörighet och analyserar det 

utifrån Bourdieus teorier om habitus och kulturellt kapital. Under intervjuerna ställde vi 

frågan; ”vilket språk behärskar du bäst? Och har språket någon betydelse för vilken kultur du 

känner dig mer hemma i?” Alla intervjupersoner var eniga om att de behärskar det svenska 

språket bättre än sitt modersmål och att detta har betydelse för tillhörighetskänslan. 

 

”Svenska kan jag bäst, det gör det nog för att när jag träffar mina släktingar 

och när dom bara pratar spanska så har jag väldigt svårt för, jag blandar ju 

väldigt mycket båda språken och i och med att mina föräldrar förstår svenskan 

också så kan jag ju prata spanska med svenska ord men med mina släktingar så 

blir det väldigt väldigt tydligt att jag bara ska kunna spanska och där märker 

jag att jag inte är så kunnig, då kan jag märka att språket hindrar mig lite 

medan svenskan kan jag ju flytande utan att ens behöva tänka på vad jag säger” 

[Britta 22 år] 

 

Intervjupersonerna har i och med att de bor i Sverige utvecklat svenskan till sitt huvudspråk. 

Den tidigare erfarenheten av modersmålet har med tiden förändrats till att handla mer om det 

svenska språket. Enligt Bourdieu är en individs habitus format utifrån miljö, som familj och 

skola. Skolan genomsyras av det svenska språket där intervjupersonerna till stor del har 

formats och påverkats. Det svenska språket har gått från att vara något främmande till att bli 

något centralt i deras liv, något som de nu behärskar bättre än sitt modersmål. Greta och Carl 

redogör också för språkets betydelse; 

 

”Svenska behärskar jag bäst /…/ språket har betydelse, det är därför jag känner 

mig utanför det socialkulturella du vet, det här med andra som kommer där 

nerifrån som pratar betydligt bättre än vad jag gör, då ökar den här känslan att 

jag känner mig utanför” [Greta 28 år] 

 

”Svenskan, för den använder jag mest, hade jag kunnat bosniska bäst tror jag 

att jag hade känt mig mer hemma där” [Carl 25 år] 
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När Bourdieu talar om kulturellt kapital så är språket en betydelsefull del. Språkkunskaper 

visar en individs förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift. Då språkkunskaperna är 

begränsade blir det svårare att passa in och känna samhörighet med de som kan språket bättre. 

Fredrik berättar om hur han upplever att det kan bli problematiskt när han ska uttrycka sig på 

afghanska; 

 

”Jag behärskar svenska bäst av dom två, och sen efter det behärskar jag 

engelska bäst. När jag diskuterar med folk på afghanska önskar jag att jag 

kunde förklara på svenska för jag kan det språket bättre, har svårt att formulera 

vissa saker på afghanska” [Fredrik 29 år] 

 

Greta beskriver sin frustration över språkskillnaderna mellan henne och hennes föräldrar; 

 

”Jag får ofta känslan av att det uppstår en viss förvirring när jag pratar med 

mina föräldrar om nåt, det kan ofta bli missuppfattningar eftersom dom ibland 

tolkar det jag sagt som något helt annat än det jag menade, eftersom jag inte 

kan uttrycka mig till fullo på något av språken till dom /…/ jag kan inte förklara 

det som jag vill på montenegrinska och de förstår inte helt när jag säger det på 

svenska” [Greta 28 år] 

 

Intervjupersonerna upplever utanförskap när deras språkkunskaper i modersmålet är 

otillräckliga i vissa sammanhang. Det blir synligt och utmärkande både i Sverige och i 

ursprungslandet då respondenterna behöver uttrycka på sitt modersmål. Då utmärker 

intervjupersonerna sig med sitt språkliga kulturella kapital vilket leder till en viss frustration 

och utanförskap. Greta beskriver att det uppstår en misskommunikation med hennes föräldrar 

då hon behärskar svenskan bäst och föräldrarna behärskar montenegrinskan. Det gör att 

kommunikationen dem emellan kan bli problematisk, speciellt då långvariga diskussioner 

uppstår. 

 

6.3.4 Sammanfattning 

I detta andra tema har vi tagit upp tre olika aspekter av det intervjupersonerna tagit upp 

angående livspåverkan. Den första kategorin handlar om fördelarna av att tillhöra två kulturer. 

Respondenterna upplever sig har ett bredare perspektiv och en djupare förståelse för andra 
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kulturer och etniciteter. Deras habitus är präglat av två kulturer och i och med detta kan de 

relatera till kulturskillnader och människor från andra länder. Den andra kategorin tar upp 

negativa upplevelser av att ha en dubbel etnisk tillhörighet. Särbehandling och föräldrarnas 

påverkan var här det mest utmärkande svaren. Intervjupersonerna berättade om negativa 

erfarenheter av att ha ett annat ursprung i Sverige idag trots att de är integrerade i samhället 

med språk, utbildning och arbete. Vi använder oss av Bourdieus teorier om habitus och fält 

för att analysera det. Då intervjupersonernas habitus möter individer med annorlunda habitus 

på fältet leder det till en viss motsättning som utmärks av förutfattade meningar. Enligt 

Giddens teori om självidentitet krävs det en stark skyddshinna för att kunna stå emot och 

klara av sådana angrepp mot självet. Den tredje och sista kategorin handlar om språkets 

betydelse för tillhörigheten. Intervjupersonerna är eniga om att språket har betydelse för 

tillhörighetskänslan. Enligt Bourdieus kulturella kapital är förmågan att använda språk en 

viktig aspekt för att passa in och inte utmärka sig som avvikande. Det faller sig således 

naturligt att känna samhörighet med de som behärskar samma språk. 

 

6.4 Bevarandet och vidareförandet av kultur 

Detta tredje och sista tema är indelat i två kategorier. Den första kategorin beskriver hur 

intervjupersonerna idag behåller ursprungskulturen i sin vardag och den andra kategorin tar 

upp tankar kring framtiden och att föra vidare kultur. Temat kommer att analyseras utifrån 

Pierre Bourdieus teorier om habitus och fält samt Giddens teori om självidentitet.  

 

6.4.1 Bevarandet av kultur  

Samtliga respondenter upprätthåller idag sin ursprungskultur på olika sätt. De flesta har 

fortfarande kontakt med sina släktingar som bor kvar och på så sätt finns det också något som 

drar dem dit, till att besöka hemlandet. Språk, musik, böcker, mat och traditioner är andra 

saker som intervjupersonerna använder sig av i vardagen för att bevara ursprungskulturen. 

 

”Jag äter afghansk mat som sagt, det är så jag behåller mina afghanska 

influenser samtidigt så är jag aktiv för mitt folk, dom som har det dåligt 

kvinnorna i mitt folk och land så jag har ju inte glömt det” [Fredrik 29 år] 

 

”Jag försöker prata väldigt mycket med mina föräldrar det gör jag aktivt när 

jag är hemma /…/ annars får jag ju aldrig öva språket, man glömmer bort det 
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och det vill jag inte göra. Jag håller på att lära mig laga maten, nationalrätter 

och sånt och ju äldre jag har blivit så har det blivit viktigare att försöka lära sig 

vissa saker som kommer från den kulturen, annars kommer jag tappa bort det” 

[Greta 28 år] 

 

Vi analyserar detta utifrån Bourdieus teorier om habitus och fält. Fredrik och Greta känner en 

gemenskap med ursprungslandet kultur och vill därför behålla vissa delar av det som är 

utmärkande för ursprungskulturen som t.ex. maten. Enligt fältbegreppet så kämpar man kring 

något gemensamt som man tror på, på ett fält. Intervjupersonerna kämpar för något som de 

sätter värde på från ursprungskulturen och detta skiljer sig från person till person beroende på 

habitus. Habitus är både medvetet och omedvetet inlärt hos människor och införlivar mönster 

i deras liv. För Fredrik är det maten som har ett symboliskt värde medan det för Greta handlar 

om både språk och mat. Fredrik och Greta som är välanpassade i Sverige och den svenska 

kulturen behöver kämpa för det som de har gemensamt och vill bevara med 

ursprungskulturen. Om de inte underhåller exempelvis språket så upplever de att det tappas 

och glöms bort då deras liv idag till stor del präglas av den svenska kulturen. Britta talar om 

hur hon bevarar den chilenska kulturen i sin vardag; 

 

”Jag lyssnar väl mycket på musik som är från Chile och jag gillar ju och såhär 

kolla på när nationaldagen är i Chile och danserna och asså historia och sånt 

där /…/ det är viktigt med familjen och traditioner och inte glömma bort att 

familjen är från Chile” [Britta 22 år] 

 

Diana beskriver hur hon upprätthåller den albanska kulturen; 

 

”Jo men jag lyssnar på musik och när jag är uppe hos mina föräldrar tittar jag 

på albansk TV, jag tycker om att man behåller vissa traditioner som man har 

jag tänker främst på det här med Bajram och Ramadan och det /…/ jag läser en 

hel del historia också/…/ jag har åkt till Kosovo mer än vanligt dom senaste tre 

åren jag har varit lite såhär att jag åkt vartannat eller vart tredje år förut men 

dom senaste tre åren har jag faktiskt åkt varje år främst för min mormor och 

farmors skull jag har en väldigt nära relation främst med min mormor” [Diana 

29 år] 
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Britta och Diana visar också hur de bevarar ursprungskulturen på ett liknande sätt genom 

exempelvis musik och traditioner. Diana beskriver även hur hon åker ner till Kosovo på besök 

för att behålla kontakt med släktingar och vänner. Vi tolkar det som att åka tillbaka och 

besöka ursprungsländerna är en ytterligare handling som intervjupersonerna gör för att 

behålla både kultur och kontakt med släkt och vänner. Trots deras liv i Sverige idag finns 

fortfarande en viss gemenskap med hemlandet och deras bekanta där som intervjupersonerna 

vill bevara och ta vara på. För att kunna känna gemenskap och för att vilja åka dit så måste 

man kämpa för att upprätthålla gemenskapen genom kontakt med släkt och vänner som bor 

kvar. Vi tolkar det utifrån Bourdieus fältbegrepp som beskriver vikten av att strida för den 

gemenskap som ingår i kulturen.   

 

6.4.2 Framtid 

Samtliga respondenter vill i framtiden föra vidare vissa delar av sina ursprungskulturer till 

eventuella barn, de lägger särskild vikt vid att barnen ska veta föräldrarnas ursprung samt 

varför de nu bor i Sverige. Britta redogör för hur hon tänker kring sin framtid med sin etniskt 

svenske pojkvän; 

 

”Det här har jag diskuterat med min pojkvän! Barnen ska kunna spanska och 

jag vill att min kille ska kunna spanska flytande innan vi får barn så att barnen 

kan prata spanska med mig och min familj och mina släktingar /…/ jag kommer 

även att köra dom här traditionerna som mina föräldrar har det här med att fira 

julafton på natten, vi läser Bibeln att man liksom gör såna grejer såna 

traditioner /…/ jag vill gärna ge nåt av mina barn namnen som min bror och 

pappa heter och hela min släkt heter, så det finns en ambition att de ska veta 

varifrån jag kommer och varifrån deras morföräldrar kommer” [Britta 22 år] 

 

Carl berättar hur han tänker på ett liknande sätt om sin framtid; 

 

”Jag vill föra vidare både den svenska och bosniska kulturen lära dom så 

mycket som möjligt av allting /…/ det känns som om ungen kommer bli lite 

vilsen om man undrar varför pappa pratar så varför pratar inte jag som han, 

det kan bli lite jobbigt för ungen” [Carl 25 år] 
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Även Diana redogör för hur hon vill föra vidare flera aspekter av den albanska kulturen till 

eventuella barn; 

 

”Det är ju språket, lite av historian, lite av varför mina föräldrar valde att 

komma till Sverige vid den tiden som dom gjorde och vad skälet till det var asså 

historia skulle jag vilja föra vidare, men språket tycker jag är viktigt om jag får 

barn vill säga sen är det ju upp till dom vad dom vill föra vidare till nästa 

generation men för mig är det viktigt, språket, kulturen och traditioner inte alla 

för vissa kan jag tycka är föråldrade /…/ asså det som har format mig det som 

mina föräldrar gett mig skulle jag vilja föra vidare inte nån form av press att 

dom måste tillhöra en viss grupp utan bara göra dom medvetna om deras 

ursprung” [Diana 29 år] 

 

Enligt Giddens teori om självidentitet skapar alla individer sin egen självberättelse. För att 

skapa en trygg självidentitet krävs kontinuitet och ordning i de händelser som bildar 

berättelsen. Vi tolkar det som att intervjupersonerna inför eventuellt familjebildande vill göra 

barnen medvetna om sitt ursprung och sin bakgrund för att de ska få en stabil grund att stå på. 

Samtidigt vill de föra vidare vissa kulturella aspekter som de anser har symboliskt värde 

Intervjupersonerna känner en viss samhörighet med ursprungskulturen som gör att de vill att 

den ska leva vidare och inte dö ut. För att kunna föra vidare språk, traditioner och 

kännedomen om sitt ursprung krävs det enligt Bourdieus teorier om habitus och fält att man 

gemensamt kämpar och strider för vad man värdesätter och tror på. Det är vad 

intervjupersonerna i framtiden kommer att få göra om de ska kunna föra vidare det som är av 

betydelse för dem och deras habitus. Barnens habitus blir i sin tur naturligt påverkat av det 

föräldrarna vill införliva samt det som omedvetet förs vidare. Då en medvetenhet om 

ursprunget sedan har frambringats för barnen så har de lättare att sedan skapa en stabilare 

självidentitet och det är vad intervjupersonerna eftersträvar. Det blir enklare för barnen att 

hålla igång sin specifika berättelse då de är medvetna om sitt ursprung, den här ovissheten 

som kan uppstå om man kanske känner sig annorlunda blir inte lika tydlig. Det blir sedan upp 

till barnen att avgöra om de lägger lika stor vikt vid de kulturella aspekter som de fått med sig 

och om de i sin tur vill föra det vidare.    
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6.4.3 Sammanfattning 

Det tredje temat handlar om bevarandet av kultur och hur intervjupersonerna ser på framtiden 

och vidareförandet av kultur. Intervjupersonerna bevarar olika saker från sin kultur i form av 

exempelvis mat, musik och språk. Det analyseras utifrån Pierre Bourdieus teori om habitus 

och fält. Respondenterna kämpar inom fältet med att bevara vissa delar av sin kultur i sitt 

habitus i Sverige idag. I framtiden vill samtliga intervjupersoner också föra vidare de delar 

som de värdesätter och bevarar till eventuella barn. På så sätt skapas en medvetenhet för 

barnen om varifrån föräldrarna ursprungligen härstammar. Det tolkar vi utifrån Giddens teori 

om självidentitet som att intervjupersonerna vill skapa en medvetenhet hos barnen för att 

undvika förvirring. Det blir då lättare för barnen att skapa sin egen självberättelse och en 

stabilare självidentitet. För att kunna föra vidare denna vetskap och de andra kulturella 

aspekterna som t.ex. mat krävs det att intervjupersonerna i framtiden kämpar för att införliva 

det i barnens habitus.  
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7 Avslutande diskussion 

Denna studie gav oss möjligheten att ta del av sju unga vuxnas tankar och känslor kring 

identitet, tillhörighet och kultur. Vi ville få en inblick i hur det är att växa upp och formas 

utifrån två olika kulturer och hur det påverkar individerna idag. Föreställningen vi hade innan 

studien påbörjades var att individer med denna bakgrund kan uppleva svårigheter med att leva 

med två kulturer och etniciteter. Vi syftar främst på att det kan tänkas finnas en kluvenhet 

kring hur man ser på sin tillhörighet, och var man placerar in sig själv. Det första temat i 

resultat- och analysdelen präglas just av detta fenomen. Vi kan se att vår föreställning till stor 

del överensstämmer med resultatet av den första forskningsfrågan i det första temat som 

handlar om etnisk och kulturell tillhörighet. Vi ser det som att individerna placerar in sig 

själva på en skala där den ena polen är kluvenhet och den andra är en mer tillfredställd och 

klar bild över sin tillhörighet. Individerna befinner sig alla någonstans på skalan, det behöver 

inte alls vara i mitten eller på någon utav polerna. På skalan har individerna olika strategier 

för att handskas med sin ”dubbla” etniska tillhörighet som blir ett sätt att lättare förhålla sig 

till polerna. Strategierna vi tänker kring är förvirring, växla mellan och självständig 

integration. Beroende på vilken eller vilka strategier individerna använder sig av placerar de 

in sig själva på skalan. Exempelvis om individen använder sig av strategin ”växla mellan” så 

blir det en placering någonstans i mitten av skalan.    

 

När vi tittar tillbaka på den tidigare forskning som behandlas i fjärde kapitlet får vi intrycket 

av att vårt resultat på många plan stämmer överens med den tidigare forskningen. Borgström 

(1998) beskriver exempelvis hur impulser från de båda kulturerna sammanförs i en individs 

identitet och att element från både hemkulturen och majoritetssamhället påverkar. Denna 

dubbla tillhörighet understryker hon kan upplevas som både positiv och negativ beroende på 

hur man handskas med det. I vårt andra tema tar vi upp just de för- och nackdelar 

intervjupersonerna berättar om angående att leva med två kulturer. Det handlar både om att de 

ansåg sig ha ett bredare och rikare perspektiv på kulturella och främmande aspekter, men 

samtidigt berättade de om särbehandling och föräldrars påverkan som något negativt de 

upplevt.  

 

Deniz (1999) menar att bland annat språket har stor betydelse för individers upprätthållande 

av sin identitet och samhörighet. Våra intervjupersoner belyser också hur språket hör ihop 
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med känslan av tillhörighet. De menar att samhörigheten blir större till länder och människor 

som talar samma språk.  

 

Andra intressanta synpunkter som kom fram i det tredje temat var att samtliga 

intervjupersoner både idag i viss mån bevarar och i framtiden vill föra vidare det som för dem 

är kulturellt värdefullt. De har en ambition att se till så att deras kulturella bakgrund med t.ex. 

traditioner, språk och mat lever vidare till eventuella barn och inte försvinner.  

 

Vi anser att det material vi fått fram under våra sju intervjuer har gett oss en bra grund för att 

kunna svara på de tre forskningsfrågorna. Materialet har varit rikt och gav oss möjligheten att 

kunna plocka ut och se liknande svar och berättelser gällande vissa aspekter. Om vi hade haft 

färre intervjuer och tunnare material tror vi att vi hade haft svårare att se och få fram de 

likartade synpunkterna och upplevelserna.      

 

Vi reflekterar nu i efterhand över att samtliga intervjudeltagare antingen har eller just nu 

studerar på högskola/universitet. De som tidigare har studerat på högskola/universitet har idag 

arbeten som de trivs med. Att vi skulle få denna utbildningsbakgrund på respondenterna var 

inget medvetet val från vår sida utan det skedde helt ofrivilligt. Då studiens respondenter 

valdes utifrån ett bekvämlighetsurval präglas valet av våra kontakter och bekanta. När vi ser 

tillbaka är detta något vi hade velat vara medvetna om från början och kunna ta hänsyn till i 

urvalet. Detta gör att vårt resultat inte är representativt för alla individer som lever med två 

kulturer. Samtidigt är vi medvetna om att vår studie i vilket fall inte går att generalisera till en 

större population baserat på studiens begränsade omfattning.   

      

Under uppsatsens gång har vi stött på en del svårigheter, det mest utmärkande bekymret har 

varit att få svar från respondenter rent tidsmässigt. Då vi har haft en snäv tidsplan att förhålla 

oss till under arbetets gång så har det varit nödvändigt för oss att relativt snabbt få 

intervjupersonernas besked om deltagande, samt att de sedan hade möjligheten att bli 

intervjuade inom de närmaste veckorna. Vi har haft två möjliga respondenter som har tackat 

ja men som vi upplevt visat tecken på att de egentligen inte velat delta. I och med detta sattes 

också det etiska övervägandet om frivilligt deltagande på sin spets. Samtidigt som det satte 

vissa käppar i hjulet för oss då vi hade räknat med deras deltagande, så utgick vi från de etiska 

riktlinjerna och respekterade deras val. Med tanke på uppsatsen relativt känsliga ämne så 

känns frivillighet som något extra aktuellt att beakta. I slutändan ledde det istället till att vi 
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fick arbeta mer än planerat med att få tag på fler respondenter med kort varsel. Vi hade även 

tre intervjupersoner som tog kontakt med oss och ville delta i studien då vi nästan färdigställt 

analysen av intervjumaterialet. Vi tycker det var synd då deras deltagande hade gett studien en 

ännu större mix av etniciteter vilket var vårt mål från första början. Vi vill dock betona att vi 

trots detta anser oss fått ihop tillräckligt med underlag för att svara på våra forskningsfrågor 

och nu i efterhand känner vi oss ändå tillfreds med de intervjuer vi haft.   

 

Mycket av den tidigare forskning vi hittade då vi sökte runt på olika databaser om etnicitet 

och kultur handlar om människor som upplevt integrationsproblem, t.ex. hamnat utanför 

arbetsmarknaden. I motsats till detta är vår studie till stor del baserad på personer som lyckats 

med både skola och arbete. Vi anser att det även är av vikt att belysa upplevelser och 

synpunkter av individer som är välintegrerade i samhället. Trots att våra respondenter har 

lyckats integrera och anpassat sig väl berättar även de om negativa upplevelser som 

exempelvis särbehandling. Hur de hanterar sådant kan vara en bra kunskap att ta lärdom av 

och ge en möjlighet att jämföra med personer med annan livssituation. Ju större population 

som täcks av forskning ju bättre och positivare, då det berikar socialt arbete och tillför ett 

bredare perspektiv.  

 

Som vi tidigare nämnt har en av oss författare utländska rötter och den andra etnisk svensk 

bakgrund. Det var då naturligt att vi från början hade olika förförståelse för det studerade 

fenomenet. Vi anser såhär i slutskedet av arbetet att vi båda två tagit lärdom av studien om än 

på olika sätt. Jag (Azra) känner att min uppfattning av fenomenet har utvecklats då studien har 

bidragit till nya tankar och funderingar kring min egen tillhörighet. Kajsa upplever att hon har 

fått en inblick och ökad förståelse kring ett ämne som hon tidigare inte haft så stor insyn i, 

vilket har varit lärorikt. Studien har i positiv bemärkelse medverkat till en nyfikenhet kring 

ämnet som vi båda i framtiden tror vi kommer att ha nytta av både privat och i yrkeslivet. 

Förutom att denna studie har varit givande för oss så har även några utav våra respondenter 

varit av samma åsikt. Intervjupersonerna sa efter deltagandet i studien att ämnet och de frågor 

som ställdes väckte nya tankar och funderingar som de tidigare inte reflekterat över kring 

identitet, tillhörighet och kultur. Vi ser det som en positiv feedback och uppmuntran till 

studien då även intervjupersonerna fann studien meningsfull och intressant. 
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Informationsbrev (bilaga 1) 
 

 

Hej!  

 

Vi är två tjejer som går sjätte terminen på Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö som just nu håller på med vårt examensarbete. Vi ska göra en studie som handlar om 

hur unga vuxna som vuxit upp i Sverige med föräldrar som migrerat hit upplever att det är att 

leva med två olika kulturer i sin vardag. Vi söker därför personer som är villiga att ställa upp 

på intervju och berätta om sina erfarenheter kring detta. Vi har riktat in oss på personer som 

helt eller till stor del vuxit upp i Sverige med föräldrar av annan kulturell bakgrund. 

Deltagandet i studien är frivilligt och helt anonymt, du har även rätten att avstå från att svara 

på vissa frågor eller helt hoppa av från undersökningen. Intervjumaterialet kommer endast att 

användas till vår studie och kommer sedan kastas. Är du eller någon du känner möjligtvis 

intresserad av att bli intervjuad? Vi är tacksamma för visat intresse och hoppas att ni hör av 

er! Har du frågor eller vill ha mer information kring vår studie är du välkommen att höra av 

dig till någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Kajsa Ahlqvist & Azra Muratovic 

 

Kontaktuppgifter: 

Kajsa Ahlqvist 

Telefon: 070XXXXXXX 

Mailadress: XXX@student.lnu.se 

 

Azra Muratovic 

Telefon: 070XXXXXXX 

Mailadress: XXX@student.lnu.se 
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Intervjuguide (bilaga 2) 
  

Bakgrundsinformation:  

- Ålder, härkomst och antal år i Sverige. Situation i Sverige; sysselsättning, boende, 

familj. 

Kultur, tillhörighet och upplevelser: (turkiskt exempel) 

- Hur ser du på den svenska kulturen? Hur ser du på den turkiska kulturen? 

- Hur påverkas ditt dagliga liv av att tillhöra två kulturer? 

- Upplever du att du tillhör både den svenska och turkiska kulturen? I vilken av 

kulturerna känner du dig mest hemma? 

- Hur upplever du att det är att tillhöra två olika kulturer?  

- Känner du av en kulturkrock? När eller på vilket sätt märker du av den?  

- Hur gör du för att behålla den turkiska kulturen i vardagen? 

- I vilka situationer känner du dig mer turkisk? I vilka situationer känner du dig mer 

svensk? 

Familj: 

- Hur ser dina föräldrar på den svenska kulturen? Hur ser dina föräldrar på den turkiska 

kulturen? 

- Påverkar dina föräldrar dig i hur du ser på din kulturella tillhörighet? 

- Har du någonsin känt dig utanför för att du/dina föräldrar kommer från Turkiet? 

- Hur ser din relation med Turkiet ut idag? 

Språk: 

- Vilket språk behärskar du bäst? Har språket någon betydelse för vilken kultur du 

känner dig mer hemma i? 
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Framtid: 

- Hur ser du på framtiden? Vad tänker du kring att föra vidare den turkiska kulturen till 

dina eventuella barn?  

- Är det något mer du skulle vilja ta upp?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


