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Sammanfattning

Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie har varit att undersöka den multietniska

identifieringen och upplevelsen i Sverige. Studiens bidrag ur ett svenskt kontext ses särskilt

värdefullt då tidigare forskning om etnisk identitet är begränsat sett till studier som fokuserar

sig till just multietniska individer och ger dem en egen identitet. Tidigare forskning visar även

att den multietniska identifieringen och upplevelsen skiljer sig från monoetniska. Därmed

ämnar studien att undersöka den multietniska upplevelsen, såväl som vilka faktorer som ses

betydelsefulla för identitetsskapandet. Studien har genomförts genom att utföra åtta intervjuer

med individer som har en svenskfödd och en utlandsfödd förälder, mellan åldrarna 18-30.

Empirin från intervjuerna har analyserats genom en tolkande fenomenologisk analys. I sin

helhet har även studiet antagit en fenomenologisk ansats i syfte att ta fasta på informanternas

levda erfarenhet och upplevelser. Vidare har resultatet analyserats utifrån studiens teoretiska

ramverk som utgörs av Richard Jenkins (2014) sociala identitetsteori, med ett komplement

från Peter Burkes (1991) teori om identitetshantering, samt Joane Nagels (1994) teori om

etnisk konstruktion. Studiens resultat och analys synliggör att den multietniska identifieringen

och upplevelsen skiljer sig mellan multietniska individer i Sverige och att yttre attribut,

omgivning och umgänge, relation till kultur samt språk är särskilt betydelsefulla faktorer i den

multietniska identitetsprocessen. Samtliga faktorer finns närvarande i informanternas liv, men

påverkar i varierande grad deras identitetsskapande på grund av interpersonella skillnader

relaterade till självförtroende och självkänsla. Samtidigt framkommer det att det svenska

samhällets strukturer och normer tydligt inramar den multietniska identitetsprocessen genom

att olika föreställningar om svenskhet internaliseras och att olika maktstrukturer aktualiseras i

informanternas liv, vilket villkorar informanternas identitetsskapande.

Nyckelord: multietnisk, identitet, etnicitet, multietnisk identitet, etnisk identitet,

identitetsprocess
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1. Inledning
Sveriges migrationsmönster har historiskt främst präglats av utvandring, först under andra

hälften av 1900-talet ökade migreringen till Sverige, ett mönster som skiljer sig från många

andra västländer. Tiden innan, under den första hälften av 1900-talet, var Sverige

världsledande inom rasbiologisk forskning (Hübinette & Lundström 2014). Från och med den

andra hälften av 1900-talet skedde en förändring i den svenska samhällsretoriken och flera

sociala rörelser började verka för att förändra bilden av ras och vithet i Sverige. Deras arbete

gav upphov till ett skifte i den svenska politiken som skapade en bild av Sverige som en av de

mest radikala förespråkarna för antirasism i världen (Hübinette et al. 2012; Hübitnette &

Lundström 2014). I samband med detta utesluts begreppet “ras” ur det svenska vokabuläret

och öppnar upp för migration som från slutet av 1900-talet tilltog hastigt.

Idag utgörs 20 procent av Sveriges befolkning av utrikesfödda (Statistiska centralbyrån

2022a). Om även svenskfödda med en eller två utlandsfödda föräldrar inkluderas  ligger

procentsatsen på 34 procent (SCB 2022b). Sverige har alltså på kort tid blivit präglat av stor

mångfald, då landet bara under ett halvt sekel fått en befolkning där över en tredjedel har

någon form av utländsk bakgrund. I förhållande till total befolkningen kan landet till och med

ses som en av västvärldens mest interkulturella och interetniska länder, vilket innebär att

landet präglas av möten mellan olika kulturer och etniciteter (Hübinette & Arbouz 2019).

Exempelvis utgörs befolkningen av fler svenskfödda med en inrikesfödd förälder och en

utrikesfödd förälder än svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar (Hübinette & Arbouz

2019; Törngren 2020; SCB 2022c). Den första gruppen väljer vi att kalla multietniska

individer, vilka vi avser att undersöka. Begreppet multietnisk används vanligen för att

beskriva platser eller samhällen, men används i denna studie för att beskriva identiteten hos

personer vars föräldrar har olika etniska bakgrunder. Detta för att det saknas vedertagna

svenska begrepp för att beskriva gruppen.

Det bristande vokabuläret för multietniska identifiering kan dels bero på att den svenska

diskursen präglas av en dikotom kategorisering där individer blir klassade som antingen

‘svensk’ eller ‘invandrare’, och därmed begränsas möjligheten att ses som någonting

däremellan (Törngren 2020). För denna dikotoma kategorisering blir inte sällan vithet en

gränslinje för vem som bedöms som svensk och inte, då svenskhet idag är tätt förknippat med

vithet (Hübinette & Lundström 2014). Det kommer inte föras någon närmre diskussion om
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vad svenskhet är i denna studie, mer än att vi i denna inledning och under tidigare forskning

lyfter att det ofta förknippas med vithet. Att svenskhet ofta sammankopplas med vithet

innebär att individer som avviker från vithetsnormen riskerar att möta sociala och individuella

konsekvenser. De riskerar att inte få sin identitet erkänd, att inte själva kunna benämna sin

identitet eller att riskera att ses som avvikande och bli diskriminerade eller behandlade

därefter. Denna dikotomi görs inte bara på basis av utseende utan kan även grunda sig i

kulturella praktiker eller språkliga variationer som kan skilja sig från den dominerande

kulturella gruppen i samhället (Padilla 2006). Detta kan ge upphov till en ambivalens

gentemot sin etniska identitet samt innebära flera svåra erfarenheter för individen, såsom

utfrysning, rasism, utanförskap eller identitetsförvirring. Detta leder ofta till en negativt

påverkad psykisk hälsa hos multietniska individer (Padilla, 2006; Shih & Sanchez 2005). Med

grund i detta är det således av vikt att undersöka multietniska individers identifiering och

upplevelser av att vara multietniska i det svenska samhället. Särskilt då Sverige har en av de

största andelarna multietniska individer i jämförelse med andra västländer. Detta återspeglas

dock inte inom den svenska forskningen på migration och etniska relationer (Hübinette &

Arbouz 2019).

Den internationella forskningslitteraturen avseende multietniska individer identitetsprocess är

omfattande men trots det är den begränsad till vissa kontexter (Törngren et al. 2021; Törngren

2020). Särskilt i Sverige är studiet av multietniska individer begränsat. Ser man till den

forskning som faktiskt inkluderar multietniska individer görs det sällan skillnad på individer

med två utlandsfödda föräldrar och multietniska individer med en utlandsfödd förälder.

Multietniska individer får alltså liten plats inom forskningen där de inte ges en egen identitet.

Då denna grupp redan utgör en stor del av samhället och bara kommer att växa sig större är

det av vikt att fylla denna kunskapslucka. Men mer kunskap på området är även av betydelse

då den multietniska identitetsprocessen präglas av en särskild komplexitet (Shih & Sanchez

2005; Soliz et al. 2017), och att den multietniska identiteten påverkar villkoren för social

tillhörighet som ofta dikteras av andra på basis av rådande strukturella värderingssystem och

gränsdragningar mellan grupper (Stephen & Stephen 1989; Shih & Sanchez 2005; Jackson

2010; Naverette & Jenkins 2011; Stepney et al. 2015).
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1.1 Syfte & frågeställning
Syftet med studien är att studera hur multietniska individer upplever det att vara multietnisk i

Sverige och hur deras identitetsskapande ser ut. Detta mot bakgrund av att det finns begränsat

med forskning på området i Sverige och att det multietniska identitetsskapandet omgärdas av

en komplex dynamik som både har sociala och individuella konsekvenser. Syftet avses

besvaras med följande frågeställningar:

- Hur identifierar sig multietniska individer?

- Hur upplever multietniska individer det att vara multietnisk?

- Vilka faktorer uppger informanterna vara viktiga för deras identitetsskapande i

relation till deras etnicitet?

1.2 Disposition
I studien kommer först det teoretiska ramverket att presenteras. Här definieras centrala

begrepp som används i studien, såväl som att presentera studiens grundläggande idétradition

symbolisk interaktionism. Därefter specificeras de teoretiska utgångspunkterna gällande

etnicitet och identitet utifrån studiens teoretiska ramverk som innehåller Jenkins (2014) teori

om sociala identiteter, Burkes (1991) teori om identitetshantering och Nagels (1994) teori om

konstruktionen av etnicitet och kultur. Fortsättningsvis presenteras tidigare forskning på

ämnet vilket inledningsvis presenterar identitetprocessens komplexitet. Vidare presenteras

gemensamma upplevelser av den multietniska identiteten grundat i tidigare forskning.

Kapitlet avslutas sedan med att redogöra för läget i Sverige. I nästkommande kapitel

presenteras studiens resonemang gällande dess metodologiska ansats, tillvägagångssätt,

hantering av material samt diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. Påföljande

kapitel presenterar studiens resultat tillsammans med dess teoretiska tolkning och analys.

Avslutningsvis presenteras diskussionskapitlet som ställer resultat och analys mot tidigare

forskning, det teoretiska ramverket samt studiens metod. I kapitlet presenteras även studiens

tillämpbarhet samt för en diskussion kring vidare forskning.

2. Teori
Detta kapitel ämnar att presentera och redogöra för det begreppsliga och teoretiska ramverk

som kommer att ligga till grund för analysen i studien. Inledningsvis presenteras centrala

begrepp för studien och den kommande analysen. Fortsättningsvis presenteras studiens
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grundläggande teoretiska perspektiv, vilken är den symbolisk interaktionistiska idétraditionen.

Vidare presenteras Richard Jenkins (2014) teori om social identitet som beskriver hur

människan skapar sig själv genom interaktioner med andra och att alla mänskliga identiteter

är sociala identiteter. Därtill kompletteras Jenkins (2014) förståelse av identitetsprocessen

med ett bidrag från Peter J. Burkes (1991) teori som poängterar att det sällan är en smärtfri

process då individen ofta tvingas hantera olika typer av svårigheter i identitetsprocessen som

påverkar individens välmående. Slutligen presenteras Joane Nagels (1994) teori, vilken

redogör för hur etnicitet konstrueras genom etnisk identitet och kultur. Denna teori ger alltså

ytterligare ett bidrag av att, utöver identitet, även ge ett perspektiv på kultur och etnicitet.

2.1 Begreppsligt ramverk
Denna del av teorikapitlet redogör för centrala begrepp som är relevanta för studiens

angreppssätt och analys. De begrepp som presenteras är etnicitet och etnisk identitet.

2.1.1 Etnicitet och etnisk identitet

Det finns framförallt två olika sätt att se på etnicitetsbegreppet, utifrån ett essentialistiskt

perspektivet eller ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Wikström, 2009, s. 12-13). Det första

perspektivet ser etnicitet som något medfött, fast och oföränderligt, medan det andra

perspektivet menar att etnicitet formas av sociala processer, relationer och social inlärning.

För den senare, som ligger till grund för studiens förståelse av begreppet, betonas att etnicitet

innehar en social komponent eftersom det inte bara formas av den egna uppfattningen utan tar

även andras uppfattning i beaktning. Därmed kan etnicitet ses som en “förhandlingsvara” som

ständigt konstrueras och omdefinieras. En individs etniska identitet kan därmed sägas vara

den positionering individen gör av sig själv i relation till sina egna och andras föreställningar

om etnicitet. Således konstrueras individer sina etniska identiteter på basis av deras etnicitet

eller etniciteter. Detta förenar sig med studiens symbol interaktionistiska ramverk samt Joane

Nagels teori om etnicitet, som vidare presenteras i slutet av kapitlet.

Inom den internationella forskningen på etnicitet och etnisk identitet är det även vanligt att det

görs skillnad på ras och etnicitet. Ras i Navarrete och Jenkins (2011) mening har en historiskt

koppling till både gruppers och individers upplevelse av strukturellt förtryck och

diskriminering baserat på deras utseende, oberoende av den kulturella tillhörigheten. I Sverige

klassas däremot rasbegreppet som förlegat och har uteslutits ur det svenska vokabuläret. I
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linje med detta kommer begreppet inte att användas i föreliggande studie. Däremot är det inte

ovanligt att etnicitet kopplas till utseendemässiga egenskaper. Således belyser vår studie

denna aspekt, som en del av etnicitetsbegreppet, genom att använda just benämningen

utseende eller begreppet fenotyp, vilket syftar till en individs fysiska egenskaper, istället för

att använda rasbegreppet. Vidare inbegriper etnicitetsbegreppet inte bara den utseendemässiga

aspekten utan även den kulturella. Etnicitet refererar därmed även till ett pågående

medlemskap i en bestående kulturell grupp (Navarette & Jenkins 2011). Den etniska

identiteten är således förknippat med grupptillhörighet och präglas av individens identifiering

med en etnisk grupp.

2.2 Teoretiskt ramverk

Denna del av teorikapitlet redogör för det teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens

analys. Teorierna som presenteras och som kommer utgöra vårt analytiska verktyg är Jenkins

(2014) sociala identitetsteori, kompletterad av begrepp från Burkes (1991) teori om

identitetshantering samt Nagels (1994) teori om hur etnicitet konstrueras. Teorierna

sammanbinds genom att de antingen är eller att de delar de viktigaste aspekterna av den

symboliskt interaktionistiska idétraditionen vilket är grundbulten till hur vi närmar oss

fenomenet.

2.2.1 Symbolisk interaktionism och verklighetens beskaffenhet

Symbolisk interaktionism har präglats av olika ideströmningar som med tiden sammanförts

till en förenad teoritradition. Den människosyn som idétraditionen anlägger grundar sig på att

människan bör förstås som en social och meningsskapande varelse, vari människan i

interaktion med andra skapar mening genom en förhandlingsprocess av att tillskriva mening

till saker och ting. Människan ses därefter inte som passiv, utan som en aktiv aktör. Ur detta

meningsskapande uppstår samhället som ständigt förändras genom att mening och betydelse

ständigt omförhandlas i interaktionerna mellan människor (Blumer 1969/1986).

Det som är slående för symbolisk interaktionism är fokuset på meningsskapande och att

utgångspunkten för perspektivet ofta utgår från ett mer mellanmänskligt plan. Individens

sociala och samhälleliga positionering och hur samhället, sociala grupperingar och individens

identitet befinner sig i en ständig växelverkan. Individen befinner sig därmed inte i ett socialt

vakuum, utan blir ständigt påverkad av och påverkar människor i omgivningen och andra
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yttre faktorer. I dessa interaktioner presenterar individen sig själv för andra och reagerar på

andras responser, vari individen skapar och omförhandlar sig själv och sin identitet (Mead

1995). För att kunna förstå individers identitetsskapande process och det inneboende

meningsskapandet måste vi därefter komma åt individens levda erfarenhet, därmed lämpar sig

studiens fenomenologiska ansats då den tillåter oss att närma oss individens livsvärld. Vår

förståelse av etnicitet och identitet är även den grundad i symbolisk interaktionism då etnicitet

och identitet är två meningsbärande enheter av individen som skapas, upprättas och omskapas

i sociala samspel. Därmed tar vi inspiration från denna idétradition i vårt försök att förstå det

multietniska identitetsskapandet i Sverige som fenomen.

2.2.2 Jenkins och andras påverkan på identiteten

I linje med den symboliskt interaktionistiska idétraditionen, med inspiration från Blumer

(1969/1986), är en av grundbultarna i Jenkins (2014) identitetsteori (social identity theory) att

mening uppkommer från interaktion och att mening inte är statisk. Visserligen kan mening

vara vidspridd och någorlunda konsekvent över tid, men det är ändå ett föremål för påverkan

och därmed förändring. Jenkins förståelse av identitet skiljer sig framförallt från Blumers i

den bemärkelse att han anser att identiteter är betydligt mer sensitiva för

output-input-relationer än vad Blumer gör. Jenkins (2014) förståelse av identitet färgas

således av att identiteter präglas av en stor processuallitet och är i grunden en entitet som

befinner sig i konstant växelverkan mellan det inre och det yttre, det externa och det interna. I

detta sammanhang uppkommer ett av teorins viktigaste begrepp - den

intern-externa-dialektiken.

Intern-extern-dialektik innefattar en förståelse för identitet som något som aktivt skapas och

görs tillsammans med andra sociala aktörer. Identiteten existerar inte i ett socialt vakuum,

utan det är i möten med andra människor som man blir identifierad och likaledes identifierar

man dessa, vilket kan beskrivas som en triadisk relation mellan självet, individens

självreflektion och identifiering av andra (Jenkins, 2014, ss. 40-43). Detta kan

sammankopplas till George Herbert Meads (1995) symboliskt interaktionistiska teori om I,

Me och den generaliserade andre, då den triadiska relationen som Jenkins (2014) och Mead

(1995) betonar i huvudsak beskriver samma process där individen reflekterar över självet med

grund i andras identifieringen av individen, samtidigt som denne identifierar och reflekterar

över andra. Därtill blir alla mänskliga identiteter, enligt Jenkins (2014) sociala identiteter (s.

98)
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Jenkins (2014) talar även om nominal och virtual identitet, där det förstnämnda innebär att

andra tillskriver en individ en identitet, vilket medför förväntningar på vad för upplevelser

denna individ har på basis av tillhörigheten till den tillskrivna kategorin. Virtual identitet

beskriver istället den faktiska upplevelsen individen har av kategoriseringen och denna kan

variera mellan individer inom samma socialt konstruerade kategorisering på basis av kontext

och omgivningens bemötande av individen (ss. 101-103). Den nominala identiteten är således

en del av andras identifiering i den interna-externa-dialektiken och den virtuala identiteten en

del av individens interna upplevelse av identifieringen.

Identifieringen av individer och kategorisering av dem, den nominala identiteten, samt

upplevelsen av att tillhöra en kategorisering, den virtuala identiteten, påverkas även av

närvaron av större samhällsstrukturer som har en inverkan på individers liv. Jenkins (2014)

menar att det finns två olika typer av kollektiv identifiering som opererar på en högre nivå än

virtual och nominal identitet. Den ena kollektiva identifieringen, kollektivitet, ägs av

individen själv, medan den andra, kategorisering, ägs av andra aktörer i den sociala

omgivningen. Kategorisering är därmed baserad på andras tillskrivelse av grupptillhörighet

medan kollektivitet är baserad på individens upplevelse av egen grupptillhörighet (Jenkins,

2014, ss. 105-108). Virtual och nominal identitet behandlar upplevelsen av andras

identifiering i den interna-externa-dialektiken och fokuserar mer på hur mellanmänskliga

relationer påverkar individens identitetsprocess och vilka konsekvenser interaktioner med

andra människor har för individens upplevelse av sin identitet. Kategorisering och

kollektivitet behandlar istället gruppidentifikation, in- och utgrupper och ett fokus på de

samhälleliga maktstrukturerna som är närvarande i olika individers liv beroende på

kategorisering av andra eller egen kollektivitet, och vad detta har för sociala och individuella

konsekvenser för individens livschanser och möjligheter. Det vill säga beskriver det

förstnämnda begreppsparet individen i relation till andra människor, medan det andra

begreppsparet beskriver individen i relation till samhället som helhet. Virtual och nominal

identitet samt kategorisering och kollektivitet beskriver således olika aspekter av individens

sociala liv och identitet.

2.2.3 Störningar i identitetsprocessen

Utöver Jenkins (2014) teori och begreppsapparat för att beskriva den sociala

identitetsprocessen kommer ytterligare begrepp från Burke (1991) att användas som

7



komplement för att nyansera analysen ännu mer och bredda förklaringsmöjligheterna. Jenkins

(2014) menar nämligen att vi värderar andras identifikation, eller uppfattning/bild av oss, högt

och att det finns en strävan efter att denna bild ska överensstämma med vårt egna

självkoncept. Detta innebär att det externa ögonblicket då våra identiteter presenteras för

andra kan ha konsekvenser för det interna, då identitetsprocessen är en kumulativ process där

individen anpassar sin självbild utefter de konsekvenser andras identifikation har för individen

(ss. 98-101). Därtill är Burkes (1991) begrepp identitetsstandard och reflekterade

bedömningar ytterligare två viktiga begrepp i denna studie. Identietsstandard står för

individers självbild/uppfattning, en uppsättning aspekter och identiteter som individen själv

anser är de viktigaste delarna av vem individen är och hur den vill bli uppfattad av andra,

medan reflekterade bedömningar står för andras bild/uppfattning av individen. De reflekterade

bedömningarna är alltså individens egna värderingar av hur denne upplever och tror att andra

uppfattar den. Dessa öppnar upp för att behandla olika störningar som kan uppstå i

identitetsprocessen och hur individen hanterar dessa samt vilka konsekvenser som kan uppstå.

Därmed kan begreppen tillföra en mer nyanserad beskrivning av hur det externa ögonblicket i

Jenkins (2014) interna-externa-dialektik har konsekvenser för individen.

Burke (1991) tillför även en mer individuell dimension till vår förståelse av

identitetsprocessen då han betonar att individer har olika kontroll- och övervakningsbehov

över sina identitetsprocesser, vilket öppnar för att det finns individuella variationer i hur och

till vilken grad individer påverkas psykiskt av sina identitetsprocesser (s. 843). Den psykiska

påverkan som identitetssökande ofta har menar Burke (1991) härstammar från att

identitetsprocessen innehar en stress-producerande mekanism som aktiveras i situationer där

individen upplever att dennes identitetsstandard inte överensstämmer med de reflekterade

bedömningarna av hen (s. 836). Det är i detta externa ögonblick som individen möter och blir

medveten om reflekterade bedömningarna av denne och börjar jämföra hur väl den egna

identitetsstandarden överensstämmer med de reflekterade bedömningarna eller inte. Uppfattar

individen en diskrepans mellan dessa uppstår ofta upplevelser av oro, stress eller andra

negativa känslor. Detta, menar Burke (1991), utmynnar i att individen inleder en situationell

förhandling där individen antingen försöker övertyga omgivningen att ändra sina reflekterade

bedömningar genom att korrigera sitt beteende så det är mer förenligt med individens

identitetsstandard, eller att individen förändrar sin identitetsstandard så att den

överensstämmer med de reflekterade bedömningarna (ss. 837-840).
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Störningar i identitetsprocessen, eller diskrepanser, uppstår främst med grund i interpersonella

anledningar i det sociala mötet med andra, men allvarlighetsgraden av störningarna påverkar

hur betydelsefulla de upplevs av individen beroende på om det är en signifikant identitet för

individen som blir ansatt, hur engagerad individen är i identiteten och hur viktiga den eller de

faktor(er) som skapade störningen är för individen, exempelvis påverkar oftast ifrågasättandet

av en familjemedlem mer än ett ifrågasättande av en främling (Burke, 1991, s. 841).

Störningarna kan dock även uppstå på basis av intrapersonella anledningar då två eller fler

identiteter som individen har kan upplevas motsägelsefulla och svårförenliga, vilket kan ha

negativa konsekvenser för välmåendet (Burke, 1991, s. 842).

2.2.4 Konstruerandet av etnicitet

Nagels (1994) teori om hur etnicitet konstrueras presenteras ur ett socialkonstruktivistiskt

perspektiv som menar att etnicitet förhandlas fram och produceras genom social interaktion.

Hur etnicitet förhandlas fram sker, enligt Nagel, genom två huvudsakliga projekt:

upprättandet av etniska gränslinjer och konstruerandet av etnisk kultur. Båda dessa delar är

enligt Nagel centrala för hur etnicitet formeras, då etniska gränser besvarar vem individen är

och dess identitet, medan etnisk kultur besvarar vad individen är, vad etniciteten ges för

mening. Upprättandet av etniska gränser är tätt förknippat med identitet på så sätt att dessa

gränslinjer avgör vilka som tillhör en etnisk grupp eller inte (Nagel, 1994, ss. 154-156).

Således avgör detta vad för etnisk identifiering som blir tillgänglig för individen vid olika

tidpunkter och kontexter. Detta påverkar både hur individer ser sig själva samt hur andra ser

dem. Själva upprättandet av etniska gränslinjer sker då individer och grupper skapar etniska

kategoriseringar, vilka upprättas inofficiellt såväl som officiellt via sociala och politiska

processer. Dessa sociopolitiska processer upprättar inte bara olika etniska gränslinjer utan

påverkar även vad för positiva eller negativa konnotationer som kan komma att förknippas

med en etnisk grupp eller tillhörighet, således inramar upprättade gränslinjer och

samhällsstrukturer den etniska identifieringen.

Hur etniska gränslinjer upprättas är alltså särskilt förknippat med struktur och yttre krafter

som formar etnisk identifiering. Detta har stor påverkan på konstruerandet av etnisk kultur,

vilket mer är en fråga om individer och gruppers handlande och processer för kulturell

förnyelse och bevarande (Nagel 1994). Formeringen av etnisk kultur förklarar Nagel med

hjälp av en ‘kundvagn’ som metafor, där kundvagnen representerar en befintlig kulturell

repertoar. Nagel menar att individer och grupper konstruerar och rekonstruerar sin kultur
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genom att välja vilka kulturella varor de vill lägga i eller ta bort från sin kundvagn, vilket

likställs med vad de ger etniciteter för mening och substans. De kulturella varorna utgörs

bland annat av musik, kläder, religion, normer, värderingar etc. Denna metafor betonar den

kontinuerliga och ständiga formeringen av etnisk kultur och identitet. Samtidigt kan

etniciteter även ses ha ett historiskt arv, vilket Nagel inte förbiser, men betonar att det är av

vikt att se till pågående och samtida processer som fortsättningsvis förhandlar fram,

återupplivar och konstant omdefinierar etnicitet (Nagel, 1994, s.153). Etnicitet är således

något dynamiskt snarare än statiskt.

2.3 Teoretisk förenlighet
I kapitlet har det teoretiska ramverket presenteras som utgörs av teorier från Jenkins (2014),

Burke (1991) och Nagel (1994), som alla tar avstamp från den symboliska interaktionismen.

Deras kompatibilitet framkommer framförallt i att de utvidgar och nyanserar förståelsen av

identitetsskapande men blir som allra tydligast när de tillsammans används som begreppsliga

analysverktyg. Den symboliskt interaktionistiska prägeln förser studien med dess

grundläggande perspektiv medan Jenkins (2014) sociala identitetsteori står för det största

analytiska angreppssättet då den ser identitet som social och processuell och framhåller den

sociala omgivningens påverkan och delaktighet i individers identitetsskapande, framförallt på

en mellanmänskligt plan. Burke (1991) kompletterar Jenkins (2014) förståelse av

identitetsprocessen genom att tillföra analytiska begrepp och en utökad förståelse för hur

andras attityder  kan påverka våra informanter och deras  identitetshantering. Framförallt

erbjuder Burke (1991) en möjlighet till en mer detaljerad granskning av de faktiska

konsekvenserna som andras inblandning i identitetsprocessen har och hur detta påverkar

identitetsprocessen. Burkes (1991) teori förser även studien med en möjlighet till att tydligare

belysa vilka faktorer som anses varit betydelsefulla eller kritiska i formandet av

informanternas etniska identitet. Jenkins (2014) begreppsapparat och teoretiska förståelse

innefattar även möjligheten till att belysa, utforska och förstå hur större sociala processer

utanför individen relaterar och påverkar individers liv och identiteter. Genom Nagels (1994)

teoretiska ramverk kontextualiseras Jenkins (2014) och Burkes (1991) identitetsteorier då

fokuserar sig till det etniska identitetsskapandet, såväl som att belysa kulturens roll vid

konstruerandet av etnicitet. Detta ger verktyg för att förstå våra informanters

meningsskapande av sin etnicitet, samt hur de själva väljer att placera sig bland etniska

grupper utifrån etniska gränsdragningar. Nagels (1994) teori ger även möjligheten till att
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problematisera de samhälleliga och sociala begränsningarna informanterna kan erfara i

relation till sin identitetsprocess genom att länka denna till kulturella och etniska dimensioner

av identitetsskapandet.

3. Tidigare forskning
I detta kapitel kommer forskning om multietnisk identitet att presenteras i syfte att positionera

vår studie inom forskningsfältet samt argumentera för dess relevans. Kapitlet kommer att

inledas med att redogöra kort för hur så kallad internationell traditionell ‘ethnic-racial

identity’ forskning har utvecklats till att även inkludera multietniska individer och insikten om

att den multietniska identitetsprocessen omgärdas av en särskild komplexitet. Vidare

presenteras en översikt av internationell forskning som redogör för den multietniska

upplevelsen. Efter detta presenteras sedan faktorer som forskningen framställt som

betydelsefulla för det multietniska identitetsskapandet. Avslutningsvis presenteras den

svenska forskningen som finns om multietnisk identiteten.

3.1 Identitetsprocessens komplexitet
Inom den internationella forskningen finns en del studier som fokuserar på att undersöka

ethnic-racial identity (ERI). Traditionella ERI studier görs främst på individer som har en

monoetnisk bakgrund, det vill säga har föräldrar med samma etniska bakgrund (Cardwell et

al. 2020). Detta begränsar förståelsen för multietniska individers upplevelse av deras

identitetsutveckling och därmed har ERI forskningen utvecklats till att även studera

multiethnic-racial (ME-R) identitet. Denna utveckling är betydelsefull då multietniska

individer har andra upplevelser gällande sin identitetsutveckling jämfört med monoetniska

individer. Exempelvis upplever multietniska individer att deras utseende ifrågasätts mer, inte

sällan i studiemiljöer, då det upplevs mer ambivalent i jämförelse med monoetniska individers

utseende (Soliz et al. 2017). Monoetniska individer tenderar även ha en starkare etnisk

identitet än multietniska individer, såväl som att multietniska i högre grad upplever att de

behöver välja en etnicitet att identifiera sig med. Det har även visat sig att den multietniska

identitets formeringen präglas av en betydligt mer komplex process än vad forskningen

tidigare antagit (Shih & Sanchez 2005; Soliz et al. 2017).

För att studera ME-R identitet kan olika perspektiv antas. Cardwell et al. (2020) har i sin

studie utgått från Roots (1996) ekologisk approach som menar att identitetsutvecklingen inte
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är en linjär utveckling utan kan skifta i samband med olika relationella och sociala

upplevelser. Med grund i denna approach undersöker studien vilka sociala händelser som är

avgörande för utvecklingen av ME-R identitet, vari vardagliga händelser såväl som större

milstolpar i individens liv ansågs vara avgörande för denna utveckling. Detta påvisar att

ME-R identitet är en individuell och kontextuell process där multietniska individer möter

unika händelser och olika med- och motgångar. Dessa kommer att upplevas på olika sätt

beroende på kontext, vilka som är involverade samt om individen upplevt liknande situation

tidigare. Andra människor har alltså en stor påverkan på den multietniska

identitetsutvecklingen. Detta underbyggs i Svenssons et al. (2018) studie som undersöker i

vilken utsträckning andra har en inverkan på identitetsskapandet. Majoriteten av deltagarna i

studien inkluderade andra i berättelser om händelser som de anser kritiska för deras etniska

identitetsskapande.

3.2 Den multietniska upplevelsen
Att känna en tacksamhet eller stolthet gentemot sin multietniska bakgrund och tvåkulturella

uppväxt är ett tema som ofta förekommer i intervjustudier med multietniska individer. Dessa

beskriver hur de ser sin tvåkulturalitet som perspektivsgrundande, berikande och som en

styrka, samtidigt som det beskrivs ha medfört konsekvenser för deras identitet och

identitetsutveckling (Westmoreland, 2001, s. 249; Jackson et al. 2013; Soliz et al. 2017).

Generellt präglas multietniska individens identitetsutveckling av både positiva och negativa

aspekter i både kvalitativa och kvantitativa studier, vilka har en inverkan på individernas

psykiska mående. Inom forskningen råder det konsensus om att den multietniska upplevelsen

präglas av gemensamma upplevelser för gruppen som helhet, men att i egenskap av att vara

en individuell process länkad till olika sociala erfarenheter, strukturella relationer, utseende,

och stora variationer i etniska och kulturella kompositioner inom gruppen, finns det vissa

skillnader mellan individer och i olika subkategoriseringar inom gruppen (Stephen & Stephen

1989; Shih & Sanchez 2005; Jackson 2010; Naverette & Jenkins 2011; Stepney et al. 2015).

På samhällsnivå är den kulturella och etniska minoritetsgruppens status i samhället och den

etniska gruppens fenotyp två aspekter som aktualiserar maktstrukturer och samhällsnormer i

multietniska individers liv, vilka har konsekvenser för det bemötande individen får och

individens livschanser och möjligheter. Multietniska individers blotta existens kan även ses

utmana existerande föreställningarna om ras som fortfarande präglar samhällsstrukturen,
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vilket påverkar bemötandet av dessa individer på både strukturell och mellanmänsklig nivå,

samt hur andra identifierar och förhåller sig till individer som i vita samhällen skiljer sig från

vithetsnormen (Stephen & Stephen 1989; Shih & Sanchez 2005; Navarette & Jenkins 2011).

Detta är rotat i historiskt strukturellt förtryck som individer med en icke-vit fenotyp, vilka

bryter mot vithetsnormen, fått erfara (Navarette & Jenkins 2011), samtidigt som detta även

kan baseras på åtskillnaden mellan kulturella vanor eller språk (Padilla 2006). Många

multietniska individer vittnar även om att de har ett krav på att ständigt legitimera och

försvara sin etniska identitet i relation till samhället och till andra i deras sociala omgivning,

samtidigt som de även måste göra detta i relation till sig själva (Jackson 2010; Jackson et al.

2013; Shih & Sanchez 2005).

Många multietniska individer upplever ett yttre tvång att behöva välja en etnisk identifiering

och därmed avsäga sig en del av sig själva och förneka en del av deras identitet och således

bli tvingade till att anpassa sitt etniska uttryck eller identitet (Jackson, 2010; Jackson et al.

2013; Svensson et al. 2018). Detta kan grunda sig i en känsla av att behöva utstå utanförskap

eller det ständiga kravet på att behöva legitimera sin identitet för andra (Jackson 2010;

Svensson et al. 2018). Att ha en multietnisk identitet innefattar dock en dubbelbottnad aspekt

som både är gynnsam och ogynnsam för individen. Multietniska individer beskriver ofta hur

de själva medvetet drar fördel av att kunna passera som gruppmedlem i en viss etnisk grupp

eller skiftar etnisk identifiering i olika sociala situationer för att passa in i gruppen eller

sammanhanget, eller för att undvika obekväma konfrontationer, diskriminering eller rasism

och underlätta interaktionen (Stephen & Stephen, 1989; Shih & Schanzes, 2005; Jackson

2010; Jackson et al. 2013). I jämförelse med sina monoetniska jämlikar uppvisar således

multietniska individer en större instabilitet och sensitivitet till situationella variationer i sina

etniska identiteter (Stephen & Stephen 1989). Multietniska individer erfar ofta att deras

identitet blir ifrågasatt eller inte erkänd av omgivningen och detta osynliggörande är ofta

kopplat till individens fenotyp (Jackson 2010; Hübinette & Arbouz 2019; Törngren 2020).

3.3 Betydelsefulla faktorer
Några faktorer som visat sig ha stor inverkan på det multietniska identitetsskapandet är

miljömässiga faktorer, som vart individen växt upp och skola, samt hur familjestrukturen ser

ut (Oikawa & Yoshida 2007; Soliz et al. 2017). De individer som bott i mer mångkulturella

bostadsområden upplever att de kände sig mer accepterade i jämförelse med de individer som
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bott i mer homogena områden. Vidare har familjestrukturen en inverkan då individer med

skilda föräldrar upplever det svårare att förena föräldrarnas två kulturer, till skillnad från

individer vars föräldrar levt tillsammans och då i högre utsträckning influerats av båda

kulturer samt lärt sig båda språken. Inom familjen och andra nära relationer kan även

kulturella barriärer göra sig synliga. Multietniska individer kan uppleva att familjemedlemmar

saknar förståelse för händelser i deras vardag samt att det kan uppstå värderingsmässiga

meningsskiljaktigheter. Barriärerna kan även grunda sig i språket då många multietniska

individer uppger att det är svårt att bygga relationer till släktmedlemmar på grund av skilda

språkkunskaper (Soliz et al. 2017; Cardwell et al. 2020). För att kunna relatera och identifiera

sig med sin etniska bakgrund är exponering av kulturen via betydelsefulla och kulturbärande

familje- och släktmedlemmar central, åtminstone för deltagarna i en intervjustudie av Jackson

et al. (2013). Även relationen till föräldrarna och föräldrarnas uppskattade etniska identfiering

visade sig, i en studie gjord av Stepney et al. (2015), påverka multietniska individers

identitetsprocesser och den egna själv-identifieringen. I studien undersöktes om multietniska

individers egna perception av sina föräldrars etniska identifieringar påverkar deras egna

själv-identifiering och hur detta korrelerar med färgblinda värderingar. De multietniska

individer som hade en närmare relation till sin vita förälder, identifierade sig i högre grad med

sin vita etnicitet, medan de som uppgav den motsatta relationen, identifierade sig i högre grad

med deras minoritets etnicitet. Således har familje- och släktrelationer en inverkan på

multietniska individers etniska identifiering och kan därmed ha en avgörande roll i den

identitetssökandet och slutligen formandet av positiva etniska identiteter.

Andra betydelsefulla relationer är vänskapsrelationer, framförallt relationer och bekantskaper

i skolan, har visat sig ha en påverkan på multietniska individer och hur de väljer att identifiera

sig (Shih & Sanchez 2005; Oikawa & Yoshida 2007; Jackson 2010; Jackson et al. 2013;

Stepney et al. 2015; Soliz et al. 2017; Svensson et al. 2018). Detta är ofta sammanlänkat med

upplevelser av social acceptans eller utanförskap, vilket kan bottna i svårigheter med att

känna identifikation med sina jämnåriga kamrater som inte har växt upp med två kulturer

(Westmoreland, 2001, s. 266). Vid interetniska möten, som ofta tar plats i skolan, upplever

multietniska individer att de kan behöva förklara sin upplevelse av utanförskap, eller andra

begränsningar de kan uppleva, till individer som har en annan fenotyp, vilket inte hade

behövts förklaras till individer med liknande etniskt utseende (Cardwell et al. 2020).

Upplevelsen av utanförskap eller social acceptans i sina sociala relationer har skiftat över tid i

forskningen. Shih & Sanchez (2005) kan utröna ett generellt skifte till en större upplevelse av
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social acceptans hos multietniska individer över tid och pekar på att detta kan indikera en

förändring i samhällets attityder mot denna grupp. Vänner och andra sociala umgängeskretsar

har alltså en påverkan, både positiv och negativ, på multietniska individers känslor gentemot

sin multietniska identitet och hur de väljer att identifiera sig.

3.4 Multietnisk identitet i Sverige
Forskning som inriktar sig på den multietniska identiteten är inte lika utbredd i varken Sverige

eller i Norden som internationellt, inte minst i jämförelse med de anglosaxiska länderna

(Törngren 2020; Hübinette & Arbouz 2019). Däremot finns det en del annan forskning om

etnisk identitet inom det svenska forskningsfältet som undersöker invandrares eller deras

barns etniska identitet, vari multietniska ibland kan ingå men inte ges en egen identitet

(Behtoui 2021; Adolfsson 2021; Scuzzarello & Carlsson 2019). I Adolfssons (2021) studie

om invandrares barns upplevelser av deras etniska identitet, som kan liknas vid den

multietniska upplevelsen, visar sig individens grad av vithet spegla upplevelsen av att andra

tillskriver individen som svensk. Detta överensstämmer med andra svenska studier om

multietnisk identitet som också konstaterar att vithet är tätt förknippat med svenskhet och ses

som central för den nationella identiteten. På så sätt blir vithet en mekanism för etnisk

stratifiering där de med icke-vit fenotyp kategoriseras som ‘avvikande’ eller ‘invandrare’

oavsett självidentifikation (Svensson et al. 2018; Hübinette & Arbouz 2019; Törngren 2022;

Törngren et al. 2019). I Sverige innebär detta att individer klassas som antingen ‘svenska’

eller ‘invandrare’.

Den svenska dikotomiseringen är sammankopplat med en vithetsnorm och därmed har

individer med vit fenotyp en majoritetsstatus i det svenska samhället. Dessa tillhör den etnisk

dominerande gruppen och har därefter ett större privilegium i att definiera sin identitet utifrån

sin egna självdefinition, medan multietniska individer tenderar att basera sin

identitetsbeskrivning på andras tillskrivelse av dem (Svensson et al. 2018). Multietniska

individer som avviker från vithetsnormen tenderar även att vara extra utsatta för att också få

sin identitet nekad eller ifrågasatt, samtidigt som även individer vars fenotyp tillåter dem att

passera som vita, har visat sig få sin etniska identitet och tillhörighet ifrågasatt av andra

(Törngren 2020). Denna diskrepans av att ibland identifieras som svensk eller inte, eller att

inte känna tillhörighet till någon av föräldrarnas ursprung, kan beskrivas som ett uttryck för

mellanförskap (Hübinette & Arbouz 2019). Utöver ett upplevt mellanförskap vittnar
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multietniska individer även om att de upplever sig inordnas i positioner där de inte förmår att

identifiera sig själva som multikulturella, toleranta eller kosmopolitiska.

Trots att multietniska individer i hög utsträckning upplever att de får sin identitet ifrågasatt,

nekad eller definierad av andra ser de ändå sin egen identifiering som subjektiv, flytande och

en själv-definierande process (Svensson et al. 2018). Med detta menar forskare att

multietniska individer besitter en position som kan utmana den rådande dikotomin av att

klassas som ‘antingen eller’ grundat på individers bakgrund eller utseende (Törngren 2020;

Hübinette & Arbouz 2019). Denna position utesluter däremot inte att multietniska individer

fortfarande influeras av andras bedömning av deras identifiering då val av identifiering kan

associeras med vissa förväntningar. Därmed kan multietniska individer komma att identifiera

sig olika över tid och i olika kontexter. Denna reflexivitet är något som informanterna i

Westmorelands (2001) avhandling om svensk-italiensk uppfostran ger uttryck för. Deras

identitetsskapande process präglades av en ständigt närvarande självreflektion och en

pendling mellan att uttrycka det italienska eller det svenska sättet, beroende på den sociala

omgivningen. Westmoreland poängterar att det ligger en utmaning i att kulturellt förena sina

två bakgrunder då de kan skilja sig åt i vilka värderingar som premieras, men att hennes

informanter tycks ha löst detta genom att kompromissa. Informanternas etniska

själv-identifiering inkluderade därmed de värderingar från respektive föräldrakultur som de

starkast identifierade sig med (ss. 262-264).

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning
I detta kapitel har tidigare forskning om multietnisk identitet presenterats. Inledningsvis

presenterades hur den internationella traditionella ethnic-racial identity forskningen har

utvecklats till att även inkludera multietniska individer. Detta är av betydelse då den

multietniska identitetsprocessen betydligt mer komplex och i många fall säregen att det inte

går att likställa den med identitetsprocesser som individer med andra etniska konstellationer

erfar, även fast det går att göra jämförelser. Vidare presenteras internationell forskning om den

multietniska upplevelsen och vilka faktorer som forskningen presenterats som betydelsefulla.

Den multietniska identiteten konstateras vara flytande och situationell till sin natur, därmed

kan den skifta mellan kontexter  och tid, influerat av olika relationer och interaktioner. Några

relationer och interaktioner som ses betydelsefulla är de med familj, vänner eller partners

samt omgivning i form av skola och bostadsområde. Några gemensamma upplevelser som
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identifieras är att multietniska individer kan uppleva att de behöver legitimera sin identitet,

tvingas välja en identitet samt dölja eller anpassa sin etniska identitet. Samtidigt finns även en

tacksamhet till den tvåkulturella uppväxten samt möjligheten att kunna dra fördel av att kunna

anpassa sin etniska identitet till olika sociala situationer. Avslutningsvis har forskning om

multietniska identitet i Sverige presenterats. Detta för att redogöra för kunskapsläget men

också i syfte att belysa den kunskapslucka som finns inom det svenska forskningsfältet. I

denna del av kapitlet lyfts att det finns mycket forskning om etnisk identitet men som inte

sällan rör invandrare eller dess barn, vari multietniska ibland inkluderas men inte ges en egen

identitet. Forskning som fokuserar på just den multietniska identiteten är däremot inte helt

frånvarande det svenska forskningsfältet men är begränsat till några forskare, vilka vi använt

oss av i kapitlet för att redogöra för kunskapsläget i Sverige idag.

4. Metod
För att undersöka multietniska individers identitetsskapande genomfördes en kvalitativ

intervjustudie. Studien utgörs av 8 intervjuer, vari en fenomenologisk metodansats anlagts för

att fånga informanternas levda erfarenheter samt komplexiteten i dessa upplevelser. Resultatet

har sedan analyserats genom Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), också benämnt

som tolkande fenomenologisk analys, med en explorativ approach för att möjliggöra fynd

utanför vår förförståelse. Kapitlet är indelat i fem avsnitt. Först presenteras den metodologiska

ansatsen, följt av en presentation av material samt kodning och analys. Avslutningvis förs en

diskussion kring studiens validitet och reliabilitet samt de etiska överväganden som gjorts.

4.1 Metodologisk ansats
Den fenomenologiska metodansatsens ontologiska utgångspunkt är att verkligheten

manifesterar sig och uppenbarar sig genom levda erfarenheter. Således ses människans sinne

som källa till kunskap om världen (Frejes & Thornberg, 2015, s. 31). Metodansatsen ämnar

alltså att undersöka hur individer erfar och upplever sin livsvärld, vilket innebär att den inte

strävar efter att fånga en objektiv verklighet utan individens subjektiva erfarenheter (Smith et

al., 1999 s. 218). Därmed är den fenomenologiska metodansatsen väl lämpad för denna studie

då vi med denna ansats, genom intervjuer, kan studera hur unga vuxna reflekterar och tänker

kring sin identitet och etnicitet, för att sedan kunna identifiera meningsstrukturer och det

essentiella ur vår empiri (Dahlberg et al., 2008, s. 117). Detta ställer krav på att vi visar en

sensitiv öppenhet mot våra informanter samt empati och förståelse för att detta är

informanternas verklighet och deras egna upplevelser, vilket vi måste bemöta med respekt
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(Dahlberg et al., 2008, s. 96, 99). Den fenomenologiska ansatsen syftar till att förstå och

beskriva någon annans subjektiva erfarenheter, vilket innebär att vi som forskare bland annat

måste vara reflexiva och kritiska till vår egna förståelse av andras erfarenheter och ständigt

arbeta för att undvika att göra några tolkningsövertramp. Det går dock inte att undkomma att

vi har en viss teoretisk förförståelse och att vi bär med oss egna erfarenheter som med stor

sannolikhet kommer färga av sig på vårt arbete, men som vi aktivt arbetar för att reducera.

Vår strategi har varit att induktivt närma oss materialet och öppet tolka det, men i slutändan

vill vi analysera det i relation till studiens identitetsteori.

4.2 Material
För att besvara studiens syfte och frågeställning ses det lämpligt att använda intervju som

datainsamlingsmetod då studien ämnar att undersöka individers upplevelser och erfarenheter.

Intervju som metod möjliggör en omfattande och djupgående förståelse för individers

livsvärldar och det sociala fenomen som studeras. Således är studiens intervjutranskriberingar

dess empiriska material. Studiens urval består av personer som i denna studie definieras som

multietniska och totalt genomfördes 9 intervjuer, varav en var ett bortfall.

4.2.1 Urval
Eftersom att studien är kvalitativ och ämnar att undersöka en specifik grupps upplevelser

lämpar sig ett kriteriestyrt urval, vari informanterna måste uppfylla vissa kriterier för att

studien ska uppfylla sitt forskningsändamål. Studiens kvalitativa karaktär innebär att vi inte

prioriterar att få ett generaliserbart resultat, vilket även blir omöjligt med anledning av den

begränsade urvalsstorleken, utan eftersträvar att få ett urval som återspeglar våra

forskningsfrågor och därefter göra en djupdykning i det fenomen vi avser undersöka för att

nyansera och öka förståelsen av det (Bryman, 2018, ss. 496, 498). Därmed kommer studien att

avgränsa sig till individer som per definition kan beskrivas som multietniska. Individerna

själva behöver däremot inte ha en upplevelse av det eller kan använda sig av en annan

begreppsapparat för att beskriva sig själva. Huvudsaken är att individerna är födda i Sverige

eller senast flyttat hit vid två års ålder, varav deras ena förälder främst är uppvuxen i Sverige

med svensk bakgrund och andra förälder är utlandsfödd med utländsk bakgrund. Svensk

bakgrund i denna studie syftar till att individen är uppväxt i Sverige och därmed förmodas det

svenska samhället ha präglat individens socialisation. Samma logik gäller för

begreppsanvändningen av utländsk bakgrund. Vidare har studien valt att inte inkludera

multietniska individer vars föräldrar båda är utlandsfödda med utländsk bakgrund från olika
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länder. Detta eftersom att studien tar avstamp från svensk statistik som redogör för hur många

svenskfödda som har en inlandsfödd förälder och en utlandsfödd förälder samt hur många

svenskfödda som har två utlandsfödda föräldrar (SCB 2022c). Rimligtvis görs det ingen

skillnad för den senare gruppen om deras föräldrar är från samma land eller olika länder, men

som resulterat i att vi bara inkluderat och definierat multietniska individer enligt den första

gruppen.

Studien avgränsar sig även till unga vuxna, som utgörs av individer mellan åldrarna 18-30.

Detta åldersspann ses som representativt för studiens inriktning på identitet eftersom denna

period och perioden innan generellt präglas av identitetsbyggande och identitetssökande.

Samtidigt har dessa individer troligen nyligen klivit in i vuxenlivet och befinner sig i en

period där man börjat ta för sig av det offentliga rummet för att utveckla sin identitet (RUFS

2016; KO 2022). Åldersavgränsningen innebär troligen även att urvalsgruppen har något i

grunden gemensamt och erbjuder en möjlighet till att fånga multietniska individers

upplevelser av sitt identitetsbyggande i det samtida samhället. Av etiska skäl intervjuas inte

heller individer under 18 år, även om lagen tillåter deltagande av personer över 15 år, då dessa

individer inte än är myndiga och det är svårt att avgöra huruvida de är underförstådda med

studiens syfte och vad deltagandet innebär (SFS 2003:460, 18§). Våra förhoppningar är även

att personer från 18 år och uppåt har utvecklat förmågan att mer insiktsfullt reflektera över det

ämne vi avser undersöka deras upplevelser av. Samtidigt är åldersspannet inte allt för avlägset

från de tidigare uppväxtåren som är en tid genomsyrad av stor personlig utveckling och en

ökad medvetenhet om vad som pågår i omgivningen.

Samtliga intervjuer var cirka en timme långa bortsett från en intervju som blev strax över en

och en halv timme lång. Inför studien gjordes även en pilotintervju där informanten hittades

genom rekommendation av en bekant. Då informanten från pilotintervjun uppfyller samtliga

kriterier för deltagande i studien har vi även inkluderat denna intervju. Totalt genomfördes nio

intervjuer, men bara åtta inkluderades i studien. Detta på grund av att det under en intervju

framkom att informanten inte uppfyllde våra urvalskriterier i fråga om föräldrabakgrund, då

dennes ena förälder relativt tidigt under barndomen adopterats till en svensk familj och den

andra föräldern till informanten hade föräldrar uppvuxna i andra länder än Sverige. Därefter

valde vi att inte inkludera denna intervju i studien. Tidsfristen för uppsatsen innebar att vi inte

lyckades inte få tag på två till informanter att intervjua. Det var utmanande att inom kort tid

hitta multietniska individer som uppfyller urvalskriteriet och forskningens ramverk; en
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förälder född i Sverige och en förälder född i ett annat land. Gruppen multietniska individer

skulle troligen kunna utökas med multietniska som har två invandrade föräldrar, men då går

det inte att kontrollera för i högre grad vilken kulturell bakgrund eller arv som dessa bär med

sig. Detta  är en faktor vi haft i åtanke i vår urvalsbegränsning till en svenskfödd förälder

eftersom vi är intresserade av multietniska individer i relation till Sverige och det svenska

samhället och kultur, samt en jämförelse mellan de två olika föräldrabakgrunderna och hur

dessa påverkar identitetsförhandlingen för multietniska individer i Sverige. Genom att

begränsa till en svenskfödd förälder och en utlandsfödd förälder bör det kunna antas att den

svenska delen hade en påverkan och var en del av  intervjudeltagarnas uppväxt och tidiga

socialisation, samtidigt som den influerades av den ena förälderns utländska bakgrund som

tillsammans skapar en multietnisk tillhörighet som vi är intresserade av att undersöka

effekterna av.  I de åtta intervjuer som inkluderades i studien framkom dock mycket snarlik

information och erfarenheter som gjorde att vi kunde utröna ett konsekvent mönster i

resultatet.  Med detta i åtanke bedömer vi att vår urvalsstorlek är tillräcklig för en studie inom

ramen för en C-uppsats då vi upplevde att vi uppnått mättnad och att vi inte hann få tag på två

ytterligare informanter inom tidsramen för uppsatsen. Om det hade varit möjligt hade det varit

önskvärt för att få ytterligare bekräftelse på våra observationer, men en större majoritet av

våra intervjuer blev långa och innehållsrika vilket ökade möjligheten till en  nyanseringen för

resultatet och analysen. Urvalet består därefter av åtta informanter, vilka alla växt upp i

storstäder, och utgörs av fem män och tre kvinnor. Något beaktansvärt med urvalet är att sju

av åtta informanters utlandsfödda förälder är deras pappa. Studiens informanter har

anonymiserats men för att underlätta läsningen har informanternas tilldelats fingerade namn,

vilka presenteras i Tabell 1.

Tabell 1. Bakgrund om informanter

Fingerat
namn

Ålder Kön Föräldrars
bakgrund

Uppväxtstad

Mamma Pappa

Max 22 Man Sverige Kenya Stockholm

Tina 25 Kvinna Filippinerna Sverige Stockholm

Jonas 30 Man Sverige Chile Stockholm

Hugo 25 Man Sverige Spanien Stockholm
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Viktor 23 Man Sverige Iran Göteborg

Saga 23 Kvinna Sverige Storbritannien Stockholm

Anton 27 Man Sverige USA (Afroamerikan) Stockholm

Miriam 25 Kvinna Sverige Bolivia Stockholm/
Uppsala

4.2.2 Förberedelser inför datainsamling
Pilotintervjun som genomfördes var ett utmärkt tillfälle för oss att testa intervjuförfarandet

vilket är något vi båda har begränsad erfarenhet av. Vi genomförde denna tillsammans, vilket

kan ha en negativt inverkan på informantens förhållningssätt till intervjusituationen då det var

två personer som satt och lyssnade, vilket riskerar att göra informanten obekväm (Bryman,

2018, ss. 591-592). Därefter genomfördes övriga intervjuer individuellt då det är mer tids- och

resurseffektivt, samt att det utjämnar den eventuella upplevelsen av maktobalans mellan

informant och forskare.

Inför datainsamlingsprocessen konstruerades på förhand en intervjuguide. Intervjun

beslutades då för att göras semistrukturerad då det erbjuder både kontroll och flexibilitet över

intervjuinnehållet. Datainsamlingsmetoden erbjuder kontroll på så sätt att intervjuguiden

utgörs av bestämda frågeställningar, samt några sonderingsfrågor, utefter ett par teman vi var

intresserade av att beröra men erbjuder samtidigt flexibilitet då intervjuguiden kan frångås till

viss del genom att ställa fler följdfrågor baserat på informantens svar (Bryman, 2018, s.

561-563). Således kan även informanten svara på frågorna relativt fritt och kan också avvika

från frågorna för att själv belysa sådant denna finner intressant och viktigt, vilket i hög grad är

förenligt med den fenomenologiska ansatsen. Respondentens egna tolkningar av frågorna kan

även leda till nya aspekter av fenomenet som inte tagits i beaktande tidigare, vilket är ett av

målen med den fenomenologiska ansatsen och därmed passar semistrukturerade intervjuer

studiens syfte väl (Bryman, 2018, ss. 563, 569-571).

Utformningen av själva intervjuguiden påbörjades genom att vi separat skrev ner tänkbara

frågeställningar i ett gemensamt dokument, där vi beskrev för varandra vad de inspirerats av

och hur de är relevanta för att besvara vårt syfte. Därefter gick vi tillsammans igenom dessa

förslag för att utröna vilka som var bäst lämpade för att besvara våra frågeställningar och

syfte, under vilket tema de passade och omformulerade dem så att de var så lättbegripliga som
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möjligt för en utomstående person. De teman som utformades var: identitet, familj, umgänge

och samhälle. Efter utförandet av pilotintervjun utökades intervjuguiden genom att lägga till

fler frågor.

För att få tag på informanter tillfrågades den ideella organisationen Mellanförskapet att

publicera ett informationsbrev om studien där vi efterlyser deltagare på deras Facebooksida.

Informationsbrevet publicerades även på Facebooksidan ‘Uppsala Gäris Allmänt’ och i en

facebookgrupp för en universitetskurs som en av författarna tidigare har läst. Då det visade sig

svårt att få informanter på detta sätt krävdes ett mer aktivt sökande, vilket gjorde att vi fick

tillfråga personer i vår närhet om de kunde rekommendera eller föreslå individer som

möjligtvis vore intresserade av att delta i studien. På så sätt kom vi i kontakt med fem av åtta

informanter. Därefter landade vårt urval i att bli ett kritieriestyrt bekvämlighetsurval. Utöver

detta hängde vi även upp informationsbrev på två av Uppsala Universitets campus, Blåsenhus

och Engelska parken, men utan respons. Beroende på vart informationsbreven publicerades

eller hängde upp anpassades framställningen av informationen i breven till kontexten. Därmed

har vi två olika informationsbrev, ett för campus och ett för publicering på sociala medier. Vi

har även ett tredje gemensamt informationsbrev med utförligare information som skickades ut

till samtliga personer som kontaktade oss och visat intresse för att delta i studien. Dessa går

att finna i appendixen.

4.2.3 Genomförandet av intervjuer

Studiens intervjuer genomfördes via Zoom då det varken är ekonomiskt eller geografiskt

praktiskt att, i och med den angivna tidsfristen, genomföra intervjuerna fysiskt. Intervjuer via

videosamtal erbjuder även en viss flexibilitet med justeringar i närtid, samtidigt som det finns

en risk för tekniska problem som kan störa flödet i intervjun (Bryman, 2018, s. 593).

Ljudkvalitén och vår närvaro kan påverka kvalitén på intervjun, såväl som miljön då vi inte

kan styra deltagarnas omgivning. Samtidigt går en del av informanternas kroppsspråk förlorat.

Att utföra intervjuer via Zoom har således sina för och nackdelar, varav en fördel är att vi får

tillgång till informantens mimik, tonfall, språkliga uttryck och gester, vilket är att föredra när

man använder sig av en fenomenologisk ansats, vari språket är ett medium igenom personers

egna perception och uppfattningar kommuniceras (Dahlberg et al., 2008, ss. 117-118).

Videosamtal erbjuder även en möjlighet till att diskret kunna anteckna information om

informanten under intervjun utan att detta riskerar bli distraherande för informanten då vi
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själva kan styra vad som syns i videobilden. Samtidigt kan distansen som en skärm skapar

göra att personer kan känna sig mer bekväm med att öppna upp sig om känsliga ämnen.

Inför intervjun författade vi ett manus som presenterades i intervjuns början för att säkerställa

att all väsentlig information delges informanten. Under intervjun presenterades inledningsvis

studiens och intervjuns syfte, för att vidare fråga om det var okej om vi ljudinspelade

intervjun. Samtycket till ljudinspelningen gavs alltså muntligt innan inspelningen startades för

att sedan kunna banda informantens samtycke till deltagandet i studien, såväl som samtliga

etiska aspekter. Med andra ord lyfte vi hur vi ämnar att hantera materialet, poängterade att

deltagandet är frivilligt samt att intervjun när som helst kan avbrytas utan att behöva ange

någon särskild anledning. Slutligen säkerställde vi att informanten förstått informationen,

intervjuns upplägg och sina rättigheter i sammanhanget.

4.3 Kodning & analys
För att bearbeta våra intervjuer transkriberades de ordagrant och  andra ljud och uttryck som

representerade känsloyttringar eller ansågs vara av vikt för att förstå innebörden av det

informanten beskriv antecknades i transkriberingarna. Vi transkriberade varandras intervjuer

för att båda skulle ha en sån komplett helhetsbild av materialet som möjligt. Vidare kodades

materialet genom tolkande fenomenologisk analys. Denna approach tar avstamp i

fenomenologin och ämnar att på samma sätt ta fasta på individers upplevelser och

erfarenheter för att kunna ge ett “insider perspektiv” (Smith et al., 1999, s. 218). För att uppnå

detta arbetade vi nära empirin genom att läsa transkriberingarna flera gånger för att bli

bekanta med materialet och på så sätt uppnå en djupare och iterativ analys. Analysen gjordes

även induktivt, vilket innebär att vi gjorde en öppen kodning och använde oss inte av

förutbestämda koder eller kategorier utifrån några särskilda teorier (Smith et al., 1999,

s.98-99). På så sätt har vi försökt vara öppna för oväntade eller överraskande resultat genom

att arbetat för att låta empirin styra analysen i så hög utsträckning som möjligt.

Med inspiration från Smiths tolkande fenomenologiska ansats kodades materialet genom att

förse det med kortare sammanfattning och primära tolkningar av betydande delar av empirin,

detta utgjorde våra nyckelord (Smith et al., 1999, s. 220). Utifrån nyckelorden utrönades olika

teman som gavs olika färgkoder igenom materialet kodades utifrån. (Smith et al., 1999, s.

221, 223-224). Detta gjordes enskilt, men efter varje färdigkodad transkribering läste vi
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igenom varandras kodning för att säkerställa att vi kodade på ett likartat sätt och att vi var

överens om det resultat vi fick. Genom denna arbetsprocess blev kodningen en gemensam

process där vi tillsammans försöker säkerställa att vi arbetar så nära empirin som möjligt,

vilket ökar studiens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Genom vårt

kodningsförfarande reducerades empirin stegvis ned till meningsbärande enheter som avser

fånga det vi ansåg var essentiellt i materialet. Denna cykliska process möjliggjorde en

upprepad revidering av kodningen vilket gjorde att vi kunde precisera vissa över- och

underteman samt utesluta koder som inte ansågs vara relevanta för analysen. I det kommande

resultat och analyskapitlet kommer det bearbetade resultatet i form av utdrag och citat från

intervjuerna att presenteras. Citaten som presenteras har omformulerats till skriftspråk och

talesmässiga ljud har uteslutits för att underlätta läsningen och för att läsaren enklare ska

kunna tillgodogöra sig innehållet.

4.4 Validitet och reliabilitet
Inom den kvalitativa forskningen är begreppsanvändningen av validitet och reliabilitet

omstridd (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). Vissa forskare väljer att anta dessa begrepp

medan andra avfärdar dem och talar istället om äkthet och tillförlitlighet. I denna studie

kommer vi fortsatt att tala om validitet och reliabilitet. Reliabilitet avser studiens

tillförlitlighet och rör ofta frågan om hur en studie och dess resultat kan reproduceras. För att

öka reliabiliteten ämnar vi att vara så transparenta som möjligt vid redogörelse av studiens

genomförande. Vid upprättandet av en intervjuguide utarbetades den som en del av processen

att under arbetets gång föra en typ av loggbok. Loggboken förs i syfte att logga var olika

idéer, ändringar och dylikt kommer ifrån för att på så sätt kunna redovisa projektets olika steg,

vilket ökar studiens reliabilitet (Richards, 2005, s. 22). Detta gjordes med hjälp av en

gemensam Google-Drive där samtliga dokument rörande studien och uppsatsen, ändringar

reflektion och idéer sparades.

Validiteten belyser istället studiens äkthet och är ett mått för huruvida en studie mäter det den

avser att mäta. Kvale och Brinkman (2014, s. 297) talar om detta i form av forskarens

trovärdighet och hantverksskicklighet. Detta är något som vi ämnat att ta i beaktning under

hela forskningsprocessen. Bland annat gällande val av teoretiskt ramverk för att det ska ge ett

tillförlitligt analysverktyg i relation till studiens syfte samt vid upprättande av en

intervjuguide för att säkerställa att frågorna förväntas besvara studiens frågeställning. När

studiens informationsbrev formulerades fördes en diskussion gällande i vilken utsträckning
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studiens syfte bör presenteras, vilket resulterat i att informanten blivit informerad om att

studien undersöker etnisk identitet men inte getts en ingående förklaring gällande fokuset på

multietniska individer. Detta för att minimera informantens partiskhet, förutbestämd

inställning eller förväntning. För att säkerställa studiens validitet är det även av vikt att

resonera kring huruvida studiens resultat besvarar dess syfte och frågeställning.

Förhållningssättet vid intervjuer tas även i beaktning där vi aktivt arbetat för att motverka

ledande frågor samt motverka fysiska eller verbala reaktioner som kan påverka informantens

svar. En faktor som inte går att undkomma är våra personliga egenskaper och karaktärsdrag

både personlighetsmässigt men även fysiskt och utseendemässigt som kan komma att påverka

informanternas förhållningssätt till oss i intervjusituationen. Vi är två författare till denna

studien, en av oss är etnisk svensk och en av oss är enligt vår definition multietnisk och

uppfyller samtliga kriterier för att ingå i studiens urvalsram. Detta faktum påverkar troligen

vår forskarroll och förhållningssätt till informanterna olika. Det kan även medföra en

möjlighet att nyansera tolkningen och analysen av materialet då vi kompletterar varandras

förförståelser av fenomenet eftersom en av oss är en del av fältet medan den andra står

utanför.

4.5 Etiska överväganden
All form av forskning måste innefatta ett grundligt etiskt hänsynstagande där de främsta etiska

kodexerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att individen ska ha informerats om studiens

syfte, att deltagandet är helt frivilligt och att denne har rätt att närsomhelst, utan angiven

orsak, kan avbryta sitt deltagande (samtyckeskravet), att all information och alla uppgifter

som ges ska hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det (konfidentialitetskravet) och att

allt material som samlas in i studien enbart kommer att användas för denna studie och ingen

annan (nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa etiska kodexer presenterades i våra

informationsbrev. Totalt hade vi tre informationsbrev där två av dessa var anpassade till vilken

kontext de skulle presenteras i (internet eller universitetscampus), medan det tredje delgavs

samtliga informanter i studien och var identiskt oberoende av vilket informationsbrev

personen läst innan. Denna åtgärd ansågs nödvändig då samtyckeskravet medför en betoning

av att informationen om studien och de forskningsetiska principerna ska skrivas på ett

lättförståeligt sätt så det är enkelt att tillgodogöra sig det, vilket återspeglas i

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011, ss. 18-19).

25



Studiens material utgår ifrån transkriberade intervjuer vilket innebär en hantering och

förvaring av ljudfiler och transkriberingar som ställer krav på upprätthållandet av

informanternas konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67). Därefter är det viktigt att ingen

obehörig kommer åt ljudfilerna eller den transkriberade materialet som förvaras digitalt. Den

digitala förvaringen är knutna till våra respektive Google-konton, samt till en

röstinspelnings-app i våra mobiltelefoner och kommer raderas vid avslutad studie. Vid

presentation av citat från intervjuerna kommer dessa avidentifieras och anonymiserar för att

se till att svaren inte kan knytas till någon enskild informant.

5. Resultat och analys
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Resultatet har tagits fram genom att

analysera studiens rådata som utgörs av dess intervjutranskriberingar. Delar av resultatet kan

överlappa men genom att presentera det i teman och underteman ämnar studien att försöka

åskådliggöra de gemensamma erfarenheter och upplevelser som identifierats, såväl som att

belysa vissa individuella skillnader. Således introduceras kapitlet med en redogörelse av

studiens informanter och hur de själva definierar sin etniska identitet. Följande presenteras

resultatet i teman baserat på de faktorer som informanterna upplever som betydelsefulla, vilka

var yttre attribut, omgivning och umgänge samt kultur och språk. Samtidigt presenteras

faktorernas inverkan på informanternas identifiering. I kapitlet tolkas och analyseras även

resultatet med hjälp av studiens teoretiska ramverk för att besvara dess syfte och

frågeställningar.

5.1 Multietnisk identifiering
När våra informanter ombads beskriva sig själva var det inte i första hand utifrån deras etniska

identitet som de beskrev sig, utan denna var sekundär i relation till sysselsättning,

familjerelationer, personliga egenskaper och karaktärsdrag. Föräldrarnas bakgrund och det

kulturella arv som detta förde med sig värderades dock högt och det rådde konsensus kring att

detta haft en inverkan på vilka de är. Den etniska identiteten beskrivs främst, av de flesta av

informanterna, genom att informera om föräldrarnas ursprung. Däremot varierar graden av

identifiering med deras respektive sidor och relationen till dem, såväl som upplevelsen av den

etniska identiteten som en hel eller två separata identiteter. Saga (engelsk far) säger att hon

26



upplever sig som både engelsk och svensk, något som även Tina (filippinsk mor) ser sig som,

men mer i termer av halva identiteter som blir en mixad helhet:

Jag har blivit en varelse som en liten mix av både mamma och pappa [...] Jag brukar säga
att jag är halv-halv [...] att jag är halvsvensk och halvfilippinsk. - Tina

Jonas (chilensk far) delar upplevelsen av sin identitet som två halvor som integreras till en

helhet, han beskriver sig på ett väldigt humoristiskt sätt och har ett mer progressivt sätt att se

på sin etniska identifiering och beskriver hur han är en del av en ny generation:

Jag är väldigt mixad, blandad, det är en enda stor mojito-tequila-salsa-sås med blandning
av svensk kaviar, skulle jag säga [...] Jag är halv-halv, bredmix skulle jag säga [...] Jag är
en ny generation, en ny mix som uppstått här i Sverige, precis som i New York och på
många andra ställen i världen där människor samlas i stora grupper och olika etniciteter så
är jag en mix av den nya generationen. - Jonas

Miriam (boliviansk far) och Viktor (iransk far) ser istället på sina respektive etniciteter som

två separata, hela identiteter. Viktor beskriver det som att det skiftat under hans liv men att

han nyligen hörde en beskrivning som stämmer väl överens med hur han upplever sin etniska

identitet:

Jag hörde någonting häromveckan som jag tyckte var väldigt bra. Det var någon som sa att
man är inte femtio, femtio, man är hundra, hundra. [iransk och svensk] Lite så känner jag.
- Viktor

Miriam beskriver även hur hon vid yngre ålder upplevde sig som mer svensk än boliviansk då

hennes bolivianska sida inte var kopplad till en identitet eller bolivianskt uppförande, utan

enbart något hon var född till. Denna dissonans till sitt ursprung och avsaknad av

kontextualisering och erfarenhet av den är även något som Max (kenyansk far) vittnar om,

särskilt i relation till hur andra tillskriver honom en identitet. Max säger att han upplever sig

som mest svensk, men behövt anta en identifiering som han tror att andra ser honom ha till

följd av att han inte passerar som vit:

Jag skulle ändå säga att jag upplever mig själv mest som svensk, men samtidigt finns det
ett sätt som andra ser på en. Jag vet att första tanken folk tänker när de ser mig är inte att
jag är svensk på grund av att jag är mörk. Det har jag viss förståelse för men det har
kanske gjort att man ofrivilligt fått identifiera sig som man är afrikan. Jag har inget
problem med att se mig som det heller, men jag är bara inte uppvuxen i den kulturen och
det känns väl lite långt bort. Jag vet ju hur man lever och för sig i vårt samhälle. - Max
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En ytterligare dimension av hur man upplever sin etniska identitet är kopplat till olika sociala

situationer och sammanhang. Hugo (spansk far) och Anton (afroamerikansk far) framhåller att

de mest känner sig svenska men att upplevelsen av deras etniska identitet är situationellt

betingad:

I de flesta fall skulle jag säga att jag är svensk. Jag skulle nog inte säga att jag är
helsvensk, för det är jag ju inte heller. Men jag känner mig som mer svensk än spansk.
Alltså det beror på, i vissa situationer kan jag känna mig mer svensk och i andra
situationer kan jag känna mig mindre svensk. - Hugo

Genom min uppväxt och även nu så har jag alltid nästan känt mig mer svensk på något
sätt [...] mestadels svensk, men ändå att den andra sidan av mig [afroamerikansk] kommer
fram mycket i andra sammanhang, mer med familjen eller med folk från liknande
bakgrunder. - Anton

När de senare informanterna beskriver sin etniska identifiering blir det tydligt att andra sociala

aktörer är en del av identitetsskapandet, vilket är ett naturligt inslag i den

interna-externa-dialektiken (Jenkins, 2014). Max uppvisar en särskild medvetenhet för andras

kategorisering av honom och det verkar finnas en tydlig diskrepans mellan hans nominala

identitet, de upplevelser andra tillskriver honom på basis av deras kategorisering av honom,

och hans, virtuala identitet, upplevelse av vem han är och de upplevelser han faktiskt har av

kategoriseringen (Jenkins 2014). Det kan sägas som att det finns en förväntan av andra att

Max måste ha en relativt stark upplevelse av sig själv som afrikansk eller kenyansk på grund

av hans upplevelse, samtidigt som upplevelse av sin etniska identitet framförallt är präglad av

hans svenska uppväxt. Anton och Hugo betonar även vikten av andra sociala aktörers närvaro

i deras interna-externa-dialektik där deras relationer och egna identifiering av andra

människor beskrivs ha en påverkan på vilken av deras etniska identiteter som framhävs i

stunden (Jenkins 2014).

Informanternas beskrivning av sina etniska identiteter varierar även inom gruppen, trots att

samtliga har tvåkulturella bakgrunder och att vissa har liknande fenotyper. Att enbart födas

som multietnisk är således inte en ensam faktor som påverkar informanternas

identitetsskapande i sig, utan det är först i samverkan med andra individuella och sociala

faktorer i deras uppväxter och sociala liv som deras multietniska bakgrunder förstås som

meningsfulla i deras identitetsskapande. Detta innebär att det finns flera olika sätt att uppleva

en multietnisk identitet. Ingen av våra informanter uppger dock att de helt och hållet enbart
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identifierar sig med en av sina etniciteter, utan det finns varierande inslag av båda i deras

etniska identiteter.

5.2 Yttre attribut
5.2.1 Diskriminering
Ur intervjuerna identifieras olika faktorer som informanterna upplever som betydelsefulla för

det etniska identitetsskapandet, varav en viktig faktor var yttre attribut och utseende. I relation

till detta uppger en del av informanterna att de blivit behandlade annorlunda eller blivit

diskriminerade. Anton (afroamerikansk far) uppger bland annat hur folk i hans omgivning i

yngre ålder kunde ta lätt på n-ordet, vilket Max (kenyansk far) har liknande upplevelse av.

Max berättar att han började kallas för ‘‘n*gga” av en lagmedlem inom den sport han utövade

som ung, men sa aldrig ifrån då Max var ny i laget och ville bli omtyckt. Men när han blev

äldre och väl tog sig modet att säga ifrån las istället skulden över på honom för att han inte

sagt något tidigare. Utöver detta exempel har Max även behövt utstå diskriminerande

kommentarer om hans utseende:

Sen är det väl allt det här med utseende och små pikar om vad jag borde göra som hade
kunna göra mig snyggare eller vad tjejer hade tyckt varit snyggare utseendemässigt på
mig. Sådant som egentligen aldrig menades som något illa men som jag väll upplevde som
diskimierande i och med att det mer eller mindre är att trycka ner dom egenskaper och
utseenden som man redan har liksom. Så det är väl mer sådana saker, mycket ytliga saker
och sådant som tog hårdare på mig än vad de som sa det förstod. - Max

Av de informanter i studien som har en icke-vit fenotyp finns det upplevelser av ett kränkande

bemötande av andra baserat på deras utseende. För somliga har detta haft en stor personlig

påverkan, såsom för Max, medan för andra, såsom för Anton, har det haft en liten till ingen

påverkan på identiteten eller självkänslan. I Antons fall framförallt verkade detta vara kopplat

till stabilt självförtroende och en stark självkänsla. Dessa skillnader kan sammanlänkas till

individuell motståndskraftighet mot de reflekterade bedömningarna, vilket är relaterat till

deras generella självsäkerhet och till vilken grad de upplevt förvirring eller svårigheter kring

sitt etniska identitetsskapande (Burke 1991). Vidare menar andra informanter att de har haft få

eller inga upplevelser av diskriminering eller rasism men uppvisar dock en medvetenhet om

att andra erfar diskriminering eller rasism i högre utsträckning än vad de själva upplever sig

göra. Bland några av de informanter som däremot upplevt sig bli diskriminerade eller utsatta

för rasism går det att identifiera en form av internalisering. Exempelvis verkar Miriam

(boliviansk far) ha internaliserat en bild av hur en svensk bör vara, vilket väckt en rädsla för

29



att hon själv inte skulle anses välkommen i Sverige. Detta har gjort Miriam ängslig för att

avvika från hennes bild av en svensk, vilket hon samtidigt ger uttryck för att hon upplever att

hon gör:

Det är väl mest att folk kanske antar att man inte vet eller är en del av det svenska
samhället. Det kan även gälla min svenska släkt att jag kan känna att det kanske finns
sådana attityder även fast det inte sägs rakt ut. Det kan ju också vara mina egna rädslor av
att inte passa in i den här bilden av hur det ska vara, att man kanske förstör bilden lite typ.
- Miriam

Särskilt när jag var liten kände jag mig inte tillräckligt svensk. Det var framförallt kopplat
till hur jag såg ut [...]. Det var någonting avvikande liksom, jag kände mig typ lite
smutsig, eller jag trodde att folk tyckte jag var lite smutsig. - Miriam

Att inte känna att man duger eller att man ständigt måste legitimera eller hävda sin rätt till att

identifiera sig som svensk går tydligt att koppla till Burkes (1991) identitetsstandard. På basis

av sitt utseende upplever Miriam och Max att de inte passar in i normen för vad det innebär

att vara svensk och detta har lett till att de antingen aktivt har förändrat sitt utseende för att

minska diskrepansen av reflekterade bedömningar och passa in bättre eller gett upphov till

känslor av att man är “smutsig” som Miriam uttrycker det. Miriam och Max har upplevt en

inre konflikt mellan två identiteter i relation till föreställningar om hur en svensk ser ut.

Konflikten bottnar i att det kan vara svårt att förena två identiteter som man ser som

motstridiga, detta fall att kombinera den svenska identiteten med en boliviansk respektive

kenyansk identitet till en gemensam identitetsstandard (Burke 1991). Även fast det finns

utrymme för att denna typ av identitetskonflikt kan bottna i eller förstärkas av ett överlagt lågt

självförtroende och självkänsla, internaliseras föreställningar om hur saker och ting ska vara

utifrån samhällets normer, föreställningar och bemötande av individen eller gruppen man

upplever kollektivitet till eller kategoriseras in i (Jenkins 2014).

Utifrån officiellt upprättade gränslinjer som grundar sig på större samhällsstrukturer och

normer i Sverige som dikterar att svenskhet baseras på vithet upplever Max och Miriam att de

kategoriseras in i en viss samhällsgrupp som de anses tillhöra på basis av deras fenotyp. Detta

aktualiserar vissa normer och värderingar i deras liv som de måste bemöta och hantera, även

fast de själva inte identifierar sig med dem. Det kan sägas som att människor med en icke-vit

fenotyp kategoriseras som “icke-svenska” i Sverige (Hübinette & Arbouz 2019; Törngren

2022; Törngren et al. 2019), vilket innebär för Max och Miriam, som båda är uppvuxna i
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Sverige och har en svensk förälder, att samhället påtvingar dem vissa strukturer. Detta medför

upplevelser som de själv inte nödvändigtvis behöver identifiera sig med, då de personligen

upplever en egen kollektivitet till samhällsgruppen “svensk” men som inte blir

tillgängliggjord för dem på grund av andras kategorisering av dem (Jenkins 2014).

5.2.2 Få identiteten ifrågasatt

Av de informanter som skiljer sig från vithetsnormen finns en medvetenhet om att andra kan

grunda sitt första intryck av dem utifrån detta. Tina (filippinsk mor), Max (kenyansk far),

Anton (afroamerikansk far) och Miriam (boliviansk far) menar att deras svenska identitet i

första hand inte alltid tas för given utan bekräftas först i interaktionen med andra. Till skillnad

från att inte bara få sin svenska identitet betvivlad menar Miriam att hon i yngre ålder även

upplevt en dissonans av att inte i första hand ses som fullt boliviansk i Bolivia, vilket dels

beror på att hennes fenotyp även i Bolivia skiljer sig från majoritetsbefolkningens utseende.

Vilken etnisk identifiering som är tillgänglig för informanterna dikteras av inofficiellt och

officiellt upprättade gränslinjer, vilka är beroende av tid och plats (Nagel 1994). Då

informanterna ovan får sin identitet ifrågasatt görs det tydligt att de etniska gränslinjer som

föreskriver deras möjliga identifiering upprättas utefter yttre attribut som markör, vilket i

Miriams fall gäller både i ett svenskt och bolivianskt kontext. I linje med Jenkins (2014)

betoning av den externa identifieringen i individens identitetsprocess uppenbaras här att

etnicitet inte enbart kan ses som ett personligt val utan yttre strukturell påverkan måste tas i

beaktande. Etnisk identitet upprättas således utefter individens uppfattning om dess betydelse

både för sig själv och för andra. Detta innebär att andras identifiering av individen begränsar

de möjligheter individen har i sitt identitetsskapande, individen kan inte fritt välja vem hen är,

utan måste anpassa sig utefter de etniska gränslinjer som finns. Hur denna etniska

kategorisering, längs etniska gränslinjer, kan påtvingas av andra gör sig särskilt tydlig i början

av resultatkapitlet gällande hur informanterna definierar sin etniska identitet, vari Max

(kenyansk far) upplever sin etniska identifiering som begränsad eller påtvingad.

Sett till de informanter, som skiljer sig från den vita majortitetsbefolkningens utseende i

Sverige, har samtliga fått frågor om vart de kommer ifrån. Till denna fråga har informanterna

blandade attityder. Hos vissa anas en skepticism till andras intention med frågan, vilket gör att

de flesta initialt besvarar frågan på ett ironiskt eller medvetet felaktigt sätt. Däremot har

majoriteten av informanterna främst neutrala eller positiva känslor till frågan och ser det som
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en möjlighet att få berätta mer om sin bakgrund. Intentionen med frågan ses alltså vara central

för hur informanterna upplever och mottar den. Exempelvis berättar Jonas (chilensk far):

men jag menar vad ska jag säga, jag tycker det är roligt om någon kickar igång samtalet på
det sättet, inte om det görs på ett hostile eller otrevligt sätt, men om de verkligen genuint
är intresserade, och det märker man någonstans. Då kommer istället stoltheten fram, så
berättar jag om var min farsa är ifrån och att jag är född här och morsan. - Jonas

Frågan om “vart kommer du ifrån?” är ett exempel på hur frågor om etnisk bakgrund uppstår i

möten med andra människor och hur andra försöker närma sig informanternas multietniska

bakgrund. Jonas beskriver hur han känner en stolthet i relation till sina föräldrars kulturella

arv och att han själv är en bärare av två kulturer, vilket även är en upplevelse som samtliga

informanter delar. Frågor om sin personliga etniska identitet uppgav samtliga informanter,

förutom Tina (filippinsk mor), ofta besvarades genom att beskriva föräldrarnas etniciteter,

snarare än att beskriva sin egna etniska identifiering. På så sätt poängteras det att man är

multietnisk och en bärare av två kulturella arv, men vad det har för innebörd för den egna

etniska identiteten framkommer inte. Detta kan innebära att en maktobalans uppstår i den

interna-externa dialektiken då den externa identifieringen får ta större plats än den interna då

definitionsrätten över vem individen är överlämnas till andra människor (Jenkins 2014). Att

inte förtälja sin egna identifiering av sin etniska identitet, utan låta andra identifiera en på

basis av den information man ger, kan ses som en strategi för att undvika en förmodad

diskrepans som kan uppstå mellan sin egna identitetsstandard och de reflekterade

bedömningar (Burke 1991). Detta innebär att man försöker anpassa sin identifiering helt och

hållet till hur man upplever de reflekterade bedömningar av en, vilket innebär att det inte kan

uppstå en diskrepans mellan sin egna identitetsstandard och de reflekterade bedömningarna.

På så sätt kan man undvika att behöva försvara sin etniska identitet eller helt och hållet

undvika att få den ifrågasatt. Samtidigt kan det vara ett kännetecken för den multietniska

identitetens fluiditet och höga anpassningsförmåga till andras identifiering av dem och de

situationellt betingad reflekterade bedömningarna. Jonas berättar vidare att frågan om vart han

kommer ifrån ibland även ställs i arbetssammanhang i samband med att han presenterar hela

sitt namn, vilket han inte har samma positiva upplevelse av.

Namnet har gett mig problem ibland. Speciellt i Sverige. Det är inga problem, när jag
ringer och säger att jag heter [ej fullständigt namn], då är det inga problem. Men sen när
ska skriva på anställningspapper och jag skriver [fullständiga namn], då kommer frågorna:
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‘vart är du ifrån?’, ‘Vart är det?’. Och jag är ju härifrån, jag är född här, du vet det ska
alltid frågas, och det ska tisslas och tasslas. - Jonas

Detta påvisar att gränslinjer även kan upprättas grundat på individers namn, utöver att

upprättas utefter individers yttre attribut (Nagel 1994). Därtill menar Anton (afroamerikansk

far) att hans utländskt-klingande efternamn kan tillföra en dimension av mystik till varifrån

han är och därmed vem han är och att det ger upphov till en bild av honom hos andra han inte

riktigt kan styra över. Detta uppenbarar återigen hur gränslinjer samt extern tillskrivelse kan

begränsa individuell identifiering såväl som att ligga till grund för hur multietniska individer

upplever sig få sin identitet ifrågasatt (Nagel 1994). Anton har däremot en väldigt neutral

attityd till andras bemötande och syn av honom då han menar att det inte är något som är

emotionellt laddat och han vet att när han väl får möjlighet att presentera sig för personen och

visa vem han är brukar bilden att justeras till att ligga mer i linje med hur han själv identifierar

sig. Att Anton har denna neutrala attityd kan grunda sig i att han syftar till individer utanför

hans kontaktsfär som han inte har ett djupare band till, vilket ligger i linje med Burkes (1991)

teori om att identitetsstörningar eller att få identiteten ifrågasatt tar hårdare ju mer individen

värderar identiteten eller den ifrågasättande.

Att få identiteten ifrågasatt innebär att informanterna tillskrivs en nominal identitet av andra,

som de andra även menar medför sig vissa upplevelser i relation till deras icke-vita fenotyper,

som innebär att informanterna särskiljer sig från andra, ‘svenskar’, i det svenska samhället.

Det som tydligt framkommer här, är att trots att den nominala identiteten tillskrivs dessa på

samma premiss, så skiljer sig informanternas virtuala identiteter åt där de har olika

upplevelser av hur denna nominala identitet som icke-vit påverkar deras etniska identiteter

och hur de därefter väljer att hantera dem eller inte (Jenkins 2014). Antons (afroamerikansk

far) neutrala attityd till detta delas av Tina (filippinsk mor), medan Jonas (chilensk far), men

framförallt Miriam (boliviansk far) och Max (kenyansk far), påvisar att det finns skillnader i

hur högt man värderar sin etniska identitet i sin identitetsstandard och därmed vilken

emotionell påverkan det har på identitetssökandet. Samtidigt skiljer sig informanter i hur

självsäkra de känner sig i sin identitet och i vilka de är, vilket är relaterat till hur stor påverkan

reflekterade bedömningar har på identitetsstandarden (Burke 1991). Allt detta fordrar olika

upplevelser, olika virtuala identiteter, av samma nominala identitet (Jenkins 2014).
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5.3 Omgivning och umgänge

5.3.1 Familj

Informanterna ser även att familjen har varit en betydelsefull faktor för det etniska

identitetsskapandet. En del av informanterna upplever att det har varit stigmatiserande att ha

en förälder som skiljer sig från den svenska normen och ger uttryck för en annan kultur.

Miriam (boliviansk far) beskriver exempelvis hur andras bild av hennes pappa, som hon

upplever blir stämplad som invandrare då han har ett utländskt utseende, har bidragit till

hennes osäkerhet kring sin etniska identitet och den bolivianska sidan av henne. Liknande

upplevelser har Saga (engelsk far) vars pappa pratar svenska med brittisk brytning. Här visar

det sig hur yttre attribut såväl som språket kan ligga till grund för upprättandet av etnisk

gränsdragning. Upprättandet av dessa etniska gränslinjer har som tidigare konstaterat stor

påverkan på möjligheten till etniska identifiering. Vad gäller informanternas

familjemedlemmar verkar officiellt upprättade gränslinjer, det vill säga formella etniska

kategoriseringar och den politiska diskursen, vara särskilt aktiv (Nagel 1994). Som konstaterat

har upprättandet av dessa gränslinjer stor påverkan på möjligheten till etnisk identifiering som

i detta fall begränsas av  sociopolitiskt definierade etniska kategorier, vari

invandringspolitiken särskilt är ett område där etnicitet och politik sammanvävs. I Sverige

präglas diskursen av en dikotom uppdelning mellan att klassa individer som svensk eller

invandrare (Törngren 2022; Törngren et al. 2019), vari klassifikationen som invandrare kan

associeras till en minoritetsstatus som kan upplevas stigmatiserande, vilket blir tydligt i

Miriam och Sagas fall.

Inofficiellt och officiellt upprättade gränslinjer kan ses påverka såväl som påverkas av hur

andra kategoriserar informanterna och vad de själva upplever för kollektivitet, vilket därefter

placerar informanterna i en viss samhällsposition. Positioneringen medför vissa

positions-specifika erfarenheter utifrån aktualiserade strukturer och föreställningar som

påverkar informanternas upplevelse av samhället och därmed influerar dess

identitetsskapande (Jenkins 2014). Miriam känner att hon blir kategoriserad som invandrare

på basis av att hennes pappa blir det. Här tydliggörs samhällsstrukturens och tillhörande

diskursers påverkan på individers möjligheter till att känna tillhörighet till en grupp och

uppleva kollektivitet, samtidigt som dessa tränger sig på individers liv genom att andra gör

kategoriseringar av dem på basis av dessa (Jenkins 2014). Även Max beskriver hur andra kan

se honom som “en tredje generationens invandrare”, med betoning på invandrare, trots att han
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är född och uppvuxen i Sverige. Max känner främst tillhörighet till Sverige och inte till något

annat land, han är en del av det svenska samhället, men kategoriseras inte på så sätt av andra

på grund av sin multietniska bakgrund.

Att ens utlandsfödda förälder avviker från normen är även något som några andra informanter

redogör för men har snarare en mer positiv attityd till detta. De menar att deras föräldrar har

lätt att ta för sig och inte har problem med att göra sig sedda eller hörda, vilket informanterna

uppskattar och ser sig influeras av eller vill anamma mer. Viktor (iransk far) och Hugo

(spansk far) berättar exempelvis:

Han är liksom pinsam på restaurang för att han ska ropa till någon någonting. Men jag
tycker att man får ut mer av livet om man gör som man vill och det ser jag ändå som att
jag har fått av honom, som indirekt blir att jag har fått från Iran. - Viktor

Han är väldigt lätt att höra och han pratar liksom öppet om allting. Det finns liksom inget
filter på honom, vilket är ganska kul för det mesta [...] - Hugo

Flera informanter beskriver även hur familjen har agerat som stöd i att utveckla sin

multietniska identitet. Saga menar att hennes engelska släkt har haft positiv attityd till hennes

svenska sida och att det har inget en känsla av stolthet i att vara tvåspråkig och multietnisk

med två kulturer. Även Max (kenyansk far) förklarar att hans familj har varit stöttande och

funnits där vad gäller frågor kring sitt utseende och låtit honom experimentera med det fritt.

Vad för konnotationer som associeras till etniska kategoriseringar påverkar därmed hur

informanterna upplever sin etnicitets strategiska nytta eller symboliska lämplighet i ett

sammanhang eller sällskap (Nagel, 1994). Fortsättningsvis får det betydelse för hur de

identifierar sig läng etniska gränslinjer gällande huruvida de väljer att erkänna identifieringen

med en etnicitet eller distansera sig från den. I Miriam och Sagas fall har negativa

associationer till deras pappa i förlängningen lett till en osäkerhet i relation till den

bolivianska och engelska identiteten. För de informanter som däremot upplever positiva

associationer, exempelvis genom en familjemedlem som i Viktor och Hugos fall, stärks

istället den etniska identiteten. Detta ligger även i linje med att signifikanta andra, det vill

säga de personer man har betydelsefulla relationer med såsom nära vänner eller

familjemedlemmar, har en större påverkan på identitetsskapandet än bekanta och främlingar,

eftersom man i regel värderar signifikanta andras åsikter och attityder högre än bekantas och

främlingars (Burke 1991). Således är det inte förvånande att familj och släkt beskrivs som
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betydelsefulla i våra informanternas identitetsskapande och det är rimligt att negativa

associationer i relation till etnicitet inom familjen har en negativ påverkan på individens

identitetsprocess, och att positiva har den motsatta effekten.

5.3.2 Skola och kamrater

Ett annat tema som uppenbarades i empirin är hur vissa informanter kände att de anpassade

sitt yttre eller sitt beteende för att passa in. Inte sällan utspelade sig dessa berättelser under

skolåren och/eller bland deras umgängeskretsar. Ytterligare en faktor som vissa informanter

menar haft en påverkan var om de befann sig i sammanhang eller umgängen där majoriteten

var vita. Både Anton (afroamerikansk far) och Max (kenyansk far) beskriver hur de behövt

anstränga sig extra i sådana situationer. Max, som under skolåren då befunnit sig i umgängen

där majoriteten har varit vita, menar även att det kunde göra honom ignorant och att han

antagit och internaliserat attityder som han själv inte lagt grund till:

Jag tror det gjorde mig ignorant på många sätt, även fast jag insåg att vissa skämt säger
man inte. Och det var väll framförallt de här skämten om kanske folk i förorten eller folk
från andra länder som sas, sådana här fega skämt som folk inte säger högt i stora grupper
men kan säga i ett slutet grabbgäng. Såna saker kunde man hänga på bara för att det var så
alla andra kompisar gjorde - Max

Jag kommer ihåg till exempel att jag inte kunde tycka att en mörkhyad kvinna kunde se
bra eller vara vacker förrän jag träffade min flickvän. Hon är liksom svensk med typiskt
svenskt utseende och hon hjälpt mig att förstå att ‘vadå det är väl klart att en svart kvinna
kan vara snygg eller vacker’. Jag tror mycket av vad mina kompisar tyckte hade skapat en
åsikt som jag själv egentligen inte hade lagt grunden till. - Max

Detta är en form av situationell identitetshantering där Max och Anton uppger hur de anpassat

sitt beteende och sin framställning av sig själva för att deras identitetsstandard ska

överensstämma med de reflekterade bedömningar av dem kopplat till deras icke-vita fenotyp

(Burke 1991). Detta har för Max inneburit att han gått emot sina egna attityder och

värderingar och internaliserat ett förhållningssätt till sin icke-vita sida som innebär ett

avståndstagande till det icke-vita utseendet. Detta i sig är ett uttryck för en inre

identitetskonflikt där Max har haft svårt med hur han ska förena eller upprätthålla sina två

etniska identiteter. Den situationella anpassningen görs även i sammanhang där det är mer

eller mindre förväntat att man ska vara på det ena eller andra sättet. Därefter anpassas

framställningen av identiteten utefter vad som upplevs krävas i situationen.
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Anton (afroamerikansk far) och Viktor (iransk far) resonerar även kring hur den etniska

kompositionen i deras umgängeskrets kan ha kommit att påverka hur de valt att identifiera sig,

där Anton främst umgåtts med etnisk svenska personer och främst identifierar sig som svensk,

medan Viktors umgänge varit mer mångkulturellt, vari han identifierat sig därefter. Miriam

(boliviansk far) beskriver vidare hur den etniska kompositionen av hennes umgängeskrets

påverkar hur hon upplever sig kunna vara. Hon upplever att hon kan vara lite mer som sig

själv i de umgängeskretsar där det finns en större etnisk och kulturell variation. Således

beskriver hon hur hon känt att hon kunnat vara sig själv mer med vännerna från grundskolan

som hade olika kulturella och etniska ursprung, än vännerna från gymnasiet, som framförallt

varit vita:

Det är väl olika med tiden, jag känner att jag kan vara mig själv mer och mer, men jag
skulle ändå säga att jag känner att jag kan vara mig själv lite mer med de här vännerna
från grundskolan. När jag har varit med mina vänner från gymnasiet så har de flesta helt
andra bakgrunder och uppväxter så jag har inte riktigt känt att jag kan vara mig själv. Jag
har kunnat vara mig själv tillräckligt kanske, men jag har absolut lämnat bort lite av den
bolivianska sidan i de sammanhangen - Miriam

Att ha vänner som kan relatera och förstå hur det är att växa upp flerkulturellt är något som

våra kvinnliga informanter vittnat om och sett som betydelsefullt. Anledningen tillskrivs

framförallt vara att de enklare kan relatera och förstå varandras erfarenheter och dilemman

som kan uppstå i relation till deras kulturella bakgrunder. Detta är även enligt Nagel (1994) ett

av målen med kulturell konstruktion och formandet av etnisk identitet, att skapa gemenskap

samt ge en grund för gruppsolidaritet och system som kan definiera individers gemensamma

upplevelser av besvär eller orättvisor. Detta beskriver Tina (filippinsk mor) som har en

kompisgrupp med samma kulturella bakgrund som hon och känner att de har kunnat stötta

varandra mycket i olika frågor:

Vi har kunnat bolla ganska mycket saker och sett mycket likheter. I de frågor vi har haft
har vi kunnat få stöttning från varandra, eftersom man kan känna sig lite ensam i vissa
saker som man inte får göra [...] Det var jätteskönt att kunna prata med dem. - Tina

Saga (engelsk far), som studerar och bor utomlands, beskriver hur hon behöver skruva upp sin

svenska sida när hon umgås med sina svenska kompisar och att hon ibland kan ha en

upplevelse av att många av hennes svenska vänner inte har förståelse för hur hon har valt att
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leva sitt liv, medan hennes umgänge vid det utländska universitetet förstår henne på ett helt

annat sätt, och då framförallt hennes bästa vän som också har växt upp tvåkulturellt:

Min bästa vän från [afrikanskt land] är halv-[europeiskt land] och halv-[afrikanskt land]
har liksom känt det här, det är ju en större kulturclash än typ Sverige-England, liksom
mellan kontintenter, men det är absolut skönt [att hon kan förstå mig]. Det kanske inte är
något man pratar om explicit, men det är absolut skönt att vara med folk som relaterar och
är öppna för folk med problem och nya idéer. - Saga

Huruvida informanterna har upplevt att deras umgängen kan relatera till deras egna

erfarenheter och upplevelse av sig själva eller inte påverkar hur de presenterar sig själva och

till vilken grad de känner att de kan vara sig själva. Att situationellt anpassa sig till människor

på basis av vad man har och inte har gemensamt är nog något som de allra flesta gör där man

tonar ned eller förstärker vissa delar av sig själv för att passa in och bete sig i enlighet med de

förväntningar och normer som finns närvarande. Det våra informanter beskriver är däremot att

de deras etniska identiteter förändras beroende på den etniska eller kulturella variationen i

omgivningen, vilket innebär att de anpassar sin identitetsstandard till de reflekterade

bedömningarna de upplever sig möta hos andra (Burke 1991). Samtidig beskriver våra

kvinnliga informanter vikten av att ha vänner som kan förstå och relatera till deras

multietniska identitet och kulturella bakgrund och de specifika frågor det kan väcka i

identitetsskapandet och livet. Detta illustrerar hur den interna-externa-dialektiken och den

identifiering som pågår där är präglad av de närvarandes erfarenheter och upplevelser av sina

liv och att den därefter är individ- och kontextbunden vilket innebär att individens

identitetsframställning kan skifta beroende på social kontext (Jenkins 2014).

5.3.3 Utländsk bakgrund i Sverige
Informanterna har olika upplevelser av hur det är att växa upp med en utländsk bakgrund i

Sverige. Både Tina (filippinsk mor) och Anton (afroamerikansk far) tycker att det mestadels

har varit positivt och att de allra flesta uppskattar att komma i kontakt och lära sig om andra

kulturer, samtidigt som de är medvetna om eller själva har erfarit att det finns två sidor av att

växa upp med en utländsk bakgrund. Anton påvisar en stor medvetenhet om att han har varit

“lycklig lottad”, som han uttrycker det, då han har sluppit undan att möta några större

fientligheter under sin uppväxt och sitt liv, även fast han vet att han “sticker ut”. Miriam

(boliviansk far) däremot har svårt att hitta något positivt med att växa upp med en utländsk

bakgrund i Sverige när det kommer till mående, hur man blir behandlad och de möjligheter

man har:
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Jag känner inte att det funnits så mycket positiva aspekter med att växa upp med en
utländsk bakgrund i Sverige. Alltså det är klart att det kan vara positivt att man kanske kan
få tillgång till ett community av folk från andra länder, att man liksom kan förstå andra
människor och så [...] Nej alltså, det blir ändå inte någon stor fördel eller någonting
positivt [...] Man känner sig inte som en del av det svenska samhället fullt ut, utan man är
liksom med på nåder, man måste anstränga sig lite extra för att passa in och för att ha rätt
till rummet [...] Det påverkar ens självkänsla och ens självbild jättemycket om man lägger
sitt värde i hur mycket man lyckas bevisa att man är tillräckligt mycket av Sverige och det
kan ju bli väldigt dåligt i längden - Miriam

Utifrån Miriams skildring av hur hon upplever det svenska samhällsklimatet så går det att

skildra hur föreställningar, normer och strukturer gällande etnicitet kan påverka den

multietniska upplevelsen av att växa upp med utländsk bakgrund i Sverige. Detta kan

ytterligare påvisa hur officiellt upprättade gränslinjer är en central mekanism för etnisk

konstruktion, vilka konstrueras och rekonstrueras när grupper förhandlar fram etniska

sammansättningar i samhället, som således avgör medlemskapet för olika etniska kategorier

(Nagel 1994). På grund av de kategoriseringar som informanterna får möta i samhället som

tillskriver dem vissa grupptillhörigheter som de själva inte upplever kollektivitet till, aktiveras

olika strukturer som påverkar deras liv på ett sätt som de inte identifierar sig med (Jenkins

2014). Detta är något som synliggjorts under tidigare kapitel, men i och med denna fråga blir

det ännu tydligare hur det framförallt är våra informanter med en icke-vit fenotyp som

påverkas.

5.4 Kultur och språk

5.4.1 Språket

Av de informanter som kan och har fått lära sig sin utlandsfödda förälders modersmål ses

språket som viktigt och värdefullt, vilket även de informanter som inte kan eller vill bli bättre

på språket gör. Samtliga informanter har främst sett språket som värdefullt då det möjliggör

en närmare relation med den sidan av släkten såväl som att det underlättar samt gynnar

anknytningen till kulturen. Detta ligger i linjer med Nagels (1994) teori om att det kulturella

konstruerandet och anammandet avgör individens etniska identifiering samt vad etniciteten

ges för mening, då kultur är en av grundpelarna för konstruerandet av etnicitet, vari språket är

en framstående kulturell aspekt. Således får språket en stärkande effekt på informanternas

etniska identitet. Max (kenyansk far) beskriver detta:
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Jo men på det sättet att jag hade kunnat vara mycket närmare den delen av släkten och
man skulle ha djupare konversationer och hitta nya kontakter och folk som man kanske
har mer gemensamt med än vad man trodde innan och sådär, i och med att engelskan är
väldigt begränsad från deras sida. På det sättet hade det varit väldigt givande och
intressant att få lära sig det språket. - Max

Inom Jonas (chilensk far) släkt och familj, som bor i Sverige, har det spanska språket även

setts som en central del för att bevara den spanska kulturen, ett tydligt exempel på hur

individer och grupper ger mening till sin etnicitet genom konstruering och rekonstruering av

sin kultur, i detta fall via språket, (Nagel 1991), vilket även Jonas värderade högt. Hos

informanterna finns alltså en stor tacksamhet i att vara tvåspråkig. Detta gäller inte minst om

det ena språket man får lära sig är engelska, vilket är fallet för Anton (afroamerikansk far) och

Saga (engelsk far), då det har gett dem flera fördelar i olika delar av livet, framförallt när det

kommer till arbetssökande. Samtidigt har språket varit en källa till osäkerhet för vissa

informanter och som för några medfört en känsla av otillräcklighet. Saga beskriver hur hennes

pappa fått försvara hennes avsaknad av brittisk dialekt för sin engelskspråkiga släkt och att

hon känt en osäkerhet i att hon kanske talar engelska som en svensk. En liknande relation till

språket och språkförmåga är något Miriam (boliviansk far) även har upplevt då hon beskriver

språket som en ångestladdad faktor under sin uppväxt, eftersom hon tidigare har relaterat det

till hennes eget värde och sin bolivianska identitet:

Det har blivit väldigt ångestladdat för mig för att jag har känt att jag kanske inte kan prata
tillräckligt bra. Jag har skämts väldigt mycket, känt att jag inte är tillräckligt bolivian och
när jag var liten la jag väldigt mycket av mitt eget värde i det, liksom det att men är jag
inte tillräckligt bolivian så är jag inte lika mycket värd eller så. - Miriam

Saga (engelsk far) beskriver även hur svenska som skolämne skapade en osäkerhet i hennes

egna språkförmåga. Hennes tvåspråkighet i hemmet gjorde henne osäker på om hon kunde

uttrycka sig på ett tillräckligt svenskt sätt då hon beskrivit att en av de största skillnaderna

mellan England och Sverige är hur man adresserar varandra i tal:

Det här med två språk hemma gjorde att jag ofta när jag skulle presentera att jag kände
mig lite mer blyg. Ja men, gör jag det här som alla andra? Hur ska jag liksom agera och
hur ska jag adressera saker och folk för jag kanske gör på ett annat sätt hemma än de här i
skolan och då vill lärarna kanske att jag gör på ett helt annat sätt för att de vill att jag ska
göra det på ett väldigt svenskt sätt? Kanske lite såhär omedvetet tyckte jag det var jobbigt
att göra saker när folk skulle lyssna på mig - Saga
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Vissa informanter uppger att det svenska språket upplevs som väsentligt och bör talas korrekt

för att andra ska bekräfta den svenska identiteten, eller för att inte bli behandlad annorlunda.

Tina (filippinsk mor), Viktor (iransk far) och Anton (afroamerikansk far) menar att just det

faktum att de pratar flytande svenska påverkar huruvida andra ser dem eller accepterar dem

som svenska. Språket, tillsammans med yttre attribut och namn, kan alltså ligga till grund för

etnisk gränsdragning, vilket avgör till vilka etniska kategorier som individer hänförs till.

Således verkar språket vara en viktig markör för andras verifiering av informanternas etniska

tillhörighet, både gällande den svenska identiteten och deras andra etniska identitet (Nagel

1994). Kort sagt verkar språket därmed upplevas som väsentlig för att andra ska bekräfta

informanternas identitet, såväl som en viktig faktor i att kunna knyta an till föräldrakulturerna

då språket spelar en central roll i informanternas möjlighet till att upprätta en relation till deras

kulturella bakgrunder.

5.4.2 Kulturell anknytning
Något som flera informanter vittnar om är att deras identifiering kan skifta mellan olika

kontexter. Ett tydligt exempel är att den skiftar när de är utomlands. Exempelvis menar Viktor

(spansk far) att hans svenska identitet framhävts tydligt under hans utbytesår i USA. Vidare

beskriver Hugo hur han känner sig mer spansk när han är i Spanien och att den sidan av hans

identitet framhävs där. Samtidigt upplever han att hans identifiering är flytande även i Sverige

och att han i situationer där det spanska språket eller den spanska kulturen är mer närvarande

upplever sig mer spansk. Den interna-externa-dialektiken i detta fall är betingad av den

samhälleliga och sociala kontexten den befinner sig i. Den interna-externa-dialektiken

identifiering och individens upplevelse av den påverkas således av vilka människor som finns

närvarande och deras erfarenheter, vilka kulturella och normativa förståelseramar de använder

och den samhälleliga kontexten (Jenkins 2014). Därmed verkar den etniska identifieringen

hos multietniska individer inte vara främmande för att vara flytande och förändras i olika

kontexter, exempelvis på besök i föräldrarnas hemland, vilket Viktor och Hugo berättar om.

Den mutlietniska identiteten tolkas och bedöms således olika beroende på kulturell kontext,

både det interna hos individen och det externa i den interna-externa-dialektiken påverkas av

den kulturella samhällsdynamikens som individen befinner sig i och dennes förståelseramar,

vilket kan tänkas vara en bidragande orsak till den multietniska identitetens fluiditet över

olika kontexter.
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Ett annat tydligt tema som uppenbarats under intervjuerna är att samtliga informanternas

identifiering inte bara kan vara skiftande över kontext utan även över tid, då de upplever sig

ha blivit tryggare i sin etniska identitet i samband med att de blivit äldre. Den enda som skiljer

sig i denna aspekt och vittnar om en ökad osäkerhet i sin etniska identitet är Saga (engelsk

far). Hon beskriver att hon tappat lite av kopplingen till England då hon inte besökt landet på

över två år, samtidigt som hon tappat lite av “sin svenska anda” då hon sällan befinner sig i

svenska sammanhang eller inte pratar svenska särskilt ofta på grund av sina utlandsstudier och

att de framförallt talar engelska inom familjen. Denna typen av etnisk osäkerhet som Saga

upplever är något som övriga informanter överbyggt genom att skapa en starkare anknytning

till framförallt den utlandsfödda förälderns land, då flera upplever att den svenska kulturen

och den sidan av identiteten tas för given och inte har behövts bearbetas i lika hög

utsträckning. Att förstärka den kulturella anknytningen är central för att skapa gemenskap och

community, vilket Nagel (1994) menar är ett kollektivt syfte för konstruerandet av kultur.

Således har den kulturella anknytningen en stor påverkan på etniciteten sett till hur individen

upplever den kulturella tillhörigheten eller grupptillhörigheten. Hugo (spansk far) berättar hur

hans anknytning till hans pappas hemland Spanien exempelvis stärkts av att göra resor dit:

För att skapa återkoppling till min spanska sida åkte jag dels till Spanien själv nu i somras
och umgicks själv med resten av min familj och släkt [...]. Sen var jag där också med
några kompisar. Jag fick verkligen visa dem och berätta om spansk kultur och vara någon
slags representant, och det kanske jag inte hade velat göra när jag var yngre. - Hugo

Att förstärka anknytningen, även om det för vissa fortfarande är en pågående process, har

utöver att göra egna resor till den utlandsfödda föräldrarnas hemland gjorts genom att söka sig

till kulturella communityn här i Sverige. Miriam (boliviansk far) berättar att skaffa sig en

kulturell gemenskap och att befinna sig i ett kulturellt sammanhang var av ytterst stor

betydelse för att hon skulle lyckas upprätta en positiv relation till sin bolivianska sida och

känna en anknytning till den. Genom denna process av att knyta an till den egna kulturen

upplever en del informanter att de samtidigt har väckt ett intresse för andra kulturer och att de

känner sig mer toleranta och kosmopolitiska än många andra.

5.4.3 Bästa av två världar
Informanterna beskriver hur de haft möjligheten att göra ett axplock av deras föräldrars

kulturer av de delar som de identifierar sig med och som de tycker är bra, samtidigt som de

kunnat välja bort de delar som de tycker är mindre bra. Detta har sedan varit en del i att
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upprätta och skapa en etnisk identitet utifrån deras kulturella bakgrunder och erfarenheter av

detta. Viktor (iransk far) upplever denna möjlighet till kulturell selektion och kombinering i

sitt liv på följande sätt:

Jag skulle säga så här, jag lever som en svensk och jag har alla svenska traditioner men jag
lägger också till fler som är de persiska. Så jag har inte tagit bort midsommar utan jag firar
midsommar som alla gör och valborg och allt, men så firar jag också persiskt nyår. Sen
kan jag inte säga att jag firar eid egentligen men jag gratulerar mina kusiner när det är eid.
- Viktor

Jag tar allt bra från båda liksom och tar bort det dåliga från båda. Personligen tycker jag
att ja men Sverige är så här världens huvudstad av att vara socialt uncomfortable, så då har
jag liksom bara valt att inte vara det, så det tar jag från min persiska sida typ. Lite sånt
kanske jag har gjort utan att tänka på det, men också att jag tar den feministiska synen från
Sverige och tar bort den persiska. Så jag tycker att jag har en bra balans mellan dom. -
Viktor

Även fast kulturer konstrueras på ett liknande sätt som etniska gränslinjer upprättas, det vill

säga genom individer och gruppers handlande och interaktion med samhället, så finns det en

större individuell möjlighet till att själva välja vilka kulturella delar hen vill identifiera sig

med (Nagel 1994). Den kulturella konstruktionen responderar till vad enskilda individer ger

etniciteter för innehåll och innebörder och därmed utökas individens handlingsmöjligheter i

att kunna konstruera en egen etnisk identitet på basis av det kulturella axplock som individen

gör från båda kulturerna. Detta liknas vid en metaforisk kundvagn, vilken gestaltar hur

individer genom livet antar kulturella attribut genom att lägga till eller ta bort kulturella varor

ur sin kundvagn. Samtliga informanter i vår studie menar att de som multietniska individer

har privilegiet att kunna välja det bästa varorna och attributen från sin två kulturer, såväl som

att utesluta sämre delar av kulturerna. På så sätt konstruerar och rekonstruerar våra

informanter dess kultur, genom att återuppfinna historiska delar och uppfinna samtida delar,

vilket således är en del av det etniska identitetsskapandet och avgör vad individen ger för

mening till sin etnicitet.

Men att utesluta de delar av kulturen som upplevs som sämre är inte helt enkelt. Tina

(filippinsk mor) beskriver hur hennes relation till den filippinska kulturen är ambivalent, då

många av hennes grundläggande värderingar står i kontrast till släktens när det gäller

barnuppfostran och vad man säger eller inte säger till andra. Hon beskriver kulturen och den

kulturella jargongen som betydligt hårdare i jämförelse med den svenska, vilket hon försöker
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distansera sig till. Att den kulturen i familjen som inte är svensk beskrivs som ‘hård’ eller

‘sträng’ är även återkommande hos andra informanter. Tillsammans med Tina vittnar Max

(kenyansk far), Anton (afroamerikansk far) och Jonas (chilensk far) om att detta framförallt

framträder i föräldrarnas eller den närmaste familjens olika uppfostringsstilar, men att

informanterna trots detta har kunnat hitta en bra balans mellan dessa. Således kan det även

uppstå mindre konflikter eller motstridigheter i informanternas egna värderingssystem och

deras föräldrars kulturer, vilket kan vara svårt att hantera då det inte går att helt fördöma delar

av kulturen eller helt ta avstånd från den på grund av att det är en del av ens släktskap, men

genom den kulturella kundvagnen som Nagel (1994) pratar om, erbjuds informanterna en

möjlighet till att kunna skapa en balans mellan kulturerna och plocka ut det som

överensstämmer med dem själva bäst och på så sätt integrera båda föräldrarkulturerna i deras

etniska identiteter.

Många av informanterna menar även att deras tvåkulturella uppfostran har fordrat en naturlig

öppenhet till andra kulturer, såväl som det generellt har setts som väldigt berikande. Jonas

berättar exempelvis:

Att jag har rötter och en förälder från ett annat land än Sverige gjorde mig intresserad av
andra länder och andra kulturer. Jag är ganska vetgirig som person så att Sverige och Chile
det räckte inte till slut. Jag ville liksom veta mer och jag ville resa mer [...] men det har
berikat mig, mer än något annat så har det berikat mig verkligen. - Jonas

Likt Jonas ger samtliga informanter uttryck för att det har varit berikande att växa upp med

två kulturer, såväl som att det har varit ögonöppnande. Vissa informanter menar även att de

med två kulturer i ryggen har fått fördelen att kunna anpassa sig till olika sociala sammanhang

och umgängen, varav en informant, Viktor, menar att han kan kalla sig för social kameleont.

Dessutom uppvisar och även beskriver många av informanterna höga nivåer av empati och

förståelse för andra människor och deras levnadssätt. En tvåkulturell uppväxt fordrar enligt

informanterna empati och både en nyfikenhet och öppenhet mot andra människor. Flertalet av

informanterna beskriver sig själva som just empatiska och menar att denna förmåga har

utvecklats till följd av sina tvåkulturella bakgrunder:

Mitt bolivianska ursprung kommer med väldigt mycket erfarenheter kring hur folk har i
andra delar av världen och hur man kan tänka på andra sätt som inte är svenska, liksom att
det svenska inte är det enda normala eller vad man ska säga - Miriam
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Jag tror det är jättepositivt att vuxit upp med två kulturer, inte minst för språkdelen,
möjligheten att besöka familjen i andra länder och kanske öppenhet till nya kulturer. [...]
Jag tror man blir öppen till nya sätt att tänka [...] ja man kan tänka sig få en bättre
förståelse för att man är olika och fungerar på olika sätt, det kanske även är en del av var
den här empatin som jag pratar om kommer ifrån. - Anton

Denna form av kulturella empati och öppenhet för andra levnadssätt är något som många

informanter menar är något som deras svenska jämlikar inte delar, vilket ofta är en del i

resonemanget kring att deras egna empatiska förmåga har uppkommit till följd av att deras

uppväxt influerats av två kulturer och att de i hög grad har exponerats för detta.

6. Diskussion
I detta kapitel sammanfattas studiens resultat, analys och slutsatser i förhållande till studiens

syfte och frågeställningar. Fortsättningsvis ställs resultat och analys mot studiens teoretiska

ramverk, såväl som tidigare forskning och de metodologiska val som gjorts. Slutligen

presenteras en diskussion kring studiens tillämpbarhet och implikationer på vidare forskning.

6.1 Sammanfattning & slutsatser
Föreliggande studies syfte har varit att undersöka multietniska individers upplevelse av sin

etniska identitet i Sverige. Således upprättades tre forskningsfrågor, vilka är: 1) Hur

identifierar sig multietniska individer? 2) Hur upplever multietniska individer det att vara

multietnisk? 3) Vilka faktorer uppger informanterna vara de viktigaste för deras

identitetsskapande i relation till deras etnicitet? Utifrån den andra frågeställningen har

resultat och analys därmed presenterats i teman baserat på de faktorer som informanterna

framställde som betydelsefulla i samband med hur de haft en inverkan på informanternas

identifiering, vilket tillsammans redogör för den multietniska upplevelsen och erfarenheten.

De faktorer som identifierats som betydelsefulla för det etniska identitetsskapandet var yttre

attribut, omgivning, umgänge, språk och relation till kultur.

Resultatet visar att den multietniska identifieringen skiljer sig, såväl som upplevelsen av den.

Vissa informanter identifierar sig med båda sidor av sitt ursprung, i termer av halvor medan

andra beskriver det i termer av två helheter. Andra informanter upplever sin etniska identitet

som flytande då upplevelsen är situationellt betingat. Detta innebär att även fast det finns

olika sätt att beskriva sin etniska identitet på, så tar informanterna ofta båda sina etniciteter i

beaktande, men på olika sätt. Det finns en överlappning i hur man väljer att identifiera sig i
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gruppen då den etniska identiteten ofta beskrivs som tvådelad, men hur denna uppdelning ser

ut eller upplevs av informanterna skiljer sig åt. Att vara multietnisk är inte en ensam påverkan

på identitetsskapandet, utan det är tillsammans med andra faktorer genom det sociala livet

som den multietniska identiteten formas och således hur den upplevs. Därmed upplevs den

multietniska identiteten olika, vilket våra informanter redogör för.

Samtidigt som den multietniska identifieringen skiljer sig identifierar studien vissa

gemensamma upplevelser och faktorer som ses betydelsefulla. Bland dessa finner vi yttre

attribut som har en inverkan på informanternas identitetsskapande på så sätt att den utgör en

markör för upprättande av etniska gränslinjer. Utefter detta har några av informanterna

upplevelser av diskriminering, kränkande bemötande eller upplever att de får sin identitet

ifrågasatt. Hur informanterna hanterar detta beror på individuell moståndskraftighet såväl som

personlig självsäkerhet eller etnisk identitetsförvirring. Ytterligare faktor som ses

betydelsefull är den den sociala kontexten, umgänget och andra sociala sammanhang, vari

familj, skola, vänner och samhället i stort har en inverkan på individens identitetsskapande. I

dessa sammanhang uppger informanterna hur de kan uppleva sig bli tillskrivna en etnisk

identitet såväl som att människor i deras familj blir det, vari familjemedlemmarna inte sällan

kategoriseras som invandrare, vilket informanterna kan uppleva som stigmatiserande. Detta

kan vidare inverka på informanternas självbild samt huruvida de identifierar sig eller

distanserar sig från en del av deras etniska identitet. Slutligen ses även kultur och språk vara

faktorer som har stor inverkan på den multietniska identitetsformeringen och upplevelsen. Här

identifieras således språket som ytterligare markör för etnisk gränsdragning, vari

informanterna menar att det svenska språket är avgörande för att få den svenska identiteten

bekräftad av andra. Även deras utlandsfödda förälders modersmål ses av vikt för att stärka

relationen till den sidan av släkten såväl som den kulturen. Gällande anammandet av

informanternas kulturella arv konstateras att det finns ett privilegie i att kunna välja de bästa

ur sina två kulturer. Därtill menar även informanterna att deras mångkulturalitet har gjort de

lättare för dem att anpassa sig till olika sociala sammanhang och umgängen, såväl som att de

upplever att mångkulturaliteten har gjort de mer empatiska och öppna för andra levnadssätt.

6.2 Resultat & teori
Samtliga tre teoretiker som använts för analysen i denna uppsats verkar till stor del vara bra

verktyg för att söka förklara och förstå den multietniska identifieringen och upplevelsen som

46



multietniska individer har av den. De täcker in flera olika aspekter av identitetsprocessen,

både generellt och mer specifikt i relation till etnicitet och etnisk identitet.  Nagel (1994)

erbjuder en möjlighet att belysa vilka kategorier som finns tillgängliga för den multietniska

identifieringen utifrån tids- och platsbundna gränslinjer vilka de reflekterade bedömningarna

kan baseras på eller jämföras med och som har en påverkan på individens identitetsstandard

(Burke 1991). Detta poängterar även vikten av andras inblandning i individers

identitetsprocess genom den interna-externa-dialektiken (Jenkins 2014), och erbjuder

möjlighet till att belysa att identitetsprocessen är situationellt betingad då upprättade

gränslinjer och reflekterade bedömningar är tids- och platsbundna processer.

Nagel (1994) poängtering av den kulturella konstruktionen som en grundpelare för den

etniska konstruktionen betonar även hur den etniska identiteten skapas ur individens

etniciteter och kontakt med olika kulturer, vilket implicerar att den multietniska

identitetsprocessen är en social och situationellt betingad process. Individernas kontakt med

sina olika kulturer innebär att utbudet av de potentiella kulturella varorna som de kommer i

kontakt med är varierande och mångfacetterat och varierar över tid och plats. Denna syn på

konstruktionen av en etnisk identitet på basis av kulturella kontakter erbjuder en möjlighet till

att kunna förklara varför den multietniska identifieringen skiljer sig åt mellan individer och

vilka faktorer som påverkar identitetsprocessen hos multietniska individer. Detta uppenbarar

även den multietniska identifierings flytande och situationella karaktär, vari den inter-externa

dialektiken såväl som kontexten ytterligare har en inverkan på hur identifieringen kan skilja

sig i olika sammanhang (Jenkins 2014). Samtidigt sociopolitiska processer påverkar vilka

individer som hänvisas till olika etniska kategorier, såväl som vilka associationer som görs till

dessa, vilket innebär att kategoriseringar på en större samhällsnivå och olika maktstrukturer

oundvikligen är aktualiserade i multietniska individers liv (Nagel 1994; Jenkins 2014).

Samtidigt som identitetsprocessen påverkas av större samhällsstrukturer, normer och

värderingar, är den i hög grad bestående av en inre dialog inom individen som påverkas av en

mängd interpersonella aspekter kopplade till andra delar av individen och personligheten

(Burke 1991).

6.3 Resultatet & tidigare forskning
Resultatet av denna studie har genom analysen visat att informanternas upplevelse av den

multietniska identiteten och vilka faktorer som anses vara betydelsefulla för deras
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identitetsprocesser i hög grad överensstämmer med vad som påvisats i tidigare forskning. De

faktorer som är återkommande i tidigare forskning och studien är det sociala umgänget såsom

skolkamrater och vänskapsrelationer (Shih & Sanchez 2005; Oikawa & Yoshida 2007;

Jackson 2010; Jackson et al. 2013; Stepney et al. 2015; Soliz et al. 2017; Svensson et al.

2018), familj- och släktrelationer (Soliz et al. 2017), språk (Soliz et al. 2017; Cardwell et al.

2020), och individens samhällsposition och den relationen till olika samhällsstrukturer som

individen därmed innehar (Stephen & Stephen 1989; Shih & Sanchez 2005; Jackson 2010;

Naverette & Jenkins 2011; Stepney et al. 2015). Hur faktorerna familj och släkt, språk och

kulturell anknytning är interrelaterade i sin påverkan på identitetsprocessen följer samma

mönster som urskiljs i tidigare forskning. Utifrån vårt resultat och analys framkommer det

däremot att språkkunskaper även är en avgörande faktor i hur andra identifierar en och

påverkar huruvida andra verifierar eller accepterar individens rätt till medlemskap i en viss

etnisk grupp, framförallt i relation till den svenska identiteten.

Vad avser den multietniska upplevelsen går vårt resultat i linje med vad tidigare forskning har

sagt. Den grundläggande förståelsen för den multietniska identiteten och dennes process som

flytande, kontextuell och situationellt betingad och i hög grad beroendet av andras delaktighet

i identitetsprocessen (Cardwell et al. 2020; Svensson et al. 2018) går i linje med vad denna

studie kommit fram till, samt den teoretiska förståelseram vi anlagt. Det finns blandade

upplevelser bland våra informanter, vilket även överensstämmer med resultat i tidigare

forskning som visat att den multietniska upplevelsen kan variera i hög grad beroende på olika

etniciteters samhällsstatus, vilket samhälle det handlar om, individens etniska komposition,

individens generella självkänsla och självsäkerhet samt de faktorer som listats ovan (Stephen

& Stephen 1989; Shih & Sanchez 2005; Jackson 2010; Naverette & Jenkins 2011; Stepney et

al. 2015).

Sammanfattningsvis bekräftar denna studie i hög grad vad som tidigare framkommit i tidigare

forskning om den multietniska identitetsprocessen. Det studien åstadkommer är dock att

belysa den multietniska upplevelsen i en annan förbisedd samhällelig kontext genom att

försöka nå informanternas upplevelse av sin multietniska identitet i Sverige. Den erbjuder

möjligheten till att dra nya slutsatser om hur den multietniska upplevelsen påverkas av den

svenska samhälleliga kontexten och vad den svenska inramningen har för betydelse på den

multietniska identitetsprocessen. Det som framkommer här är att informanterna har en

upplevelse av att det svenska samhällsklimatet präglas av ett kulturellt utestängande och att
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det finns en tydlig bild om vad svenskhet innebär vilket skapar tydliga gränsdragningar för

vad som ses som normalt eller avvikande hos en person i relation till kultur och etnicitet.

Detta dikterar villkoren för vilken typ av identifikation det är accepterat för den multietniska

individen att inneha. Denna kulturella och etniska stelhet som det upplevs att det svenska

samhället har gällande identifikationen har haft en inverkan på samtliga av våra

informanternas identitetsprocesser, men huruvida det har upplevt som ett problem för den

enskilde informanten är länkat till informanternas enskilda medvetenhet om samhällets

påverkan och andra intra- och interpersonella aspekter.

6.4 Resultat & metodologiskt diskussion
Denna studie har använt sig av en symboliskt interaktionistisk förståelse av verkligheten där

all form av mening ses uppstå i interaktionerna mellan människor och att verkligheten därmed

är föränderlig och att upplevelsen av samma meningsbärande essens kan skilja sig åt mellan

individer, och förhandlingen mellan dessa är drivkraften i förändringsprocessen. Vi har anlagt

en fenomenologisk ansats vilket betyder att studien har centrerats kring intervjudeltagarnas

personliga erfarenheter och upplevelser. Dessa har försökts tillgängliggöras genom

semistrukturerade intervjuer där vi åsyftar att nå informanternas livsvärldar, vilka kan skilja

sig åt vilket relaterar till det fenomenologiska kravet på att minimera sin egna påverkan på

informanternas historier och att begränsa den egna förförståelse. Intervjumetod lämpar sig väl

till att försöka nå andras personliga erfarenheter och upplevelser. Vår analys visar att

relationer till andra människor och andras bemötande av individen, familjära relationer och

släktband, kultur och kulturell anknytning samt språk  har en avsevärd påverkan på den

multietniska identitetsprocessen. Samtidigt som det antingen finns en egen erfarenhet av

påverkan eller stor medvetenhet att andra påverkas av att olika samhällsstrukturer,

föreställningar, normer och maktstrukturer påverkar den etniska identitetsprocessen. Analysen

vi har gjort visar även hur det finns ett viss mått av självständighet i konstruktionen av sin

etniska identitet och att detta ger upphov till individuella skillnader inom den multietniska

gruppen, samtidigt som individerna måste ta samhällsklimatet, dess strukturer och

värderingssystem i beaktande när de konstruerar sin etniska identiteter och söker förstå andras

identifiering och bemötande av dem. Det symboliskt interaktionistiska perspektivet erbjuder

en möjlighet till att förstå att identiteter konstrueras genom att relatera det inre till det yttre

och genom den interaktionella meningsförhandlingen som är helt beroende av förståelsen av

människan som en social varelse som skapar mening genom att relatera olika förståelser till
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varandra. Därmed blir det sociala livet och identitetsprocessen en social process som sker

mellan individen och andra människor. Den symboliskt interaktionistiska inspirerade analysen

av materialet  har möjliggjort en djupare analys och förståelse av den multietniska

upplevelsen och hur olika faktorer värderas vara viktiga i skapandet av en multietnisk

identiteter samt hur dessa påverkar den multietniska identitetsprocessen.

6.5 Implikationer för vidare forskning
Studiens analys av resultatet har inneburit att flera nya frågor har uppstått i relation till de

likheter och variationer som framkommit i intervjuerna med informanterna. Sett till detta

skulle det vara intressant att genomföra en intervjustudie, men med fokusgrupper då

informanterna i samtal med varandra möjligen tillsammans skulle kunna erinra sig fler eller

andra betydelsefulla faktorer och erfarenheter, såväl som att diskutera hur dessa  har påverkat

dem och utveckla sin egna analys av detta, samt även tillföra en mer nyanserad förståelse av

sina egna upplevelser. Denna datainsamlingsmetod hade således kunnat väcka diskussion om

meningsskapande, tolkning och definiering av informanternas upplevelser, vilket således

skulle gynna den fenomenologiska ansatsen och ge en ytterligare fördjupad förståelse för den

multietniska identifieringen och upplevelsen i Sverige.

En ytterligare implikation för framtida forskning är att anta ett mer intersektionellt perspektiv.

Denna studie har inte haft detta som syfte och har därmed inte tagit ett intersektionellt

perspektiv i beaktande. Däremot identifierades en intressant skillnad mellan könen, där alla

kvinnor i studien, till skillnad från männen, lyfte vikten av och uppskattningen till

vänskapsrelationer med individer som har en förståelse för den multietniska upplevelsen och

vilka utmaningar de kan tänkas behöva bemöta. Att anlägga ett mer intersektionellt perspektiv

på den multietniska upplevelsen erbjuder även en möjlighet att försöka utröna vilka

maktstrukturer som är aktuella i den multietniska upplevelsen och hur de påverkar

multietniska individers liv och identiteter olika. Detta skulle fördjupa analysen av hur det

svenska samhället inramar och dikterar villkor för multietniska individers liv och

identitetsprocess, samtidigt som det på ett mer nyanserat sätt skulle kunna ta variationer i den

multietniska upplevelsen i beaktande. Således hade vidare forskning kunnat se till inverkan av

faktorer som exempelvis kön klass eller ålder. Ett intersektionellt perspektiv skulle således

kunna synliggöra påverkansfaktorer som kan ha en bakomliggande inverkan i denna studie.
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Appendix 1 Informationsbrev Campus

Förfrågan om deltagande i intervjustudie

Hej,

Våra namn är Marie och Stina och vi läser just nu sista terminen på det
beteendevetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning socialpsykologi vid Uppsala
Universitet. Vår c-uppsats syftar till att öka kunskapen kring etnisk identitetsformering samt
identitet och undersöka hur detta upplevs i det svenska samhället.

Vi skulle vilja intervjua dig som är mellan 18-30 år gammal. Du ska senast flyttat till Sverige
vid två års ålder. En av dina föräldrar ska vara svenskfödd och uppvuxen i Sverige och den
andra utlandsfödd och uppvuxen i ett annat land än Sverige. Intervjun kommer äga rum vid ett
tillfälle under April eller Maj 2022, beroende på när det passar dig.

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange
anledning. Dina uppgifter kommer att anonymiseras. Intervjun kommer att genomföras
digitalt via Zoom.

Är du intresserad av att delta i en intervju? Har du några frågor om studien? Tveka inte att
höra av dig till oss!

Kontaktuppgifter

E-post: marie.dahl.6323@student.uu.se
E-post: stina.johnsson.6941@student.uu.se

Handledare
Christoffer Berg
Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet
christoffer.berg@soc.uu.se
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Appendix  2 Informationsbrev Internet

Hej,

Våra namn är Marie Dahl och Stina Johnsson och vi läser just nu sista
terminen på det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet med
inriktning socialpsykologi vid Uppsala Universitet. Vår c-uppsats syftar
till att öka kunskapen kring etnisk identitetsformering samt identitet och
undersöka hur detta upplevs i det svenska samhället.

Vi skulle vilja intervjua dig som är mellan 18-30 år gammal. Du ska senast flyttat till Sverige
vid två års ålder. En av dina föräldrar ska vara svenskfödd och uppvuxen i Sverige och den
andra utlandsfödd och uppvuxen i ett annat land än Sverige. Intervjun kommer äga rum vid ett
tillfälle under April eller Maj 2022, beroende på när det passar dig.

Information om intervjun och ditt deltagande
Intervjun förväntas tas cirka 45 minuter och genomföras digitalt via Zoom. Intervjun kommer
vid samtycke att enbart ljudinspelas och inspelningen kommer förvaras och hanteras på ett
sådant sätt att obehöriga inte kan få tag på den. Frågorna kommer att handla om din
upplevelse av din etnicitet och identitet, vilka faktorer som bidragit till att forma den och din
erfarenhet av det svenska samhället i relation till din etniska identifiering. Det som sägs under
intervjuerna och det du berättar kommer enbart att användas i den här uppsatsen. Dina
personuppgifter kommer att avidentifieras och du kommer att vara anonym.
När uppsatsen är klar och godkänd kommer den att publiceras online på DiVA (Digitala
Vetenskapliga Arkivet) där den kommer att finnas tillgänglig att läsa.

Deltagande är helt frivilligt, du väljer helt själv vilka frågor du vill eller inte vill svara på och
du kan närsomhelst, utan att ange någon anledning, avbryta ditt deltagande.

Känner du dig intresserad av att delta? Har du några funderingar om studien? Tveka inte att
höra av dig till oss!

Med vänliga hälsningar,
Marie Dahl & Stina Johnsson
Kontaktuppgifter
E-post: marie.dahl.6323@student.uu.se
E-post: stina.johnsson.6941@student.uu.se
Handledare
Christoffer Berg
Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet
christoffer.berg@soc.uu.se
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Appendix 3 Informationsbrev Mejl

En förfrågan om deltagande i studie
Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15
högskolepoäng vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I
examensarbetet undersöker vi hur unga vuxna som vuxit upp i Sverige
med en svenskfödd förälder och en utlandsfödd förälder med utländsk
bakgrund erfar och tänker kring sin etnicitet och sin identitet i relation
till detta. Våra förhoppningar är att vår studie ska bidra med mer och ny kunskap på området
och synliggöra denna grupp och dess upplevelse i det svenska samhället.

Du tillfrågas därför att delta i studien i din egenskap som ung vuxen i åldern 18-30, och som
har flyttat till Sverige vid senast två års ålder, med en svenskfödd förälder och en utlandsfödd
förälder. Data samlas in genom en digital intervju via Zoom som förväntas bli cirka 45
minuter lång, där du får svara på ett antal frågor. Intervjun kommer att spelas in enbart som
röstinspelning och eventuella anteckningar kommer även att tas under intervjuns gång.
Anteckningarna kommer att förvaras säkert och förstöras när uppsatsen är klar. Det som står i
fokus i datainsamlingen är att fånga dina erfarenheter, tankar och upplevelser. Det är en av
oss, antingen Stina eller Marie, som kommer att hålla i intervjun med dig.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas.
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det
under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Kortare citat från din intervjun kan
komma att presenteras i uppsatsen, i vilket fall vi kommer säkerställa att din anonymitet
upprätthålls. Det insamlade materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så
sätt att endast vi och handledare kommer åt det. Materialet kommer enbart att användas för
denna studie.Vidare kommer materialet att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats
vid den Sociologiska institutionen. Vid avklarat arbete kommer den att publiceras och finnas
tillgänglig att ta del av i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) där den kan laddas ned av
vem som helst.

Med vänliga hälsningar,
Marie Dahl & Stina Johnsson
Uppsala den 2022-x-x
Kontaktuppgifter
E-post: marie.dahl.6323@student.uu.se Telefon: 0723091032
E-post: stina.johnsson.6941@student.uu.se Telefon: 0702701513
Handledare
Christoffer Berg
Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet
christoffer.berg@soc.uu.se
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Appendix 4 Intervjuguide

Intervjuguide

Presentation av studie + etiska förhållningsregler

Denna studie ämnar att undersöka hur unga vuxna som vuxit upp i Sverige med en
svenskfödd och en utlandsfödd förälder med utländsk bakgrund erfar och tänker kring sin
etnicitet och identitet. Vi ser att vårt syfte är att förhoppningsvis kunna bidra med mer och ny
kunskap på området.

Intervjun förväntas hålla på i ca 45 minuter. Vid samtycke kommer intervjun att spelas in och
vi kommer även att ta eventuella anteckningar under intervjuns gång. Målet är att fånga dina
erfarenheter och tankar, därmed kan inga svar vara rätt eller fel.

Innan vi presenterar de etiska förhållningsreglerna så vill vi då fråga om du är okej med att vi
spelar in intervjun? (invänta svar).

*!! Sätt på ljudinspelning !!*

Vad gäller etiska förhållningsregler så är…
Deltagandet såklart frivilligt och kan när som helst under intervjuns gång utan särskild
förklaring avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår
handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer även att avidentifieras och
du kommer att vara anonym. Det insamlade materialet kommer sedan att analyseras och
publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen på Uppsala Universitet.

Okej, är du med på din rättighet att avbryta närsomhelst och hur vi kommer att hantera det
insamlade materialet? (invänta svar)

Toppen, har du några andra frågor innan vi sätter igång?

Härligt, då kan vi fortsätta.
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Bakgrundsfrågor (inledande fråga)
Om vi börjar med lite info om dig

- Vad heter du?
- Hur gammal är du?
- Vad identifierar du dig med för könsidentitet?
- Vad har du för sysselsättning?
- Vart är du uppvuxen och var bor du idag?

Identitet 1
○ Vad är det som gör dig till den du är? Hur skulle du beskriva dig själv?
○ Upplever du dig som svensk eller upplever du dig som ___, både och eller som något

helt annat?
- Vilket eller vilka ord brukar du använda för att beskriva dig själv i relation till

den aspekten i konversation med andra?

Familj
○ Är du född i Sverige

- Om nej: hur länge har du bott här?
○ Vill du berätta lite om din familj?
○ Har du vuxit upp med båda dina föräldrar?

- Om nej: Hur har det påverkar dig att bara vuxit upp med din ena förälder?
○ Var kommer dina föräldrar ifrån?
○ Har du fått lära dig dina föräldrars modersmål?

Om ja:
- Brukar ni prata det hemma?
- Är det viktigt för dig att du fått möjligheten till att lära dig båda dina föräldrars

språk?
Om nej:

- Skulle du vilja ha lärt dig språket?
- Varför?

○ Har du kontakt med båda dina föräldrars släkt? Hur ser denna kontakt ut?
(Ex hur ofta man träffas, vid vilka tillfällen)

○ Har du besökt din ena förälders hemland?
Om ja:

- Hur har det varit?
- När du är på besök där, påverkar det hur du ser på dig själv? Hur du känner

kring din etnicitet, det vill säga som svensk eller ____?
○ Vad betyder dina föräldrars ursprung för dig?
○ Har din familj påverkar ditt sätt att se på dig själv gällande din etniska identitet?
○ Hur ser din relation ut till dina föräldrars två kulturer ut?

- Hur har det präglat din uppväxt?
○ Upplever du att det finns skillnader mellan den svenska kulturen och ___ kulturen?

- Vilka skillnader är i sådana fall de mest betydelsefulla?
○ Ser du några positiva aspekter med att ha föräldrar med två olika kulturer?
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Umgänge
○ Hur ser ditt umgänge ut?
○ Känner du att du kan vara dig själv bland dina vänner?

Samhället
○ Upplever du att samhället påverkat din egna syn på dig själv och din identitet? På

vilket sätt har det påverkat?
○ Hur upplever du att samhällets bemötande av dig har varit? Exempelvis i skolan, eller

på arbetsplatser?
○ Hur upplever du att den övergripande sociala bild som omgivningen har av dig

överensstämmer med den bild som du själv har av dig själv?
- Om nej: Vad tror du att den dissonansen kan bero på?

○ Finns det några situationer där du upplever dig förändra eller anpassa din identitet för
att ex. passa in eller underlätta situationen? Isådanafall, på vilket sätt?

○ Tycker du att det finns någon skillnad i bemötandet av dig jämfört med det bemötande
som etniskt svenska personer får? På vilket sätt eller har du något exempel på hur du
upplevt det?

○ Hur har du upplevt det att växa upp i Sverige med en utländsk bakgrund? Har det
funnits några positiva eller negativa aspekter?

○ Har du någon gång upplevt dig diskriminerad på grund av din bakgrund? På vilket
sätt?

○ Har du någonsin fått frågan “vart kommer du ifrån?”
- Om ja: Vad har du svarat? Hur får den frågan dig att känna?

Identitet 2
○ Hur säker känner du dig i din etniska identitet idag?
○ Hur har din identitet utvecklats från barndomen/uppväxten?
○ Har du kunnat skapa eller etablera någon form av balans mellan dina föräldrars

kulturer? Det vill säga den svenska och ___ kultur? (den utlandsfödda förälderns
kultur)

Avslutning:
○ Har du något du vill tillägga, några funderingar eller frågor?
○ Är du okej med att bli kontaktad av oss om det uppstår några fler frågor?
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Apendix 5 Blankett för deklarering av arbetsinsats

Deklarering av arbetsinsats

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 %

Tidigare forskning

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Teorikapitel

Författare 1: 40 % Författare 2: 60 %

Metodkapitel

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Resultatkapitel:
Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling,  transkribering)

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Diskussionskapitel

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Bilagor

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %
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Genomläsning av färdigt manus/korrektur

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: 40 % Författare 2: 60 %

Ort & Datum:

Uppsala 20/5-22

Ort & Datum:

Uppsala 20/5-22

Författare 1: Författare 2:

Namnförtydligande:

Marie Dahl

Namnförtydligande:

Stina Johnsson
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