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Sammanfattning. 

Denna uppsats ämnar belysa hur multikulturella ungdomar hanterar skapandet av sin 

kulturella identitet i förhållande till svenskheten och dess uteslutande natur för att inspirera 

till framtida forskning om svenskhet, och förhoppningsvis hjälpa till att luckra upp denna 

dikotomi kring svenskhet mot invandrare. Sju multikulturella ungdomar uppvuxna i 

Stockholm-Uppsalaområdet intervjuades för att ge sin syn på det svenska samhället samt 

berätta om de skapat sin kulturella identitet. Ungdomarna är mellan 18 och 25 år, och 

befinner sig i olika stadier i livet. För att analysera materialet används symbolisk 

interaktionism i form av Goffmans stigmateori, Cooleys spegeljag och Berger & Luckmanns 

generaliserade andre samt Beckers stämplingsteori och teorier kring identitetsskapande. 

Uppsatsen kommer fram till en rad slutsatser; språket fungerar som en uteslutningsfaktor, där 

förortsslang fungerar som en stigmasymbol. Multikulturella ungdomar blir stämplade på 

grund av sin identitet och tillskrivs en oförmåga att prestera i skolan och på arbetsplatsen. 

Svenskheten visas vara en svårkombinerad identitet, att vara svensk måste vara ett aktivt val 

som kommer genomsyra identiteten för att vara trovärdigt. Detta är en uppoffring som dessa 

ungdomar inte vill göra, vilket leder till ett sökande av andra strategier för att skapa sin 

identitet. Dessa ungdomar väljer i de flesta fall att istället betona den andra kulturen i sin 

identitet, i vissa väljer att helt ta avstånd från en kulturell identitet. 

 

Nyckelord: 
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1.  Inledning.  

1.1. Bakgrund.  

Det moderna samhället kräver ett skapande av identiteten på ett sätt som inte återfinns 

i det traditionella samhället, där individen tilldelades en samhällsroll och därtill en identitet 

från födseln (Giddens, 2008, s. 9). Idag lämnas det ställningstagandet till individen, 

identiteten blir därmed något som görs och inte något innehavs (Jenkins 2014, s. 6). För att 

skapa denna identitet tar individen hänsyn till den givna kontexten och sig själv; identiteten 

skapas i gränslandet av att smälta in och utmärka sig från gruppen (Almqvist 2020, s. 119, 

kapitel 5). Beroende på vilken del av identiteten som utvecklas kan identifikationsgruppen 

variera. Den moderna identiteten är därför mångfacetterad och mer stabil över sociala 

kontexter än den traditionella identiteten (Johansson 2020, s. 68–69, kapitel 3). Detta gäller 

även den kulturella identiteten, där multikulturella individer måste ta ställning till den kultur 

som är given från familjen och den kultur som råder i samhället. Den moderna identiteten 

tillåter förvisso en dualitet och mångsidighet, det finns möjlighet att kombinera flera 

kulturella identiteter utan att en måste vara mer framstående än den andra (Berry 2005). Men 

för multikulturella ungdomar som ämnar kombinera svenskheten med en annan kulturell 

identitet skapas ett problem; svenskheten tillåter inte kombination.  

Sverige tenderar att presentera sig själva som ett förebildsland där det finns en 

avsaknad av både förtryck och rasism (Hübinette et al. 2012, s. 24). Likväl finner Sverige det 

svårt att hantera nya kulturella inslag, de betraktas som avvikelser i det enhetliga svenska 

samhället, där alla medborgare förväntas anpassa sig till dess normer, livsstilar och 

livsåskådningar (Kamali 1999, s. 9). Precis som många andra europeiska länder har Sverige 

en historia av invandring och multikulturalism, men hanteringen av dessa skiljer sig, då 

Sverige har ämnat skapa ett enhetligt folkhem snarare än att acceptera den nya vågen av 

kulturer. På grund av detta har det skapats en dikotomi, med svenskar mot invandrare. Denna 

dikotomi upprätthålls genom diskurser och uteslutande språk, begrepp som invandrare, 

svartskalle och blatte används för att markera avvikandet från svenskheten på ett nedlåtande 

sätt (Ålund 1997, s. 81–82). Det fungerar därför som en modern rasbiologi som utesluter 

även ungdomar födda i Sverige från svenskheten. För multikulturella ungdomar som är 

uppvuxna i Sverige skapas här ett dilemma, trots att de lever i och har en stark koppling till 

Sverige har de inte tillgång till den svenska identiteten.  
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1.2. Syfte och frågeställningar.  

Givet att identitetsskapandet är grundläggande för att individen ska kunna fungera i 

samhället är detta ett ytterst viktigt och intressant område, och identitetsskapande är ett väl 

utforskat socialpsykologiskt fält. Trots att fältet är väl dokumenterat saknas forskning på hur 

svenska multikulturella ungdomar som är uppvuxna i Sverige hanterar dilemmat av att inte få 

tillgång till svenskheten. Givet tidigare forskningen är det skadligt för en multikulturell 

individ att inte uppnå en kombinerad identitet. Däremot lämnar det svenska samhället inget 

utrymme för den andra identiteten i kombination med svenskheten. Det finns väldigt få 

studier som undersöker just den svenska multikulturella kombinerade identiteten, och de 

studier som finns har i regel små urval, vilket gör det svårt att dra övergripande slutsatser 

(Wigg 2008, Wikström 2007, Johansson Olofsson 2001, Gryberg et al. 2018). Denna uppsats 

ämnar fylla denna kunskapslucka genom att undersöka hur svenska multikulturella ungdomar 

skapar sin kulturella identitet, och hur de förhåller sig till sin svenskhet. För att göra detta 

kommer följande frågeställningar tillämpas: -  

- Hur skapar multikulturella individer sin identitet i förhållande till svenskheten?  

- Hur påverkar multikulturella individer av interaktionen med det svenska samhället i 

deras identitetsskapande?  

 

1.3. Uppsatsens disposition.  

Uppsatsen är uppdelad på följande sätt: kapitel 1 inleds med en introduktion till varför 

identitetsskapande är viktigt att ta hänsyn till i ett modernt samhälle, samt syftet med 

uppsatsen och dess frågeställningar. Kapitel 2 innehåller en redogörelse för begreppet 

kulturell identitet, samt den tidigare forskningen kring varför kulturell identitet är viktigt, hur 

skapandet av kulturella identiteter sker och svenskhet som kombinerad identitet. I kapitel 3 

återfinns den teoretiska referensramen för uppsatsen, med en presentation av hur 

identitetsskapande ser ut och centrala symbolisk interaktionistiska begrepp. I kapitel 4 

presenteras metoden för uppsatsen och redogörelse för de val som gjorts, det vill säga vilken 

ansats intervjuerna har haft, hur urvalet gått till, hur intervjuerna har genomförts och 

analyserats samt intervjuernas tillförlitlighet och slutligen de etiska övervägandena. Kapitel 5 

innehåller resultatet för undersökningen, uppdelat i de teman som hittats; mellanförskap, 

svenskhet som mål, kombinerad identitet, exotifiering, språket som exkluderingsfaktor och 
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prestationsförväntningar. Uppsatsen avslutas med kapitel 6 som innehåller svar på 

frågeställningarna, en diskussion samt avslutande reflektioner.  
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2.  Tidigare forskning.  

I detta kapitel presenteras den relevanta tidigare forskningen i fältet. Kapitlet inleds 

med en begreppsförklaring av kulturell identitet, och följs av forskning kring varför 

skapandet av en kulturell identitet är av intresse, hur den svenska kulturella kontexten ser ut 

och avslutas med ett avsnitt om den tidigare forskning som rör skapandet av en multikulturell 

identitet i den svenska kulturella kontexten.  

 

2.1. Begreppsförklaring.  

2.1.1 Multikulturell identitet.  

Att ha en koppling till länder och kulturer kan uttryckas på olika sätt. I många fall är 

etnicitet, nationalitet och kulturell identitet tätt sammanlänkade, men i fallet av denna studie 

finns det anledning att skilja på dem. Etnisk identitet är starkt associerat med blodsband, vart 

man är född och vilken genetik individens familj har, något som jag menar inte behöver vara 

ett tydligt bevis för vilken kultur och därmed livsåskådning individen och hennes familj har. I 

denna studie skulle detta därmed tillföra ett perspektiv som är oviktigt för frågeställningen. 

Det samma gäller för nationell identitet, detta är starkt sammanlänkat med politik, vilket land 

individen och hennes familj väljer att associera sig med. Detta är i många fall mer talande för 

vilken kultur som präglar familjen i jämförelse med etnisk identitet, men det bringar en 

diskussion kring de nationella identiteterna som inte har ett geografiskt land att associeras 

med, till exempel den kurdiska identiteten. Det är i första hand kulturen som präglar 

individens livsåskådning och värderingar, och därmed har detta störst påverkan på hur 

individen kommer kombinera svenskheten med andra identiteter. Därför kommer kulturell 

identitet användas som paraplybegrepp för den etniska och kulturella bakgrunden som utgör 

individens identitet.   

 

2.2. Vikten av kulturell identitet.  

LaFromboise et al. (1993) menar att det är icke-önskvärt för individer att befinna sig 

mellan två kulturer eftersom detta leder till en identitetsförvirring och avsaknad av normenlig 

referensram som leder till psykisk ohälsa, i första hand ångest hos individen (LaFromboise et 

al., 1993). För att hantera denna ångest måste individen finna ett sätt att förhålla sig till den 

egna kulturen samt majoritetskulturen där de växer upp. Forskning visar att det finns fyra 
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övergripande kategorier av förhållningssätt; integration, segregering, separation, 

marginalisering (Berry, 2005). För att finna vilken av dessa som individen har valt måste man 

se till två dimensioner, dels individens attityd till processen av identifikation med den nya 

kulturen i helhet samt individens beteende.  

Vidare har Berry genomfört en studie som involverar 5000 multikulturella individer 

från 13 stycken olika länder har man funnit att de flesta multikulturella ungdomar befinner 

sig i integreringskategorin, vilket innebär att individen har både attityd och beteende som 

visar på att de vill bli en del av det nya samhället, men samtidigt att de inte har valt bort sin 

tidigare kultur (2005). Dessa individer talar båda språken, umgås med personer från både sin 

tidigare kultur och från den nya kulturen, därmed har de funnit ett sätt att förhålla sig till den 

nya kulturen utan att behöva välja bort den tidigare kulturen. Den näststörsta gruppen av 

multikulturella ungdomar befinner sig i separationskategorin. Denna kategori utmärks av ett 

starkt avståndstagande från assimilering, en starkare identifikation med den egna kulturen än 

majoritetskulturen vilket leder till att dessa ungdomar hellre talar sitt modersmål än 

majoritetsspråket. Den tredje största kategorin är motsatt den föregående, här finns istället ett 

stort avståndstagande från den egna kulturen och stark identifikation med majoritetskulturen. 

Slutligen den fjärde och minsta, marginaliseringskategorin. Dessa ungdomar utmärktes av 

avsaknad av identifikation till någon av grupperna, men att de i större utsträckning umgås 

med personer från den egna kulturen och hellre talar det egna språket.  

Med denna studie förstår vi att det är vanligast överlag för ungdomar att finna sig 

tillfreds med båda kulturerna, att kunna växla mellan kulturella referensramar beroende på 

kontext (Berry 2005). Detta förhållningssätt kan beskrivas som en uppnådd kulturell identitet, 

där ingen del av identiteten behöver väljas bort till fördel av någon annan. Men för att förstå 

hur en individ kan komma till denna identitetsformering måste man även se till 

majoritetskulturens struktur, vilket är något som inte tagits hänsyn till i Berrys studie. Det vill 

säga, det finns inga belägg för att påstå att resultatet för denna studie återspeglas hos 

multikulturella svenska individer.  

 

2.3. Den kulturella kontexten.  

För att belysa hur multikulturella individer skapar sin identitet måste man se till hur 

den svenska kulturen bemöter utomstående kulturer. Kamali (1999) beskriver en tudelad 

uppfattning av den integrerande individen i svensk integrationspolitik; dels ska hon ha 

tillgång till att läsa böcker och tidningar på sitt eget språk, kunna söka ekonomiskt bidrag för 
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att starta kulturellt betingade organisationer, och dels ska hon kunna förhålla sig i enlighet 

med de svenska normerna och reglerna. Denna tudelning syftar till att begränsa hennes 

kulturella uttryck till hemmet, medan i samhället ska hon förkroppsliga det svenska 

beteendet. Detta tvingar henne att söka sig till så kallade utanförskapsområden där hon kan 

föra sig med sin multikulturella identitet utan stigmatisering. Detta visar på en stark preferens 

för assimilering framför integration från den svenska statens håll, alltså föredrar den svenska 

staten att individen endast förkroppsligar den svenska identiteten i samhället snarare än att 

acceptera multikulturalism.    

Fortsättningsvis krävs förståelse för att ingen interaktion sker i ett maktvakuum, det 

rent politiska lägger spelplanen för hur svenskheten betraktas i sociala interaktioner (Mattson, 

2005, kapitel 6). Här ser vi till Mattsons redogörelse för svenskhetens gränser i forskning 

gällande svenskhet, vilket hon menar är talande för hur svenskhet betraktas samhälleligt och 

politiskt. Delvis menar Mattson att svenskhet baseras på födelseort och medborgarskap, att 

vara född utanför Sverige sätter individen automatiskt i invandrarkategorin, likaså om 

individen har medborgarskap men är född utanför Sverige. Då ses hon istället som en 

neutraliserad svensk även om hon också i vissa fall kan kallas för invandrad svensk, eller 

icke-etnisk svensk. Det finns alltså en tendens hos den svenska kulturen att skapa tydliga 

gränser mellan de som är ”äkta” svenskar och dem andra, det skapas en dikotomi med äkta 

svenskar i den ena kategorin och alla som inte passar in i uppfattningen som svenskar i den 

andra (Mattson, 2005, kapitel 6). Vidare kan det också handla om blodsband, om båda 

individens föräldrar är födda i Sverige, vilket leder till att man pratar om invandrarbarn eller 

ungdomar med invandrarbakgrund. Fortsättningsvis finns också en utseendemässig 

gränsdragning där man delar in människor i de som ser svenska ut och de som ser ut att ha 

påbrå från andra länder (Mattson, 2005, kapitel 6). Detta kan vara en svår gräns att dra då 

personer med påbrå från andra nordeuropeiska länder kan vara svåra att urskilja rent 

utseendemässigt. Slutligen finns även en kulturell och språklig gräns som innebär att 

individen ska bete sig på ett svenskt sätt, följa de svenska normerna samt leva upp till en rad 

förväntningar om vad det innebär att vara svensk, till exempel att vara protestantiskt kristen 

(Mattson, 2005, kapitel 6). Även språket ska leva upp till dessa förväntningar, individen bör 

ha svenska som första språk och inte tala med förortsslang.  

Dessa dimensioner är det som utgör svenskheten i sociala interaktioner, och även det 

som exkluderar många svenskar från svenskheten. Som vi förstår utifrån detta har den 

svenska kulturella kontexten en väldigt tydlig bild av vad som är svenskt, liksom många 
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andra kulturer också har. Men det som utmärker svenskheten är att om inte alla dessa krav 

uppfylls blir individen utelåst från svenskheten. För den multikulturella individen skapas här 

problem; det finns inget utrymme för henne att kombinera sina identiteter med den svenska 

utan att bli stigmatiserad och utelåst från svenskheten, varken politiskt eller socialt (Kamali 

1999; Mattson, 2005, kapitel 6).  

 

2.4. Svenskhet som kombinerad identitet.  

När det kommer till skapandet av en multikulturell identitet i Sverige idag förstår vi 

att det finns svårigheter. Dels är det skadligt för individen att inte uppnå en lyckad 

kombinerad identitet, det som Berry beskriver som integrering (LaFromboise et al., 1993). 

Men å andra sidan tillåter det svenska samhället inte den andra identiteten i kombination med 

svenskheten (Kamali 1999; Mattson, 2005, kapitel 6). Det finns endast fyra studier som 

intresserar sig för svenskhet som kombinerad identitet. En av dessa studier är genomförd av 

Wikström (2007) och fokuserade endast på svensk-iranska familjer, och visade på tre 

övergripande förhållningssätt till den egna identiteten; avståndstagande från den iranska 

identiteten, en känsla av tillhörighet till både den svenska och den iranska identiteten samt en 

känsla av att inte tillhöra någon av dem. Liknande resultat fanns av Wigg (2008) där 

majoriteten av respondenterna var från tidigare Jugoslavien, där respondenterna beskrev 

upplevelser av att ha utanförskapet som en identitet samt att ha en splittrad identitet. Här ser 

vi att en uppdelad, eller splittrad identitet är vanlig för båda kulturella identiteterna, men det 

är svårt att avgöra huruvida den specifika kulturella identiteten utöver den svenska har haft 

någon form av påverkan på identitetsskapandet. I Berrys (2005) begrepp kan vi förstå att 

separering eller segregering är vanlig för båda studierna, det går dock inte att se vilken av 

dessa kategorier individerna passar in i då det inte framgår vilken av dessa identiteter 

individen väljer att betona.  

Vidare finns en studie genomförd av Johansson och Olofsson (2011) som undersökt 

individer med olika kulturella bakgrunder, alltså inte en specifik kulturell identitet som 

Wikström (2007) och Wigg (2008) avgränsat sina studier. I Johansson och Olofssons (2011) 

studie beskriver respondenterna att de ser på svenskhet som ett framtidsmål snarare än en 

identitet. Dessa respondenter beskriver ingen skam eller splittring. Gemensamt för dessa tre 

studier är bristande urvalsstorlek; Wikströms studie inkluderade 19 personer, Johansson och 

Olofssons inkluderade 10 personer, och Wigg hade enbart 8. Slutligen har Gryberg et al. 

(2018) genomfört en betydligt större studie, med 437 deltagare med olika kulturella 
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bakgrunder. Här finner de ett övergripande tema om att multikulturella ungdomar känner 

stora svårigheter med att anpassa sig och förhålla sig till svenskheten. Genom alla dessa 

studier förstår vi att svenskheten är svårkombinerad med olika kulturella identiteter, det leder 

till olika kluster av förhållningssätt. Men det är något som alla multikulturella individer har 

tagit ställning till och reflekterat över vid någon tidpunkt. Dock är det otroligt svårt att avgöra 

exakt hur problembilden ser ut, vad exakt det är som gör svenskheten så svår att kombinera 

och hur detta påverkar individerna givet att hälften av studierna endast beror en kombination 

av identiteter (Wigg 2008, Wikström 2007). Det är alltså svårt att utifrån Gryberg et al. och 

Johansson och Olofssons studie dra några större slutsatser om vilken problematik dessa 

multikulturella individer upplevt i skapandet av sin identitet. Denna studie ämnar belysa den 

problematik svenska multikulturella individer upplevt i skapandet av sin kulturella identitet, 

samt deras hanteringssätt.  
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3.  Teoretisk referensram.  

I detta kapitel redogörs för de socialpsykologiska teorier som kommer användas för 

att belysa de multikulturella individernas identitetsskapande. Det inleds med en presentation 

av teorier kring hur identitetsskapandet ser ut, och följs av en presentation av relevanta 

socialpsykologiska teorier. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där det redogörs för hur 

dessa teorier hänger ihop, och kommer att användas i uppsatsen.  

 

3.1. Identitetsskapande.  

Denna uppsats betraktar identitetsskapande som två parallella processer; en 

individuell och en kollektiv, en kombination av narrativ och socialkonstrutionistisk 

identitetsteori. Eftersom vi lever i ett posttraditionellt samhälle måste individen engagera sig i 

skapandet av sin identitet vilket innebär att ta ställning till vem hon vill bli, därmed blir 

identiteten ett projekt hon måste arbeta med (Giddens 2008, s. 16, 91; Jenkins 2014, s. 6). 

Detta projekt består av en individuell process och en kollektiv process (Johansson, 2020, 

kapitel 3). Det individuella projektet innebär att ta ställning till det som är givet av samhället, 

det livsmanus som finns i den kulturen hon lever i, samt aktivt analysera de erfarenheter hon 

har upplevt och hur hon ska hantera dessa för att bli den personen hon vill vara (Eriksson & 

Frisén, 2020, kapitel 2). Detta projekt formar hennes subjektiva värld, genom vilken hon 

tolkar omgivningen. Det kollektiva projektet handlar om att individen måste finna en social 

grupp, ett kollektiv, där hon känner att hon tillhör och där hon blir accepterad (Johansson, 

2020, kapitel 3). Det finns stor flexibilitet i kollektivet, det ändras ofta ett flertal gånger under 

livets gång. Identiteten skapas alltså i skärningspunkten av att smälta in och att vara unik.  

Den posttraditionella identiteten är mångfacetterad, och det krävs att individen har 

många olika delar till sin identitet för att kunna växla mellan de sociala miljöer som hon 

befinner sig i (Johansson, 2020, kapitel 3). En del av identiteten som individen måste 

utveckla är den kulturella identiteten, som innebär att individen känner sig som en del av en 

avgränsad grupp till vilken hon delar ett beteende eller sätt att betrakta världen (Almqvist, 

2020, kapitel 5). Denna identitet skapas i skärningspunkten av att identifiera sig som en del 

av denna grupp och att bli accepterad som en del av gruppen. Denna identitet kan aldrig bli 

statisk på samma sätt som till exempel könsidentiteten kan bli, eftersom den skapas i konstant 

samspel med omgivningen och måste därför förstås som en historiskt villkorad social 

konstruktion.  
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3.2. Symbolisk interaktionism.  

Symbolisk interaktionism är en tradition inom sociologi och socialpsykologi där man 

menar att det finns mer till en interaktion än det som ses utifrån. I en interaktion mellan två 

individer finns det små gester och ord som gör att vi förstår underliggande meningar i 

beteenden, alltså att vi får förmågan att läsa mellan raderna. Dessa gester och ord kan förstås 

som symboler som tillskrivs olika mening beroende på kontext. Cooley beskriver att för att 

individen ska förstå sin omgivning måste hon kunna se sig själv genom omgivningens ögon, 

kunna sätta sig in i hur de tolkar hennes agerande, ett begrepp som han kallar för spegeljaget 

(1902, s. 149–153). Det är genom spegeljaget som man förstår när man har brutit mot normer 

och sociala regler, men även genom spegeljaget som individen definierar sitt själv. Hon 

måste förstå hur hon tolkas och upplevs för att förstå hur och vem hon är. Spegeljaget i 

Cooleys mening är inte enbart omgivningens reaktioner på individens agerande, även historia 

och samhällsstrukturer spelar in här, till exempel social klass eller kön (Cooley, 1902, s. 149–

153). Det är genom spegeljaget som man förstår vilka förutsättningar man har i samhället. 

Denna process beskrivs av många socialpsykologer, eftersom det är en grundläggande 

kunskap för att kunna interagera med andra och fungera i samhället. Berger och Luckmann 

beskriver att man lär sig dessa förutsättningar, normer och sociala regler genom 

socialiseringen (Berger & Luckmann 1967, 133–135). Detta är en process som börjar i 

barndomen där barnet lär sig allt detta från sin förälder eller vårdgivare, och lever kvar i 

individen som det som dem beskriver som den generaliserade andre. Detta är väldigt likt 

Cooleys spegeljag, men Berger och Luckmann beskriver detta snarare som en inre 

uppfattning om samhället som inte kräver så mycket tolkning som Cooleys spegeljag.  

Men självklart är det orimligt att förvänta sig att alla normer kommer att följas vid 

alla tillfällen, någon som beskriver vad som sker när normer och förväntningar bryts är 

Goffman. Han beskriver att i interaktionen med en ny person kommer man att bilda sig en 

uppfattning av denna persons sociala identitet (1963, s. 12). Denna sociala identitet har då 

formats genom socialiseringen och med hjälp av spegeljaget. Han lyfter att i denna 

interaktion reduceras hela identiteten till det som framgår av hennes sociala identitet, den 

sociala identiteten är alltså inte representativ för hela identiteten utan innefattar bara det 

individen väljer att visa av sig själv, eller det hon inte kan dölja. Om omgivningen identifierar 

en icke-önskvärd egenskap hos henne blir hon stigmatiserad, där Goffman skiljer på olika 

stigmatiserande egenskaper; misskrediterande och misskreditabla (1963, s. 13). Den först 
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nämnda är egenskaper individen inte kan dölja, alltså något som är uppenbart och synligt i 

även den första sociala interaktionen. Den senare är något som individen kan dölja, men när 

egenskapen kommer fram i interaktionen blir hon stigmatiserad. Den stigmatiserade 

individen känner sig ifrågasatt av omgivningen och kan tolka även små handlingar som 

stigmatisering, speciellt om hon lever med en misskreditabel egenskap (1963, s. 23). 

Goffman menar att det finns olika kategorier inom de misskrediterande och misskreditabla 

egenskaperna, det kan handla om allt från rent fysiska avvikanden som en funktionsvariation 

till fläckar på den moraliska karaktären. Han förklarar också att det finns andra egenskaper 

eller attribut som kan fungera som stigmasymboler, något som fungerar som ett tecken på 

innehav av stigmatiserande egenskaper (Goffman 1963, s. 52–53).  

Dock finns det även situationer där en individ blir stigmatiserad utan så uppenbar 

anledning som de Goffman beskriver. Becker beskriver att när man pratar om de avvikande 

eller stigmatiserade pratar man oftast om personer som begått ett brott mot en gemensam 

regel, precis som det Goffman pratar om (2006, s. 22–23). Denna regel kan vara allt från en 

norm eller förväntning till en lag, men det som utgör själva brottet är omgivningens reaktion 

på handlingen. Givet att det är omgivningens reaktion som markerar brottet måste man utgå 

från att det även finns situationer där en reaktion skapas på grund av en förutfattad mening, 

alltså en ogrundad reaktion. Även att i vissa sammanhang kan en handling betraktas som ett 

regelbrott medan i andra sammanhang kan samma handling betraktas som oproblematisk. 

Becker förklarar att i situationer där reaktionen skapas utan reaktion sker etikettering, eller 

stämpling. Alltså att när omgivningen tolkar individen läser de in stigmatiserande egenskaper 

eller handlingar som inte egentligen finns, på grund av den historia och samhälleliga kontext 

som ingår i spegeljaget och den generaliserade andre.  

 

3.3. Sammanfattning.  

Givet dessa teorier förstår vi att individen tolkar sin omgivning genom det hon lärt sig 

under socialiseringen, samt under livets gång fortsätter att tolka omgivningen genom 

spegeljaget och den generaliserade andre (Cooley 1902; Berger och Luckmann 1967). För 

multikulturella individer innebär detta att man tolkar sitt kulturellt betingade beteende med 

samhällets perspektiv på sin kultur, vilket i Sverige innebär en negativ betoning (Kamali 

1999; Mattson, 2005, kapitel 6). På grund av denna negativa betoning fungerar den 

multikulturella identiteten som en stigmatiserande egenskap, och beroende på kontext kan 

den fungera som både misskrediterande och misskreditabel (Goffman 1963). Vidare kan den 
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multikulturella identiteten också leda till stämpling, då endast individens utseende kan leda 

till att hon tillskrivs stigmatiserande egenskaper (Becker 2006).  

Eftersom själva identitetsskapandet sker genom både en social och en narrativ process 

leder denna stigmatisering till problem i identitetsskapandeprocessen (Eriksson & Frisén, 

2020, kapitel 2; Johansson, 2020, kapitel 3). En svensk multikulturell individ upplever 

stigmatisering kring sin kulturella identitet i den sociala identitetsskapandeprocessen, vilket 

onekligen spelar in i hur hennes narrativa identitetsskapandeprocess ser ut; individens 

upplevda stigma påverkar hur hon ser på sig själv.   
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4.  Metod.  

I detta kapitel presenteras hur studien genomförts. Kapitlet inleds med en redogörelse 

för hur materialet samlats in, hur informanterna valts ut, ett avsnitt om hur 

datainsamlingstillfällena har sett ut samt ett avsnitt om hur datan har analyserats. Kapitlet 

avslutas med två avsnitt kring de etiska övervägandena i studien, samt ett reflekterande 

avsnitt kring de beslut som fattats under studiens gång.  

 

4.1. Ansats.  

Syftet med denna är att undersöka hur konstruktionen av multikulturella identiteter ser 

ut i det svenska samhället idag, vilket innebär att jag måste få tillgång till informanternas 

tankar, reflektioner och känslor gällande ämnet. En lämplig metod för detta är 

semistrukturerade intervjuer (Alvehus 2013, s. 80). Denna metod ger informanten möjlighet 

att styra innehållet i intervjun lite mer, då öppna frågor ställs. Detta förhindrar också att 

informanten känner sig tvingad att dela med sig information hon inte är bekväm att prata om. 

Mina intervjuer ämnar ha en fenomenologisk ansats, då syftet är att komma åt informantens 

livsvärld, det som fenomenologin är utformat till (Dahlberg & Dahlberg, 2008). I 

fenomenologisk forskning ämnar man finna mönster och strukturer i individers erfarenheter 

av ett fenomen, i detta fall är fenomenet identitetsskapandet. Man bör som forskare betrakta 

forskningsobjektet som ett fenomen, vilket innebär en bredare syn på objektet än man kan ha 

i till exempel kvantitativ forskning. Jag ämnar inte undersöka i vilken utsträckning det 

svenska samhällets syn på multikulturella individer påverkar dem, utan på vilket sätt det 

påverkar dem och hur de hanterar detta. För att få tillgång till denna information, och därmed 

kunna besvara mina frågeställningar lämpar sig kvalitativa, fenomenologiska intervjuer bäst.  

 

4.2. Urval.  

För att bäst kunna besvara mina frågeställningar har en kombination av strategiskt- 

och bekvämlighetsurval tillämpats. Strategiskt urval innebär att välja informanter från en 

grupp som bäst anses kunna besvara frågeställningarna, vilket i detta fall är multikulturella 

ungdomar uppvuxna i Sverige (Borg & Westerlund 2012, s. 25–26). På grund av den rådande 

pandemin har jag haft begränsad möjlighet att annonsera mitt arbete på anslagstavlor, och har 

därför valt att intervjua personer jag funnit genom bekanta, alltså ett bekvämlighetsurval 
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(Borg & Westerlund 2012, s. 26). Jag menar att eftersom mina informanter vet vem jag är 

sedan innan ger detta mig en automatisk tillit, vilket ger mig en fördel i undersökningen av 

deras livsvärld.  

I undersökningen är jag enbart intresserade av multikulturella individer som inte 

enbart betraktar sig själva som svenskar för att kunna kristallisera kombinationen av 

kulturella identiteter. Vidare är jag enbart intresserad av att undersöka ungdomar eftersom 

identitetsskapandet är något som sker i ungdomsåren, därför menar jag att dessa individer har 

bättre förutsättning att belysa mina frågeställningar (Hwang, 2020, kapitel 1). Frågan ”vem är 

jag?” är fortfarande central för dessa individer. Med detta menar jag inte att identiteten är 

något som blir statiskt med åren, jag är medveten om att identiteten är något dynamiskt, men 

att för många blir identiteten något mer stabilt över tid. Därför menar jag att det hade varit 

intressant att undersöka mer utvecklade identiteter också, men att det finns en större risk att 

dessa individer inte kommer belysa frågeställningarna på samma sätt som ungdomar kan 

eftersom identitetsskapandet inte ligger dem lika nära till hands. Med detta som bakgrund har 

jag avgränsat mina informanter till att vara mellan 18 och 25 år.  

När det gäller antalet intervjuer finns det ett tak för när intervjuerna blir för många för 

att göra en genomgående, djup analys på materialet (Becker 2008, s. 78–79). Därför har jag 

valt att genomföra 7 intervjuer, då jag menar att detta ger mig en stabil grund för att besvara 

mina frågeställningar. Vidare har jag försökt att få till en bred spridning av olika kulturer hos 

mina informanter, dessvärre har jag inte fått till ett världsrepresentativt urval men tillräcklig 

spridning för att få ett intressant resultat. Alla informanter har i studien tilldelats alias för att 

anonymiseras och skydda deras identitet. De informanter som har deltagit i min undersökning 

är följande:  

- Laura, en 23 åring kvinna med bakgrund från Finland och Chile.  

- Mateo, en 21 åring man med bakgrund från Brasilien.  

- Maria, en 18 åring kvinna med bakgrund från Turkiet, identifierar sig som syrian. 

- Navid, en 24 åring man med bakgrund från Afghanistan och Iran.  

- Awira, en 18 åring kvinna med bakgrund från Turkiet, identifierar sig som kurd. 

- Martha, en 18 åring kvinna med bakgrund från Syrien, identifierar sig som syrian.  

- Santiago, en 25 åring man med bakgrund från Colombia.  
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4.3. Tillvägagångssätt.  

Efter att jag funnit mina 7 informanter började jag med att skicka ut ett 

informationsbrev till dem. Detta informationsbrev beskriver vad uppsatsen kommer beröra, 

hur deras data kommer hanteras, samt att de har rätt att avbryta eller avboka intervjun utan 

konsekvenser, se bilaga 1. I samband med utskicket av informationsbrevet bokas ett 

intervjutillfälle. På grund av den rådande pandemin genomfördes intervjuerna via Zoom där 

informanten ombads ha sin kamera på, detta för att jag ska lättare ska kunna avgöra hur 

frågan upplevs av informanten. Som tidigare nämnt genomfördes intervjuerna som 

semistrukturerade, med utgångspunkt i en intervjuguide, se bilaga 2. Det semistrukturerade 

tillvägagångssättet valdes för att jag skulle ha större möjlighet att få en helhetsbild av 

informantens livsvärld, det är inte säkert att de frågor jag skrivit i min intervjuguide kommer 

fånga alla individens upplevelser. Jag ville alltså ha möjlighet att spinna vidare på upplevelser 

som informanten delade med sig av, eller hoppa över frågor som informanten besvarat i 

tidigare frågor. Intervjun är uppdelad i fyra delar; bakgrundsfrågor, frågor om den egna 

identiteten, frågor om strukturell rasism i det svenska samhället, och slutligen frågor om 

upplevelser och reflektioner kring rasism. Med dessa frågor ämnade jag fånga en helhetsbild 

av både hur individen upplever det svenska samhället med avseendet på kulturella identiteter, 

samt hur individen upplever och förhåller sig till svenskheten. Med informantens samtycke 

har intervjun spelats in, och transkriberats i sin helhet. Detta för att ge en lättare tillgång till 

materialet, utan att behöva lyssna igenom alla intervjuer. Det är utifrån dessa transkriberingar 

som analysen sedan har skett.   

 

4.4. Analys.  

För att analysera det transkriberade materialet kommer jag att använda mig av 

Interpretative Phenomenological Analysis, eller IPA (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Detta 

innebär att analysen genomförs stegvis, där första steget är att förstå och sätta sig in i 

informantens kontext för att kunna tolka materialet från det perspektiv det kommer ifrån. De 

följande stegen varierar beroende på materialet och forskaren, men innebär kortfattat att gå 

igenom materialet ett flertal gånger för att finna intressanta uttalanden och mönster i 

materialet. Härifrån finner man utifrån de identifierade mönstren övergripande teman. Denna 

process upprepas för varje transkriberad intervju, där de övergripande temana används för att 

dra slutsatser.  
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Min analys började direkt efter intervjutillfället, jag skrev ned mina tankar och 

reflektioner kring det som hade sagts, reaktioner på vissa frågor, om informanterna verkade 

nervösa under intervjun och liknande. Efter detta transkriberade jag intervjuerna i sin helhet, 

även här skrev jag upp mina tankar kring materialet. Efter detta färgkodade jag intervjuerna 

för att finna de mest övergripande temana, och även vart informanterna skiljer sig samt vad 

det kan bero på. Därefter färgkodade jag intervjuerna igen för att koppla materialet till min 

teoretiska referensram samt den tidigare forskningen. Jag har kodat alla uttalanden min 

informant gjort under intervjun, men jag kommer inte att presentera alla koder då de icke-

nämnda koderna oväsentliga. De väsentliga koderna jag funnit under min analysprocess är 

följande:  

- Mellanförskapet: informanten beskriver att känna sig utanför båda kulturella 

grupperna.  

- Svenskhet som mål: informanten beskriver att tillhörande till den svenska identiteten 

är ett val som man aktivt måste göra, och även ett val som de själva gjort.  

- Kombinerad identitet: informanten beskriver en acceptans av båda delarna av sin 

identitet.  

- Exotifiering: informanten beskriver avvikandet från svenskheten på ett helt positivt 

sätt.  

- Språket som exkluderingsfaktor: informanten beskriver att sättet hen talar svenska på 

fungerar som ett sätt att låsa ute henom från svenskheten.  

- Prestationsförväntningar: informanten beskriver att hen upplever att det finns olika 

förväntningar på hur en multikulturell individ ska prestera och hur en svensk individ 

ska prestera.  

 

 

4.5. Tillförlitlighet.  

Jag har i min undersökning strävat efter att vara systematisk och noggrann, för att 

kunna besvara mina frågeställningar så bra som möjligt. För att värdera kvaliteten i min 

studie måste man se till begrepp som tillförlitlighet och äkthet, då jag genomfört en kvalitativ 

studie (Bryman 2008, s. 351). Tillförlitligheten rör det som i kvantitativ forskning kallas 

validitet, alltså om man undersöker det man ämnar undersöka (Bryman 2008, s. 354). 

Eftersom min studie är genomförd i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) krav kan jag 

säkerställa att min studie är genomförd på rätt sätt. Vidare har jag skrivit mina intervjufrågor 
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med avsikt att undersöka en specifik aspekt av uppväxten, identiteten och synen på det 

svenska samhället, vilket också är något jag haft i åtanke under intervjuernas gång. Jag har 

sett till att omformulera frågorna eller ställa följdfrågor för att belysa denna specifika aspekt 

om detta inte görs tydligt med frågorna i intervjuguiden. Eftersom jag vill undersöka mina 

informanters livsvärld är kvalitativa intervjuer den bäst lämpade metoden, då detta ger 

tillgång till den subjektiva skildring som krävs för att förstå detta. Därför har min 

undersökning hög tillförlitlighet (Bryman 2008, s. 354–355).  

Gällande äkthet kan jag styrka att min undersökning är representativ för de kulturella 

grupper jag har undersökt, dock kan jag inte säga att den är generaliserbar för alla kulturella 

grupper i Sverige eftersom jag inte lyckats få med en informant från alla kulturer. Detta hade 

inte heller varit rimligt, då detta endast är en kandidatuppsats krävs vissa avgränsningar 

(Bryman 2008, s. 356–357). Men eftersom jag gett en rättvis bild av mina respondenters 

livsvärld utifrån vad de delat med sig under intervjutillfället, menar jag att jag kan styrka 

äktheten i min undersökning i största möjliga mån.  

 

4.6. Etiska överväganden.  

De etiska övervägandena har varit genomsyrat mitt arbete och jag har utgått från 

Vetenskapsrådets forskningskrav. Detta inkluderar att jag som forskare inte ska utsätta mina 

informanter för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 

2017). Vidare för att skydda informanten har jag följt forskningsetiska principer som 

inkluderar nyttjande-, samtyckes-, informations- och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). För att uppfylla dessa krav har informanten informerats om sin rätt 

att avbryta intervjun både genom informationsbrevet som skickades i samband med 

bokningen av intervjun, samt i början av intervjun, se bilaga 1 och 2. Alla informanter har 

varit minst 18 år och har därför kunnat ge eget samtycke för deltagandet i studien, vilket de 

alla har gjort både innan och under intervjun, för både deltagande och inspelning av intervjun. 

I början av intervjun har jag informerat informanten om att inte dela information de inte är 

bekväma att prata om, att de har möjlighet att hoppa över frågor om de önskar, samt att de när 

som helst kan avbryta intervjun, vilket även står i informationsbrevet, se bilaga 1 och 2. Alla 

inspelningar och transkriberingar finns enbart på min hårddisk och har inte publicerats i 

molntjänster, så att endast jag har tillgång till materialet. Informanterna har fått information 

om hur materialet kommer att publiceras och till vilket syfte, samt att de kommer bli 

tilldelade alias så att de inte kan identifieras i uppsatsen.  
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4.7. Reflektioner.  

Det är viktigt att som forskare reflektera över sin roll under intervjutillfället. Jag ser 

det som en fördel att jag som ung kvinna intervjuat andra unga personer, då detta ger en 

grundläggande tillit i att jag kommer att förstå deras upplevelser då vi växt upp under samma 

tid. Fortsättningsvis ser jag det som en fördel att jag själv är en multikulturell ungdom, det är 

lättare att dela med sig av upplevelser till någon som har förståelse för vad man har gått 

igenom, då man delar upplevelser. Jag har vid vissa intervjuer valt att dela med mig av egna 

erfarenheter, eller uttryckt att jag kan relatera till informantens upplevelser för att bygga tillit 

till de informanterna som verkade sakna tilltro till min multikulturella identitet. Detta gjorde 

att informanten kände att detta var ett tryggt rum, och vågade öppna upp sig mer om egna 

erfarenheter. Givetvis finns både för- och nackdelar med detta, eventuellt hade det också 

kunnat leda till att de inte vill dela med sig så mycket eftersom vi har så liten kontaktyta. Men 

i detta fall gynnade det undersökningen, då de flesta informanter vet min bakgrund, vilket gör 

att detta blir ett relativt öppet diskussionsämne då det är många upplevelser vi delar.  

Jag ser det som en nackdel att mina intervjuer ägde rum över Zoom, då detta gjorde 

att jag inte lika lätt kunde uppfatta mina respondenters reaktioner eftersom största delen av 

deras kroppsspråk var dolt för mig. Jag bad mina respondenter ha kameran på för att försöka 

minska effekten av detta. Men jag ser även att det kan vara en fördel; informanten befinner 

sig på en trygg plats, i sitt hem, vilket ger dem en möjlighet att känna en annan säkerhet än 

om vi hade mötts på en neutral plats så som i universitetsbyggnader. Jag menar att detta 

eventuellt lett till att de känner att de vågar dela med sig mer personliga erfarenheter, som de 

kanske inte hade känt sig bekväma att diskutera på en mer neutral plats.  

 Detta är en väldigt subjektivt fokuserad intervju, vilket jag menar är en styrka för mitt 

syfte. Eftersom jag är intresserad av att undersöka förhållningssätt är subjektiviteten av stor 

vikt, hur individerna personligen har hanterat mellanförskap eller diskriminering är talande 

för vilka möjligheter de känner att de har i det svenska samhället, vilken plats de har 

möjlighet att ta. Fortsättningsvis ger denna subjektivitet mig en inblick i hur informanternas 

identitetsskapande har sett ut, och hur det har påverkats av deras omgivning. Det ger mig 

alltså möjlighet att se både attityden från individen till samhället och från samhället mot 

individen.   
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5.  Resultat och analys.  

För uppsatsen har sju personer intervjuats; Laura, Mateo, Maria, Navid, Awira, 

Martha och Santiago. Nedan presenteras resultatet från intervjuerna. Kapitlet är tematiserat 

uppdelat utifrån de koder jag funnit under analysen av mitt material. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet, samt hur det kan kopplas till den teoretiska referensramen.  

 

5.1. Mellanförskapet.  

Maria är en 18-åring tjej som är uppväxt i en väldigt vit förort i Stockholm. Hon 

beskriver att i sina grundskolor är det de elever med ursprung från mellanöstern som blivit 

mest retade, hon har alltid känt sig som en representant för sin kultur där hon har känt ett 

ansvar att förklara sin kultur och religion för andra för att minska deras oförståelse och 

fördomar.  

”Jag ser hur skadligt det kan vara om dem här personerna fortsätter att gå runt med 

den här oförståelsen, med dem här fördomarna, det blir också för mig, för min del för 

att jag inte står ut med att dem ska kolla på mig som den konstiga för att dem inte 

förstår, så därför känner jag en slags skyldighet att förklara.” (Maria) 

På grund av denna process har hon känt ett behov av att behöva minska sitt kulturella 

uttryck för att inte göra folk obekväma, vilket också förlängs till att hon känner ett större 

behov av att anpassa sig till det svenska sättet.  

”Jag började väldigt tidigt sträva mig ifrån min kultur och typ se på den på ett lite 

negativt sätt och skämmas lite över den … och sen när man kommer upp i en annan 

ålder typ nu när jag är 18 år så ser man hur långt man har stävat sig ifrån det man 

brukade vara och det känns som att jag har förlorat ganska mycket i det för att det 

verkligen handlade om det här vad man ville offra upp typ.” (Maria) 

Hon beskriver att hon inte skäms över sin kultur, men ser att det är något som bättre 

praktiseras i privata sfärer. I sig själv känner Maria ingen skam över varken sin syrianska 

identitet eller sin svenska, men i sociala kontext värderar hon vilken identitet som bör 

framhävas för att få minst stigmatisering. Här kan vi förstå att Maria betraktar sin syrianska 

tillhörighet som en misskreditabel stigmaegenskap, något hon måste dölja för att inte bli 

stigmatiserad (Goffman 1963, s. 51). Vi kan också se att Marias narrativa identitetsskapande 

har lett till en stabil kulturell identitet i sig själv, hon skäms inte över att vara syrian, utan det 

är först i sociala sammanhang som hon känner att det blir jobbigt, alltså har problem uppstått 
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det sociala identitetsskapandet (Eriksson & Frisén, 2020, kapitel 2; Johansson, 2020, kapitel 

3). 

Vidare beskriver Maria att hon känner sig mer rustad för att leva i det svenska 

samhället för att hon har växt upp i denna vita kontext eftersom detta har gett henne 

redskapen att anpassa sig till svenskheten, hon har lärt sig att hantera och dölja sitt stigma. 

Hon ställer detta i kontrast till sina kusiner som har växt upp i Fittja, en mer multikulturell 

förort i Stockholm.  

”Jag [tyckte] synd om mina kusiner som växte upp i Botkyrka med massa andra 

syrianer, och tänkte liksom ni kommer ha det så svårt i livet, ni kommer behöva 

anpassa er så mycket mer än mig, jag har det så bra som kan växa upp på det här 

sättet och kan lära mig dem här grejerna från en tidig ålder” (Maria)  

Hon menar att hennes kusiner inte har det som krävs för att anpassa sig till 

svenskheten eftersom de aldrig har behövt göra detta, och menar att detta kommer missgynna 

dem i arbetslivet. Hon beskriver att när hon umgås med denna del av sin familj känner hon 

sig mer svensk än syrian. Hos Maria kan vi se en tydlig splitting, hon känner sig som både 

svensk och syrian, men känner också att hennes syrianska identitet inte alltid är accepterad, 

och därför måste hon dölja en del av sig själv i många sammanhang.  

En annat typ av mellanförskap finner vi hos Mateo. Han är 21 år och uppväxt i 

Gnesta, också ett väldigt vitt samhälle, samt i Farsta. Under sin tid i Gnesta beskriver han att 

han känt sig utanför men kan inte riktigt sätta fingret på varför.  

”Asså i Gnesta var det mycket …  [Jag] kände mig lite uttryckt från gruppen och 

killarna i klassen och sånt. Ehm, men jag har inte så jättestarka minnen av just varför 

det var så, men jag kommer bara ihåg att jag inte tyckte om det speciellt mycket.” 

(Mateo) 

Han beskriver att han blivit kallad svartskalle och blatte av dels klasskamrater och 

personer på gatan, men att han inte förstått förrän senare i livet att detta var menat som 

förolämpning. Han har alltså upplevt sin tillhörighet som ett misskrediterande stigma, något 

han inte kan dölja för omgivningen (Goffman 1963, s. 50). Under denna tid av sin uppväxt 

beskriver han en vilja att vara svensk, att han lärt sig prata på ett väldigt korrekt sätt för att 

uppnå detta. När han senare flyttade till Farsta upplevde Mateo ett annat utanförskap; istället 

för att vara för icke-svensk som han tidigare varit i Gnesta var han för svensk.  

”Det var mycket vanligare att folk, asså mina klasskamrater hade mer brytning … då 

var det att jag kände mig mer utanför för att jag pratade så korrekt svenska liksom 

inom citationstecken … och när jag var liten så var jag såhär, jag ville nästan ändra 

min svenska för att passa in.” (Mateo)  
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Han märkte att hans klasskamrater pratade en annan typ av svenska, ingen hade ett 

svenskt namn som han själv, och ingen kallade sig själv för svensk. Dessa erfarenheter har 

lett till att Mateo varken känner igen sig i svenskheten eller utanförskapsidentiteten som de 

andra på hans Stockholmsskola delade, för att i båda sammanhangen var han utanför.  

”Jag känner inte att jag skulle vilja använda liksom ord som typ svensk eller brasilian 

eller, eller invandare eller det eller det för det känns som att, att det känns som att 

man låser in sig på olika kategorier, och det känns konstigt liksom. Jag kommer 

aldrig vara svensk nog för vissa svenskar, jag kommer aldrig vara brasiliansk nog för 

vissa brasilianer, jag kommer inte vara tillräckligt invandrare för vissa.” (Mateo)  

Här ser vi att både hans narrativa och sociala identitetsskapande har störts, varken i 

sig själv eller i sociala sammanhang upplever Mateo att han har en stabil identitet (Eriksson 

& Frisén, 2020, kapitel 2; Johansson, 2020, kapitel 3). Det finns tydliga skillnader mellan 

Marias och Mateos upplevelser, men även likheter; de känner sig inte riktigt hemma 

någonstans, de är varken eller. Men medan Maria har valt att acceptera båda sidorna av sig 

själv och växla mellan dem i olika kontext har Mateo valt att ignorera båda sidorna.  

Ytterligare en typ av mellanförskap uttrycks av Awira, en 18 årig tjej från Botkyrka. 

Hon beskriver att hon har levt hela sitt liv i Botkyrka, och känner sig som allra mest trygg där 

oavsett vilken tid på dygnet det är. När hon fick frågan om hon tror att svenskhet är något 

man kan bli beskriver hon att hon tycker att svenskhet är något man föds till, eftersom hon 

menar att det inte spelar någon roll hur mycket du försöker smälta in i det svenska samhället 

om du inte ser svensk ut.  

”Asså jag tror det är något man föds till, asså bli och bli, hur mycket än du kämpar 

med att smälta in i det här samhället som en svensk, trots att du är född, det spelar 

ingen roll om du är född här eller inte, du kommer fortfarande inte vara den här 

typiska svenska tjejen i mitt fall. För att jag är ju trots allt en invandrare, asså mina 

föräldrar är ju invandrare, jag pratar ju ändå kurdiska, och jag ser inte ut som den här 

svenska tjejen skulle se ut.” (Awira)  

Hon menar alltså att om man inte är blond och blåögd spelar det ingen roll hur mycket 

man försöker anpassa sig, du kommer aldrig bli accepterad som svensk. Hon beskriver här att 

utseendet förstör för framträdandet som svensk, det fungerar som en misskrediterande 

egenskap, något som inte kan döljas för omgivningen och i detta fall leder till att inte bli 

accepterad som svensk (Goffman 1963, s. 50). Men detta innebär inte att man ska försöka 

sluta anpassa sig, anpassningen är fortfarande en viktig aspekt för överlevnad i det svenska 

samhället, men att man inte ska förvänta sig att bli svensk på grund av denna anpassning. 

Istället väljer Awira att kalla sig och identifiera sig som kurd. Hon beskriver även en situation 
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som inträffat på hennes arbetsplats, där hon och en annan kollega har förmedlat samma 

information, men Awira har upplevts som otrevlig medan den andra kollegan upplevts som 

trevlig och respektfull, en skillnad som hon själv menar är på grund av hennes identitet.  

”Sen satt hon och peakade mig i en halvtimme i personalrummet såhära … Asså det 

kändes som att hon mötte [den andra kollegan] på ett annat sätt och mig på såhära 

nedvärderande sätt.” (Awira) 

Här kan vi alltså se att Awiras narrativa identitetsskapande har gjort att hon har en 

stabil identitet, men eftersom hennes svenskhet inte har accepterats i den sociala 

identitetsskapandeprocessen har hon helt valt bort svenskheten (Eriksson & Frisén, 2020, 

kapitel 2; Johansson, 2020, kapitel 3). Samtidigt som Awira uttrycker ett motstånd från 

svenskheten uttrycker hon också ett avståndstagande från den kurdiska kulturen, trots att 

hennes mamma firar muslimska högtider så som Eid väljer Awira att inte delta. Hon umgås 

istället med vänner som också är från mellanöstern och uppväxta i multikulturella 

förortsområden. Till skillnad från Mateos och Marias hantering av mellanförskapet väljer 

Awira att identifiera sig med en utanförskapsidentitet, där hon upplever att hon får vara sig 

själv.  

 

5.2. Svenskhet som mål.  

Navid är 24 år och kom till Sverige som 15-åring. Han har bott i både Afghanistan 

och Iran innan han flyttade till Sverige, och beskriver sin identitetsskapande process som 

väldigt svartvit. Under sin tid i Iran fick han aldrig bli iranier, han blev stämplad som afghan 

och på grund av detta blev utsatt för mycket rasism och diskriminering från både den iranska 

staten och det iranska folket.  

”Iran är lite annorlunda för här kan du bli svensk efter några år, men där är du alltid 

invandrare, du blir inte ens accepterad som medborgare där och det är liksom 

accepterat av alla, av politiker av alla i samhället i princip alla vet om det.” (Navid)  

Han beskriver en tacksamhet kring att få bo i Sverige då han fått tillgång till saker han 

aldrig fick i Iran, till exempel skolgång, vilket betraktas som en rättighet snarare än tillgång 

av Sverige och det svenska folket. Han beskriver att när han lärde sig svenska fanns det en 

gemenskap i klassen, alla var där med samma förutsättningar och med samma mål, något som 

var väldigt nytt för honom. Han beskriver en oro inför att börja på gymnasiet, då han inte 

kunde alla sociala koder och var rädd att bli utsatt för samma behandling han upplevt i Iran. 
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”För mig var det liksom när jag flyttade hit så trodde jag att det skulle vara samma 

här också, men ja ett nytt land, nya liksom nya främlingsfientligheter eller vad det 

kunde vara, så jag var lite på min vakt i början.” (Navid)  

Men istället blev han bemött med något annat, vid de flesta tillfällena kände han sig 

som en del av klassen, men många saker som dessa individer tog för givet var något som han 

inte hade. Han beskriver att hans klasskamrater pratade om sin familj, och frågade om hans 

familj utan förståelse för att hans familj inte bodde i Sverige och inte hade någon möjlighet 

att ta sig hit heller.  

”Asså, jag kände mig som en del av klassen vissa stunder, sen hände liksom det ofta 

att jag inte kände mig som en del av klassen när det blev liksom att folk pratade om 

sina släktingar, såhär ja nu är det jul nu ska jag göra det här och det här, och jag hade 

inte släktingar här eller min familj här och då kände jag att jag inte är som dem, och 

då kände jag mig utanför, att liksom dem ska göra det här och det här men jag kan 

inte göra det för att min familj bor i Iran.” (Navid)  

Han beskriver tillfällen där andra elever frågat honom varför hans familj inte bara kan 

köpa en flygbiljett till Sverige, eller i alla fall en tågbiljett, och visade väldigt lite förståelse 

när han berättade att hans familj inte får visum. Detta gjorde att han slutade berätta om sin 

familj, och tog avstånd från de konversationerna där hans klasskamrater pratade om vad de 

hade gjort över loven. På grund av detta kände han också att han inte hade så mycket 

gemensamt med dessa individer, och att han inte kunde skapa en så djup relation med dem, 

eftersom deras erfarenheter skiljde sig så mycket.  

Men istället för att låta detta tynga honom valde Navid att se till alla de positiva 

möjligheterna han fått tillgång till, och är fast besluten att skapa det liv han vill ha och en del 

av detta innebar att lämna den afghanska och iranska identiteten bakom sig.  

”Asså det är klart att det påverkade mig inte negativt, men på ett sorgligt sätt liksom 

… och det är klart att då blir man lite mer nere liksom när man upplever sånna saker, 

men fortfarande jag liksom, jag hade som mål att plugga vidare och jag fortsatte med 

det, så det var huvudmålet för mig men dem här stunderna när jag inte kände mig som 

dem det var jobbiga stunder men det kunde användas som motivator, liksom dem här 

personerna har sin familj men jag kan ändå försöka själv, skapa det liv som jag vill 

ändå, och trots att det är svårt, men jag kommer jobba hårdare det spelar ingen roll. ” 

(Navid)  

Han beskriver att han inte har någon positiv koppling till någon av dessa identiteter, 

och ser ingen poäng med att hålla fast vid dem. Istället identifierar han sig som svensk, och 

beskriver att han ansträngt sig för att finna och lära sig det svenska beteendet. Liksom Maria 

betraktar Navid svenskheten som ett val, men han menar att det är ett val som man måste 
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göra som invandrare. Han beskriver att om du vill hålla fast vid din tidigare identitet trots att 

du bor i Sverige sviker du både ditt eget land och Sverige, då han menar att detta förvärrar de 

fördomar som svenskar har.  

”Liksom va fan har du glömt bort att du är turk liksom eller kurd, då blir det fel 

liksom, då växer man upp med det mindsettet att jag kan inte bli svensk för det skulle 

innebära att jag sviker mina föräldrar eller mitt hemland fast egentligen är det inte så. 

Om du vill vara kurd i Sverige så sviker du Kurdistan och Sverige, för att du bor här 

och du vill vara kurd men du är inte i Kurdistan, samtidigt som du är i Sverige men 

du vill inte vara svensk, vad är du då?” (Navid)  

Därför ser han det som ett ansvar att ha svenskheten som mål, både för sig själv och 

för samhället. Navid har alltså en mycket starkare narrativt identitetsskapande än socialt, 

förmodligen på grund av den rasism och diskriminering han utsatts för under sin tid i Iran, så 

väljer han att ignorera det avstånd han upplevt från det svenska samhället då han värderar sin 

egen uppfattning högre (Eriksson & Frisén, 2020, kapitel 2; Johansson, 2020, kapitel 3).  

 

5.3. Kombinerad identitet.  

 Martha är en 18-årig tjej som är uppväxt i Botkyrka. Hon beskriver samma trygghet 

som Awira gällande området, hon förklarar att hon känner att det inte finns några andra 

områden där hon tror att hon skulle passa in. Martha beskriver att hon har spelat fotboll i 

Rönninge, en vitare förort i Stockholm, där hon förklarar att hon inte blivit accepterad. 

”När jag spelade i andra laget så var det lite, asså vi var mycket för oss själva, jag vet 

inte det var, vi var ganska olika från dem andra för att det var inte samma jargong, det 

var inte samma ordval, vi var lite olika och man märkte det också vilket gjorde att vi 

sen valde att vara mer för oss själva.” (Martha)  

I detta fotbollslag var det hon och en till som inte var helsvenska, blonda tjejer. Dem 

höll sig för sig själva, eftersom resterande laget hade en tendens att markera deras skillnader 

genom att kommentera på att de pratade konstigt eller skratta åt dem.  

”Sättet vi pratade på var lite konstigt så vi pratade inte helst, för att då blev det bara 

att någon kanske skrattade eller någon la nån kommentar, men annars var det att vi 

inte hade saker gemensamt.” (Martha)  

Detta är något hon har tagit med sig, hon uttrycker en oro för att lämna sitt trygga 

område i Botkyrka nu när hon ska börja på universitetet till hösten, då hon inte vet vad hon 

ska förvänta sig. Likt Awira beskriver hon att hon vid flera tillfällen blir avvisad från 

svenskheten på grund av hur hon pratar, de slangorden hon använder, framförallt på sociala 



 

 

28 

medier. Här ser vi att förortssvenskan fungerar som en stigmasymbol, som visar på en 

misskreditabel egenskap hos talaren (Goffman 1963, s. 52–53). Men Martha beskriver också 

en trygghet i sin identitet, likt Maria. Hon känner sig trygg i att vara både svensk och syrian, 

även om hon föredrar att kalla sig syrian och uppskattar den kulturen mer.  

”Ja, jag tror att jag har mycket av min kultur, eller att jag uttrycker mycket eller visar 

vart jag kommer från, jag känner att jag både kan anpassa mig med min släkt och asså 

dem äldre samtidigt som jag kan vara svensk.” (Martha)  

I sig själv känner hon inget obehag kring den svenska identiteten, men känner att den 

inte blir accepterad av andra i hennes omgivning om hon inte är med andra som har en 

liknande bakgrund som hon själv. Tryggheten i sin identitet är kontextberoende, vilket åter 

tyder på ett starkare narrativt identitetsskapande än socialt identitetsskapande (Eriksson & 

Frisén, 2020, kapitel 2; Johansson, 2020, kapitel 3).  

 Santiago beskriver en annan trygghet i sin identitet. Han är 25 år och uppväxt i Märsta 

utanför Stockholm. Han beskriver att han aldrig har känt något obehag kring sin svenska sida, 

mest för att han inte identifierar sig så starkt med den. Han beskriver sig själv som 

colombian, och bara colombian. 

”Jag vet vart jag kommer ifrån, jag känner mig som en colombian, ehm, jag har dem 

värmen när jag träffar folk, jag vill att alla ska känna sig sedda och hörda på sitt sätt 

och inkluderade i alla sammanhang som dem är i, i liksom umgås, mat allt som har 

med colombiansk kultur att göra.” (Santiago) 

Likt Navid beskriver han ett ansvar att inte avvisa svenskheten då detta förvärrar 

svenskars fördomar till multikulturella individer, och vill inte kännas vid att han blivit 

avvisad från svenskheten. Dock är det väldigt svårt att tyda Santiagos upplevelser, då han tar 

starkt avstånd från att ha skämts över sin kultur trots att han även beskriver att han under sin 

uppväxt varit obekväm med att visa upp den offentligt. 

”När man är liten så tycker man att allt, man är lite blyg av sig allmänt, det är såhär 

åh ska ni göra det här framför alla liksom? Grannarna kollar. Men sen när man växer 

upp så inser man att det är något viktigt för oss, och nu tycker jag om det mer och 

mer för varje år som går, så att då har det varit.” (Santiago) 

Idag vill han inte kännas vid denna skam, utan känner bara stolthet över sin kultur och 

sin härkomst. Även när han får höra historier om andra som känt skam över sin identitet 

beskriver han att det är skammen i sig man bör skämmas över, inte sin bakgrund. Santiago 

menar alltså att det är viktigare att ha stolthet över sin bakgrund och visa upp den för 

allmänheten för att minska fördomar hos omgivningen. Han beskriver alltså både ett starkt 
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narrativt och socialt identitetsskapande, men den sociala kontext han skapat sin identitet till 

verkar inte vara det svenska samhället, utan den colombianska samhörigheten som han 

upplever hemma med sin familj och syskon (Eriksson & Frisén, 2020, kapitel 2; Johansson, 

2020, kapitel 3).  

 Både Santiago och Martha beskriver en trygghet i sin identitet, de vet vilka de är, men 

de hanterar ifrågasättandet från omgivningen på väldigt olika sätt; Martha genom att 

reflektera över sig själv, och Santiago genom att ignorera och inte ta till sig ifrågasättandet.  

 

5.4. Exotifiering. 

 Laura är 23 år och uppväxt i ett vitt villaområde i Huddinge. Hon beskriver också en 

trygghet i sin identitet, hon är chilenare. Hennes mamma är från Chile och hennes pappa är 

från Finland, men hon beskriver en starkare identifikation med sin chilenska sida än hon gör 

med sin finska sida.  

”Jag har ju påbrå från Chile, och jag har ju egenskaper jag ärvt från min mamma och 

från min mormor, som skulle kunna anses vara stereotypiskt chilenskt. Och lika så 

med min far, jag har ju egenskaper jag har ärvt från honom som stereotypiskt skulle 

kunna identifieras som typiskt finskt. Och jag har varit jättemånga gånger i Finland, 

säkert 15 gånger, och jag har aldrig varit i Chile, men jag kan fortfarande identifiera 

mig som chilenare mer än som finsk … Så att i kombination med hur andra ser mig 

och sen hur jag ser mig själv så tror jag att det är enklare att identifiera mig som 

svensk med chilenskt påbrå.” (Laura) 

Hon beskriver att hon tror att det snarare finns en nordisk identitet än en rent svensk 

eller finsk identitet, och därför känner hon inget behov av att häva sin finska sida på samma 

sätt som hon hävdar sin chilenska. Laura beskriver erfarenheter som ingen av de andra 

informanterna gör; under sin uppväxt har hon blivit utpekad likt Mateo av de andra i hennes 

omgivning, men inte på ett negativt sätt på det sättet som Mateo beskriver. Istället har det 

varit exotiskt och spännande att hon har varit latina, det har varit något roligt att berätta för 

folk.  

”Asså det var en, exotifiering över det och då tyckte folk att det var kul och ville 

påpeka det på de sättet. Så på det sättet utpekad, vilket kan vara negativt för att jag 

själv inte kände att jag behövde berätta det, men det var mer en exotifiering som jag 

inte förstod skulle kunna vara problematisk förrän senare typ. Asså där och då var det 

ju lite kul.” (Laura) 

Hennes svenskhet har inte heller blivit ifrågasatt i dessa sammanhang. Detta har lett 

till att de chilenska traditioner och beteenden hon har är något hon vill framhäva, något som 
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gör henne speciell. Detta kan kopplas till ett tema som beskrivs i alla intervjuer; det finns en 

rangordning av icke-svenska identiteter i Sverige. Personer från mellanöstern upplever 

starkare stigmatisering med mer negativa fördomar än personer från Sydamerika.  

”Så det är mycket, ja men jag tror flyktingkrisen sabbade det för människor i huvudet 

liksom, att dem inte kunde sortera ut rätt saker. Det blev mycket rädsla som gjorde att 

folk skapade strukturell rasism mot araber och folk från öst.” (Laura) 

”Ta mellanöstern, om du frågar en rasist ”vad tycker du om mellanöstern?” då 

kommer dem säga bomber, självmordsbombare och krig. Frågar du en svensk person 

om till exempel där vi kommer ifrån, Sydamerika, det är inte det första han får upp, 

han kanske får upp droger, kokain, men sen får han upp, ja men, vackra människor, 

fint land, så ja det spelar roll, det skulle jag säga, för att det är liksom betingat på 

olika sätt.” (Santiago) 

”Jag tror att om man är muslim från mellanöstern så är det en helt annan stämpel än 

jag vet inte någon annan bakgrund, så jag tror att vart man kommer ifrån gör 

jättemycket för vad man tänker om personen.” (Martha)  

De informanter som har bakgrund från mellanöstern har sett denna skillnad på nära 

håll, och även de informanter som inte har bakgrund från mellanöstern känner av en skillnad i 

stigmatisering, de känner att de har tur att de är från Sydamerika för annars hade deras 

erfarenheter förmodligen varit mycket värre än det som de faktiskt har upplevt.  

 Vidare beskriver Laura att hon aldrig känt skam över sin identitet, hon bär den med 

stolthet på samma sätt som Santiago. Men något hon finner jobbigt är att andra känner ett 

behov av att veta vart hon kommer ifrån.  

”Men jag upplevde fortfarande att folk hade sånt himla behov av att veta vart man 

kom från. På det sättet kan man känna sig utpekad, men kanske inte på sättet som ”åh, 

där är hon” inte på det sättet utpekad … Men jag kände fortfarande att det var ett 

evigt tjat om vart man kom från.” (Laura) 

Hon beskriver att både i den väldigt vita kontexten i Huddinge, och även i sin 

multikulturella gymnasieskola fick hon ofta frågan vart hon kommer ifrån. Hon beskriver att 

hon inte tar illa upp, men att det är störande att behöva förklara familjens bakgrund gång på 

gång. Detta är något som de andra informanterna inte beskriver. Mateo beskriver att han ofta 

tar illa upp om han får frågan från en svensk person, men inte för att det är jobbigt att 

förklara, snarare för att han anser att det inte är deras ensak. 

”Oftast när det blir liksom, typ, blåögda svenskar som frågar så säger jag ”jag är från 

Stockholm”, eller kanske ”jag är uppvuxen i Gnesta” till och med, kanske, men om 

det är någon som man ser inte är helsvensk och dem ser det på mig också då oftast 

kan jag säga ”ja, men jag är halvbrasilian och halvsvensk” och det, det är konstigt för 
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det känns som att om en, om en såhär svensk liksom blond, blåögd svensk skulle 

liksom skulle fråga det skulle man nästan, skulle jag nästan ta illa upp lite, såhär ”vad 

menar du?” ”(Mateo) 

Denna avsaknad av emotionell reaktion på frågan visar att Laura har en stark trygg 

identitet, till skillnad från Mateo som inte identifierar sig med någon av sina kulturella 

identiteter. Lauras identitetsskapande är starkt narrativt och socialt, hon har både i sig själv 

och socialt varit öppen med båda sina identiteter, men har i sig själv valt att betona sin 

chilenska sida (Eriksson & Frisén, 2020, kapitel 2; Johansson, 2020, kapitel 3). 

 

5.5. Språket som exkluderingsfaktor. 

Navid och Laura menar att den viktigaste aspekten av svenskhet är att kunna språket, 

om man inte kan språket kan man inte kalla sig för svensk, vilket verkar vara en samhällelig 

uppfattning givet Marthas, Awiras och Mateos upplevelser som alla tre har upplevt 

stigmatisering på grund av vilken typ av svenska de talar. Martha och Awira upplever att 

deras svenskhet har blivit ifrågasatt på grund av att de använder sig av den så kallade 

förortssvenskan. Mateo beskriver att han inte fått tillgång till utanförskapsidentiteten på 

grund av att han talar för korrekt svenska. Språket är alltså en viktig del av den svenska 

identiteten, du ska inte bara tala svenska för att få kalla dig svensk, du ska också tala svenska 

på rätt sätt. Navid beskriver att en del av hans sätt att uppnå svenskan är att lära sig mer 

komplicerad grammatik och svårare ord, han vill tala bättre svenska än någon som är född i 

Sverige. Detta kan ses som en strategi för att inte få sin svenskhet ifrågasatt av andra. 

Svenskan kan alltså fungera som stigmasymbol för att utesluta individer från olika identiteter 

eller sammanhang, Martha och Awira beskriver deras svenska som en stigmasymbol för att 

utesluta dem från den svenska identiteten, medan Mateo upplever svenskan som en 

stigmasymbol för att utesluta honom från utanförskapsgemenskapen som hans klasskamrater 

delade (Goffman 1963, s. 52–53). Man kan även se detta som ett exempel på stämpling, där 

olika slangord eller betoningar i Martha och Awiras fall, eller avsaknad av dessa i Mateos fall 

ses som indikatorer på en identitet och leder till att de tillskrivs egenskaper som invandrare, 

eller i Mateos fall; svenskar (Becker 2006, s. 22–23).  

 

5.6. Prestationsförväntningar. 

Awira och Martha går på samma gymnasieskola, och berättar om en lärare på skolan 

som inte har förtroende för deras prestationer. De beskriver att en elev i deras klass berättat 
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att hon ska söka till juristprogrammet för denna lärare, och lärarens svar var att hon inte 

kommer komma in på utbildningen, utan vetskap om elevens betyg, samt att om hon kommer 

in kommer hon inte klara av utbildningen.  

”Vi båda kände att hade [klasskamraten] idag varit svensk, eller hade jag idag varit 

svensk vi hade aldrig fått någon sån kommentar. Asså det känns som att vi invandrare 

anses också som såhära hjärndöda, som inte kan lyckas trots att man är född här.” 

(Awira)  

Både Awira och Martha förklarar att denna lärare har många fördomar om eleverna på 

skolan, och även när de lämnar in uppgifter har läraren inget förtroende för att de har lämnat 

in tillräckligt bra uppgifter. De förklarar att de tror att detta är för att det är en stark majoritet 

av multikulturella ungdomar i klassen, och förklarar att de upplevt samma tendenser från 

andra lärare på grund av sina multikulturella identiteter. Navid beskriver samma tendens på 

sin arbetsplats. Han upplever att han måste prestera mycket mer än sina svenska kollegor, och 

får ändå inte samma positiva återkoppling på sitt arbete, något han även upplevt i 

interaktioner med svenskar som blir förvånade över hans svenskkunskaper.  

”[På jobbet] är det liksom ja för att jag är fortfarande i slutändan en invandare för 

dem och dem kan alltid ersätta mig med en annan invandare men dem kan inte ersätta 

den här personen med en annan person för han har erfarenhet lite så.” (Navid)  

Han förklarar att bland de multikulturella individerna på hans arbetsplats finns en 

uppfattning om att de är representanter för multikulturella personer, att de lättare kan ersättas 

av en annan multikulturell individ än vad de svenska kollegorna kan. Detta kan förstås som 

stämpling, på grund av sin multikulturella identitet tillskrivs Awira, Martha och Navid som 

mindre kapabla att prestera (Becker 2006, s. 22–23).  

 Fortsättningsvis beskriver Awira och Martha en stark oro för hur de kommer bemötas 

i universitetsvärlden. De beskriver att när de lämnar tryggheten av det multikulturella 

Botkyrka ser de en större risk att bli utsatta för diskriminering och rasism, framförallt till sin 

prestation akademiskt.  

”Jag vill inte plugga utanför Stockholm jag kommer inte klara av det. Asså Gävle, 

Eskilstuna, det känns som att det är såhära, där jag vet, asså jag har min bror som har 

gått där på universitetet, och sen har jag nära vänner som har går det, och dem säger 

såhära det är en annan sak, där blir man på riktigt rasistiskt behandlad.” (Awira)  

De beskriver också en oro för att ge sig ut i arbetslivet, då de båda har fått jobb genom 

bekanta är de oroliga för hur deras första riktiga arbetsintervju kommer se ut. Detta är något 

som Maria också relaterar till, även om hon har gått på riktiga arbetsintervjuer känner hon att 
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hon inte fått det stöd hemifrån som svenska ungdomar kan få; hennes föräldrar har inte 

samma expertis att ge när det kommer till att säga rätt saker på en intervju, och menar att 

detta ger henne sämre möjligheter att få jobbet, samt sätter henne i större risk att utsättas för 

diskriminering då hon inte vet vad som anses acceptabelt att prata om på arbetsintervjuer. 

”Eftersom att när det kommer till att bete sig professionellt så har jag haft väldigt 

svårt att lära mig det, för att jag har behövt lära mig det självständigt, det har liksom 

inte kommit från hemmet. Och jag har behövt lära mig alla dem här orden som man 

ska använda under en arbetsintervju och bara hur man ska bete sig generellt sett på en 

arbetsplats från andra.” (Maria) 

Detta är något som Santiago och Navid också känner igen sig i, men de väljer istället att 

se på risken för diskriminering som en möjlighet att motbevisa de fördomar som ligger till 

grund för diskrimineringen istället för att oroa sig på det sätt som Maria, Martha och Awira 

gör.  

 

5.7. Sammanfattning.  

Som vi förstår har omgivningen en stor påverkan på individen, Mateo och Maria som 

båda växt upp i vita områden har känt ett behov av att anpassa sig till vad de menar är typiskt 

svenskt; Mateo har anpassat sin svenska, Maria har anpassat sitt beteende och hur hon talar 

om sin religion. Alltså har deras sociala identitetsprocess påverkats starkt av sin omgivning 

(Johansson, 2020, kapitel 3). Lika så för de andra respondenterna, Laura och Santiago har 

istället för att anpassa sig och tona ned sin kulturella identitet framhävt den då detta har varit 

en väldigt positiv egenskap. I Laura och Mateo finner vi ytterligheterna i den narrativa 

kulturella identitetsprocessen; Laura framhäver sin chilenska sida utan att hennes svenska 

sida förminskas, medan Mateo avsäger sig båda identiteterna eftersom han aldrig känt att 

någon av dem har accepterats (Eriksson & Frisén, 2020, kapitel 2).  

I vissa fall beskrivs den kulturella identiteten som misskreditabel, något som inte kan 

döljas, som i Marias fall där hon upplever sig utpekad på grund av sitt utseende (Goffman 

1963). I andra fall beskrivs den kulturella identiteten som misskrediterande, något som kan 

döljas, som i Awiras och Marthas fall, deras utseende är inte något som står ut i deras 

omgivning, här blir istället deras svenska en grund för stämpling, där de tillskrivs egenskaper 

på grund av hur de talar, lika så för Mateo. Navid beskriver en medvetenhet om att hans 

identitet också fungerar som en misskreditabel egenskap, något han inte kan dölja i 

interaktion, men han tar inte åt sig av stigmat på samma sätt som Maria, då han ställer det 

stigma han upplever i förhållande till det han upplevt i Iran, och ser att det stigma han 
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upplever i Sverige inte är så farligt alls (Goffman 1963). Hans sociala 

identitetsskapandeprocess påverkas alltså inte i Sverige på samma sätt som i Iran, och därmed 

är istället hans narrativa identitetsskapandeprocess mer avgörande för hans kulturella identitet 

(Eriksson & Frisén, 2020, kapitel 2; Johansson, 2020, kapitel 3).  

Man kan även förstå Navids upplevelser genom spegeljaget och den generaliserade 

andre, där han grundat förståelsen för sin kulturella identitet i Iran, när dessa tidigare 

förståelser av stigmat associerat med den afganska identiteten inte finns i Sverige menar han 

istället att han lever stigma-fritt i Sverige (Cooley 1902, s. 149–153; Berger & Luckmann 

1967, 133–135). På samma sätt kan man förstå Lauras upplevelser av att inte uppleva sin 

kulturella identitet som något negativt, då hennes uppfattning av hur omgivningen uppfattar 

hennes kulturella identitet är i första hand positiv. I dessa begrepp kan vi också förstå att för 

Martha och Awiras fall upplevs stigmatiseringen starkare, då deras uppfattning om sina 

kulturella identiteter i deras direkta omgivning inte varit så starkt negativ. Även Mateos 

upplevelser kan förstås i dessa begrepp, i den första kontexten i Gnesta har hans avvikande 

från svenskheten varit något negativt, men i den andra kontexten i Farsta har det istället varit 

hans avvikande från utanförskapsidentiteten som varit något negativt.   
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6.  Diskussion.  

Syftet med denna studie var att belysa hur multikulturella ungdomar skapar sin 

identitet, samt hur de förhåller sig till sin svenskhet. Efter att ha lyssnat på olika erfarenheter 

av att vara multikulturell ungdom i Sverige idag börja att besvara mina frågeställningar, men 

inte fullt ut då min undersökning inte berör alla kulturella identiteter som återfinns i Sverige. 

Nedan presenteras svaren på mina frågeställningar i avsnitt 6.1., samt en koppling till min 

teoretiska referensram och tidigare forskning i avsnitt 6.2. Kapitlet avslutas med avsnittet 6.3. 

där mina avslutande reflektioner återfinns.   

 

6.1. Slutsatser.  

6.1.1 Hur skapar multikulturella individer sin identitet i förhållande till 

svenskheten?  

Givet mina resultat kan vi se att alla ungdomar har aktivt skapat sina identiteter, alla 

har i olika utsträckningar aktivt reflekterat över sin kulturella tillhörighet och kommit fram 

till olika resultat. Alla beskriver en inre process av att dels välja vilken kultur de känner igen 

sig mest med, vilken kultur de ser ut att tillhöra, och dels en social process där de provat på 

olika identiteter och tagit till sig omgivningens reaktion på denna identitet. Majoriteten av 

dem har känt att de inte får tillgång till svenskheten, och valt att hantera detta på olika sätt. 

Medan Maria och Navid väljer att betona sin svenskhet i sociala sammanhang, väljer Awira, 

Martha, Santiago och Laura att för sig själva betona den andra identiteten. Mateo befinner sig 

i en kategori för sig själv där han väljer att inte betona någon av identiteterna. 

 

6.1.1. Hur påverkas multikulturella individer av interaktionen med det svenska 

samhället i deras identitetsskapande?  

Alla informanter beskriver att de vid något tillfälle känt att de inte riktigt passar in i 

Sverige, vissa mer än andra. De beskriver ett avstånd mellan dem själva och det som dem 

betraktar som svenskhet. Awira och Martha beskriver en oro för hur de kommer bemötas i 

universitetsvärlden när de lämnar tryggheten av det multikulturella Botkyrka. Alla 

informanter har alltså i olika utsträckning påverkats negativt i sitt identitetsskapande av det 

svenska samhället, och för att hantera detta har de olika strategier; antingen att ta avstånd från 

svenskheten som Laura, Mateo, Awira, Martha och Santiago, där Awira och Martha betonar 

att man måste kunna anpassa sig till svenskheten ändå, eller att närma sig svenskheten som 
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Maria och Navid. Maria beskriver en medvetenhet om att hon förmodligen aldrig kommer få 

tillgång till den svenska identiteten, men väljer ändå att anstränga sig till anpassning för att 

hon menar att detta är mer fördelaktigt för hennes framtid.  

 

6.2. Koppling till teori och tidigare forskning.   

De multikulturella individerna som har deltagit i min studie visar på en tendens att 

betona en kulturell identitet, även om en majoritet av dem kan acceptera en dualitet. Det vill 

säga att min studie är i enlighet med Berrys (2005) studie om multikulturella identiteter. 5 av 

7 informanter accepterar sina icke-svenska identiteter och den svenska identitet: Laura, 

Maria, Navid, Martha och Santiago. 3 av dessa visar på tendenser till separationskategorin, 

givet att de oftare betonar den icke-svenska identiteten, Laura, Martha och Santiago. 2 av 

dessa visar på tendenser till segregeringskategorin, Maria och Navid, givet att de betonar den 

svenska identiteten. Dessa två har bakgrund från väldigt vita områden i Stockholms-

Uppsalaregionen, vilket jag menar kan vara anledningen till denna tendens. 2 av 7 

informanter, Awira och Mateo, beskriver ett totalt avståndstagande från svenskheten, och 

befinner sig i Berrys marginaliseringskategori. Det finns alltså en stor spridning av strategier 

för att hantera den multikulturella identiteten.  

Vi kan också se belägg för effekter av Kamalis (1999) resonemang att den svenska 

integrationspolitiken föredrar att kulturuttryck praktiseras i privata sfärer, framförallt i Marias 

resonemang. Hon beskriver att hon väljer att inte uttrycka sin kultur i offentliga sfärer för att 

undvika att göra andra obekväma. Som tidigare nämnt fungerar Marias syrianska tillhörighet 

som en misskreditabel egenskap i hennes liv, hon riskerar att bli stigmatiserad på grund av 

denna och väljer därför att dölja den. Denna tendens visas även hos andra informanter som 

betonar att de måste anpassa sig till svenskheten i offentliga sfärer.  

Informanterna har lyckats skapa en fungerande strategi för sina identiteter, men alla 

beskriver en problematik kring svenskheten, att det måste vara ett aktivt val att identifiera sig 

som svensk, vilket tyder på en uppfattning om att för att vara ”äkta” svensk måste det 

genomsyra identiteten, vilket är i enlighet med Grybergs et al. (2018) studie. Alltså fungerar 

den multikulturella identiteten som ett stigma i det svenska samhället (Goffman 1963 s. 50) 

För att uppfylla det grundläggande behovet av tillhörighet har dessa informanter behövt aktivt 

leta efter en identitet där de känner sig accepterade. Denna process har varit lättare för vissa 

informanter än andra; de som är uppväxta i multikulturella sammanhang beskriver en 

trygghet som de informanter som är uppväxta i vita områden inte känner igen. Mateo och 
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Maria känner istället att de har varit avvikande, de har inte känt tillhörighet till de 

sammanhang de växt upp i. Det är alltså mer gynnsamt för skapandet av en multikulturell 

identitet att växa upp i mer multikulturella sammanhang.  

Stämpling är något som beskrivs mer sällan av informanterna, det sker framförallt i 

samband med prestation (Becker 2006, s. 22–23). På grund av sin multikulturella identitet 

beskriver Navid, Maria och Awira att de måste prestera bättre än andra för att nå samma mål. 

På grund av sin identitet blir de tillskrivna egenskaper som mindre intellektuell och språklig 

förmåga. Vi kan även se framförallt i de yngre informanterna Awira, Maria och Martha att 

deras generaliserade andre, eller spegeljag finns förväntningar att de kommer bli bemött 

annorlunda (Cooley 1902, s. 149–153; Berger & Luckmann 1967, 133–135). Awira och 

Martha uttrycker båda oro för hur de kommer bemötas under arbetsintervjuer och i 

universitetsvärlden där de måste lämna den trygga multikulturella kontexten i Botkyrka. 

Maria beskriver samma oro inför arbetsintervjuer och arbetsplatser. Även Navid och Santiago 

känner igen dessa förväntningar, men de väljer att se det som en möjlighet att motbevisa 

fördomar.  

Vi kan alltså se att svenskheten i sig är svårkombinerad, vilket visar på samma 

resultat som Grybergs undersökning (2018). Även om majoriteten av informanterna beskriver 

en stabil identitet har processen dit inte varit lätt, de beskriver ett konstant narrativt 

identitetsskapande där de omvärderar erfarenheter och tolkar in detta i identiteten. Något som 

underlättar identitetsskapandet är att känna tillhörighet till sammanhanget man växer upp i, 

utan detta blir processen mycket svårare, och kan även leda till marginalisering.  

 

6.3. Avslutande diskussion.  

Den valda metoden har låtit mig få förståelse för individernas livsvärld, och också gett 

möjlighet att se den dynamik som finns i identitetsskapandet. Jag menar att om jag hade valt 

att genomföra en kvantitativ studie hade jag inte haft möjlighet att fånga denna dynamik och 

det aktiva skapandet av identiteten, vilket är en otrolig fördel för mitt syfte. Med studien har 

jag, likt Gryberg et al. (2018) visat på svårigheten att kombinera svenskhet med andra 

kulturer i den multikulturella identiteten. Som tidigare redogjort för finns det väldigt lite 

forskning kring hur svenskheten kombineras, vilket gör det svårt att försöka underlätta 

identitetsskapande processen för svenska multikulturella ungdomar. Min förhoppning är att 

denna uppsats ska inspirera till framtida, större projekt för att förstå svårigheten att skapa en 

multikulturell identitet i Sverige, och i större perspektiv i längden luckra upp den svenska 
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kulturens avståndstagande från andra kulturer. Jag hoppas inspirera till större studier kring 

svårigheterna att skapa en hel kulturell identitet i det svenska samhället, samt att kunna 

belysa hur attityden till olika kulturer i Sverige påverkar multikulturella individer som växer 

upp här.   
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8.  Bilaga 1.  

8.1. Intervjuguide.  

 

Intro.  

 

Jag vill med denna intervju undersöka dina upplevelser kring skapandet av din identitet, och 

dina upplevelser av rasism och diskriminering. De frågorna jag kommer ställa fungerar mer 

som en utgångspunkt än något som ska besvaras direkt och kortfattat, och det finns inga rätta 

svar eller en objektiv sanning i dessa frågor, utan jag är intresserad av dina tankar, känslor 

och reflektioner.  

 

Du har rätt att avbryta intervjun när du vill eller hoppa över frågor. Ditt deltagande är helt 

frivilligt. Eftersom detta kan vara ett känsligt ämne för många vill jag att du ska tänka på att 

inte berätta något som du inte känner dig bekväm prata om med mig.  

 

Bakgrundsfrågor.  

Denna intervju är uppdelad i fyra delar. Detta är den första delen och gäller din uppväxt och 

bakgrund.  

 

1. Vart är du uppväxt?  

2. Kan du berätta lite om din tid i grundskolan?  

3. Hur såg klasserna ut på din skola/dina skolor? Var det många barn med olika 

kulturella bakgrunder?  

4. Kände du att du var en del av klassen under din grundskoletid?  

a. Har du något speciellt minne av när du känt dig utanför i skolsammanhang? I 

så fall, tog du upp detta med vuxna (lärare, fritidspedagoger, föräldrar)? 

b. Hur såg deras reaktioner ut?  

5. Hade du vänner utanför skolan, från fritidsaktiviteter eller i ditt område?  

a. Kan du berätta lite om dessa sammanhang?  

b. Var det fler eller färre barn med olika kulturella bakgrunder än i din klass?  

6. Förändrades din känsla när du började på gymnasiet? Kände du dig utanför där? 

7. Hur har bostadsområdena som du har bott i sett ut? Har du och din familj smält in 

eller stått ut?  

8. Vilken kulturell bakgrund har dina föräldrar?  

9. Hur ser de kulturella identiteterna ut umgängeskrets?  

a. Hur kommer det sig? Har det alltid varit så under din uppväxt?  

 

Frågor om identifikation.  

Denna del kommer att handla mer om din identitet.  
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[Definition av kulturell identitet, används vid behov: kulturell identitet är de kulturerna du har 

använt i konstruktionen av din identitet, som du liksom känner att du har starkast koppling 

till.] 

 

1. Hur ser du på svenskhet? Är det liksom något man kan bli eller något man föds till?  

a. Hur ser din familj på svenskhet?  

2. Hur skulle du beskriva din kulturella identitet?   

a. Har den alltid sett ut på samma sätt? Hur har den förändrats?  

b. Vad svarar du på frågan ”vart kommer du ifrån”? Varför svarar du så?  

c. Finns det situationer där du känner dig mer eller mindre svensk?  

3. Har du eller din familj några kulturellt betingade traditioner (går till någon speciell 

kyrka, speciella firanden)?  

a. Vad är din inställning till dessa?  

b. Har du alltid haft samma inställning till dessa tillställningar?  

 

Frågor om strukturell rasism.  

Dessa frågor kommer handla om rasism och diskriminering i allmänhet.  

 

[Definition av strukturell rasism, används vid behov: Strukturell rasism är samhällsstrukturer 

som gynnar etniskt svenska personer framför personer med påbrå från andra länder. Detta är 

ett komplext fenomen, och dessa strukturer varierar beroende på vilket land individen ifråga 

har påbrå ifrån.] 

 

1. Tror du att det finns samhällsstrukturer som gynnar vissa människor mer än andra?  

a. På vilka sätt ser du att dessa strukturer kan ta sig i uttryck?  

2. Tror du att det finns samhällsstrukturer som missgynnar dig?  

3. Vad skulle du säga är skillnaden mellan rasism och strukturell rasism?  

 

Frågor om upplevd strukturell rasism.  

Nu går vi vidare till den sista delen.    

 

1. Har du känt dig utpekad på grund av din kulturella identitet någon gång? Vill du ge ett 

exempel på en sådan situation?  

2. Skulle du säga att du har upplevt rasistiska handlingar? Vill du ge exempel på en 

sådan situation?  

a. Vem var det som utsatte dig för detta? 

b. Var det någon i omgivningen som reagerade i situationen?  

3. Finns det några fördomar som folk brukar ha om dig på grund av hur du ser ut? Eller 

är det först när du delar med dig av din kulturella identitet som du upplever att du har 

fått reaktioner?  

a. Vad är det för fördomar du har upplevt? Är det mer negativa eller positiva 

fördomar?  
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b. Är det mer i privata sammanhang som du stött på dessa fördomar, eller i 

allmänna sammanhang (ute på stan, i skolan, på arbetsintervjuer)? 

4. Har du undvikit att berätta om din kulturella identitet i något sammanhang? Vilket 

och varför?  

 

.  
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9.  Bilaga 2.  

9.1. Informationsbrev.  

 

Uppsala universitet,  

Sociologiska institutionen.  

 

 

Till [namn].   

 

En förfrågan om deltagande i studie.  

 

Jag är en student som ska påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska 

institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker jag relationen mellan det 

svenska samhället och identitetsskapandet hos multikulturella ungdomar i för att belysa de 

långvariga effekterna av upplevelse av strukturell rasism i en tidig ålder. Jag hoppas att med 

denna studie få förståelse för hur dessa upplevelser i sin tur påverkar hur unga multikulturella 

individer ser på sig själva i förhållande till den egna samt den svenska kulturen.  

 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som multikulturell ungdom uppvuxen i Sverige att delta i 

denna studie. Data samlas under ca 45 minuter genom en intervju som, med ditt samtycke, 

kommer att spelas in. Intervjun kommer att fokusera på dina upplevelser, från barndomen till 

idag, av strukturell rasism och identitetsskapande.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

innan och under intervjun. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och 

min handledare har tillgång under arbetets gång. Materialet kommer avidentifieras, alltså 

kommer du vara anonym i arbetet. Vidare kommer materialet att i analyserad form och 

publiceras i form av en C-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  

 

Vid frågor eller funderingar, hör gärna av dig.  

 

Uppsala den X/X 2021.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Nathalie Rivera.  

 

Kontakt. 

 

Student:  

Telefon: 0723-879 041 

E-mail: nathalie@rivera.se 

 

Handledare:  

Gökhan Kaya Ph.D.  
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