
 

 

 

 

Examensarbete 

Socionomprogrammet 

Vem är jag?  

 

En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av sin etniska identitet 

Who am I?   

  

  

 

 

 

  

Författare: Moshira Hassan och Bahar Omar 

Handledare: Mats Pellbring 

Examinator: Lars-Erik Alkvist 

Ämne: Socialt arbete 

Kurskod: SA2020 

Poäng: 15 p 

Examinationsdatum: 2020-01-17 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 

och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av 

examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 

arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒                                                                                         Nej ☐ 

  

  

     Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie att få en förståelse om unga kvinnor med utländsk bakgrunds 

upplevelser av sin etniska identitet. Ett delsyfte är dessutom att undersöka om bostadsområdet 

har en inverkan på deras upplevelse av sin identitet. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes. 

Resultatet visade att unga kvinnor lever med en dubbel identitet och att det är påtagligt. 

Kvinnorna upplever en kluvenhet eftersom att de inte får ses  som svenskar av omgivningen 

och stämplas som invandrare. Resultatet visar även att kvinnorna upplever sin dubbla identitet 

som påtaglig på grund av att de tvingas kompromissa mellan sina två identiteter. Kvinnornas 

vänkrets bidrog till en trygghet eftersom att de kunde vara sig själva till skillnad från sina 

upplevelser från familjen och samhället. Resultatet påvisar även att bostadsområdet har en 

inverkan på deras identitet. Studien påvisar att det finns ett behov av vidare forskning om 

ämnet för att skapa en bättre förståelse.  

 

Nyckelord: Etniska identitet, Identitetsskapande, Utländsk bakgrund, Unga kvinnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to gain an understanding of the experience of identity among 

young women with immigrant backgrounds. In addition, a sub-purpose is to study whether the 

residential area has an impact on their sense of identity. Six qualitative interviews were 

conducted. The results showed that the young women live with a dual identity. The women 

are torn because they are not seen as Swedes and are instead being seen as immigrants. 

Women perceive their identity as difficult to cope with because they are forced to 

compromise between their two identities. The women felt safe with their friends because they 

could be themselves in contrast to their experiences from their families and the society. The 

result also shows that the residential area has an impact on their identity. The study shows that 

there is a need for further research on the subject to create a better understanding. 
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1. Bakgrund  

I Socialstyrelsens (2010, s. 8) rapport skrivs att den etniska och kulturella mångfalden är en 

realitet i Sverige, en femtedel av befolkningen i Sverige har en annan bakgrund än 

svensk.  Socialstyrelsens (2010, s. 30) rapport lyfter att hos de yngre generationerna med 

utländsk bakgrund är inte ungdomarnas identifieringen med sin etniska bakgrund given. 

Identitet kan vara komplext för unga kvinnor med utländsk bakgrund för att  kvinnorna blir 

splittrade mellan föräldrarnas kulturella ursprung och den svenska kulturen (Brune, 2000, s. 

30).  

 

Socialstyrelsen (2010, s. 30) lyfter att den uppväxtmiljö som de unga befinner sig i skapar en 

förmåga att ta hänsyn till flera kulturella tankesätt och värderingssystem som ett resultat av 

uppväxtmiljön. Många unga tvingas leva ett dubbelliv eftersom deras svenska värderingar kan 

krocka med familjens värderingar. Lafromboise, Coleman & Gerton (1993, s. 395) skriver att 

leva med en dubbel identitet innebär för individen att man har ytterligare en kulturs normer 

och värderingar att förhålla sig till. Det kan förklaras som att individen är både en medlem i 

två kulturer dessutom en främling i dem. En dubbel identitet kan resultera i att individen 

hamnar i en kluvenhet gentemot sin identitet och tillhörighet.  

 

Maria Berlin & Danuta Biterman skriver (2010, s. 12, 13) att inom segregationsforskning 

används begreppet ”synliga invandrare” för att beskriva personer med utländsk bakgrunds 

beteendemönster, klädsel, kultur, religiösa vanor, utseende, attribut eller sätt att tala som 

avviker från majoriteten i samhället. Minoriteter som är synliga är mer sårbara. Det är även de 

synliga minoriteterna som generellt utsätts för mest rasism och diskriminering. Berlin & 

Biterman skriver (2010, s.13) att ungdomar som växer upp i grannskap med en större del 

”synliga” invandrare har en inverkan på deras framtida levnadsförhållanden. Ungdomarna 

löper en större risk för arbetslöshet, bli biståndstagare, ha en lägre utbildningsnivå samt bli 

åtalad för ett brott i jämförelse med ungdomar som växer upp i resursstarkt grannskap. Berlin 

& Biterman (2010, s. 13) lyfter att etnisk segregation är kopplat till ekonomisk segregation. 



 

 

 

Områden där det bor till en stor del ”synliga invandrare” är det oftast ett resurssvagt 

grannskapsområde med till större delen ”fattiga” människor. På sikt kan det leda till att 

majoritetsbefolkningen betraktar synliga invandrare som resurssvaga och fattiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  Syfte och frågeställningar  

I detta kapitel lyfts syfte och frågeställningar, begreppsdefinitioner, avgränsningar och 

disposition.  

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att få en förståelse om hur unga kvinnor med utländsk bakgrund 

upplever sin etniska identitet. Ett delsyfte är dessutom att förstå om boendesegregationen har 

en inverkan på deras uppfattningar av sin etniska identitet. 

 
2.2 Frågeställningar 

1. Hur upplever unga kvinnor med utländsk bakgrund sin etniska identitet? 

2. Hur upplever de sig i förhållande till hur omgivningen ser på deras etniska 

identitet? 

3. Har bostadsområdet någon betydelse för deras identitetsuppfattning? 

2.3 Begreppsdefinition  
 

Utländsk bakgrund - Med begreppet menar vi personer som inte är etnisk svenska. Begreppet 

syftar i denna uppsats på personer som inte är födda i Sverige. I uppsatsen används begreppet 

främst för att beskriva intervjupersonernas ursprung i Afrika och Mellanöstern.  

 

2.4 Avgränsningar 
 

Denna studie undersöker unga utlandsfödda kvinnor som är födda utomlands men är uppväxta 

i Sverige en större del av deras liv. Studien undersöker inte kvinnor som är födda i Sverige 

men som har ett utländsk bakgrund. Studien har även avgränsats till att de deltagande 

respondenterna är bosatta i bostadsområden som är segregerade där det till en  majoritet bor 

invandrare.  

 



 

 

 

2.5 Disposition 
 

Denna studie består av åtta kapitel. Kapitel två presenterar studiens syfte och frågeställningar, 

begreppsdefinitioner studiens avgränsning samt studiens disposition. I kapitel tre 

presenteras  tidigare forskning, de sju valda studierna och även en sammanfattning av 

presenterade studier. I kapitel fyra därefter lyfts valda teorier. I kapitel fem presenteras vår 

förförståelse, urval, metodval, intervjuguide, tematisk analys, studiens trovärdighet och 

kapitlet avslutas med etiska överväganden. I kapitel sex framförs en presentation av 

intervjupersonerna och resultaten från studien redovisas. I kapitel sju presenteras en analys av 

resultat framställningen. Studien avslutas i ett åttonde kapitel som är diskussionskapitlet som 

framför sammanställning av resultatet, styrkor och svagheter med studien samt slutsatser och 

förslag på vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Tidigare forskning 

Till detta avsnitt har sju studier valts som anses vara centrala för studien. I detta avsnitt 

presenteras forskningsbakgrunden först genom att lyfta resultat från studier avseende 

upplevelsen av att leva mellan två kulturer. Därefter presenteras resultat från studier avseende 

ungdomars och kvinnors anpassning till samhället. Dessutom forskning som visar den 

geografiska betydelsen för identiteten. Slutligen lyfts en sammanfattning av tidigare 

forskning. 

 

3.1 Upplevelsen av att leva mellan två kulturer  
 

I Gyberg, Frisén, Syed, Wängqvist & Svenssons (2017, s. 17) studie var syftet att undersöka 

vilka typer av etnicitetsrelaterade upplevelser var rådande i unga människors liv. Samt att 

undersöka om det fanns skillnader kring upplevelserna på grund av invandrare status, själv 

identifierad etnicitet eller åldersgrupper. I Gybergs et al., (2017,  s. 24) studie uppenbarades 

olika teman, varpå ett av undertemana handlade om kulturella skillnader, deltagarna beskrev 

hur deras utseende, normer, språk och sättet de beter sig skilde dem från människorna runt 

omkring dom. Deltagarna beskrev hur de upplevdes vara annorlunda av andra, men ansåg det 

samtidigt vara en styrka eftersom att de fick det bästa av båda kulturerna. I studien 

uppenbarades ett tema där en grupp av deltagare beskriver hur de identifierar sig som svenska 

men inte betraktas som svenskar av andra människor i samhället. Ett annat tema som 

uppenbarades i studien handlade om upplevelsen av att vara i mellan kulturer eller etiketter, 

fokus låg på att vara en del av två eller flera kulturer eller etniska grupper. Berättelserna 

inkluderade ofta upplevelser av att förhandla, kompromissa och försöka anpassa sig till de 

olika kulturerna (Gyberg et al., 2017, s. 25-  27). 

 

I den svenska studien skriven av Fuat Deniz och Antonios Perdikaris (2000, s. 12, 16) skriver 

författarna om andra generationens assyriska ungdomars upplevelse av dubbla identitet. I 

resultatet presenteras att ungdomarna upplever sig leva två olika verkligheter som de uppfattar 

som två skilda världar. Detta skapar en påfrestning anser ungdomarna. Deras splittrade 



 

 

 

upplevelser medför att ungdomarna inte känner av en stabilitet, osäkerhet i skapandet av sina 

identiteter. Fuat & Perdikaris (2000, s. 12, 16) skriver att ungdomars dubbla identitet 

försvårar anpassningen till samhället eftersom att de anses vara en minoritet. 

 

I studien skriven av Rojas (2001, s. 98-106) undersöks hur ungdomar med utländsk bakgrund 

ser på hur livet med två kulturer och hur det påverkar de deltagande ungdomarna mot ett 

utanförskap, känsla av annorlundaskap och en känsla av att vara ovälkommen i Sverige. 

Resultatet av studien påvisar att de deltagande ungdomarna sökte sig till andra personer med 

utländsk bakgrund för att känna en gemenskap, gemensam syn och acceptans. Kamali (1999, 

s. 15, 47 ) skriver i sin tur om ungdomar med utländsk bakgrund och deras inställning  till det 

svenska samhället. I resultatet uppenbaras faktorer som är av vikt för ungdomarnas attityder 

såsom segregering, integrering, den sociala miljön och vänkretsen. Ungdomarnas 

tillvägagångssätt för att inte känna sig utanför är genom att skapa sig goda relationer till 

sina  vänner. I Kamalis studie framkom det även att de som har dubbla kulturer har med sig 

värderingar från deras ursprungsland och det bidrar till att det kan vara svårt för dem att 

acceptera nya värderingar och samhällsnormer. Ungdomarna hamnar i en svår situation då de 

är mellan att välja mellan den svenska samhällets värderingar eller deras familjs värderingar 

och det här bidrar till svårigheter i ungdomarnas liv.  

 

3.2 Anpassning till samhället 
 

I en studie skriven av Jyothi Gupta & Catherine Sullivan undersöks sambanden mellan 

sysselsättning i förhållande till anpassning, integration och omskapandet av sina liv hos 13 

kvinnor med invandrarbakgrund. Resultatet påvisar att migrationen ändrade deras syn på tid, 

yrken, roller och deras betydelse. Detta i sin tur hotade kvinnornas syn på sin kompetens och 

sin identitet. Resultatet påvisar även att kvinnorna var villiga att förändra sina levnadsvanor 

för att kunna hantera det nya som de mötte och även mottagliga för nya möjligheter (Gupta & 

Sullivan, 2013, s. 23).  



 

 

 

 

Johansson & Olofssons (2011, s. 186) studie undersöker ungdomars upplevelser av skollivet, 

urbana upplevelser, utbildnings prestationer, kompisar, relationen till deras omgivning och 

andra perspektiv av vardagens skolliv. Resultatet visar att ungdomarna strävar efter att 

anpassa sig kopplat till uppfattningen om svenskhet. Studiens resultat belyser vikten av att 

undersöka hur symboliska hinder skapas, samt hur det påverkar och ibland fungerar som 

hinder för akademiska och yrkeskarriärer (Johansson & Olofsson, 2011, s. 198). Ungdomarna 

i Johansson & Olofsson (2011, s. 198) studie känner sig hemma och oftast säkra med sina 

grannar. De betonar dock att det finns många invandrare i förorten, och detta ses inte som en 

tillgång. Studien redovisar hur deltagarna i studien har en gemensam syn på förorten som ett 

stigmatiserat och segregerat stadsrum.  

 

3.3 Den geografiska betydelsen för identitetsskapande  
 

I forskningsartikeln ”Identities and belonging: a study of Somali refugee and asylum seekers 

living in the UK and Denmark” var syftet att undersöka interaktionen mellan skapandet av sin 

identitet, tillhörande och var man bor (Valentine, Sporton & Nielsen 2009, s. 146). Studien 

centraliserar innebörden av att se sig själv som muslim och hur de definierar sin somaliska 

identitet ur ett sammanhang som både självvalt och påtvingat. Resultatet redovisar vart 

individen bor geografiskt och vilken betydelse det har för individens syn på sin identitet. Två 

städer i olika länder har undersökts i studien, Sheffield i England och Aarhus i Danmark. 

(Valentine et. al s. 134).  Valentine et al., (2009, s. 234) resultat visar att de deltagande 

ungdomarna i studiens identitet inte uppfattades som somalisk från den etniska gruppen i 

hemlandet även om de talade somaliska och såg ut som somalier. Valentine, et al., (2009, 

246-247). Resultatet påvisade att i staden Sheffield är det muslimska samhället mer etablerat 

och även det somaliska, det finns en stark sammanhållning. I staden Aarhus är nätverket och 

sammanhållningen svag och ungdomarna upplever en påtryckning av att assimileras in i det 

danska samhället. Ungdomarna upplever att det är svårt att tillhöra den danska gemenskapen. 

Detta på grund av att det danska samhället är sekulärt och att mycket grundas i en gemensam 



 

 

 

hudfärg Valentine et al., 2009, s. 246-247). Studiens resultat visade även  att ungdomarna i 

Aarhus upplevde att det var svårare att anpassa sig till samhället. Författarna betonar att en 

skillnad i studien var att ungdomarna i Sheffield i England upplever sig tillhöra sitt samhälle 

utan att se på sin identitet som britter. I det danska samhället upplevde ungdomarna att 

religion inte hade en plats då det var ett sekulärt samhälle och man var tvungen att assimileras 

för att passa in. Man var aldrig tillräcklig på grund av att det egna utseendet skilde sig från 

majoritetssamhället i Danmark (Valentine et al., 2009,  s. 246- 247). 

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
 
I detta avsnitt kan man urskilja centrala tendenser för hur främst ungdomar och vuxna kvinnor 

upplever sin etniska identitet inom forskningsområdet. Flertalet studier visar att anpassning är 

en stor faktor i att vara en del av samhället. Studierna visar att känslor av utanförskap, 

otillräcklighet och annorlundaskap finns hos minoritetsgrupperna. En av studierna lyfter den 

geografiska platsens betydelse för identitetsskapandet. Att samhällets inställning till en 

minoritetsgrupp kan variera beroende på vilket samhälle man befinner sig i. Nämnda artiklar 

är av vikt för denna studie. Likheten mellan de studier vi valt och vår studie är att de handlar 

om etniska minoriteters upplevelser, uppfattning av sina identiteter och dubbel identitet. 

Respondenterna i forskningsartiklarna är också personer med utländsk bakgrund. Skillnaderna 

mellan dem är att de berör olika infallsvinklar avseende begreppet identitet. 

Tillvägagångssätten och infallsvinklarna i studierna skiljer sig i syftet men respondenternas 

svar från studierna och resultaten visar sig vara relativt lika.  

 

Det som skiljer tillvägagångssättet i denna studie från redovisade studier är att vi undersöker 

hur unga kvinnor med utländsk bakgrund upplever sin etniska identitet, hur de förhåller sig 

till andras syn på dem och om grannskapet har en inverkan. I de tidigare studierna tillfrågades 

både pojkar och flickor förutom i en av studierna där äldre kvinnor deltog i studien och i 

studien som vi valt att genomföra är respondenterna unga kvinnor. Delar av den tidigare 

forskningen kommer vi att använda i tolkningen av vårt resultat. 



 

 

 

 

4. Teorier 

I detta avsnitt redogörs teorier som är centrala för studien. Valda teorier har sin utgångspunkt 

i symbolisk interaktionism samt teorier om etnisk identitet. 

4.1 Symbolisk Interaktionism  
 

Symbolisk interaktionism är ett perspektiv som tolkar den sociala verkligheten (Levin & 

Trost, 2018, s. 10). Symbolisk interaktionism går ut på att förstå människors känslor och 

beteende, denna uppsats ska endast fokusera på de begrepp som är relevant för vår studie 

(Levin & Trost, 2018, s. 11).   

 

4.1.1 Definition av situation 

Definitionen av situationen menas med att om en person definierar en situation som verklig så 

blir situationen också verklig i sina konsekvenser. Definitionen av situationen en människa 

gör bidrar till vilket beteende individen kommer att ha, men omdefinitioner av situationer kan 

bidra till att ens beteende och uppfattning också ändras. William James beskriver att det som 

människan säger om sin verklighet har att göra med vilket perspektiv som människan grundar 

situationen på (Levin & Trost, 2018, s. 12). Definitionen av situationen grundar sig inte 

endast på de människor som man interagerar med utan av hela situationen som människan 

befinner sig i (Levin & Trost, 2018, s. 14).   

 

4.1.2 Spegeljaget 

En viktig del i symbolisk interaktionism är spegeljaget som Cooley presenterat. Enligt Cooley 

bör människan samt samhället framför allt granskas som föreställningar. Företeelserna som 

bör iakttas är företeelser som är tydliga och direkta. Det är genom de föreställningar 

människor har av varandra som de i sin tur lär känna varandra, det vill säga enligt Cooley att 

andra människor finns inte för varandra om inte som föreställningar (Levin & Trost, 2018, s. 



 

 

 

51-52). Andra människors föreställningsvärld finns också i våra föreställningar, med andra 

ord de finns inte bara som föreställningar hos oss utan vissa av andras föreställningar angår 

oss. Med hjälp av att vi varseblir samt tolkar andras föreställningar  bland annat av oss själva 

och får härigenom det Cooley kalla spegeljaget: vi ser andras bild av oss själva och får 

härigenom en egen bild av oss själva. Vi vet egentligen inte vad folk tänker om oss. 

Spegeljaget grundar sig istället ofta på vad vi tror att folk tänker om oss. Vi gör gissningar 

utifrån andras reaktioner.  (Levin & Trost, 2018, s. 52). 

 

Synen på frihet inom symbolisk interaktionism beskrivs på följande sätt; eftersom människan 

kan definiera en situation utifrån dennes egna perspektiv bidrar det till att människan i sig har 

en stor frihet. Människan kan själv som tidigare tagits upp omdefiniera situationen, 

människan kan ändra och anpassa sin egen föreställningsvärld såsom hen själv vill och det i 

sin tur styr vad som ska ingå och inte ingå i hens föreställningsvärld. Friheten människan får 

är genom att definitionen av situationen är hens egen, människan göra vad den vill och det ger 

viss frihet. Dock hindrar människans spegeljag dennes möjligheter då spegeljaget är vad en 

människa tror att andra tycker om hen och dessa föreställningar ”låser fast” ens identitet 

(Levin & Trost, 2018, s. 52). 

 

4.1.3 Referensgruppen 

Referensgrupp är en grupp av människor som kan vara verkliga eller tänkta som människan 

anser har värde som personen i sig bryr sig om eller som personen ska bry sig om. Det kan 

vara grupper som individen vill vara medlem i eller som personen under en period är medlem 

i. Det kan även vara grupper där personen inte accepteras av resterande i gruppen. 

Referensgrupper kan också vara grupper som inte alls finns eller som inte ens kan existerar i 

verkligheten (Levin & Trost, 2018, s. 39). Referensgrupper kan kopplas an till det som 

Torgny T. Segerstedt framför att det finns in- och utgrupper, med utgrupper menas grupper 

som individen inte är medlem av medan ingrupper är individen medlem i. Vissa utgrupper är 

de grupper med högre status och man vill vara en del av gruppen och det medför att personer 

försöker bete sig eller vara som medlemmarna i gruppen så att de accepteras. Vissa utgrupper 



 

 

 

har lägre status vilket medför att individer inte vara en del av de grupperna (Levin & Trost, 

2018, s. 39). 

 

Enligt Segerstedts tankar är de fiktiva ingrupperna, grupper som alla människor vill vara 

medlem i. Ifall människor inte skulle vilja vara medlem i en fiktiv ingrupp så skulle inte heller 

den gruppen finnas. Men det finns vad man kallar för fiktiv utgrupper och det är grupper som 

har en lägre status än de fiktiva ingrupperna och vissa av dessa utgrupper kan bli till 

syndabocksgrupper, ett exempel kan vara nazisternas behandling av judarna (Levin & Trost, 

2018, s. 40). 

 

4.2 Etnisk identitet 

 

4.2.1 Etnisk identitet och individen 

Att tänka fritt, reflektera, forma sin identitet, socialt samspel och avancerade språkliga uttryck 

är en del av vad som skiljer människan från de andra arterna. Individens klass, kön och 

etnicitet är en socialt konstruerande identiteter. Socialisationsprocesser och identiteten skapas 

samt  får en betydelse av individen baserat på sammanhang och tillhörighet. Att ursprung, 

rötter, etnicitet och härkomst är betydelsefullt för människan är socialt konstruerat (Stier, 

2015, s. 82-83). Människor tillskrivs identiteter och egenskaper utifrån hur de ser ut såsom ex. 

färgen på deras hud, kroppsbyggnad och kläder. Det förekommer ofta att människor anser att 

etnisk identitet hör ihop med utseendet. 

 

Etnisk identitet kan förklaras som en konstruktion av vad en grupp, individ eller samhälle tror 

sig vara och uppfattas av andra. Den etniska identiteten är en personlig historia för individen, 

den berättar om ens ursprung och vart man kommer ifrån (Stier, 2015, s. 84). Individen 

associeras inte med sin etniska identitet förrän individen delar upplever och gemenskap med 

den etniska gruppen. Detta genom att anse att man delar ursprung och agerar efter de 

förväntningar som finns enligt etniciteten. Man kan se på den etniska identiteten som en 

gränsdragning för individen gentemot omgivningen samtidigt som det finns en gemenskap i 



 

 

 

den grupp som hen tillhör.  Majoritetsbefolkningen tar oftast sin egen etniska identitet för 

givet. För minoriteter, invandrare och flyktingar kan det vara problematiskt. Etnisk identitet 

kan vara påtagligt på grund av att individens ställs inför sina två kulturer eller etniska 

identiteter. Majoritetsbefolkningen uppmärksammar, nedvärderar och försöker utrota det som 

är “annorlunda” hos minoriteterna, flyktingarna eller invandrarna. Det som de upplever är att 

den etniska identiteten kan begränsa deras karriärmöjligheter, att få ett jobb och demokratiska 

rättigheter. Individen kan utveckla två identiteter med skilda förväntningar, beteenden och 

roller. Ett annat fall kan vara att individen får stora inflytanden båda kulturerna och kan 

uttrycka sig på fler sätt (Stier, 2015, s. 85).  Den symboliska interaktionismen behöver 

kompletteras med en teori om etnisk identitet.  

 

4.2.2 Etniska identiteter och grupper 

Att tillhöra en etnisk grupp är viktigt för individens socialisation och identitetsutformning. 

Samhället konstruerar omgivningens uppfattning och stämplingar om etniska grupper. Sociala 

samspel, social kontroll, maktstrukturer och kommunikation skapas inom den etniska 

gruppen. Den etniska gruppens identitet kan också konstrueras av samhället. Ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv kan etniska grupper göra en gränsdragning mellan sig själva 

och omgivningen eller andra grupper. Detta skapar ett vi och dem tänk. Människor vill då 

identifiera sig med vi-gruppen och ta avstånd genom att distansera  sig från människorna som 

tillhör de-gruppen. Betydelsen av detta finns i att den etniska gruppen upplever sig som 

annorlunda och agerar utifrån det. En sådan uppfattning överförs via socialisationsprocesser 

vidare i generationer utifrån synen på den definierade etniska identiteten. Den uppfattningen 

ifrågasätts inte av enskilda individer utan är konstruerat av gruppen själv och av de utanför 

gruppen (Stier, 2015, s. 87). Gruppens vi-känsla skapar föreställningen om ett enat folk, 

nationell stolthet och unikhet. Gruppens uppfattningar och tankar om ett gemensamt ursprung 

innebär också i en del fall att de ser på sig själva som mer överlägsen än andra grupper av 

människor.  Kollektiva erfarenheter stärker också vi-känslan såsom förtryck, diskriminering, 

fiender, ojämlikhet, eller konflikter. För de utomstående, alltså “dem” har man en syn på som 



 

 

 

främlingar, barbarer och uteslutna medlemmar från gruppen. Dem- gruppen vill man inte 

identifieras med (Stier, 2015, s. 88). 

 

4.2.3 Etniska identiteter och platser 

Den etniska identiteten måste tas i beaktning till sitt sammanhang, kontexten. En människa 

kan ha en självdefinition, etnisk identitet, gruppidentitet eller en samhällsidentitet. Människor 

identifierar sig även med territorium, länder, platser, städer etc. Det är viktigt att förstå hur 

människor, grupper eller kollektivet konstruerar sin etniska identitet geografiskt. Det kan vara 

så att platsen är viktig för identifikationen hos den etniska gruppen. Landområden har visar 

sig vara viktigt för grupper av människor etniska identitet. Landområdet kan ha ett symboliskt 

värde. Ibland kan religion, politik, traditioner eller myter spela stor roll för den etniska 

gruppens identitet. För individen kan en plats innebära en känsla av trygghet, samhörighet och 

rötter (Stier, 2015, 93-94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Metod 

I detta kapitel tas vår förförståelse upp, urval, metodval, tematisk analys, studiens trovärdighet 

samt etiska överväganden.  

 

 

5.2 Urval 
 

Urvalskriterierna för den valda målgruppen var att respondenterna  skulle vara av kvinnligt 

kön mellan 18 till 26 år samt vara av annan etnisk bakgrund än svensk. Detta för att de 

upplevda erfarenheter och synen på sin identitets utformning anser vi har en betydelse under 

ungdomsåren. På grund av etiska aspekter valde vi respondenter över arton år.  

 

Den urvalsteknik som studien utgår ifrån är ett bekvämlighetsurval som innebär att forskaren 

använt sig av respondenter som funnits tillgängliga för forskaren (Bryman, 2007, s. 114). 

Anledningen till detta urval är på grund av de urvalskriterier för den valda målgruppen har 

varit tillgängliga för oss. Tre av intervjupersonerna valdes ut i en högskola i en medelstor stad 

medan de resterande tre valdes ut i en universitetet i en storstad. På detta sätt fick vi en 

spridning av respondenter vars svar inte begränsades av att de tillhörde ett enda 

bostadsområde. 

 

Sex unga kvinnor har valts som intervjupersoner. 

 

5.2 Metodval 
 

Metoden som valts för denna studie är kvalitativ metod samt semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. 

 

Bryman (2011, s. 415) skriver att användning av semistrukturerade intervjuer innebär att man 

har en intervjuguide. Intervjuguiden i den denna studie hade fasta frågor som ställdes till alla 



 

 

 

deltagare men samtidigt ställde vi  ytterligare följdfrågor som vi kunde knyta an till det som 

intervjupersonerna svarade som samt var av relevans till frågeställningarna. Genom att vi 

använde oss av semistrukturerad intervju hade intervjupersonerna stor frihet gällande vad de 

svarade. 

 

Vi ser kvalitativ metod som den mest lämpliga metoden för att kunna genomföra studien på 

ett bra sätt. Bryman (2011, s. 340, 344) skriver att kvalitativa studier har som grund att oftare 

fokusera på ord än siffror. Tre viktiga punkter som beskriver kvalitativ forskningsstrategi är 

att den är tolkande, konstruktivistisk samt induktiv. Bryman (2011, s. 341, 369) skriver att 

fördelen med kvalitativ metod är att man får en djupare förståelse. En nackdel med 

användning av kvalitativ metod, är att när en studie genomförs med denna metod blir det svårt 

att generalisera resultat för hela befolkningen då intervjuerna som görs är med ett fåtal 

individer. Bryman (2011, s. 194) tar upp att när man använder sig av bekvämlighetsurval så är 

det inte representativt för populationen då det är ett stickprov från forskarens omgivning. 

Studiens urval är inte representativ för gruppen som helhet, dock är intervjupersonernas 

upplevelser av vikt att belysa och kan vara av vikt för vidare forskning.  

 

5.4 Intervjuguide  
 

Frågorna som formulerades i intervjuguiden var i syfte att besvara frågeställningarna. Teman i 

intervjuguiden utformades innan vi började intervjua respondenterna utifrån vad vi ansåg lyfte 

olika perspektiv på identitet. De teman vi skapade var den egna synen på sin etniska identitet 

och frågor kopplat till respondenternas egna syn. Vidare formulerades frågor avseende 

omgivningens syn på den etniska identiteten samt bostadsområdets inverkan på identiteten. 

Planeringen av utformningen av intervjuguiden underlättade resultat framställningen och 

analysering av materialet då vi redan hade en tanke om vilka teman som skulle uppenbaras i 

det insamlade materialet. Vi var medvetna om att vår intervjuguide lyfte ett känsligt ämne och 

försäkrade våra respondenter om att de inte behövde svara på dem frågor de ansåg var för 

känsliga. 



 

 

 

 

Innan genomförandet av intervjuerna testade vi vår intervjuguide på varandra och på 

studiekamrater. Detta medförde mindre korrigeringar av intervjuguiden. Intervjuguiden finns 

bifogad som en bilaga. 

 

5.5 Datainsamling och analys 
 

Sex stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes i grupprum som finns tillgängliga på 

universitetet samt i högskolan där intervjupersonerna studerar. Vi genomförde alla intervjuer 

tillsammans, där vi turades om att vara intervjuledare. Detta eftersom att en av oss alltid 

skulle observera och ge varandra synpunkter efter varje intervju på förbättringar. Intervjuerna 

spelades in via diktafoner som lånats från skolan.  Därefter transkriberade vi allt material ord 

för ord. En svaghet som kan ses är att inga känslor och observationer av intervjupersonerna 

har analyserats dock har intervjuerna analyserats semantiskt det vill säga har enbart uttalade 

ord analyserats i vår studie. Vi som författare har även ställt följdfrågor som vi ansett vara 

relevanta för att kunna få ett mer detaljerad svar.  

 

Bryman (2011, s. 528-529) skriver att använda sig av tematisk analys vid kvalitativ data är en 

av de vanligaste analysmetoderna. Det finns inga direkta instruktioner på hur man går tillväga 

vid en tematisk analys. Vi gick tillväga på det sätt Bryman nämner att man först ska hitta 

återkommande mönster i all insamlat material och även fokusera på de skillnader som finns. 

Med tanke på att vi hade planerat utformningen av vår intervjuguide var det enkelt att urskilja 

mönster och återkommande likheter samt skillnader. 

 

 

Tillvägagångssättet vid tematiska analysen genomfördes genom att vi valde att färgmarkera 

transkriberingen det vill säga intervjutexterna. En färg till varje frågeställning. Därefter läste 

vi varje intervjutext tillsammans och markerade texten som var av vikt för den första 

frågeställningen. Sedan genomfördes samma procedur för resterande frågeställningar.  Efter 



 

 

 

detta skapades skilda dokument utifrån färgmarkeringarna. De olika färgmarkeringarna av 

intervjutexterna besvarade varje enskild fråga i studien. Huvudteman framträdde naturligt i 

intervjutexterna och utifrån varje frågeställning skapades ett huvudtema och sedan 

underteman.  

 

5.6 Studiens trovärdighet 
 

Trovärdigheten består av fyra delkriterier, överförbarhet, tillförlitlighet, pålitlighet och 

möjligheten till styrka och konfirmera skriver Bryman (2007, s. 258). Bryman (2011, s. 354) 

skriver att ett kriterium för kvalité i kvalitativ forskning är trovärdighet genom att försöka ge 

en så exakt bild som möjligt av empirin. Studiens trovärdighet stärks genom att vi förhåller 

oss till de forskningsregler som finns och att respondenterna får ta del av resultaten av 

studien. Vi genomförde alla intervjuer tillsammans eftersom att vi försökte att genomföra 

intervjuerna på ett så lika sätt som möjligt. Möjligheten till att styrka och konfirmera har vi 

försökt att uppnå genom att framföra vår förförståelse och delade erfarenheter med 

respondenterna, vi har dessutom turats om att intervjua och observerat varandra samt 

intervjupersonerna för att förhindra att felaktiga tolkningar uppstår. Validiteten stärks  av att 

vi varit noggranna med att inte göra våra egna tolkningar av respondenternas svar, istället har 

vi bett dem att förtydliga svaren utan att lägga en värdering i deras berättelser. Däremot kan vi 

förstå att läsaren finner oss partiska på grund av att ämnesvalet är av intresse. 

 

Tillförlitligheten stärks av att det finns kriterier för de respondenter vi finner lämpliga för 

denna studie. Att noggrant gå igenom intervjufrågorna för studien och ställa deras relevans 

mot våra respondenternas bakgrunder skapar en inblick i vad det kan utgöra för resultaten då 

intervjufrågorna har en betydelse för respondenterna. Bryman (2007, s. 258) skriver att 

tillförlitligheten i resultat framställningen stärks av att man förhållit sig till dem regler som 

finns och att respondenterna som deltagit i studien får möjlighet att ta del av resultaten för att 

kunna bekräfta forskarnas uppfattningar och tolkningar av deras ord. Vi har tillåtit 



 

 

 

respondenterna att ta del av resultat och analysdel. Respondenterna ansåg att resultat 

framställningen överensstämde med deras upplevelser och åsikter.  

Pålitligheten stärks genom att noga lyssna igenom de inspelade materialen innan materialet 

analyseras. Genom att gå tillväga på detta sätt motverkar möjliga missförstånd och tolkningar 

av informationen från det inspelade materialet av respondenterna. För att stärka pålitligheten 

ytterligare kommer vi att använda oss av respondenternas exakta ordval och uttryck i språket 

(Bryman, 2007, s. 257-258). För att uppnå pålitlighet ytterligare vill ge läsaren en transparent 

och ärligt bild av forskningsprocessen vi genomfört. Med hjälp av studiekamrater och vår 

handledare har vårt arbete granskats kritiskt genom hela uppsatsskrivningen. För oss som 

forskare har det varit viktigt att vara transparenta i processen (Bryman, 2007 , s. 260-261).  

 

Bryman (2007, s. 260) skriver om att överförbarheten uppnås genom huruvida liknande 

resultat kan upprepas igen en annan kontext, sammanhang eller om undersökningen skulle 

göras om vid ett senare tillfälle med samma resultat. Bryman (2007, s. 258) skriver för att 

överförbarhet, ska resultatet kunna generaliseras till andra sociala miljöer.  För att försöka 

uppnå överförbarhet har vi försökt att ge en rik och fyllig beskrivning av resultaten för att 

andra forskare ska kunna bedöma om resultaten är överförbara till miljöer, kontexter och 

studier. Vi har även beskrivit våra intervjupersoner med hänsyn till konfidentialiteten för att 

ge en bred, detaljerad bild för läsaren. 

 

5.7 Etiska överväganden 
 

Vi har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska övervägandena som omnämns i Alan 

Brymans bok “Samhällsvetenskapliga metoder”. Informationskravet innebär att 

intervjupersonerna ska få ta del av så mycket information som möjligt för att själva kunna 

bestämma ifall de vill vara del av studien eller inte (Bryman, 2007, s. 440). Vi gick tillväga 

genom att lämna ett informationsbrev till intervjupersonerna med information om studien, 

informationsbrevet är bifogat i uppsatsen. Vi förklarade även syftet med studien sedan 

berättade vi hur intervjun kommer att gå tillväga och hur informationen kommer att användas. 



 

 

 

Bryman (2007, s. 440) skriver att samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna som deltar i 

studien har rätt att välja om de vill medverka i studien. Intervjupersonerna som deltog i 

studien gav sitt samtycke att medverka och att spela in intervjuerna. 

Bryman (2007, s. 440) skriver att konfidentialitetskravet betyder att respondenternas identitet 

ska skyddas. För att uppfylla detta krav kommer våra respondenternas personliga uppgifter 

inte lämnas ut och kommer att behandlas konfidentiellt. Obehöriga kommer inte få tillgång till 

varken material eller personuppgifter.  Vi har i studien försökt att avidentifiera 

respondenterna så långt som möjligt dock har vi valt att skriva respondenternas kön, ålder och 

etnicitet. Och det för att andra forskare ska kunna ha denna studie som grund till en vidare 

forskning. Intervjuerna spelades in på en diktafon och därefter förde vi över all material till ett 

USB-minne för att minska risken att någon ska kunna få tillgång till intervjuerna. Efter att 

uppsatsen är godkänd ska all inspelad material samt alla transkriberingar att raderas. 

 

Bryman (2007, s. 441) skriver att nyttjandekravet  innebär när den insamlade informationen 

endast kommer att nyttjas till forsknings ändamålet. Kravet innefattar att vi som forskare 

endast använt insamlat material till studien som respondenterna valt att medverka 

i.   Blanketten för egen etisk granskning bifogas som en bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer att resultatet framställas. Frågeställningarna besvaras med hjälp av tre 

huvudteman. Den första frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av temat synen på 

sin etniska identitet, andra frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av 

temat  omgivningens syn på den etniska identiteten och den sista frågeställningen kommer att 

besvaras med hjälp av temat bostadsområdets påverkan på den etniska 

identiteten.  Resultaten går till en viss del in i varandra och därför kan några upprepningar 

förekomma i kapitlet. I kapitlet tas även en kort presentation av intervjupersonerna upp. Ordet 

majoritet används i detta kapitel när vi syftar på fyra eller fler intervjupersoner. 

 

Huvudtema 1 - synen på sin etniska identitet, har följande underteman: 

• Tillfreds med sin etniska identitet  

• Exkludering 

• Inkludering 

• Dubbel identitet 

• Upplevt invandrarskap 

 

Huvudtema 2 - Omgivningens syn på den etniska identiteten, har följande underteman: 

• Samhällets syn 

• Familjens syn  

• Tillhörighet med vännerna 

• Anpassning 

 

Huvudtema 3 - Bostadsområdets påverkan på den etniska identiteten, har följande 

underteman: 

• Upplevd stigmatisering 

• Känsla av tillhörighet 

• Trygghet 

 



 

 

 

6.1 Presentation av intervjupersoner  
 

Intervjuperson 1 -  26 år. Bott i Sverige sedan hon var 9 år gammal. Ursprung, kurd från Irak. 

Bor i förortsområde i en storstad. 

Intervjuperson 2 - 23 år. Bott i Sverige sedan hon var 12 år gammal. Ursprung, halv Turk och 

halv Kurd från Turkiet. Bor i förortsområde i en storstad. 

Intervjuperson 3 - 21 år. Bott i Sverige sedan hon var 11 år. Ursprung, halv Palestinier och 

halv Vitryss. Bor i förortsområde i en storstad. 

Intervjuperson 4 - 26 år. Bott i Sverige sedan hon var 4 år gammal. Ursprung, Somalisk. Bor i 

en förortsområde i en medelstor stad.  

Intervjuperson 5 - 26 år. Bott i Sverige i tio år. Kom till Sverige som 16 åring. Bott i Etiopien 

i större delen av sitt liv. Ursprung Somalisk. Bor i en förortsområde i en medelstor 

stad. (Intervjupersonen talade engelska) 

Intervjuperson 6 - 22 år. Bott i Sverige sedan hon var 6 år gammal. Ursprung, somalisk. Bor i 

förortsområde i en medelstor stad. 

 

6.2 Synen på sin etniska identitet 
 

Ingen av respondenterna upplevde sig vara helt svenska. Majoriteten såg sig själva som en 

blandning som att en del av dem är svensk eller att de tillhörde både och, dvs. både sin egen 

kultur och den svenska. 

 

Jag vet inte asså.. Jag är en blandning av båda (Intervjuperson 6). 

 

Upplevd svenskhet 

En intervjuperson beskriver att hon upplever sig vara mer svensk när man pratar hennes 

modersmål och hon upptäcker de brister hon har i språket. Hon berättar även att hon upplever 

sig vara mer svensk i sitt tankesätt och i mötet med personer från hennes folkgrupp som precis 

kommit till Sverige och inte förstår sig på kulturen och seder i Sverige. Majoriteten av tjejerna 

anser att en del av dem är anpassad efter det svenska i samhället men att de inte får ses som 



 

 

 

svenskar.  

 

Det är också för att ehh det är ingen som säger till mig eller typ, eller folk kallar mig somalier. Det är för 

att jag omedvetet tagit in att jag inte är svensk. Det är för att folk inte ser mig som svensk eller när de ser 

mig tänker de den somaliska tjejen, det är mer etnicitets tillhörande (Intervjuperson 4). 

 

En av tjejerna ser sig inte som svensk alls och delar inte åsikt med majoriteten av 

respondenterna. Hon beskriver sin upplevda svenskhet enligt följande citat.  

 

No i don't. I don't feel like i am swedish at all (Intervjuperson 5). 

 

I de situationer som respondenterna upplever sig vara mer svenska har att göra med att deras 

tankesätt eller sättet de vill vara på skiljer sig från kulturen och har med erfarenheter i Sverige 

att göra. En av respondenterna beskriver att hur hon tänker värderingsmässigt och löser 

problem är mer svenskt. En annan respondent lyfter upp synen på man och kvinna. Att 

kvinnor gör hushållsarbete är mer vanligt hos invandrare och hon ser hellre att man ska 

bestämma tillsammans i en relation samt att ingen får bestämma över henne. En annan 

respondent lyfter synen på alkohol. Att dricka för henne någon gång då och då är ingenting 

konstigt däremot är det inte accepterat enligt hennes kultur och bakgrund. Hon tror att hennes 

livsstil är mer svensk eftersom att det inte hör till hennes kultur, sättet som hon lever sitt liv. 

En annan respondent lyfter hennes behov av ”egentid” som något som skiljer henne från 

traditionellt beteende i hennes ursprungsfamilj?  

 

En situation jag ofta är i ee och det påminner mig som min svenska jag är att ee jag gillar egentid, jag 

tycker det är viktigt men till exempel min mamma kan tycka det är konstigt eftersom det finns inte i min 

familj. Och ee jag ses som kall eftersom de tycker jag behöver vara mycket själv (Intervjuperson 2). 

 

Upplevd invandrarskap 

Hälften av respondenterna upplevde att de kände sig mest som invandrare på grund av deras 

nära familjerelationer och på grund av firandet av traditioner, intervjupersonerna förklarar det 

på olika sätt. Den upplevda känslan av att vara invandrare stärks av att man spenderar mycket 



 

 

 

tid med familjen, gör saker som hör till den egna traditionen, religionen eller kulturen. En av 

tjejerna nämnde högtider som inte hör till den svenska kulturen såsom ramadan som skapade 

en känsla av invandrarskap. En av tjejerna nämnde också att hon alltid upplever sig vara 

invandrare i alla situationer eftersom att hon ses som invandrare. En intervjuperson nämner att 

hon känner sig mest som invandrare på grund av att hon inte festar, dricker, har en mer 

begränsad klädstil och semestrar bara i hemlandet tillsammans med familjen. 

 

Men det kan vara mer det här med att vi invandrare man träffar familjen oftare och man är närmare 

släkten och familjen. Man samlas då och då vilket jag tror saknas i den svenska kulturen. För jag, utifrån 

mig själv, så är jag väldigt nära mina kusiner och jag vet många svenskar dom har inte den kontakten med 

sina kusiner eller man träffas inte lika ofta (Intervju 1). 

 

Dubbel identitet 

Alla intervjupersoner upplever att de har dubbel identitet varav en upplever att hon har 

multipla identiteter. En av tjejerna berättar att beroende på situationen hon befinner sig i 

väljer hon sin identitet, tjejerna berättar även att de anpassar sig helt enkelt beroende på 

situationen de befinner sig i.  

 

När jag var yngre då var det jättejobbigt då det kändes som att man hade två liv. En hemma och en ute. 

Som barn är det väldigt svårt att hantera. Samtidigt blir man mer mogen då man kan hantera två 

situationer. Man får någon slags gratis utveckling mer än andra. (Intervjuperson 4). 

 

De berättar även att det är väldigt svårt att balansera identiteterna eftersom att de är lite av 

båda och det bidrar till att de varken upplever sig som svenskar eller känner sig hemma med 

sina landsmän. En av intervjupersonerna uttrycker att det egentligen inte borde vara 

problematisk att hon gör inte allt som svenskarna gör och inte heller allt som invandrarna gör. 

Hon upplever att i Sverige bör alla människor vara lika. En av tjejerna uttrycker att 

upprätthålla balansen är väldigt svårt eftersom hon inte vill svika sin familj, vidare berättar 

hon att hon försöker göra sin familj nöjd men samtidigt göra det som hon själv tycker om.  

 



 

 

 

It creates conflicts  because they just want you to, my parents want me to have this idea of who I’am . 

And who I should be which I’m not. And it's like an immigrant family its very hard to disappoint or to 

say no to your family. It's very hard. They don't say things but you sense you know you get this feeling. 

They throw shade or whatever. It's very hard to balance it. I just don't think about it (Intervju 5). 

 

Tjejerna beskriver att man på något sätt måste dämpa eller dölja en viss sida av sig själv för 

att klara av att hålla balansen mellan sin ursprungsfamilj och majoritetssamhället. De berättar 

att antingen så väljer man att lyssna på sina föräldrar och göra dem nöjda eller så får man 

dölja det man gör. Tjejerna berättar vidare om att saker som inte är acceptabla i föräldrarnas 

ögon såsom exempelvis att sova över hos vänner, festa, ha en viss klädstil, komma hem sent. 

De berättar om att de måste gå bakom sina föräldrars rygg, en intervjuperson säger att 

födelsedagar är en bra ursäkt för att komma undan och för att göra det hon verkligen vill göra. 

En av tjejerna berättar att på grund av begränsningen av sina föräldrar bidrar det till att man 

känner ett utanförskap.  

 

Ja ja det har varit många olika situationer. Speciellt när föräldrarna har ett sätt att tänka, vad de anser 

själva är rätt att uppfostra sina barn. Vad de själva tycker är rätt att tillåta. Vissa saker som jag själv kände 

att det är självklart att alla mina vänner också ska göra. Till exempel fester. Med utländska föräldrar är 

allmänt mer väldigt emot och tänker att nej  någonting ska hända. Som vuxen nu har jag väldigt stor 

förståelse nu men där har det varit väldigt svårt att balansera om man säger så då (Intervjuperson 4). 

 

En av intervjupersonerna berättar att det även finns en positiv aspekt med att ha dubbel 

identitet eftersom det bidrar till att man har en större perspektiv.    

 

Jag känner mig mer rik med identitet att jag inte är fast med en att jag kan ha två identitet. Att jag kan 

kolla på livet med två olika perspektiv, att jag kan se två kultur. Så jag tycker ändå de har, även om det tar 

ifrån och man är medveten om det så den har mycket och tillägga hos en (Intervjuperson 2). 

 

Inkludering och exkludering 

Intervjupersonernas upplevelse av att känna sig som en del av samhället skiljer sig åt. Två av 

intervjupersonerna talar om att de känner sig inkluderade i samhället  när de är med sina 



 

 

 

vänner och det beror på att de och vännerna tänker likadant. En annan intervjuperson förklarar 

att hon känner sig inkluderad när hon ska rösta, hon upplever att det är då hon är en del av 

samhället. En annan intervjuperson talar om att hon känner sig inkluderad i samhället 

professionellt såsom på sin arbetsplats och i skolan. Två av intervjupersonerna talar om att de 

känner sig inkluderade på olika områden i livet när det finns andra somalier eller invandrare i 

deras omgivning. När andra invandrare finns med i bilden bidrar det till att de inte sticker ut, 

de berättar att det är viktigt att det finns andra invandrare där de befinner sig för att känna sig 

inkluderade.  

 

Två av intervjupersonerna talar om att de inte känner sig inkluderade i något område i livet 

eftersom de alltid kommer att ses som invandrare, oavsett vad de gör kommer de inte bli 

sedda som svenskar. En av intervjupersonerna berättar vidare  att det är på den senaste tiden 

hon börjar uppleva att hon utesluts allt mer, när hon var barn upplevde hon inte att hon var 

exkluderad i samhället. En av tjejerna berättar att när det kommer till hennes privata liv 

upplever hon att hon är exkluderad eftersom privat känner hon sig mer som somalier. En av 

intervjupersonerna talar om att hon känner sig exkluderad till exempel på jobbet ifall det inte 

finns någon som henne, det behöver nödvändigtvis inte vara en invandrare för att hon ska 

känna sig delaktig, det kan vara en svensk också men då med en svensk hon har saker 

gemensamt med. Hon pratar vidare om grupperingar som finns på jobbet, ifall hon skulle 

hamna i gruppen med bara svenskar skulle det bidra till att hon känner sig utanför. 

  

Joo men mycket handlar om eeh människorna jag är med ee om det inte finns ee invandrare som mig då 

blir det svårt men jag tror eller nej jag vet i alla situationer där det finns invandrare så känner jag mig 

inkluderad men om det bara är svenskar går det inte att känna sig inkluderad. Eehh det blir värre tror jag 

om jag eeeh är den enda invandraren i en situation så eeh jag skulle det är viktigt att det finns invandrare 

som mig (Intervjuperson 3). 

 

 

Tillfreds med sin etniska identitet  



 

 

 

Intervjupersonerna är splittrade i om de är nöjda med den etniska identitet de har och berättar 

om det på skilda sätt. En av respondenterna känner sig nöjd med den hon är idag däremot inte 

hur hon uppfattas eftersom att hon känner sig som mer än bara en “invandrare”. En annan 

respondent upplever sig vara väldigt nöjd med att ha två identiteter både svensk och somalisk. 

En av tjejerna är kluven och vet inte om det är bra eller dåligt att ha fler etniska identiteter. En 

annan intervjuperson går in djupare på det och berättar att det enda hon kan göra är att 

omfamna alla hennes identiteter och inte välja bort någonting. Det är en del av vem hon är.  

 

Asså jag tror inte jag riktigt riktigt har hittat mig själv så ibland kan det bli grejer och jag blir ouff varför är jag 

så men sen vissa grejer jag tänker nej men så är jag. Jag har accepterad den jag är men i vissa situationer man 

kan tänka till men vad vill jag egentligen, eller vad är jag egentligen men jag tror det har mer med personligheten 

och göra än min bakgrund, de handlar inte om att jag är från Palestina och jag är så (Intervjuperson 3). 

 

6.3 Omgivningens syn den etniska identiteten  
 

Samtliga intervjupersoner upplever att de ses som invandrare av sin omgivning. Tjejerna 

lyfter exempel på detta såsom att deras utseende och hur de ser ut medför att deras omgivning 

ser dem som invandrare, blattar, arab eller somalier. Tjejerna berättar också att synen på dem 

själva som invandrare kommer från omgivningen, de nämner att dem har de tagit rollen som 

invandrare omedvetet från samhället. Tjejerna nämner att de inte skulle bli accepterad av 

samhället även om de själva skulle välja att vara svenskar. En av tjejerna beskriver det som att 

människor ser henne som en somalisk tjej baserat på hur hon ser ut. Att folk kan se att hon 

inte är svensk och att man har ett tankesätt att man sätter människor i fack utifrån etnicitets 

tillhörande.  

Naj, och även om jag skulle vilja uppleva mig som svensk. Jag hade ju inte fått göra det av samhället 

(Intervjuperson 2). 

 

Samhällets syn 

Majoriteten av tjejerna lyfter upp att omgivningen så som samhället, skolan och arbete ser på 

dem som invandrare och blatte. Tjejerna nämner hur de i slutändan ses de bara som 



 

 

 

invandrare eller invandrartjej. En av intervjupersonerna tar upp att när hon var yngre och gick 

skolan tror hon inte att de andra barnen såg henne som invandrare men sen hon började i 

gymnasiet och universitet det var då hon började uppleva att andra såg henne som en 

invandrare, vidare berättar hon att det är just gymnasiet och arbetet som fått henne att känna 

att hon ses som invandrare. Två av tjejerna nämner att de tycker det är jobbigt att man på 

arbetsplatsen ser de som invandrare. Majoriteten av tjejerna nämner också att skolan och 

arbetsplatsen ser på dem som mindre kunniga jämfört med de etniska svenskarna. 

 

I feel like that they always see you as “invandrare” and immigrant. That how they view you,  They don’t 

view you as one of them. (Intervjuperson 5). 

 

Familjens syn  

Samtliga intervjupersoner har samma upplevelse av hur olika delar av familj och släkt ser på 

dem. Tjejerna upplever att de äldre i familjen såsom exempelvis, föräldrar och den äldre 

generationen i släkten har en  syn på dem som mer försvenskade, mer europeiska, vilket är en 

skillnad ifall man jämför hur tjejerna upplever att omgivningen ser på dem. En av tjejerna tog 

upp att på grund av hon tappat delar av sin ursprungskultur och att hon inte kan sitt 

modersmål lika bra som sina föräldrar medför det att de äldre tycker hon är försvenskad. 

Tjejerna nämner att de i familjen och släkten som är i deras ålder ser på tjejerna som mer 

invandrare än som svensk. Tre av intervjupersonerna tar upp hur när de besöker deras släkt i 

hemlandet så ser man på tjejerna även där som invandrare, i hemlandet blir de kallade för 

européer och i Sverige för invandrare. Det bidrar till frustration.   

 

Dom som är i min ålder kanske tycker vi är mer som invandrare och så dom som är äldre kanske tycker 

jag är mer svensk för att dom, några av dom har ju inte studerat här i Sverige. Så dom har ju kommit med 

den här uppfattningen om att det ska vara på ett annat vis och de är en helt ny kultur, ny land, allting är 

nytt för dom. Så då kanske dom tycker att jag är mer svensk beroende på hur jag klär mig, kanske det här 

med att jag tycker män och kvinnor allt ska vara delat lika (Intervjuperson 1). 

 

Tillhörighet med vännerna 



 

 

 

Majoriteten av intervjupersonerna kände tillhörighet med sina vänner eftersom de kunde 

relatera till varandras upplevelser och kände att de var i samma situation. Vännernas 

uppfattning av intervjupersonernas etniska identitet skiljer sig från familjens samt samhällets 

uppfattning av dom. Intervjupersonerna ser sina vänner som sina jämlikar, det är med sina 

vänner de känner sig trygga och kan vara sig själva. Det är med vännerna som tjejerna 

upplever att de inte behöver försöka vara någon annan. Mellanförskapet är ett begrepp som 

förekommer för att beskriva sin igenkänning med sina vänner. Livssituationen 

intervjupersonerna befinner sig i skiljer sig från deras upplevelser och uppfattningar från det 

svenska samhället och deras invandrarfamilj. Mellanförskapet syftar till hur dem hamnar i 

kläm mellan att leva mellan två kulturer.  

 

Mina närmaste kompisar är precis som mig så de ser inte mig på något sätt. De ser mig som att jag är i ett 

mellanförskap. Vi alla är fast i mellanförskapet (Intervjuperson 6). 

 

Anpassning, otillräcklighet och krav på perfektion 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att för att vara en del av samhället måste de 

anpassa sig efter svenskarna, det är då de känner sig inkluderade. Tjejerna berättar för att vara 

en del av den svenska samhället krävs det att de förändrar den de är eftersom man blir inte 

accepterad ifall man sticker ut. Att Sverige är ett land man inte kan sticka ut eftersom att det 

leder till att man utesluts därför att man inte är som alla andra.   Två av intervjupersonerna går 

in djupare på ämnet anpassning och nämner att som invandrare måste de anstränga sig mer för 

att uppnå att vara svensk av omgivningen. Att man alltid måste vara den perfekta versionen av 

sig själv eller att man måste överanstränga sig för att vara lika bra som alla andra på grund av 

förutfattade meningar om att de inte är lika kunniga, smarta eller bra nog.  

 

Man måste hitta någon slags, man måste hitta,, överbevisa, överanstränga 10 gånger så mycket mer än 

någon som är etnisk svensk. Det är nog det som har varit det negativa (Intervjuperson 4). 

 

6.4 Bostadsområdets inverkan på den etniska identiteten  



 

 

 

 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att deras bostadsområde har varit bidragande till 

deras identitetskonstruktion. 

 

Känsla av tillhörighet och trygghet 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att deras bostadsområde var tryggt och kände en 

känsla av tillhörighet till sina grannar. De upplever att de kan vara sig själva eftersom 

majoriteten av deras grannar också är invandrare som de, de sticker inte ut. Majoriteten 

nämner att de bor i ett område där det bor många personer med utländsk bakgrund och att de 

känner en gemenskap i det bostadsområde de bor i. Tjejerna berättar att trots att deras 

bostadsområden benämns som problemområden, utsatt område, kriminellt eller farligt så 

känner de sig trygga där.  

 

Ja jag bor i (…..) och det är ju mina grannar är för det mesta eeh personer med 

invandrarbakgrund. Så vi jag är ju van med att identifiera mig själv som invandrare helt 

enkelt för det har ju inte varit någon tabu i det området jag har bott i så att vara 

invandrare är ingen nackdel. Vi alla är vi det är det vi har gemen, gemenskap med 

varandra (Intervjuperson 2). 

 

En av intervjupersonerna talar om att hon känner ingen tillhörighet till sitt bostadsområde då 

hon inte har samma tankesätt som de andra invånarna i bostadsområdet. En av 

intervjupersonerna talar om att hon inte känner någon tillhörighet till sitt bostadsområde, hon 

upplever att staden hon bor i är för liten då alla invånare är bekanta med varandra.  

 

Nej det gör jag inte. Jag är inte någon småstadstjej. Jag tycker om när det är mycket 

folk. När alla gör sitt och här känns det som att leva under ett mikroskop. Alla känner 

alla och allt är väldigt invecklat (intervjuperson 6).  

 



 

 

 

Två av intervjupersonerna nämner att de bott i ett svenskt område i tidigare innan de bodde i 

det bostadsområde de gör nu och för en av intervjupersonerna har det varit bidragande till 

hennes identitet både som svensk och invandrare. Att bo i en svensk område bidrog till att hon 

upplevde att det underlättade hennes väg in i det svenska samhället. 

 

Typ innan förut när vi bodde i Uppsala bodde vi ett område där det inte fanns så många 

somalier och det var just därför vi lärde oss svenska så snabbt när vi kom till Sverige. 

För det fanns inte så många somalier eller så många som man kunde prata somaliska 

med. Men när vi flyttade hit då blev man mer somalisk  då det fanns fler somalier 

(intervjuperson 6). 

 

En av intervjupersonerna har växt upp större delen av sitt liv utanför sitt ursprungsland och 

Sverige. Hennes tillhörighet, identitet och trygghet finns i Etiopien.  Det är det land hon växt 

upp större delen av sitt liv i, ungefär 16 år. Intervjupersonen känner sig utanför sitt 

bostadsområde och även samhället.   

 

Where I’ve lived here i feel I’m not so in the community. I feel like they, even people 

who live here sees me different. “I’m just like an outsider (Intervjuperson 5). 

 

Upplevd stigmatisering 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att deras bostadsområde är stigmatiserat av andra 

som inte bor där men de själva upplever inte det. Trots att bilden av deras bostadsområde utåt 

målas upp som farligt och kriminellt. Bilden av bostadsområdet byggs upp av medier. De är 

medvetna om att det som sker runt omkring i bostadsområdet är sant men framställningen av 

det dåliga är inte så hemskt så som det visas. En av intervjupersonerna lyfter den stora 

segregationen mellan etniska svenskar och invandrare i bostadsområden.  

 



 

 

 

Jag vet att folk inte tycker bra om (…..) just för att det skrivs jätte mycket om droger 

och ehh bränna bilar o nån har blivit knivhuggen här, nån har blivit våldtagen där. Så 

de, jag vet att Gottsunda inte har ett bra rykte (Intervjuperson 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet med hjälp av valda teorierna symbolisk interaktionism och 

teorierna om etnisk identitet.  

 

7.1 Dubbel identitet 

 

Alla intervjupersoner upplever att de har dubbel identitet varav en upplever att hon har 

multipla identiteter. En av tjejerna berättar att beroende på situationen hon befinner sig i 

väljer hon sin identitet, det här kopplat till definitionen av situationen. Det innebär att hon 

väljer sitt beteende efter situationen hon befinner sig i därmed väljer hon ett perspektiv som 

hon grundar situationen på.  William James beskriver att det som människan säger om sin 

verklighet har att göra med vilket perspektiv som människan grundar situationen på (Levin & 

Trost, 2018, s. 12). Definitionen av situationen innebär att om en person definierar en 

situation som verklig så blir situationen verklig i sina konsekvenser. Situationen grundar sig 

även vilka gruppsammanhang människan befinner sig i samt var människan uppfattar att hen 

befinner sig lokalmässigt (Levin & Trost, 2018, s. 14).  

 

Respondenterna upplever att de måste framhäva en viss sida av sig baserat på vilken situation 

de befinner sig i. För att kunna klara av att leva i båda kulturer berättar de om olika strategier 

för att klara av balansen i att ha en dubbel identitet. Respondenterna uttrycker det på olika 

sätt. Att ljuga för sina föräldrar, gå bakom sina föräldrars ryggar, inte vara ärlig med vad man 

tycker etc. är skilda strategier som respondenterna använder sig av för att kunna hålla 

balansen i sina två identiteter. En del av respondenterna ser positivt på att kunna ha två 

identiteter, att dem har förmågan att se mer än en kultur, norm. Att man kan förstå mer än ett 

sätt att se på saker. Intervjupersonerna är dock splittrade i om dem känner sig nöjda med att 

ha två identiteter på grund av påtagligheten, förvirringen och kluvenheten. Även om känslan 

av nöjdhet finns hos respondenterna till en viss gräns så uppstår en känsla av kluvenhet. Stier 

(2015, s. 85) skriver om att individer kan utveckla två identiteter som skiljer sig från varandra 



 

 

 

baserat på förväntan, roller och beteenden. Respondenterna berättar om att det är svårt att 

balansera sina två “jag”, kulturer och identiteter. Stier (2015, s. 85) skriver om att för 

minoriteter och invandrare kan det vara jobbigt att hantera två kulturer, dvs. att förhålla sig till 

majoritetssamhället men även sin minoritetsgrupp. För majoritetssamhället är minoriteterna 

“annorlunda” och försöker motarbeta minoriteters annorlundaskap. Majoritetssamhället är 

samhällets grupp av människor som hör till normen.  

 

Intervjupersonerna upplever sig vara invandrare när de avviker från det som de anser vara 

svenskt eller annorlunda från det som svenskar gör och gör saker som hör till deras etniska 

folkgrupp. Respondenterna uttrycker det på olika sätt såsom att de firar högtider i enlighet 

med deras tradition och religion, umgås med familjen och har starka släktband. Deras 

handlande enligt den etniska folkgruppen.  Stier (2015, s. 85) nämner att association, 

gemenskap och liknande uppfattningar är viktigt att känna med en etnisk grupp. 

Respondenternas upplever att när dem känner handlar och gör som sin folkgrupp minskar 

associationen till svenskheten och vice versa.  

 

7.2 Synen på sin etniska identitet 
 

Intervjupersonerna berättar att de inte får ses som svenskar av majoritetssamhället. Att vara 

svensk och betraktas som svensk är mer än att leva och bo i Sverige för intervjupersonerna. 

De upplever att de inte får vara svenskar. Att de ses som invandrare, blattar, araber eller 

somalier utifrån deras utseende. Stier (2015, s.84) Människor tillskrivs identiteter utifrån hur 

de ser ut.  Stier (2015, s. 84) hävdar att etnisk identitet är en konstruktion vad en grupp av 

människor, enskilda individer eller samhället anser sig vara och hur de uppfattas av andra som 

en grupp. En etnisk identitet kan således innebära att omgivningen förutbestämt placerar 

människor i olika grupper utifrån utseende, hudfärg etc. Detta har att göra med dem sociala 

konstruktioner som finns i samhället om identitet, ursprung, etnicitet etc. Majoriteten av 

tjejerna upplever att även om de skulle vilja ses som svenskar i samhället skulle inte de 

accepteras som svenskar. Tjejerna skulle inte accepteras av andra som svenskar i en 



 

 

 

referensgrupp där medlemmarna är svenskar. Referensgrupper innebär grupper som 

människan anser har värde som personen i sig bryr sig om eller som personen ska bry sig om. 

Det finns olika typer av referensgrupper, en typ av referensgrupp är där individen inte 

accepteras av resterande i gruppen  (Levin & Trost, 2018, s. 39).   

 

Tjejerna talar om att hur mycket de än försöker anpassa sig efter den svenskhet som finns 

accepteras de ändå inte, allt de gör och uppnår i livet behöver de kämpa mer för eftersom att 

de är invandrare utrycker de. Svenskarna blir i det här fallet en utgrupp, de har en högre status 

som de andra vill vara medlem i, tjejerna anpassar sig efter utgruppen och försöker bete som 

dem. Men tjejerna är medlem i en ingrupp. Tjejerna berättar att för att känna sig inkluderad 

behöver det finnas andra som dem, med ord kan man uppfatta det som för att tjejer ska känna 

sig som en medlem i en grupp behöver det finnas andra invandrare som dem i den gruppen för 

att annars sticker de ut. En av tjejerna berättar att det nödvändigtvis inte behöver vara en 

invandrare som är med henne för att hon ska känna sig inkluderad utan snarare någon som 

förstår henne. Referensgrupp kan vidare kopplas till det som Torgny T. Segerstedt framför att 

det finns in- och utgrupper, utgrupper menas med grupper som individen inte är medlem av 

medan in grupper är individen medlem i. Vissa utgrupper är de grupper med högre status och 

man vill vara en del av gruppen och det medför att personer försöker bete sig eller vara som 

medlemmarna i gruppen så att de accepteras (Levin & Trost, 2018, s. 39).  

 

Tjejerna nämner att de alltid kommer att ses som invandrare i Sverige eftersom det är hur 

andra ser dem medan i hemlandet ser familjen och släkten de som svenskar. Tjejerna berättar 

även att de ser sig själva som invandrare och den synen kommer från omgivningen, de 

nämner att dem har de tagit rollen som invandrare omedvetet från samhället. 

Intervjupersonerna upplever att samhället inte tillåter dem ses som svenskar. Däremot när 

dem befinner sig i sina hemländer eller med personer som dem delar ursprung med ses dem 

inte som araber eller somalier heller av sin etniska grupp. Intervjupersonerna berättar att de 

ses européer, svenskar av sina “egna landsmän” men inte av svenskar i Sverige. Tjejerna 

upplever att andra inte ser de som svenskar, och därmed internaliserar de denna självbild. 



 

 

 

Cooley presenterar spegeljaget, han menar att vi ser andras bild av oss själva och får på detta 

sätt en egen bild av oss själva (Levin & Trost, 2018, s. 52).  

 

Intervjupersonernas etniska folkgrupper anser att tjejerna inte delar samma uppfattningar, 

gemenskap eftersom att de växt upp i ett svenskt samhälle. Respondenternas skilda tankesätt 

och uppfattningar från den etniska gruppen kan innebära att intervjupersonerna inte ses som 

araber eller somalier för att deras landsmän ser dem som svenskar trots att dem har liknande 

utseende. En majoritet av respondenterna i studien lyfter att deras inre är mer svenskt, hur de 

tänker, kulturellt, värderar och följer normer. Det är det som skiljer dem från deras etniska 

folkgrupp. Enligt Stier (2015, s.85) delar inte individen samma uppfattningar, gemenskap och 

upplevelser med sin etniska grupp är det svårt att känna association.  

 

7.3 Omgivningens syn på den etniska identiteten 

Respondenterna upplever att de kan vara sig själva med sina vänner. Intervjupersonerna anser 

att synen vännerna har på deras etniska bakgrund är annorlunda från deras omgivning. Det är 

med dem de känner sig tryggast. Stier (2018, s. 85) skriver om vikten av association med en 

etnisk grupp. Detta kan kopplas till respondenternas upplevelser om att de känner en annan 

sorts tillhörighet till sina vänner än till deras egna familjer och omgivningen. De upplever att 

det är med de som dem kan känna sig trygga och kan visa sitt rätta jag. 

  

Respondenterna säger många gånger “de” när de refererar till svenskar. De kommer aldrig att 

kunna bli som “dem”. Intervjupersonernas upplevelser tyder på att det inte är uppnåeligt att 

bli svensk. Att de inte passar in i den “gruppen av människor” även om de skulle vilja. 

Samtidigt berättar de även om hur dem ofrivilligt placeras och kategoriseras in i andra etniska 

grupper utifrån deras utseende. Omgivningen har redan förutbestämt vart dem tillhör och dem 

har inte fått en chans till att påverka. Från respondenternas familjers sida kan man också 

förstå att dem har ett “vi och dem” tänk i sin uppfostran. Respondenternas familjer kommer 

från sina ursprungsländer och har sin kultur och tankesätt att förhålla sig till. Majoriteten av 



 

 

 

intervjupersonerna berättar att föräldrarna har ett annat sätt att tänka som skiljer sig från 

majoritetssamhället. Föräldrarnas “vi-tänk” bygger på hur de förväntas agera av den etniska 

gruppen som skiljer sig från “dem”, majoritetssamhället. Stier (2018, s. 87-88) skriver om 

vikten av att tillhöra en etnisk grupp. Etniska grupper kan göra en gränsdragning mellan dem 

och andra grupper av människor samt sin omgivning. Ett skapande av vi och dem tänk 

innebär att gruppen agerar efter att vara annorlunda från “dem”.  Enligt Stier (2018, s. 87-88) 

är en sådan konstruktion skapat genom socialisationsprocessen. Det är inte något som kan 

ifrågasättas av enskilda individer. Gruppens uppfattningar om sig själva är konstruerat av 

både gruppen och utomstående baserat på uppfattningar om gruppen. Utifrån detta agerar den 

etniska gruppen.  

 

Segerstedt berättar även om det finns fiktiva ingrupper och fiktiva utgrupper. Fiktiva 

ingrupperna är grupper som alla människor vill vara medlem i, ifall människor inte skulle 

vilja vara medlem i en fiktiv ingrupp så skulle inte heller den gruppen finnas. Men det finns 

vad man kallar för fiktiv utgrupper och det är grupper som har en lägre status än de fiktiva 

ingrupperna (Levin & Trost, 2018, s. 40). I tjejernas situation blir fiktiva in gruppen 

svenskarna som alla vill vara medlem i så som tjejerna berättar att bara för att de är 

invandrare behöver de anstränga sig mer och alltid försöka vara den perfekta versionen av sig 

själv. Tjejerna tillhör gruppen fiktiv utgrupp, de ses inte som lika kunniga, smarta eller bra 

nog.  

 

7.4 Bostadsområdets inverkan på den etniska identiteten  
 
Tjejerna berättar att trots att deras bostadsområden benämns som problemområden, utsatt 

område, kriminellt eller farligt så känner de sig trygga där. Tjejerna har valt att grunda sitt 

bostadsområde på en positiv perspektiv även om andra ser deras bostadsområde som dålig 

upplever tjejerna att det inte är så hemskt som de andra ser det som. Majoriteten av tjejerna 

nämner att de bor i ett område där det bor många personer med utländsk bakgrund och att de 

känner en gemenskap i det bostadsområde de bor i. Tjejernas tanke kring deras 



 

 

 

bostadsområde kan kopplas an till synen på frihet inom symbolisk interaktionism som 

redovisar att eftersom människan kan definiera en situation utifrån dennes egna perspektiv 

bidrar det till att människan i sig har en stor frihet. Människan kan ändra och anpassa sin egen 

föreställningsvärld såsom hen själv vill och det i sin tur styr vad som ska ingå och inte ingå i 

hens föreställningsvärld. Friheten människan får är genom att definitionen av situationen är 

hens egen, människan göra vad den vill och det ger viss frihet (Levin & Trost, 2018, s. 52).  

 

Hälften av intervjupersonerna upplever att deras bostadsområde är en stor trygghet för dem. 

En av intervjupersonerna kände ingen samhörighet med sitt bostadsområde, hennes trygghet 

fanns i Etiopien, landet hon tillbringat större delen av sin liv. Respondenten upplever att 

hennes etniska identitet tillhör till det landet. En annan respondent ansåg att hon inte kände 

någon tillhörighet till sitt bostadsområde, samma person har också flyttat runt mycket och inte 

bott i ett och samma bostadsområde och stad tillräckligt länge. För dem respondenter som 

hade gjort det kände en stor samhörighet till sin stad och bostadsområde för det var allt dem 

kände till sedan de kom från sitt ursprungsland. Dem hade skapat sig rötter och platsen hade 

en betydelse. För alla respondenter hade bostadsområdet en inverkan på identitetsskapandet. 

Stier (2015, s. 93-94) lyfter vikten av kontexten och att beakta den etniska identiteten ur sitt 

sammanhang. Människor kan identifiera sig med platser och konstruktionen av en geografisk 

plats kan vara viktigt för den etniska identiteten. Stier (2015, 93-94) skriver även om hur en 

plats kan innebära trygghet och samhörighet för en människa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat kopplat till teori och tidigare forskning,  studiens 

svagheter samt styrkor framförs och kapitlet avslutas med sammanfattande kommentarer och 

förslag på vidare forskning.  

 

8.1 Sammanställning av resultat  
 

Syftet med studien har varit att undersöka om boendesegregation har en inverkan på unga 

kvinnor med utländsk bakgrunds upplevelse av sin etniska identitet. Studien vill lyfta fram 

unga kvinnornas uppfattningar i hur de upplever sin etniska identitet och i vilken omfattning 

bostadsområdet inverkar på deras upplevelse av sin etniska identitet. Studiens frågeställningar 

har varit: 

 

1. Hur upplever unga kvinnor med utländsk bakgrund sin etniska identitet? 

2.  Hur förhåller de sig till hur andra ser på deras etniska identitet?  

3. Har bostadsområdet någon betydelse för deras identitetsuppfattning? 

 

Resultaten uppvisar att unga kvinnor med utländsk bakgrund upplever sin etniska identitet 

som förvirrande och känner en kluvenhet. Majoriteten av respondenterna upplever sig inte 

vara svenskar trots deras uppväxt i Sverige. Mycket på grund av att de inte accepteras som 

svenskar. Däremot har andra en bild av de som invandrare baserat på deras utseende. Det är 

också en roll som de tagit på sig, på grund av omgivningen. Respondenterna känner inte 

heller sig helt hemma med sitt ursprung då dem känner att de bär med sig en hel del av det 

svenska i sitt sätt att vara och i tankesättet. Många kände sig som svenska på grund av deras 

beteende och värderingsmönster, medan de kände sig som invandrare när det gällde firandet 

av ”utländska traditioner” och den nära relationen till sin ursprungsfamilj. Alla deltagare i 

studien ansåg sig ha dubbla identiteter och att dem lever i två världar, två kulturer. 

Respondenterna upplever det som påtagligt att leva med en dubbel identitet då de ständigt 

måste anpassa eller dölja en viss sida beroende på vilken situation de befinner sig i. En del av 



 

 

 

respondenterna såg även den dubbla identiteten som en källa till personlig rikedom och ökad 

flexibilitet. För respondenterna är det inte alltid identiteten i sig som upplevs som ett problem, 

utan hur andra uppfattar en. Detta resultat besvarar första frågeställningen i studien.  

 

Resultatet visar att respondenternas omgivning (skola, arbete, samhället) ser dem som 

invandrare. Respondenternas upplevelser är att de inte kommer accepteras som svenskar. 

Dem placeras ständigt i ett fack som invandrare och intervjupersonerna anser sig vara mer än 

bara en invandrare. Majoriteten av intervjupersonernas upplevelser är att dem uppfattas vara 

mindre kunniga på grund av sin härkomst, att förväntningarna på dem är lägre i jämförelse 

med etniska svenskar. Hur respondenterna förhåller sig till omgivningen är att de anpassar sig 

beroende på vilken situation de befinner sig i. Respondenterna upplevde att för att vara en del 

av samhället måste man anpassa sig efter svenskar. Respondenterna lyfter olika strategier för 

att klara av sin vardag genom att framhäva sin svenskhet och dämpa sin invandrarsida och 

vice versa beroende på situationen de befinner sig i. En slutsats man kan dra är att deras 

identitet känns som mest självklar eller oproblematisk i relation till jämnåriga kompisar, 

medan den är mer problematisk i relation till familjen och till skola och arbete. Resultatet 

besvarar andra frågeställningen.  

 

Resultatet påvisar att majoriteten av respondenterna upplever att deras bostadsområde har 

varit bidragande till deras identitetsskapande. Hälften av respondenterna känner en trygghet, 

samhörighet till den plats de bott på, det beror på att dem känner sig trygga med att det bor 

många invandrare i deras bostadsområde. Den andra hälften av respondenterna kände inte 

någon samhörighet med bostadsområdet på grund av de inte bott där under en längre tid och 

flyttat under sin uppväxt. Däremot ansåg de att bostadsområdet påverkat deras syn på sin 

identitet. Resultatet besvarar tredje frågeställningen.  

 



 

 

 

8.3 Resultat kopplat till tidigare forskning 

  
Samtliga respondenter i vår studie lyfte att de sågs som försvenskade, européer eller svenskar 

och inte tillräckligt etniskt lika sin ursprungsfamilj bland familj och släkt. I den tidigare 

studien av Valentine et al., (2009, s. 234) visar resultaten att de somaliska ungdomarna inte 

uppfattades som somaliska från den etniska gruppen trots att de pratade somaliska och såg ut 

som somalier. Alla respondenter deltagande i studien med somalisk bakgrund lyfte 

problematiken om att ses som försvenskade och som svenskar av ursprungsfamiljen. 

Liknande resultat tas upp i Gybergs et al., (2017, s. 25) studie där deltagarna upplever att de 

identifierar sig som svenskar däremot att dem inte får ses som svenskar. Gyberg et al., 

(2017,  s. 24) lyfter att utseendet är en av faktorerna. Liknande resultat uppvisas i vår studie.  

 

Våra respondenter upplever sig leva i två världar och har dubbel identitet varav en multipla. 

Gyberg et al., (2017,  s. 24), Deniz & Perdikaris (2000, s. 12, 16), Rojas (2001, s. 98-106) och 

Kamali (2000, s. 12, 16) får fram resultat om att deras deltagare i studierna lever i två 

kulturer, två världar och har en dubbel identitet. Vilket kan relateras till vår studie. Deniz & 

Perdikaris  (2000, s. 12, 16) resultat visar att leva med en dubbel identitet är påtagligt och 

skapar en kluvenhet hos ungdomarna. Det skapar en instabilitet. Rojas resultat visar att leva i 

två kulturer bidrar till en känsla av annorlundaskap och upplever utanförskap. Rojas (2001, s. 

98-106) och Kamali (1999, s. 15, 47) lyfter att ungdomarna söker sig till personer med 

utländsk bakgrund för att känna gemenskap och inkludering. Vår studie visar liknande resultat 

mot bakgrund av den tidigare forskningen. Respondenterna i vår studie känner en kluvenhet i 

sin dubbla identitet och deras tryggaste punkt där dem kan vara sig själva är med vännerna. 

Våra respondenter i studien beskriver sina vänner som att de är som dem, varav en berättar att 

dem är i ett mellanförskap tillsammans.  

 

Våra intervjupersoner upplever att samhället ser dem som mindre kunniga, att de behöver 

anpassa sig och att de alltid behöver kämpa för att vara den bästa versionen av sig själva. 

Dessutom att de upplevde att de inte sågs som svenskar. Valentine, et al., (2009, 246-



 

 

 

247)  studie resulterade i att ungdomarna upplevde att det var svårare att anpassa sig till 

samhället på grund av att de skiljde sig från majoritetssamhället  och ungdomarna upplevde 

också att de inte var tillräckliga. Fuat & Perdikaris (2000, s. 12, 16) skriver att ungdomars 

dubbla identitet försvårar anpassningen till samhället efter som att de anses vara en minoritet. 

I Gybergs et al., (2017, s. 27) studie framförs att Sverige är ett samhälle där många ungdomar 

och framväxande vuxna med utländsk bakgrund kämpar för att anpassa sig och passa in, 

detsamma gäller i Johansson & Olofsson (2011, s. 186) artikel där ungdomar försöker anpassa 

sig till normativa förväntningar kopplade till uppfattningen om svenskhet.  

 

Vår studie visar att hälften av respondenterna lyfter omgivningens syn på deras 

bostadsområde är negativt, kriminellt, farligt etc. däremot att dem upplever trygghet och 

samhörighet med bostadsområdet. De alla lyfter att det bor många invandrare i deras område 

och de känner en trygghet. Det finns en tydlig likhet med Johansson & Olofsson (2011, s. 

198) som i sin studie visar att ungdomarna känner sig trygga med sina grannar, och att det bor 

många invandrare i förorten dessutom att det oftast ses som någonting negativt. Studien lyfter 

även att ungdomarna ser på förorten som stigmatiserat och segregerat. 

 

8.3 Styrkor och svagheter med studien 
 

De forskningsämne som vi valt till vår studie är på grund av att vi har haft ett väldigt stort 

intresse kring etnisk identitet och det beror på att vi själva är av annan härkomst än svensk. 

Kvale & Brinkmann (2014, s. 111) nämner att oberoende forskning kan bli hotat av forskaren 

identifierar sig med intervjupersonerna och inte kan vidmakthålla sin professionalitet. Vi som 

forskare kan anklagas för att ha varit partiska kring vårt val av forskningsämne då vi båda är 

unga kvinnor med utländsk bakgrund och delar erfarenheter med intervjupersonerna. Dock 

har vi under våra intervjuer försökt att uppnå en öppenhet, samtidigt som vi försökte ha ett 

kritiskt förhållningssätt till intervjupersonernas svar. Frihet gavs till intervjupersonerna att 

svara med egna ord och utrycka sig fritt. Intervjupersonerna fick vara detaljerade som möjligt 

då vi ville få en bra förståelse av deras världsbild, erfarenheter och upplevelser.  



 

 

 

 

Vi anser att metodvalen för vår studie är lämpade utifrån syfte och frågeställningar. Vi anser 

att vi har lyckats besvara frågeställningarna utifrån bästa förmåga. Vi har tillåtit 

respondenterna läsa och ta del av uppsatsen innan den publicerats. En svaghet med studien är 

bekvämlighetsurvalet med tanke på att det kan påverka resultatet och inte är representativt. 

Dock på grund av en tidsbegränsad tid att skriva uppsatsen har vi inte haft möjlighet att hitta 

respondenter med hjälp av slumpmässiga urval. Vi anser att det varit viktigare att prioritera 

bearbetningen av insamlat material och analysdel.   

 

Vår intervjuguide grundar sig utifrån tidigare forskningar som bidrog till att våra 

intervjufrågor handlande om intervjupersonernas upplevelser. Det utgick från bland annat 

Kamali (1999) och Deniz & Perdikas (2000) forskning som utgår från ungdomarnas etniska 

samt kulturella tillhörigheter. Svagheter i vår intervjuguide var att vi ville få så mycket 

information som möjligt bidrog det till att vi hade för många frågor som gav svar på saker 

som inte var irrelevant för vår syfte och frågeställningar. I intervjuguiden hade vi ett avsnitt 

om framtiden, efter att vi hade intervjuat tjejerna ansåg vi att svaren var irrelevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. Det insamlade materialet från intervjuerna var omfattande 

och vi valde att lägga tiden på att analysera och resultat framställa svaren kopplat till 

frågeställningarna. Det blev därför ett bortfall i resultatdelen gällande de unga kvinnornas syn 

på sin framtid.  Eftersom vår studie grundar sig på enbart sex intervjuer går det inte att 

generalisera. Däremot upptäckte att resultatet vi fick fram gick att koppla till tidigare 

forskningar, det fanns likheter i resultatet från den tidigare forskning vi valt. I och med det 

bidrar det till att vår resultat stärks med andra ord kan man anta att andra individer och 

upplever det som våra intervjupersoner upplever utan att vi generaliserar resultatet. 

  

Vi som författare är båda unga kvinnor med utländsk bakgrund samt är en av oss såsom 

intervjupersonerna första generationens invandrare kan det ha varit en bidragande faktor till 

att intervjupersonerna kände sig mer avslappnade och kunde uttrycka sig mer fritt och 

bekvämt på grund av den etniska stereotypisering som intervjupersonerna upplever än om det 



 

 

 

hade varit en intervjuledare som var etniskt svensk, vi anser att det hade kunnat påverka 

resultatet som studien fick fram. 

 

8.4 Förslag på vidare forskning  
 

Vi har begränsat vår resultat framställning i förhållande till studiens frågeställningar. Delen 

om framtiden belyste de unga kvinnornas utmaningar i framtiden avseende hur de kommer att 

leva sina liv där de tvingas välja mellan samhället och familjen. Vi ser att det skulle varit 

intressant att belysa i vidare forskning. Med tanke på att våra intervjufrågor om framtiden inte 

hade någon koppling till frågeställningarna kom det inte med i resultatet.  

 

Vi upptäckte i början av uppsatsskrivningen att vårt valda ämnet inte hade någon aktuell 

forskning i Sverige. De valda tidigare forskningarna som var mest lämplig till vår studie var 

från flera år tillbaka i och med det var den tidigare forskningen inte aktuell i nutid. Vi anser 

att det skulle varit intressant ifall en kvantitativ enkätundersökning genomfördes då 

förmodligen skulle man som forskare fått ett större urval, det skulle varit intresseväckande 

och veta om man skulle få fram liknande resultat kring att respondenterna lever i två 

identiteter. Det skulle varit intressant att få fram ett resultat som går att generalisera med hjälp 

av en kvantitativ metod. Med hänsyn till ämnet som handlar om upplevelserna av sin etniska 

identitet ser vi att en kombination av en kvalitativ och kvantitativ studie skulle göra ämnet 

mer rättvisa. Resultatet i vår studie kan vara till grund för andra forskare som vill undersöka 

detta forskningsämne, man kan då kartlägga var intervjupersonerna är bosatta, eftersom alla 

våra intervjupersoner bor i förortsområden skulle det ha varit av intresse att veta om beroende 

på vart man geografiskt påverkar upplevelserna av den etniska identiteten. I vår studie 

undersöktes utlandsfödda kvinnor som växt upp i Sverige. Att undersöka om upplevelserna 

skiljer sig bland infödda med utländska föräldrar hade varit intressant att undersöka. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Information om studien “Vem är jag? – En kvalitativ studie om unga kvinnor med 

utländskbakgrunds upplevelser av sin etniska identitet”. 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna 

och nu är det dags för oss att skriva vår c-uppsats. Studien handlar om unga kvinnor med 

utländskbakgrunds upplevelser av sin etniska identitet. Ett delsyfte är att få en förståelse om 

boendesegregation har en inverkan på den etniska identiteten.  

 

För att kunna besvara våra frågeställningar kommer vi att gå tillväga med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjun innefattar frågor kring ens etniska identitet, resultatet 

från intervjuerna kommer analyseras och redovisas i vår kandidatuppsats. Som deltagare i 

studien kommer man bli erbjuden att ta del av studiens resultatet. Materialet kommer enbart 

att användas i studien, de resultat vi får fram kommer att analyseras och studien kommer att 

redogöras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Intervjun kommer att spelas in och 

utomstående kommer ej kunna få tillgång till inspelningen. Intervjupersonerna kommer att bli 

erbjudna att ta del av resultatet. 

 

Vi anser att du som deltagare kommer att ha nytta av att stanna upp och tänka på hur din 

etniska identitet upplevs. Vi vill även betona att ifall vi ställer frågor som är för känsliga är 

det helt okej att inte besvara frågorna. 

 

Du tillfrågas härmed om du vill medverka i undersökningen. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering.  Allt materialet kommer att redovisas och framställas ut konfidentialitets 

synpunkt.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjufrågor 

Inledande frågor 

Hur gammal är du? 

Vart bor du?  

Vad har du för etnisk bakgrund?  

Vart har du växt upp? 

Är du född i Sverige eller utanför Sverige? 

OM JA:  Har du svenskt medborgarskap? När kom du till Sverige? Hur länge bodde du i ditt 

ursprungsland innan du flyttade hit? 

Synen på sin etniska identitet 

Upplever du dig själv vara svensk?  

OM JA: vad har bidragit till denna uppfattning om en själv? 

OM NEJ: Vad har bidragit till den självbilden? 

På vilka områden i livet upplever du att du är inkluderad? 

FÖLJDFRÅGA: Finns det några områden där du inte upplever dig inkluderad? 

Anser du att bostadsområdet du växt upp i varit bidragande till hur du identifierar dig? 

FÖLJDFRÅGA: På vilket sätt? 

Vad tror du andra har för bild av ditt bostadsområde? 

Stämmer bilden av ditt bostadsområde överens med den bild du själv har?  

Dubbla Identitet 

Upplever du att du har dubbla identitet? Om ja.. 

Finns det situationer där det varit svårt att balansera det här med att vara 'svensk' och att ha ett 

utländskt ursprung från din familj?  

FÖLJDFRÅGA: Hur gjorde du då? 

I vilken identitet känner du mest tillhörighet till?  

FÖLJDFRÅGA: Vilka erfarenheter baserar du det på? 

I vilka situationer känner du dig som mest svensk?  

I vilka situationer känner du dig mest som 'invandrare? 



 

 

 

Omgivningens uppfattning av din etniska identitet 

Hur upplever du att din omgivning uppfattar dig?  

Hur är det: 

I familjen 

I släkten 

Med dina närmaste kompisar? 

I ditt bostadsområde? 

I skolan 

På eventuellt arbete? 

I samhället i stort? 

Blir du påverkad av dessa bilder? Stämmer de överens med din egen bild av dig och vem du 

vill vara? 

Framtiden 

Är du ”nöjd” med den etniska identitet du har idag? 

Om vi tänker framåt, hur vill du se på dig själv som vuxen? Vem vill du vara då? 

Hur tänker du om eventuell framtida familj och barn, vilken tillhörighet vill du att de ska ha? 

Hur tror du att du kommer se på dig själv i relation till din ursprungsfamilj och din egen släkt? 
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