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Abstrakt
Den grundläggande frågeställningen för denna uppsats är hur unga vuxna upplever
skillnader och likheter mellan sina dubbla kulturella identiteter samt hur de påverkas av
personer i deras omgivning. Studien är av kvalitativ ansats och grundar sig på tio
intervjuer. Samtliga respondenter har spenderat delar av sina tonår i sitt hemland samt
varit bosatta i Sverige i mer än fem år. Detta för att respondenterna ska ha lättare för att
jämföra sina kulturella identiteter och de kulturer de lever i. Studien stödjer sig på teorier
från Henri Tajfel, Stuart Hall & Jonathan Friedman för att förstå hur respondenterna
upplever skillnaderna mellan sina kulturella identiteter samt de konflikter som uppstår
mellan de. Tidigare forskning visar att migrationen kan vara en traumatisk upplevelse för
vissa och har en inverkan på individens identitet. Sammanfattningsvis kan man säga att
individens pendlande mellan olika kulturer gör att hen även pendlar mellan sina kulturella
identiteter beroende på vilket sammanhang hen befinner sig i.

Abstract
The fundamental question of this paper is how young adults experience differences and
similarities between their dual cultural identities and how they are affected by people in
their environment. The study has a qualitative approach based on ten interviews. All
respondents have spent parts of their teens in their home country and have been living in
Sweden for more than five years. This will help respondents to compare their cultural
identities and the cultures they live in. The study relies on theories of Henri Tajfel,
Stuart Hall and Jonathan Friedman in order to understand how respondents experience
the differences between their cultural identities and the conflicts which arises between
them. Previous research shows that migration can be a traumatic experience for some
and has an impact on the individual's identity. In summary, one can say that the
individual's commuting between different cultures allows them to commute between
their cultural identities depending on the context in which they are.
Nyckelord: Social identitet, Kulturell identitet, Kultur, unga vuxna.
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1. Introduktion
Att människor idag tvingas fly till ett land som de inte har någon koppling till anses vara
ett samhällsproblem. Individer tvingas skapa sig ett nytt liv och omforma sina värderingar
och tankar för att passa in i det nya landet. Landet personerna flyr till är sällan likt det
land de flyr ifrån vilket kan leda till att individerna behöver lära sig ett nytt språk samt
hur samhället fungerar. En sådan ändring i miljön kan göra att svårigheter uppstår och att
individens identitet kan komma i kläm. Individerna kan uppleva att de hamnar mellan två
olika kulturer och kan därmed känna att de tillhör den ena kulturen mer vid vissa tillfällen
och den andra vid andra tillfällen. (Suleiman Said, 2016)

Det är fler människor på flykt idag i modern tid. Enligt UNCHR (2016) har Sverige tagit
emot människor som flytt från både krig, förföljelse och förtryck. Orsaken till att
människor tvingas fly från sina hem är pågående krig som under en längre tid har funnits
i länder som exempelvis Afghanistan och Irak men också i Syrien. Invandringen har ökat
kraftigt de senaste tio åren enligt statistiska centralbyrån (2016). Sverige har år 2016 tagit
emot 163 005 personer från olika länder vilket beskrivs som en rekordsiffra jämfört med
tidigare års statistik. Folkbokförda migranter som är födda i Syrien utgör idag den största
gruppen av invandrare. Siffran för invandrare som var födda i Syrien år 2016 var ca 30%
(ibid, 2016)

Kultur anses vara viktigt för de flesta eftersom det skapar en känsla av samhörighet till
de personer som bor i samma geografiska område. Gruppens gemensamma beteende och
traditioner som oftast tillhör ett särskilt geografiskt område kallas för kultur. Begreppet
har fått en bred betydelse men används främst för att beskriva socialt överförda
levnadsmönster. Kultur är det som särskiljer människor som tillhör en grupp från andra
samtidigt som den binder samman gruppen utan att gruppens medlemmar har kontakt
med varandra. (Hofstede et al. 2011, s.22.) I kultur räknas språk, värderingar, konst och
institutioner hos en population. Kultur är ett samlingsnamn för det som kännetecknar
levnadssättet i ett samhälle och som då inkluderar även beteendemönster, seder, klädsel
religion, ritualer och normer.
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Kulturell identitet kan beskrivas på ett flertal sätt men handlar om hur människor
definierar sig själva utifrån uppfattningen kring kultur och dess skillnader. Begreppet
kulturell identitet kan ses som en grund för att utmärka de olika typer av identiteter som
individer kan besitta i ett samhälle. Den kulturella skillnaden täcker de sätt som individen
skulle definiera sig själv utifrån exempelvis etnicitet, religion, plats och nation. Den
kulturella identiteten kan vara oföränderlig och bestående för en individ. Varför
identiteten kan vara oföränderlig och bestående är för att individen alltid kommer bära
med sig sin kulturella identitet oavsett om individen befinner sig i sitt hemland eller flyttar
till ett annat land. Kulturen och den kulturella identiteten kommer människan alltid att
bära med sig.

Personer som flyttar från sina hemländer av diverse anledningar kan uppleva att de
hamnar mellan två kulturer och att de behöver omforma sin redan skapta identitet för att
passa in i det nya landets normer. Här kan individen uppleva skillnader mellan hemlandet
och det nya landet. För att individen ska känna att hen tillhör den nya kulturen är det
viktigt att känna acceptans från omgivningen. Att tillhöra två olika kulturer kan vara svårt
då kulturerna kan hamna i krock. Vid situationer där individen förväntas agera på olika
sätt i de olika kulturerna kan det vara svårt att veta vilket sida hen ska stå på vilket anses
vara ett problem. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv vill vi förstå hur individen
upplever sina kulturella identiteter samt hur omgivningen påverkar denna upplevelse.

Vi ämnar att undersöka första generationens migranter för att få en större inblick i hur
individer hanterar och utvecklar sina kulturella identiteter. För att kunna få en bild av hur
den tidigare identiteten står i relation till den nyskapade identiteten väljer vi att undersöka
unga vuxna som har växt upp i en annan kultur och som av olika orsaker har fått lämna
sitt hemland.
1.1.Syfte och frågeställningar
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Studiens syfte ämnar att undersöka hur första generationens invandrare upplever sina
olika kulturella identiteter utifrån perspektivet att tillhöra två kulturer. Vi använder oss
av följande frågeställningar:


Kan individen se likheter och olikheter mellan sina kulturella identiteter?



Hur hanterar individen konflikter som uppstår mellan identiteterna?



Hur påverkar familj och närmsta vänner framväxten och reproduktionen av individens
kulturella identiteter?

1.2 Disposition
Inledningsvis presenteras teorierna som har varit väsentliga för denna studie. Den tidigare
forskningen som har gjorts inom fältet lyfts upp i det tredje kapitlet. Det fjärde kapitlet är
en avgränsning och följs av metodavsnittet som är det femte kapitlet. Resultat och
analysredovisningen presenteras i det sjätte kapitlet där det viktigaste som har sagts i
intervjuerna läggs fram och kopplas till de teorier som presenterades tidigare. Resultatet
diskuteras och kopplas till den tidigare forskningen i diskussionsavsnittet och ligger under
det qsjunde kapitlet. Uppsatsen avslutas med egna reflektioner i det åttonde kapitlet.

2. Teori
Under detta avsnitt redogör vi för de teorier som ligger till grund för hela arbetet och som
kommer att användas vid analys av vårt empiriska material. De två teorier som arbetet
grundar sig på är Social identity theory och kulturell identitet.
2.1 Social Identity theory
Henri Tajfel (1978) menade att grupperna som skapas (exempelvis sociala klasser, familj
etc) som individer tillhör ger individen en känsla av en social identitet, känslan av
tillhörighet i den sociala världen. För att kunna öka självkänslan förbättrar man ofta bilden
av sig själv och den grupp man tillhör. Detta i sin tur kan resultera i att samhället delas in
i sociala grupper, “vi” och “de”. Social identity theory grundar sig i “vi”-gruppen som
kommer sättas i motpol till “de” för att kunna öka den egna självkänslan. Det centrala
inom teorin är att grupperna försöker hitta olika negativa aspekter hos varandra vilket i
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sin tur kan ge konsekvenser som t.ex. grupphat. Tajfel belyser stereotyper som innebär
att man sätter människor i olika kategorier. Behovet av att gruppera är en normal kognitiv
process. Grupperingen i sin tur leder till att människor ser 1. Skillnaderna mellan
grupperna, 2. Olikheterna som existerar inom den egna gruppen. Tajfel (1978) menade
att det finns tre centrala processer som täcker hur individer ser på “vi” och “de”. Den
förstnämnda innefattar en kategorisering där individen kategoriserar objekt för att lättare
kunna förstå och identifiera dem. På samma sätt kategoriserar vi människor runt omkring
oss och vi använder oss av sociala kategorier. Den andra processen innefattar social
identifikation vilket innebär att man tar på sig den identitet som gruppen tillhör. Individen
kommer då känna en trygghet i identifieringen med gruppen hen tillhör och av den
anledningen kommer även individens självkänsla bli bunden av medlemskapet i gruppen.
Det sista steget är social jämförelse. När individen har kategoriserat sig med en grupp
tenderar hen att jämföra grupperna. För att kunna se positivt på "vi" gruppen är det viktigt
för individen att upprätthålla sin självkänsla i gruppen för att sedan kunna skapa en positiv
känsla för både sin egen grupp men också den andra gruppen. Detta gör att man befinner
sig i sista steget som är den sociala jämförelsen.
2.2 Kulturella identiteter
Stuart Hall & Paul Du Gay resonerar om tre olika förhållningssätt till identitet i sin bok
Questions of cultural identity (1996). Att se identitet som något oföränderligt och som
något som följer människan livet ut är ett av dessa tre förhållningssätt. Detta perspektiv
är enligt Stuart Hall ett av de äldsta synsätten och är i grunden ett essentialistiskt
förhållningssätt. Essentialism grundar sig på att egenskaperna hos ett visst objekt är
väsentliga för själva objekten. Kultur och etnicitet skall ses som två enskilda ämnen som
har en relation till varandra. Utifrån ett essentialistiskt förhållningssätt skapas kultur där
individen är uppvuxen och som med dess egenskaper förs vidare vilket sedan avgör
individens etnicitet. Människans tillhörighet och identitet skapas i relationen med
vårdaren. Ett annat synsätt enligt Hall är att betrakta identitet som socialt skapad, alltså
att identitet växer fram i samspelet mellan individen och det omgivande samhället. Sist
ställer Hall ett postmodernt förhållningssätt mot dessa två synsätt, att individens identitet
är mer flytande och att den kan ses om ett collage som individen bygger på. Det sista
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synsättet förnekar idén om att identitet har en fast kärna och handlar mer om att individens
identitet består av flera delidentiteter som används i olika situationer. Hall & Du Gay
betraktade identitet mer som en pågående process av kultur och historia istället för en
färdig process. (Hall & Du Gay, 1996, ss. 89–91)

Samhällets

normer

och

värderingar kan kopplas ihop med begreppet kultur. Individer inom ett geografiskt
område delar, omformar samt återskapar denna kultur genom sitt sociala handlande.
Denna process sker inom ramen för kulturell identitet och beskrivs som en dynamisk
process som ändras konstant. Identitet beskrivs i detta fall som ett ständigt sökande efter
vem man är.

I boken Cultural identity and global process (1994) skriver författaren Jonathan Friedman
att människan genomgår identitetskriser som gör de tidigare nationella identiteterna
svagare och som leder till uppkomsten av nya identiteter. Denna process kallar Freidman
fragmentering. Här menar Freidman att det är främst individens upplevelse av
medborgarskap som försvagas och som ersätts av identitet som baseras på etnicitet eller
språk t.ex. Denna fragmentering som Freidman skriver om uttrycks i form av
nationalistiska och etniska rörelser (Friedman, 1994, s. 86).

Denna undersökning bygger på individens uppfattning av sina egna kulturella identiteter
samt konflikter som upplevs av individen mellan dessa. Med begreppet kulturell identitet
vill vi framföra att den, som vilken annan identitet som helst, är sammansatt och
föränderlig. Den egna kulturen blir synlig i samspelet med människor från andra kulturer.

3. Tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras sju vetenskapliga artiklar som vi anser vara relevanta för att
utföra denna studie. Vi har även valt att dela in de artiklar som vi har hittat i tre kategorier;
Social identitet, kulturell identitet och migration och identitet. Dessa tre kategorier
skapades efter likheterna som vi kunde finna mellan de artiklar vi hade valt.
3.1 Social identitet
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Chris Tanti, Arthur A. Stukas, Michael J. Halloran & Margaret Foddy skriver i sin artikel
Social identity change: Shifts in Social identity during adolescence (2011) om ungdomars
upplevelser av psykiska och sociala förändringar. Kvantitativ metod används i studien
där enkäter delades ut till 380 australiska ungdomar (184 män och 196 kvinnor).
Forskarna skriver att tidigare forskning fokuserar mer på tonåren som en bidragande
faktor för ungdomars personliga identitetsförändring men att de väljer att utforska hur
ungdomar medför en social identitetsförändring. Resultatet för studien visar att selfstereotyping och ingroup favouritism har starkare effekter när en relevant identitet var
framträdande bland ungdomar som även rapporterade en hög social kontextuell
förändring. I artikeln skriver forskarna att människor visar skillnader i sin sociala identitet
genom tonåren och att deras erfarenheter av denna förändring i den sociala omvärlden är
en faktor som är inblandad i dessa skillnader.

Denna artikel är relevant för vår undersökning då den handlar om hur personer upplever
sin identitet som en del av en grupp. Här skriver forskarna om individer som tillhör en
grupp och hur de då väljer att definiera sig som en del av gruppen. Detta är viktigt för vår
studie då vi vill se hur våra respondenter beskriver grupper de tillhör och om de upplever
en starkare tillhörighet till en eller flera grupper.
3.2 Kulturell identitet
Adrian Holliday resonerar i sin artikel Complexity in cultural identity (2010) om olika
personers upplevelser av sina kulturella identiteter samt hur komplexa dessa identiteter
kan framstå. Studien baserades på kvalitativa intervjuer där 28 personer av olika
etniciteter beskriver sina kulturella verkligheter. En tematisk analys användes för att
analysera datan. Resultatet visar att dessa individer hade mycket gemensamt när de
beskrev sina upplevelser trots de olika bakgrunderna. Här belyser författaren att vissa
respondenter upplevde att de ibland inte passade in i förväntningarna som ställdes på dem
och att nationen är en extern kulturell verklighet som skapar ramar som kan strida mot
individens personliga kulturella verklighet. Författaren menar att den kulturella
identiteten kan bestå av olika delar som t.ex. religion, arv, hudfärg, språk, utbildning, yrke
m.m. Den kulturella verkligheten har individen med sig när denne flyttar från en kultur
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till en till en annan. Författaren förklarar att man kan tillhöra flera olika kulturella
verkligheter samtidigt.
I artikeln Confused or multicultural: Third culture individuals’ cultural identity (2012)
av Andrea M. Moore och Gina G. Barker utforskas kulturell identitet hos tredjekultursindivider som beskrivs som personer som har levt utanför sina föräldrars hemland under
sina utvecklingsår. Artikeln är en kvalitativ undersökning där 19 personer intervjuades
för att beskriva sina upplevelser. Kulturen från hemlandet blandas med kulturen i det nya
landet för att skapa en så kallad tredje kultur. Författarna hävdar att den tredje kulturen
delas med andra personer som har haft liknande erfarenheter. Resultatet som forskarna
kom fram till var att individens kulturella identitet påverkas av de olika interkulturella
erfarenheterna. Här skiljer författarna mellan känsla av identitet och känsla av tillhörighet
vilket är ett tecken på att man kan uppleva det ena utan det andra.

Vi vill förstå hur våra respondenter upplever sina kulturella identiteter samt huruvida de
upplever en konflikt mellan dessa. Artikel Confused or multicultural: Third culture
individuals’ cultural identity (2012) handlar om en tredje kulturell identitet som uppstår
och som är en blandning av individens kulturella identitet i hemlandet och individens
kulturella identitet i det landet hen befinner sig i. Denna artikel anses vara relevant då
vissa av våra respondenter upplever sina kulturella identiteter på samma sätt. Artikeln
Complexity in cultural identity (2010) anser vi vara användbar för att den belyser de
gemensamma upplevelserna av kulturell identitet hos individer som inte delar samma
etnicitet. Denna artikel anses vara passande för vår undersökning då vi vill kunna se
likheterna mellan respondenternas upplevelser trots deras kulturella olikheter.
3.3 Migration och identitet
Hediaty Utari-Witt och Aisha Abbasi har i sin artikel Migration and identity: different
perspective (2010) skriver om hur individer som migrerat från sitt hemland till ett annat
land samt vilka följder som kan komma under denna process. Studien beskriver två olika
fall från två olika länder kopplat till två olika frågor om migration. De fokuserade på den
“olösta” sorgeprocessen och vilken roll språket har hos migranterna. I artikeln framhäver
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de hur migrationen kan resultera i att individer upplever traumatiska faktorer som kan
leda till förändringar hos individen. Migration från ett land till ett annat kan beskrivas
som en komplex psykosocial upplevelse med efterföljder på individens identitet. Det
handlar inte bara om individens process själv utan även processen att hantera sorgen som
blir konsekvensen av att lämna allt bakom sig. Resultaten som presenterades i artikeln
var att individerna fick motivation att utveckla en ny och friskare identitet i det nya landet.
När deltagarna hade etablerat sig kunde de på ett lättare sätt anpassa sig till det nya landet
utan att behöva ge upp delar av sig själv.

I artikeln Identity, migration & belonging (2003) fokuserar Kenneth D. Madsen & Ton
van Naerssen på gränsöverskridande migration som kan leda till en individ
utvecklingsprocess när det kommer till identitetsskapande. I artikeln nämner de att
individers identitet kommer att påverkas vilket medför att individerna gradvis försöker
anpassa sig till sina nya liv. De tar också upp hur identitetsbyggandet är en ständigt
pågående process och hur faktorer som t.ex. hur snabbt individen interagerar i det nya
samhället kan påverka denna process. Artikeln nämner även att den nationella staten
fortfarande är standarden för att kontrollera migration, hur en individ formar sin identitet
och hur man definierar tillhörighet. Resultatet i studien visade att individerna som flyttar
sig över gränsen troligtvis kommer att ändra sin identitet.

I artikeln Migration and threat to identity av forskarna Timotijevic & Breakwell (2000)
var syftet att få en tydligare bild om hur individer hanterar de hot som kan förekomma
mot identiteten och hur deltagarna medverkar i processer som kan hjälpa individen att
exempelvis upprätthålla självet. De beskriver hur hot kan förekomma mot en individs
identitet när hen av olika anledningar lämnat sitt hemland och kommit till det nya landet.
De beskriver hur den emotionella upplevelsen kan spegla individens utveckling av
identitet. I artikeln intervjuade författarna personer som kommit till Storbritannien från
forna Jugoslavien. De undersöker hur deltagarna i intervjuerna engagerat sig i processer
för att upprätthålla en känsla av självet. De beskriver att det hot som kan uppstå hos
individen och dess identitet både kan vara aggressivt eller passivt. I resultatet beskriver
de hur minnet av de drastiska förändringarna bidrog till att individerna behövde en
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förklaring till händelserna och känslorna som väcktes för individer. Deras känslor kan
uppfattas som ambivalenta och deras känsla av att inte känna sig trygga, både i sitt
förflutna men också i framtiden. Det i sin tur kan leda till att individen upplever ett hot
mot sitt självförtroende och en misstro över handlingar som individen utför. Deltagarna
beskrev även hur processer hjälpte de att bibehålla delar av sig själv så att de på ett lättare
sätt kunde integrera sig i det nya landet.

Artikeln Migration, identity & group analysis (Bledin, 2003) har som syfte att ge en
förklaring till individers upplevelse av att komma till ett nytt land och vad det kan ha för
bidragande påverkan på hur individen uppfattar sin kulturella identitet. Bledin beskriver
hur migranter från ett land till ett annat kan uppleva en “störning” av sin individuella,
sociala men också deras kulturella identitet. Detta i sin tur kan leda till att individen kan
uppleva förvirring när det kommer till identiteten i den nya kulturen. I artikeln beskriver
författaren också hur migrationen kan påverka individen på andra sätt såsom att de måste
lämna en familjär omgivning. Resultatet av artikeln visar att individerna berättar vikten i
att försöka skapa en egen identitet utöver sin familj och sitt hemland. Att dessa två
faktorer oftast bidrar till identitetsskapandet vilket gör att de tyckte det var viktigt att
skapa en identitet själv.

Dessa artiklar är användbara då syftet är att få en större förståelse för hur migration kan
påverka individers identiteter när de lämnat sitt hemland för att bosätta sig i ett annat land.
Artiklarna ger oss en grund för hur individerna tänker samt de olika faktorer som kan
påverka identitetsprocessen både positivt och negativt.

4. Avgränsning
Vi har försökt avgränsa studien till att behandla individens upplevelse av sina kulturella
identiteter samt vilka konflikter som uppstår mellan dessa. Vi kommer även belysa
påverkan av personer i individens närhet av dessa kulturella identiteter. Vi har valt att
endast studera individen och dess etnicitet då vi inte har utrymme att studera genus och
klass. Studien undersöker inte heller andra eller tredje generations invandrare utan enbart
första generations migranter.
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De studier vi tyckte var relevanta för vår undersökning behandlar inte vårt ämne på
samma sätt. Vissa studier har t.ex. samma teoretiska utgångspunkt men handlar om andra
ämnen. Vi hittade även artiklar som belyser samma ämne men som inte använder sig av
de teorier vi har använt oss av och har därav försökt föra samman dessa delar.

5. Metod
I detta avsnitt presenteras vilken metod vi har valt att använda oss av, de etiska
aspekterna, samt vilka personer vi valde att undersöka.
5.1 Val av metod
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i form av intervjuundersökningar då vi vill
undersöka individers identiteter i en multikulturell kontext. Vi valde denna metod för att
vi tyckte att den var mest lämpad för att få svar på våra frågeställningar. Studiens
kvalitativa metod tycktes vara en viktig grund för att individerna själva ska kunna berätta
om sina egna uppfattningar. Det är viktigt för studien att respondenterna får utrymme för
att beskriva sina egna upplevelser vilket är svårt att fånga genom kvantitativ metod.
(Gunilla Eklund, 2016, ss.1–2).

Som ansats för vårt arbete har vi valt hermeneutik. Metoden anses handla om tolkning
och kan ses som positivismens motsats (DePoy & Gitlin, 1999:17). Förförståelsen spelar
en betydande roll i hermeneutisk tolkning. Övertygelser, fördomar och förutfattade
meningar är vanligt under denna process och det är då viktigt att förhålla sig till detta
under bearbetningen av informationen. För att underlätta processen kan det hjälpa att
skriva ned erfarenheten av individen för att tydliggöra betydelsen i tolkningsprocessen
(Eklund, 2016, ss.1–2). Forskningsfrågor inom hermeneutiken kretsar kring hur händelser
kan ha betydelse för individen vilket vi tyckte var en viktig del när det gäller vårt arbete.
Vi har tittat på individens upplevelse av sina kulturella identiteter och hur denna
upplevelsen kan kopplas till en viktig händelse som då är individens flytt från sitt
hemland. Varför vi ansåg denna metod som mest lämpad till vår studie är för att
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verkligheten hos respondenterna består av innebörder som vi vill försöka förstå och tolka.
Människan försöker själv förstå det som händer i hens livsvärld med hjälp av tolkning,
vilket har sin grund i individens tidigare upplevelser. Det som utmärker hermeneutiken
är att den fokuserar på att människan förstår och tolkar fenomen på olika sätt vilket i
denna studie sågs vara användbart då vår uppgift är att få och utveckla förståelsen för
individerna och deras upplevelser (Andersson, 2014, s.55). Eftersom hermeneutik betonar
vikten av att belysa en del av helheten har vi valt att studera individens kulturella
identiteter i dess helhet som då är individens upplevelse av kultur. Vi ville undersöka de
kulturella identiteterna i sitt kulturella sammanhang som i detta fall kretsar runt
respondenternas tolkning samt upplevelse av de olika kulturer hen har levt i. Här ansåg
vi att det var viktigt att förstå hur de ser på kultur för att kunna besvara frågor som rör
deras kulturella identiteter. Vi ansåg att hermeneutik var lämplig för vår undersökning
eftersom vi vill kunna röra oss mellan individen och sammanhanget.
5.2 Val av datainsamlingsmetod
I vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi ville ge
möjlighet till respondenterna att fylla på med det de tycker var viktigt samt att vi ville
skapa en bra dialog med våra respondenter. En intervjuguide (se bilaga 1) fanns till hands
för att kunna utföra intervjuerna. Semistrukturerad intervjuform ansåg vi vara en
passande metod då vi vill kunna ställa följdfrågor till respondenterna men samtidigt
förhålla oss till intervjuguiden (Bryman, 2011). Genom semistrukturerade intervjuer får
vi chansen att ställa bredare frågor vilket vi tyckte gjorde att samtalet blev mer naturligt.
Här var det viktigt att kunna styra samtalen utan att det blir för strukturerat.
5.3 Empiriska instrument
Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor för att respondenterna skulle känna sig
bekväma. Dessa bakgrundsfrågor var relevanta för vår undersökning då vi ansåg att de
gav respondenterna en möjlighet att berätta om sina liv. Intervjuguiden (se bilaga 1)
bestod av tjugofem frågor som vi har skapat med hjälp av forskningsfrågorna. Vi har
skapat tre teman utifrån våra forskningsfrågor; likheter och skillnader mellan de kulturella
identiteterna, konflikter mellan de kulturella identiteterna och människors påverkan på de
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kulturella identiteterna (se bilaga 3). Eftersom kultur omfattar värderingar, normer,
attityder och ritualer skapades frågor som ansågs visa skillnaden mellan de olika
kulturerna. Vi antog att det skulle vara svårt för våra respondenter att påpeka vilken kultur
deras normer, värderingar och attityder tillhör och därför valde vi att undersöka högtider
och traditioner för att se dessa skillnader och likheter.

Det första temat har vi brutit ner till åtta frågor. Dessa frågor har vi skapat genom att
tänka att vi ville få en bild av respondentens upplevelse av den svenska kulturella
identiteten och den kulturella identiteten som individen hade i sitt hemland. Här ville vi
också ta reda på huruvida respondenterna upplevde skillnader och likheter mellan dessa.
Det andra temat delades upp i sju frågor i intervjuguiden (Bilaga 1). Här ville vi även se
om respondenten kunde märka att en av deras kulturella identiteter tar över mer vid vissa
situationer. Vi ställde t.ex. frågan “I vilka situationer upplever du att det är problematiskt
att ha flera kulturella identiteter?” och här ville vi ta reda på de problem och konflikter
som uppstod mellan de kulturella identiteterna. Det tredje temat delade vi upp i sex frågor
där vi hade fokus på människor i respondentens närmsta krets. Här försökte vi även förstå
hur respondenten påverkades av sina närmaste. Vi försökte vara tydliga med våra frågor
för att inte skapa förvirring hos våra respondenter.
5.4 Tillvägagångssätt
Respondenterna kontaktades på telefon och datum för intervju bokades. Respondenterna
fick bestämma plats för intervjun då vi antog att de skulle välja miljöer som de känner sig
bekväma i. Cresswell skriver i sin bok (2013) att omgivningen är viktig för att
respondenterna skall känna sig bekväma. Intervjuerna skedde i lugn miljö för att inte
distrahera respondenterna. En låg ljudnivå i omgivningen behövdes även för att forskarna
skulle kunna lyssna på inspelningarna i efterhand. Det var viktigt för oss att
respondenterna skulle känna sig bekväma och trygga när de besvarade våra intervjufrågor
och därför ägde intervjuerna rum i en lugnare offentlig miljö. (Cresswell, 2013, s.426)
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Intervjuerna var ca 45-60 minuter långa beroende på hur mycket respondenten själv hade
att berätta och ägde rum i grupprum på högskolor och bibliotek. Syftet förklarades och
informationsbrevet lästes innan intervjun. Respondenterna blev informerade om att de
kunde avbryta intervjun när de vill utan att behöva uppge något skäl. Respondenterna har
även fått ställa frågor innan, under och efter intervjun om något var oklart. Vi har även
varit tydliga med att respondenternas deltagande var frivilligt, att inspelningarna skulle
raderas efter transkriberingen och att ingen förutom vi skulle ta del av dem. Det var viktigt
för oss att få utförliga svar samt kunna ställa följdfrågor vid behov, därför tyckte vi att
intervju var den lämpligaste metoden för vår studie.

Efter att intervjuerna utfördes påbörjades transkriberingsprocessen. Vi utförde
transkriberingen individuellt då vi ansåg att det skulle ge bäst resultat. Transkriberingen
för intervjuerna delades upp för de intervjuer vi själva utförde för att de ickeverbala
delarna inte skulle falla bort.
5.5 Urval
I boken Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches skriver
Cresswell (2013) om tre saker man ska tänka på när man väljer respondenter; vem ska
medverka, vilken urvalsstrategi man ska använda sig av samt storleken av urvalet man
ska studera. (Cresswell, 2013, s.399.) För att kunna välja rätt urvalsgrupp har ett antal
kriterier skapats och tagits i beaktande vid valet av respondenter. Kön var inget
urvalskriterium i sig men vi hade en jämn könsfördelning i vårt urval. Respondenterna
skulle vara unga vuxna vilket gjorde att vi inte hade några respondenter under 18 år.
Urvalet av respondenter baseras inte på vilket geografiskt område de kommer ifrån utan
det som är viktigt är att alla dessa respondenter är bosatta i Sverige.

Cresswell (2013) talade även om storleken av urvalet och i vår undersökning valde vi tio
respondenter. De kriterier som respondenterna väljs efter är:
1. Respondenten ska ha tillbringat delar av sina tonår utanför Sverige.
2. Respondenten ska ha varit bosatt i Sverige i minst fem år.
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Vi valde vilka personer som fick medverka i vår studie och urvalet blev därför strategiskt
och medvetet. Vi tyckte att det första kriteriet var viktigt för att vi ville att respondenten
skulle ha hunnit utveckla en kulturell identitet i sitt hemland. Vi ansåg att det var viktigt
att individen skulle ha levt utanför Sverige sedan födseln samt delar av sina tonår för att
hen ska ha en tillräckligt påtaglig och stark koppling till det landet. Kopplingen mellan
kultur och människokrets är stor därför såg vi att det var viktigt för respondenten att ha
kommit i kontakt med personer från hemlandet för att uppleva att denna kultur har haft
eller har någon betydelse. Om respondenterna inte har levt i sitt hemland tillräckligt
mycket, kommer vi inte kunna få ut den information vi söker. Motiveringen bakom det
andra kriteriet är densamma som den första. Vi ville att respondenterna ska ha skapat sig
en kulturell identitet i Sverige för att de ska kunna ställa dessa kulturella identiteter mot
varandra.

Vi tyckte att det var viktigt att få tag på individer som inte var våra vänner. Vi har därför
kontaktat människor i vår omgivning för att skapa kontakt med någon i deras närhet som
passar kriterierna för vår studie, vilket gör att det blir ett målinriktat urval. Vi ville ha en
objektiv tolkning av respondenternas svar under intervjun och ville inte ha skapat oss en
uppfattning innan intervjutillfället och därmed ansåg vi att det var bra att vi inte kände
personen sedan tidigare utan riktar in oss på någon som är utanför vår umgängeskrets
(Bryman, 2011).
5.6 Etiska överväganden
En blankett med de olika etiska aspekterna samt studiens syfte lästes igenom och
förklarades för respondenterna. Detta för att säkerställa respondenternas samtycke och
för att de ska känna sig trygga när de besvarar frågorna då materialet som samlas in inte
kommer att användas i annat syfte. Vid studier måste man förhålla sig till forskningsetiska
principer. Vi har följt och utgått från vetenskapsrådets krav gällande de etiska
principerna; samtycke, information, nyttjande och konfidentialitet.

Informationskravet innebär att informanterna ska bli informerade om vilken uppgift de
har i studien under och efter deltagandet. I denna del är det viktigt att upplysa
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informanterna om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avsluta deltagandet när
som helst (Vetenskapsrådet 2002:7–9). Vi har skapat ett informationsbrev (se bilaga 2)
som har tagits med vid intervjutillfällena och deltagarna fick chansen att läsa det själva.
Innan intervjuerna har vi kontaktat deltagarna om vilka förutsättningar som kommer att
råda under intervjun. Vi har även informerat deltagarna om syftet med studien så att de
är medvetna om vår avsikt med studien.

Samtyckeskravet ger deltagaren möjlighet att medverka frivilligt i studien och även rätten
att avbryta deltagandet utan konsekvenser (Vetenskapsrådet 2002:9–12). För att följa
denna princip har vi informerat deltagarna att ta de får ta del av materialet för att i bästa
mån undvika eventuella missförstånd och för att ha möjligheten att minska eventuella fel
som kan uppkomma under eller efter intervjun.

När det kommer till konfidentialitetskravet är det viktigt att tänka på att deltagarnas
uppgifter är skyddade både under intervjun men även när studien är klar (Vetenskapsrådet
2002:12–14). Uppgifter såsom personuppgifter kommer obehöriga inte ta del av.
Eftersom intervjuerna behandlar känsliga ämnen såg vi till att deltagarna inte på något
sätt skulle avslöjas.

Slutligen hänvisar nyttjandekravet till att all insamlad information endast används för
forskningsändamål och ingenting annat. Det handlar om att specifika uppgifter endast får
utlånas till andra forskare om de forskarna har samma förpliktelser som de ursprungliga
forskarna hade. Nyttjandekravet kräver att inga uppgifter får lämnas ut till sociala
myndigheter.

(Vetenskapsrådet 2002:14–15). Innan intervjun har vi delat ut

ett

informationsbrev där varje respondent har fått information och där vi har nämnt att
insamlad data endast kommer användas i forskningsändamål. Detta för att försäkra
respondenterna om att inga specifika uppgifter kommer att lämnas ut.

5.7 Validitet & Reliabilitet
Reliabilitet går ut på att se om undersökningen är tillförlitlig genom att ta reda på om
mätinstrumenten är pålitliga. Här är det viktigt att respondenterna, forskaren samt den
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tekniska utrustningen ska fullgöra sin uppgift på ett pålitligt sätt. (Creswell, 2013, s.593)
Intervjuerna har spelats in med hjälp av två inspelningsapparater för att försäkras om att
ljudkvaliteten i inspelningarna är bra. Inspelningsinstrumenten har även testats innan
intervjuerna för att undvika dålig ljudinspelning. Vi som forskare ansåg att vi, i jämförelse
med andra forskare, är relativt oerfarna vilket gör att omedvetna misstag kan uppstå och
som skulle kunna undvikas av andra erfarna forskare. Det är svårt att uppnå hög
reliabilitet och validitet genom kvalitativa studier vilket vi har förståelse för.
Reliabiliteten för denna studie är svår att uppnå eftersom resultatet inte kan bli detsamma
om man använder sig av vår intervjuguide på andra respondenter och det har med att våra
respondenter talar om sina egna erfarenheter.

Validitet inom kvalitativ forskning strävar efter förståelse som kommer från att träffa
deltagare personligen samt spendera tid på fältet. Validitet inom forskning hänvisar om
man mäter det man vill mäta. Det finns två olika typer av validitet, extern och intern
validitet. Den inre validiteten grundar sig i trovärdighet vilket innefattar kommunikativ
validitet och som innebär bland annat beskrivning av datainsamlingen, beskrivning av
urval etc. Beskrivning av urval är en viktig del i studien där forskaren förklarar detaljer
om vilka respondenter som valts ut inför studien och varför. I den yttre validiteten i
kvalitativa studier fastställer inte forskaren generaliserbarheten utan redogör för vad
resultaten blir och låter läsaren av studien avgöra generaliserbarheten (Creswell, 2013,
s.243)

För att uppnå validitet i denna studie har vi sett till att utföra alla våra intervjuer på plats
då vi tycker att det är mycket mer som förmedlas i en ansikte mot ansikte-interaktion. Vi
har försökt ta hänsyn till kroppsspråk hos respondenterna och även sättet de pratar på.
Detta har vi även märkt ha gjort nytta vid transkriberingen då respondenterna betonar och
upprepar mer det de anser vara viktigt under intervjun. När det gäller urvalet har vi även
försökt hålla oss till personer som är under 30 års åldern då vi studerar unga vuxnas
erfarenheter och anser att personer över 30 år skulle möjligtvis ha andra upplevelser och
tankar än yngre respondenter.
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5.8 Val av analysmetod
Tematisk analys valdes som analysmetod då den är praktiskt tillämpbar och skulle ge oss
en praktisk och tydlig struktur i studien. Denna analysmetod går huvudsakligen ut på att
sortera insamlad data i olika teman. Bryman skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga
metoder (2011) om framework som är ett tillvägagångssätt där man arbetar utifrån en
mall. Datamaterialet, alltså de transkriberade intervjuerna i det här fallet, sorteras och de
detaljer som anses vara relevanta för studien delas in i huvudteman och subteman. Det är
viktigt att endast använda sig av det som är relevant och att allt material inte behöver
användas i studien.

Vid analysen har vi markerat återkommande teman och underteman i insamlad data och
som även ansågs vara relevanta för att besvara våra frågeställningar. De tre huvudteman
som vi kom fram till och som var bundna till våra frågeställningar var följande:
“Skillnader och likheter mellan de kulturella identiteterna”, “Konflikter mellan de
kulturella identiteterna” och “Människors påverkan”. Därefter kom vi fram till sex
subteman som även var kopplade till våra tre huvudteman: högtider och traditioner,
kulturkrock, identitetsförändring, språkets betydelse, gemenskap och utanförskap och
andras fördomar (se bilaga 3).

6. Resultat och Analys
Nedan presenteras resultatet som ansågs vara relevant för studiens syfte. Resultatet
redovisas utifrån de teman som skapades i analysarbetet och som även kommer att vara
avsnittets underrubriker. Respondenterna kommer att tilldelas ett nummer t.ex.
“Respondent 1” för att de ska vara anonyma. De tre huvudteman som arbetet bygger på
är; Skillnader och likheter mellan de kulturella identiteterna, Konflikter mellan de
kulturella identiteterna och Människors påverkan. Utifrån dessa tre huvudteman kunde
följande kategorier utformas; högtider och traditioner, kulturkrock, identitetsförändring,
språkets betydelse, gemenskap och utanförskap och andras fördomar. (se bilaga 3)

6.1 Högtider och traditioner
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De flesta respondenter beskriver att traditioner och högtider är en viktig del i deras liv
vare sig det handlar om traditioner i hemlandet eller i Sverige. Respondent 6 förklarar det
på följande sätt:
För mig är det viktigt att veta vart jag kommer ifrån och känna till mitt
ursprung [...] för att avgränsa och göra det enkelt som jag tänker är allra
viktigast då är det just eid och ramadan som jag firar (Intervju 6, s.34).

Respondent 7 beskriver varför det kan kännas viktigt att behålla ursprungslandets
traditioner men även de svenska:
Jag känner att de svenska traditionerna är viktiga att behålla men även
hemlandets då de är ganska lika med tanke på att båda är väldigt beblandade
i vår släkt så det blir svårt att bara ha det ena eller det andra (Intervju 7,
s.40).

Respondent 3 beskriver hur individerna förhåller sig till traditionerna i Turkiet jämfört
med Sverige:
[...] Men när det kommer till kultur, traditioner o sånt så är Turkiet mycket
mer konservativa jämfört med vad svenskarna är. Svenskarna firar det bara
för att firar det, men Turkiet firar det för att de ska fira det [...] De håller fast
vid sina rötter och blir inte civiliserade såsom många har blivit i västvärlden
vilket är bra (Intervju 3, s.20).

Enligt vår mening tyder dessa citat på att individerna upplever att det är viktigt att behålla
högtiderna och traditionerna från hemlandet för att därmed komma ihåg sitt ursprung.
Många beskriver en samhörighet med de personer som firar de svenska och hemlandets
traditioner och högtider. Respondent 3 beskriver hur hennes identitet utvecklas, men
upplever att det finns en slags komplexitet i hur det läggs fram. Respondenten
manifesterar skillnader mellan grupperna samtidigt som individen tillhör båda grupperna.
Detta tyder på att respondentens huvudidentitet lutar mer åt det turkiska. Ett flertal
respondenter påpekade även att den andra kulturens högtider och traditioner blir viktiga
då det är mindre tillgängligt här i Sverige. Högtiderna och traditionerna som individerna
tar med sig från sitt hemland utgör en minoritet i Sverige vilket resulterar i att
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respondenterna värdesätter hemlandets traditioner och högtider högt. En respondent
upplevde att hon själv inte upprätthåller de traditioner och högtider som firas hemma utan
följer med sin familj och gör inget aktivt val själv för att bevara de. Vi kan se ett mönster
av att traditioner och högtider i sig är en viktig del i respondenternas liv, men trots detta
utspelar sig betydelsen av de olika för varje individ. Vi ser att det ena inte utesluter det
andra, individernas multikulturella identitet kan innefatta båda.

Henri Tajfel (1978) menar att Social identity theory lägger vikt på hur människor för att
öka sin självbild förbättrar statusen för den grupp individen tillhör. Grupper ger oss en
känsla av social identitet, en känsla av att tillhöra den sociala världen. Detta kan vi koppla
till att de individer som har flyttat till Sverige blir påminda om den svenska kulturen och
omger sig med människor som firar svenska traditioner och högtider vilket i sin tur leder
till att den svenska identiteten hos individerna förstärks. Vi tolkar med grund i
ovanstående citat att respondenterna trots att de bor i Sverige upplever att deras traditioner
och högtider är en viktig del. Respondenterna påpekar även att det är viktigt att inte
glömma vart man kommer ifrån och att man samtidigt ska anamma de svenska högtiderna
och traditionerna. Vi märker att den gamla kulturen har ett visst övertag jämfört med den
svenska kulturen. Respondent 3 nämner bland annat att i Turkiet håller man fast vid sina
rötter vilket gör att de inte blir lika civiliserade som resten av världen vilket respondenten
tyckte var bra. Som jag nämnde ovan kan detta tolkas som att ursprunget är viktigt och
kommer oavsett ha ett övertag jämfört med den nya kulturen.

6.2 Kulturkrock
När det kommer till kulturkrockar har våra respondenter svarat att det är svårt att känna
sig hemma någonstans. Respondent 2 upplever att i samhället finns det inte plats för
individer med två identiteter. Respondenten har sagt:
Alltså det är inte identiteter i sig som är problematiska, det är samhället som
inte har rum för människor med två identiteter [...] Det har alltid varit
jättejobbigt eftersom att folk inte förstår den dualistiska synen vi har. I Vårt
samhälle är du antingen eller [...] Du är svensk eller somalier, du kan inte
vara både och (Intervju 2, s.16).
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Respondent 6 tar upp att oavsett vad du relaterar dig mest till kommer du ändå sticka ut,
respondenten säger:
Jag har bott här i Sverige i 16 år så det blir per automatik att jag tänker
Sverige som det första men samtidigt kan man inte känna sig svensk heller för
att hur mycket jag än gör så blir jag ändå som en utlänning, men jag skulle
ändå relatera mig till Sverige, det första typ att även om jag kan säga
ursprung så hör jag nog mer till Sverige (Intervju 6, s.35-36).

Respondent 5 upplever att oavsett hur man än vänder och vrider på det så kommer man
alltid tillbaka till där man är ifrån. Respondenten beskriver det såhär:
Jag tycker det är viktigt för hur mycket man än vrider och vänder så kommer
man till den punkten där man kommer ifrån, även om man bor i en annan
kultur även om man känner sig väldigt bekväm i den andra kulturen men det
är fortfarande någonting man går tillbaka till (Intervju 5, s.26).

Många utav respondenterna tar upp att det kan vara svårt att komma från två olika ställen.
Det har mycket att göra med konflikterna som kan uppstå i vissa situationer. Vi tolkar på
de flesta respondenter att oavsett var de själva känner att de hör hemma så kommer de
ändå sticka ut. De förklarar att när de besöker sina hemländer så upplever individerna att
de inte hör hemma för att folket direkt ser på dem att de inte kommer därifrån. Samma
sak gäller här i Sverige vilket ger en del av respondenterna en känsla av att aldrig passa
in någonstans. Vi tolkar det som att individerna själva sällan bestämmer vilka de kan
relatera till eller i vilken grad de känner sig mest hemma utan att samhället bestämmer
det åt dem. Varför vi tolkar det på detta sätt är för att oavsett om en individ känner sig
svensk, kommer det svenska samhället bestämma att individen inte är svensk om hen inte
kommer från Sverige.

Henri Tajfel (1978) menade att de grupper som skapas som individerna tillhör bidrar till
känslan av en social identitet, alltså den tillhörighet en individ kan känna i den sociala
världen. Samhället delas in i sociala grupper ”vi” och ”de” vilket gör att individer oftast
försöker förbättra bilden av den grupp man tillhör. Eftersom många utav respondenterna
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upplevde konflikter i att veta vart de passar in kan det bli svårt att veta vilken social
identitet individen har och även vilken grupp individen identifierar sig med. Stuart Hall
& Paul Du Gays (1996) skriver att en individs identitet är socialt skapad vilket innebär
att identiteten växer fram i samspel mellan individen själv och samhället. Eftersom att
respondenterna har uttryckt att dessa konflikter ibland gör att de inte vet vart de hör
hemma kan detta i sin tur bidra till att individen har svårt att identifiera sig till endast en
grupp. Detta kan även bidra till att individen inte upplever till lika stor utsträckning en vi
och de-känsla.

6.3 Identitetsförändring
Vad gäller kulturell identitet har de flesta respondenterna upplevt skillnader mellan sina
olika kulturella identiteter. Respondent 1 har t.ex. påpekat att hon har blivit öppnare som
person sen hon flyttade till Sverige och att det inte skulle ha hänt om hon hade bott kvar
i sitt hemland, alltså Irak. Respondenten tar upp ett exempel för att förklara hur hon har
blivit öppnare som person men understryker att hon trots detta har vissa gränser som hon
håller fast vid:
Personligen har jag ändrats mycket [...] Jag kan t.ex. respektera

alla

människor oavsett vilken religion de följer eller vilket land de kommer ifrån
[...] och detta p.g.a att jag fick chansen att träffa olika människor här [...] Jag
måste ändå ha typ mina gränser [...] Jag har blivit öppnare som person men
jag kramar helst inte killar, det går ändå bra att skaka hand med dem.
(Intervju 1, ss.2-3)

Respondent 5 tar upp hur omgivningen i hemlandet skulle ha påverkat hennes identitet.
Här upplever hon att hon kan vara öppen men att det beror på att människorna i Sverige
är öppna:
Speciellt för en tjej det är jättesvårt att leva där. Tjejerna är begränsade till
allt [...] Men om jag nu skulle tänka mig tillbaka om jag hade bott där så
kanske man inte hade kunnat uttrycka sig som man vill [...] Här är det inte så,
här kan jag säga vad jag tycker även om jag vet att det inte är accepterat
[...]man vet att det leder ingenstans där [...] Som sagt, ibland så kan den
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kurdiska överväga mer [...] t.ex. när det gäller att välja någon i sitt liv, jag
skulle aldrig välja någon svensk (Intervju 5, s. 30)

Respondent 6 talar om att hon inte helt tillhör det ena landet eller det andra och att hon
istället har skapat sig en egen identitet av båda dessa:
I Sverige har man fortfarande en tag att man inte är svensk och i hemlandet
har man fortfarande den tag att man inte är därifrån så jag tror att vi skapar
vår egen identitet, vi tar lite från varje kultur och skapar vår egna unika
identitet [...] man förstår på sättet jag pratar och sättet jag beter mig (Intervju
6, s.36)

Vi tolkar detta som att de flesta av våra respondenter upplever att man är öppnare som
person i Sverige och att det blir en omställning från deras hemland. Denna öppenhet ses
inte alltid som positiv av respondenterna då några få respondenter har visat att den
svenska öppenheten kan vara för mycket i vissa fall. Samtliga respondenter har även
uttryckt att det svenska samhället kan upplevas kallare än hemlandet då några tog upp hur
man förväntas uppträda på en buss i Sverige jämfört med hemlandet. De flesta
respondenterna upplevde skillnader i sina identiteter sedan de flyttade till Sverige och
detta i sig tyder på att den svenska identiteten har blivit en del av deras kulturella
identiteter. Respondenterna talar alltid om den ena kulturella identiteten eller den andra
och detta tror vi kan bero på att det är lättare för de att se dessa två som skilda delar av
deras identitet som de även bekräftar. Detta tror vi beror på att de kulturerna som
respondenterna lever i skiljer sig ifrån varandra markant vilket gör att de har olika
identiteter beroende på vilken kultur de befinner sig i. Respondenten tänker sig tillbaka
på delmoment i en hel uppfattning vilket gör att de kulturella identiteterna blir delar av
en helhet, alltså identiteten. Genom att lägga fokus en del av sin identitet märker vi att
respondenterna visar mer hur de kulturella identiteterna skiljer sig ifrån varandra. De
flesta respondenter bekräftar att de upplever skillnader mellan deras kulturella identiteter
men säger att de fortfarande har en och samma identitet. Majoriteten upplevde att de hade
olika kulturella delar i sina identiteter och några få upplevde att de hade skapat sig en
tredje identitet som var en blandning av de två kulturer de tillhörde.
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Enligt Stuart Hall & Paul Du Gays (1996) tredje synsätt är individens identitet inte något
som fastställs vid födseln utan något som byggs på under hela livet. Detta innebär att
identiteten är en pågående process som har med den kultur individen föds i att göra och
växer även fram i samspelet med det omgivande samhället. Respondenternas identitet kan
undersökas utifrån Stuart Hall & Paul Du Gays teori då kultur samt det omgivande
samhället har haft ett inflytande på hur de är som personer. Eftersom identitet definieras
som det ständiga sökandet efter vem man är kan man se att respondenterna försöker med
hjälp av dessa olika kulturella identiteter markera vilka de egentligen är. Denna process
beskrivs som ständig då det alltid finns nya faktorer som har en inverkan på deras
identiteter och som får dem att ändra på den. Man kan se detta t.ex. hos respondent 1 då
hon har förändrats av att träffa personer med olika bakgrund i Sverige vilket är en faktor
som har påverkat hennes identitet. Hon visar även att hon är medveten om denna
förändring.

6.4 Språkets betydelse
När det gäller språk har många utav respondenterna uttryckt att språket är en viktig del
att behålla. Respondenterna vill prata sitt ursprungsspråk för att dels prata det hemma
men även för att inte glömma av det. Respondent 1 beskrev att det är lättare att prata
hemlandets språk på grund av föräldrarna och att det är viktigt att behålla sitt språk och
att uppmuntra barnen.
Jag har pratat arabiska i arton år när jag var i mitt hemland hehe. Så det är
lättare att prata arabiska t.ex. med mina föräldrar för att de kan svenska men
de kan inte allt [...] Jag kan inte tänka mig att jag ska prata på svenska med
mamma [...]Jag rekommenderar också till små barn, eh speciellt de som
kommer från två olika samhällen, det är ändå bra o viktigt att behålla sitt
språk (Intervju 1, s.4).

Respondent 7 berättar hur både det svenska och hemlandets språk kan kännas som
hemma;
Egentligen är det båda språken som fått mig att känna mig hemma, även
svenska för det har jag alltid pratat med min styvpappa. Jag lärde mig svenska
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ganska fort men när jag lärde mig svenska talade vi mest det så båda språken
får mig att känna mig hemma (Intervju 7, s.42).

Respondent 8 berättar vikten av modersmålet;
Alltså modersmål är väldigt viktigt för mig, eller om jag inte kunde bra
modersmål skulle jag inte kunna lära mig svenska och det har en stor
betydelse för mig när man pratar med folk omkring mig (Intervju 8, s.46).

Genom våra intervjuer kan vi se ett mönster av att respondenterna genom språket känner
en trygghet med tanke på att de pratat språket större delen av sina liv. Vi kan även koppla
det till att de flesta respondenterna genom språket känner att de är närmare sina ursprung,
dock har en utav respondenterna sagt att både hemlandets språk och det svenska språket
har blivit familjärt då delar av familjen är från Sverige. Men vi har dock sett att det
vanligaste hos respondenterna är att de pratar hemlandets språk hemma.

Tajfel (1978) beskriver att det finns gränser mellan olika grupper att ge uttryck genom
exempelvis olika högtider, utbildning etc. Språket är en central del, dels för att de olika
grupperna utvecklar distinkta språk men också att gränserna sinsemellan upprätthålls
genom språket. De gränser som finns mellan grupperna justerar interaktionen mellan
medlemmarna och även möjligheten för individernas medlemskap. Individerna föds in i
en kultur där samspelet med andra bidrar till att individernas kulturella identitet växer.
Utifrån ett essentialistiskt förhållningssätt skapas kultur där individen är uppväxt och med
individens egenskaper förs vidare vilket i sin tur avgör individens etnicitet. Detta kan vi
koppla till att individerna upplever att genom språket kommer de närmare sitt ursprung
vilket leder till en familjär miljö.

6.5 Gemenskap och utanförskap
Respondenterna har upplevt gemenskap med någon av de grupperna de tillhör. Eftersom
samtliga respondenter som intervjuades tillhör två kulturer kan gemenskap med den ena
gruppen vara starkare än med den andra. Respondent 2 berättar att hon inte har upplevt
en komplett gemenskap med någon utav grupperna:

24

Jag känner mig lite avskärmad från det [...] Jag känner mig som en men jag
känner inte att jag är bland just den identiteten att jag känner till den. Känns
som att jag är lite som en outsider liksom som tittar in [...] Jag känner mig
hela tiden utanför. Det är inte ofta jag känner hel gemenskap, det är alltid
halvt och det beror inte på identiteterna det beror på människorna jag
handskas med. (Intervju 2, s. 8.)

Respondent 4 beskriver sina känslor när han firar Eid i Sverige:
[...] Att fira Eid känns normalt bara att man har lite mer känslor då, lite gladare
känslor [...] Det är Eid, man måste åka runt och man visar respekt till familjen,
alltså att jag bryr mig om dem. Om jag inte hinner åka o hälsa på så ringer jag
alltid ett samtal till alla. (Intervju 4, s. 25.)

Respondent 9 berättar om hur han känner gemenskap när han firar hemlandets högtider:
[...] Det får mig att känna som att jag fortfarande är en del av hemlandet och
att jag har kvar den delen av mig själv. Det känns som om jag kan komma
närmare både familj och vänner och jag känner mer gemenskap till de
vännerna som har samma rötter som mig [...]Det känns som om man blir
förknippad med hemlandet mer (Intervju 9, s. 50.)

Vi ser genom våra intervjuer att respondenterna lägger märke till gemenskap när de
hamnar i sociala sammanhang där de möter personer från samma ursprung och detta kan
t.ex. vara firanden av olika slag. Respondent 2 berättar att trots att hon upplever en stark
gemenskap mellan det somaliska folket i Sverige så kan hon känna sig utanför. Detta
förklarar hon som något som beror på personerna hon handskas med och förklarar
ytterligare att de alltid påpekar att hon beter sig mer som en svensk. Vi har även sett detta
hos fler respondenter då de upplever utanförskap av personer runt omkring när de påpekar
att deras beteenden inte är det de förväntas att ha. Eftersom våra respondenter tillhör två
kulturer är det vanligt att de har olika förväntningar på sig som i vissa fall kan krocka.
Detta anser vi vara orsaken till varför de upplever att de aldrig passar in helt i någon av
kulturerna. Grupperna som respondenterna upplever gemenskap med är oftast personer
från samma land och tillsammans bildar de en minoritetsgrupp. Dessa minoritetsgrupper
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i Sverige kan ses som delar av helheten där både delen och helheten har lika stor betydelse
för respondenterna för att förstå och förmedla sin identitet.

Detta kan förklaras utifrån Social identity theory då Henri Tajfel (1978) belyste att
individen väljer att identifiera sig med grupper och att det stärker gruppens
sammanhållning. Gruppen ser mer likheter mellan varandra vilket gör att skillnaderna
mellan gruppen och andra grupper tydligare. Denna identifikationsprocess gör att
individer får en social identitet genom självkategorisering och en personlig identitet
genom att jämföra sig med personer i samma grupp. Att respondenterna väljer att
identifiera sig med båda kulturerna är redan ett sätt för de att ingå i två olika grupper. I
gruppen har man olika förväntningar på hur man ska vara och vilka högtider man ska fira
och detta i sig är gränser som gruppen skapar för att avskilja sig från resterande grupper.
Dessa gränser reglerar även individens möjligheter för multipla medlemskap. Ett exempel
här är det som vi nämnde innan när individen agerar på ett sätt som inte överensstämmer
med vad som förväntas av henne.

6.6 Andras fördomar
Eftersom kultur och traditioner är något som är skapat av en grupp individer och inte av
en individ själv anser vi att det är viktigt att ha med dem. Respondenterna som
intervjuades har själva uttryckt att personer som har funnits i deras liv har påverkat hur
de har skapat sina identiteter. Respondent 5 berättar om sin familj och vad som kan vara
orsaken till att de har behållit den kurdiska kulturen hemma:
[...] För man, för man kanske också har föräldrar som är kurder. De känner
sig inte lika svensk som jag gör, och jag är väldigt bunden till de. [...] Jag har
ju många syskon där hälften är som mig och hälften är inte som mig. Jag tror
det har med den familjen man lever i, hur de är (Intervju 5, s. 31)

Respondent 2 beskriver hur det var när hon flyttade till Sverige:
När man är nyanländ så pratar man på ett visst sätt, kroppsspråket skiljer sig
markant och barn märker ju av det [...] De ser ju det, de ser att man är
annorlunda så på en gång behandlas man annorlunda. Det var väldigt svårt
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för mig i början då och det ledde till att jag blev mobbad.[...] Man ändras ju.
Man blir tvungen, o anpassa sig. Sättet man pratar, sättet man uttrycker sig
och jag märkte att folk, det är inte direkt fint att prata somaliska även inom
somaliska kretsar. (Intervju 2, s.13)

Respondent 6 berättar om det bemötandet hon får av bl.a. arbetskollegor och att det kan
vara p.g.a. hennes ursprung:
[...] När jag säger att jag är från Afghanistan då tror de att jag är väldigt
förtryckt eller att jag inte får göra någonting för det är det första när jag
kommer på jobbet så säger de, men herregud, asså kan du göra det här, hur
kan du ens jobba [...] Jag tror att det är för att jag tillhör en annan grupp så
de tror per automatik att jag är förtryckt. (Intervju 6, s. 37)

Vi tolkar respondenternas svar som att de får olika bemötanden på sina kulturella
identiteter. Respondent 5 förklarar att hennes föräldrar har varit de som har försökt
behålla den kurdiska kulturen och att hon märker bland sina syskon att vissa följer den
mer än andra. Flera respondenter har samma erfarenhet och förklarar att ursprungslandets
kultur syns mest hemma och att familjen är de som påverkar detta. Vi har även lagt märke
till att respondenterna förväntas vara på ett visst sätt av de människorna som finns i deras
närhet. Respondent 2 tar upp att det anses vara finare att prata svenska och bete sig mer
svenskt för att passa in i det svenska samhället och att hon på grund av det har glömt vissa
uttryck på sitt modersmål. Detta har vi sett hos flera andra respondenter att de t.ex. kan
få ett negativt bemötande på ursprungslandets identitet eller att de behöver försvara den
identiteten från olika fördomar och stereotyper. Här kan man också se gruppen som
individen tillhör som delen i helheten där helheten är det resterande samhället.
Respondenterna upplever därför olika förväntningar från olika grupper och får därför
olika reaktioner på sina kulturella identiteter av olika grupper vilket gör att de upplever
att de varken tillhör den ena eller den andra kulturen helt.

Henri Tajfel (1978) belyser i sin teori Social identity theory att individen väljer själv att
identifiera sig med en grupp som hen ser sig tillhöra. I gruppen har man en uppfattning
om andra grupper och därmed stärks sammanhållningen i den egna gruppen och
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skillnaderna mellan ingruppen och den andra gruppen blir tydligare. Individers identiteter
är därför bundna till gruppen vilket gör att det blir viktigt att framhäva gruppens positiva
egenskaper och förstärka andra gruppers negativa egenskaper. Dessa negativa egenskaper
kan visa sig i t.ex. fördomar och stereotyper vilket även syns i respondenternas svar.
Respondent 6 påpekar de fördomar hon har fått höra av vissa arbetskamrater och att hon
upplever att vissa människor antar att hon är förtryckt bara för att hon har ett annat
ursprung. Detta exempel visar att arbetskollegorna lyfter upp negativa fördomar som
förtryck och kopplar det till respondentens afghanska ursprung och här kan man dra
slutsatsen att de själva inte tillhör den gruppen.

7. Diskussion
Studiens syfte har varit att undersöka första generationens invandrares upplevelse sina
olika kulturella identiteter utifrån perspektivet att tillhöra två kulturer. Vi har lagt fokus
på hur respondenterna upplever att deras kulturella identiteter skiljer sig men även om de
upplever några konflikter mellan dessa och om de upplever att personer runt om de har
en påverkan på deras identiteter. Tillhörighet, identitet och kultur är ämnen som kan
upplevas och tolkas olika vilket gör att resultaten av intervjuerna kan skilja sig mellan
respondenterna. Vi ser detta som en fördel då vi inte vill ha någon påverkan på
respondenternas upplevelser och tolkningar av sina kulturella identiteter.

Den första frågeställningen som vi har valt handlar om de likheter och skillnader som
respondenterna kan se mellan sina kulturella identiteter. Denna frågeställning besvaras
av följande

underrubriker; högtider och traditioner och identitetsförändring.

Respondenternas svar visar tydligt att de upplever skillnader mellan de olika kulturer de
tillhör vilket gör att de upplever skillnader i sina identiteter beroende på vilken kultur de
är i och att de i vissa fall upplever någon förändring i deras identiteter. Detta medför även
att respondenterna känner sig mer bekväma i den ena kulturen än i den andra. Vi har lagt
märke till att respondenterna använder begrepp som värme, glädje och tillhörighet när de
pratar om firanden av högtider. Detta tolkar vi som att respondenterna ser sig som en del
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av olika sociala grupper och att känslan av gemenskap är grundläggande för deras
välbefinnande.

Tanti et al. beskriver i sin artikel (2011) hur ungdomar upplever psykiska och sociala
förändringar. Våra respondenter har genom sin flytt från sitt hemland till Sverige upplevt
en social förändring. Tanti et. al förklarar att identitets förändringen hos individen beror
på att hen har upplevt förändringar i sin sociala omvärld. Här kan vi stärka bilden av att
våra respondenter är delar av helheten, alltså omvärlden, och att skillnader i denna
omvärld kan återspeglas i individens identitet. Utari-Witt & Abbasi belyser i sin artikel
(2010) att migrationen kan ses som en traumatisk upplevelse för individen och kan ha
påföljder på hens identitet. Individen behöver enligt Utari-Witt & Abbasi hantera sorgen
som uppstår av att hen har lämnat allt bakom sig och genom denna process kan hen
utveckla en friskare identitet i det nya landet utan att behöva ge upp delar av sig själv.
Vi ser att det är viktigt för respondenterna att ha båda delar av sina kulturellal identiteter
trots att de skiljer sig från varandra för att ha en fungerande identitetsutveckling.

Den andra frågeställningen berör konflikter som upplevs mellan de olika kulturella
identiteter och besvaras av underrubriken kulturkrock. Eftersom kulturerna i sig skiljer
sig ifrån varandra har respondenterna upplevt vissa konflikter mellan deras kulturella
identiteter. Ett begrepp som har upprepats i olika intervjuer har varit ursprung och med
detta förklarar respondenterna att de måste hålla fast vid det. Detta i sig kan ses som en
konflikt då det förväntas av dem att de ska hålla fast vid sina rötter och kan hålla tillbaka
dem från att vara de personer de vill vara. En annan konflikt som respondenterna upplever
är att de aldrig känner en hel samhörighet med någon av grupperna. Respondenterna
känner att de varken tillhör Sverige eller hemlandet utan upplever att de känner
samhörighet med bara vissa personer. Här får vi också bilden av att individen som del av
helheten där helheten är de personer som individen upplever samhörighet med.

Timotijevic & Breakwall betonar i sin artikel (2000) effekterna på individens identitet av
att hen lämnar sitt hemland av olika anledningar. Här ses själva händelsen som ett hot
mot deras känsla av trygghet och kan speglas i individens utveckling av sin identitet. Att
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våra respondenter inte upplever hel gemenskap med personer i hens omgivning kan vara
en av dessa effekter som Timotijevic & Breakwall (2000) skriver om. Bledin (2003)
förklarar även i sin artikel att individer kan uppleva störningar i sina individuella, sociala
och kulturella identiteter på grund av migration vilket även kan bero på att man lämnar
sina nära och kära. Detta kan leda till förvirring hos individen när det gäller skapandet av
sin identitet i den nya kulturen. Madsen & Naerssen (2003) fokuserar på
gränsöverskridande migration och hur individens utvecklingsprocess påverkas av det.
Här läggs fokus på hur man definierar tillhörighet då individen formar sin identitet utifrån
det. Respondenterna har i samband med deras flytt från hemlandet upplevt någon form
av otrygghet vilket speglar sig i känslan av att de inte tillhör någon av kulturerna helt.
Här kan man även dra slutsatsen att migrationen har medfört störningar i respondenternas
kulturella identiteter och att de därför inte känner att de tillhör helt någon av kulturerna.

Den sista frågeställningen belyser hur familj och de närmsta vännerna påverkar
individens kulturella identiteter under underrubriken språk, andras fördomar och
gemenskap och utanförskap. Vi kan se att många utav respondenterna tycker det är viktigt
att behålla sitt språk, dels för att de pratar hemlandets språk med sin familj och för att det
beskrivs som en slags trygghet. Respondenterna beskriver också att de individer som
respondenten haft runt omkring sig har varit en betydande del för individens utveckling
av sin identitet. De berättar att de fått olika bemötande på sina kulturella identiteter av sin
omgivning och att det känns viktigt att platsa in. Respondenterna beskriver också hur
gemenskapen och utanförskapen har en betydande del i deras liv. De säger att
gemenskapen ofta blir större till en grupp som exempelvis vid firanden av högtider då de
oftast möter individer som delar samma ursprung. Respondenterna säger även att
utanförskapet kan förekomma då individer i deras omgivning vid vissa tillfällen påpekar
att de inte har det beteendet som de förväntas att ha vilket då skapar en känsla av
utanförskap hos respondenterna.

Adrian Holliday betonar i sin artikel Complexity in cultural identity (2010) hur individers
upplevelser av sina kulturella identiteter är komplexa. De beskriver hur en del av
respondenterna kände att de inte alltid platsar in i den ram som förväntas av de vilket
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ibland kan strida mot individens personliga kulturella verklighet. Det framkommer att en
individs kulturella identitet oftast består av olika delar som exempelvis språk, religion
etc. Detta kan vi koppla till att våra respondenter beskrivit hur de ibland upplever att det
sätts förväntningar på de att vara på ett speciellt sätt, både av samhället och personer i
deras omgivning. I artikeln Confused or multicultural: Third culture individuals’ cultural
identity (2012) skriver Andrea M. Moore och Gina G. Barker att kulturen som individerna
har från sitt hemland ofta blandas med kulturen i det nya landet vilket skapar en tredje
kultur vilket oftast delas med individer som har samma erfarenheter. Författarna skiljer
mellan känslan av tillhörighet och känslan av identitet, de menar på att man kan uppleva
det ena utan det andra. Detta har våra respondenter belyst och förklarat att de ofta har
skapat en tredje kultur för att dels inte glömma sitt ursprung men också för att känna en
känsla av tillhörighet och gemenskap i den nya kulturen. I Artikel Confused or
multicultural: Third culture individuals’ cultural identity (2012) beskriver de också hur
en tredje kulturell identitet uppstår och som leder till att individen skapar en tredje
identitet. Som vi nämnde ovan har många utav våra respondenter upplevt att de fått skapa
en tredje kulturell identitet vilket styrker de artikeln skriver.

I studien kunde vi se att våra respondenter upplevde snarlika känslor när det kommer till
upplevelsen av allt som medföljer att lämna sitt hemland. Vi kunde se likheter mellan
respondenternas svar om att några respondenter skapar sig en tredje identitet då de
upplevde att det är svårt att känna sig hemma i hemlandet men också i Sverige. Vi
upplevde att de flesta respondenterna belyste vikten av att behålla sina traditioner för att
inte glömma sitt ursprung men att många försökte anamma den svenska kulturen för att
öka känslan av tillhörighet.

8. Egna reflektioner
I detta avsnitt presenteras våra egna reflektioner och tankar om denna studie. Här lyfts
även upp vad vi som forskare hade kunnat göra annorlunda, hur vi hade kunnat förbättra
studien samt vilka resultat det hade givit.
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Vi hade kunnat intervjua individer som var närmare i ålder för att se om det finns ett
samband beroende på ålder. Eftersom en del av våra respondenter tillbringade mer tid i
sitt hemland än andra respondenter kan det resultera i att de som har tillbringat mer tid i
sitt hemland kan märka skillnader och likheter i en större utsträckning än de respondenter
som flyttade till Sverige i tidigare år. Något vi hade kunnat göra annorlunda är att
intervjua respondenter som kommer från samma geografiska område för att se om
respondenterna hade upplevt situationen mer likt varandra och om det hade gjort någon
skillnad i upplevelserna hos respondenterna. Det hade varit intressant med de
utgångspunkterna vi nämnt ovan att i vidare forskning se huruvida dessa faktorer hade
kunnat göra studien annorlunda och vilket resultat det hade gett.
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