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Sammanfattning
Migration och flyktingströmmar har bidragit till en ökad etnisk mångfald i Sverige. Detta har

i sin tur bidragit till att många barn, födda och uppvuxna i Sverige, har två utrikesfödda

föräldrar från ett land som tidigare tillhörde forna Jugoslavien. En blandning av föräldrarnas

kultur och det svenska samhällets kultur kan i vissa fall leda till en känsla av förvirring och

ett mellanförskap. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur våra informanter uppfattar och

reflekterar över sin etniska identitet i olika vardagssammanhang. För att besvara syftet

intervjuades tio informanter, i åldrarna 20–30, med ett ursprung från forna Jugoslavien.

Uppsatsen utgår från ett fenomenologiskt perspektiv varigenom identitet och etnicitet förstås

som något socialt konstruerat av människan. Det insamlade materialet tolkas och analyserads

utifrån ett teoretiskt ramverk som belyser identitetsprocesser vilka berör etnicitet och kultur. I

resultatet framgår det att informanternas polyetniska bakgrund tidigare haft eller fortfarande

har en påverkan på den självupplevda identiteten. Både informanternas föräldrar och det

svenska samhället har ett starkt inflytande på identiteten i form av beteendemönster och

uppfattningar om verkligheten. En stark relation till släkten bidrar till tillhörighet och en

stärkt etnisk identitet kopplat till ursprungslandet. Det visar sig även finnas vissa skillnader

mellan de kvinnliga och de manliga informanterna.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Sverige klassas idag som ett invandrarland och har gjort det sedan andra världskriget då den

årliga invandringen var större än utvandringen (Migrationsverket, 2022). Efter kriget skedde

en arbetskraftsinvandring där människor tillfälligt flyttade till Sverige för att arbeta. I slutet

på 60-talet införde Sverige nya, striktare regler för arbetskraftsinvandringen. En del av detta

var att en arbetsmarknadsprövning infördes, där arbetskraft från de nordiska länderna

prioriterades och den utomnordiska arbetskraften nekades. Under mitten av 90-talet började

Sverige samarbeta med EU och blev en del av Schengensamarbetet. Ett samarbete som

möjliggjorde smidigare förflyttning mellan samarbetsländerna och allt fler fick möjligheten

att bosätta sig i Sverige (Migrationsverket, 2022; SCB, 2022a). Statistik visar på att antalet

utrikesfödda medborgare har ökat de senaste 20 åren (SCB, 2022b). År 2002 var cirka en

miljon av Sveriges befolkning utrikesfödda och i slutet av år 2021 var denna siffra över två

miljoner. 20% av Sveriges befolkning bestod då av utrikesfödda medborgare. I och med

denna ökning av individer från andra bakgrunder har Sverige blivit ett samhälle där olika

etniciteter och kulturer möts. Somliga integreras in i det svenska samhället medan andra blir

bemötta av samhällets negativa fördomar och istället marginaliseras. Detta kan leda till

diskriminering eller exkludering av olika etniska minoriteter som hamnar i en utsatt position

(Darvishpour & Westin, 2021, s. 31–33).

Diskrimineringen av etniska minoriteter grundar sig i en mängd olika faktorer. Darvishpour

och Westin (2021) diskuterar en etablering av en “svenskhetsnorm” som i princip gör det

omöjligt för icke-etniska svenskar att få samma möjligheter som etniska svenskar. Normen

grundar sig i ett synsätt där etnicitet ses som något fast, medfött och oföränderligt. Individer

från etniska minoriteter försöker anpassa sig till normen men misslyckas och de etniska

svenskarna besitter alltid en medfödd fördel i samhället (Darvishpour & Westin, 2021, s.

296). Detta påverkar även individer med utländskt ursprung som är födda och uppvuxna i

Sverige. De kan anpassa sig för att passa in i det svenska samhällets men kan bli “avslöjade”

som “icke-svensk”, till exempel på grund av ett namn eller ett utseende som avviker från det

typiskt svenska.

Frågor om etnicitet och svenskhet har öppnat upp för offentliga diskussioner om tillhörighet.

Ett begrepp som idag används i sådana diskussioner är begreppet mellanförskap. Begreppet
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är relativt nytt och trots att det används i folkmun saknas en definition av dess innebörd i

ordböcker. I en artikel hämtad från Aftonbladet definierar psykologen Hanna Wallensteen

mellanförskap som ett läge en person med minst två kulturella tillhörigheter kan befinna sig i

(Gustafsson & Englund, 2021). Wallensteen beskriver att upplevelsen av mellanförskap kan

se olika ut beroende på vad en individ har för erfarenheter av möten med andra i sin

omgivning, från samhället samt vilken eller vilka identiteter denne tillskriver sig. Dessa

individer reflekterar i stor omfattning över sin identitet och många gånger ställs de inför

frågor om en kulturell tillhörighet eller etnisk identitet är bättre än den andra eller om de kan

tillhöra båda etniciteter lika mycket. I slutet av artikeln definieras mellanförskap som att det

kan innebära upplevelsen av att inte enbart tillhöra en samhällsgemenskap (Gustafsson &

Englund, 2021). Detta utgör ett fenomen som kan beskriva vardagen för många individer med

flera etniska identiteter. Migration och flyktingströmmar till Sverige kan utgöra en

bidragande faktor till mellanförskapets uppkomst. Ett exempel på en situation där en stor

mängd människor tvingades fly till Sverige för sin egen säkerhet, är forna Jugoslaviens

(socialistiska federativa republiken) upplösning. Med denna uppsats vill vi rikta ett fokus på

familjerna, mer specifikt barnen, som kommer från forna Jugoslavien och som har flyttat eller

tvingats fly till Sverige på grund av kriget och konflikterna.

Jugoslavien var en statsbildning på balkanhalvön under åren 1918–1991 som bestod av

huvuddelarna Serbien, Montenegro, Kroatien, Slovenien, Bosnien och Hercegovina samt

Makedonien. I Europa sågs balkanområdet som en mötesplats, rik på mångfald och blandad

befolkning där olika religioner, språk och kulturer samlades (Giddens, 2007, s. 403). I själva

verket fanns det spänningar mellan folket redan när republiken bildades då människorna i

landet skilde sig åt på religiösa och historiska sätt. Den kommunistiske diktatorn Titos död år

1980 och kommunistpartiets fall ledde till politisk och ekonomisk kollaps. Detta sammanbrott

var starten på flera inbördeskrig och etniska konflikter mellan de idag självständiga länderna.

Jugoslaviens kollaps tvingade drygt 100 000 människor att fly till Sverige (Giddens, 2007;

Migrationsverket, 2022.; Nationalencyklopedin, u.å.). Som ett resultat av flykten från kriget

och migrationen till Sverige har en majoritet av alla barn med två utrikesfödda föräldrar,

födda åren 1990-2004, ursprung från de forna Jugoslaviska länderna (SCB, 2020).
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1.2 Problemformulering
Barnen som kom till Sverige i samband med kriget eller föddes i Sverige efter föräldrarnas

flykt från Jugoslavienkriget, befinner sig idag sannolikt i ett sammanhang med två etniska

identiteter att förhålla sig till. De härstammar från en familj som levde i en social eller

samhällelig kontext med särskilda traditioner, kulturer och normer. Krig och konflikter ledde

till föräldrarnas flytt till Sverige, ett samhälle med andra traditioner, normer och kulturer. De

har vuxit upp i Sverige och deltagit i det svenska samhället. Något som kan skilja sig avsevärt

från det samhället som föräldrarna kommer från och som eventuellt kan ha påverkat hur

individernas uppväxt sett ut. Individerna kan därför ha levt i två väldigt olika sociala,

kulturella och etniska sammanhang som de har behövt navigera sig igenom. Frågan är hur

dessa faktorer format dem genom uppväxten och vilken påverkan detta haft på identiteten.

Deras syn på den självupplevda identiteten och tillvaron utgör ett intressant sociologiskt

fenomen.

1.3 Syfte och frågeställningar
I denna uppsats intervjuas unga vuxna mellan 20–30 år, som är uppvuxna i Sverige men vars

föräldrar är födda i ett land som tidigare tillhörde forna Jugoslavien (den Socialistiska

federativa republiken). Syftet är att undersöka hur våra informanter uppfattar och reflekterar

över sin etniska identitet i olika vardagssammanhang. Med hjälp av vårt insamlade material

är syftet dessutom att jämföra deras erfarenheter för att urskilja eventuella mönster som beror

på om deltagaren är kvinna eller man. Uppsatsen avser även att fördjupa kunskapen kring vår

specifika urvalsgrupp inom det valda fenomenet. De frågeställningar som formulerats för att

uppnå studiens syfte lyder:

● Hur upplever informanterna att den självupplevda identiteten påverkas av deras

polyetniska bakgrund?

● Hur beskriver informanterna sin upplevelse av tillhörighet kopplat till etnicitet i olika

vardagssammanhang?

● Framträder det några skillnader mellan de kvinnliga och manliga informanterna?

1.4 Uppsatsens disposition
Uppsatsen börjar med en inledning som en grund för hela arbetet. Först presenteras en

bakgrund som slutligen leder till studiens syfte och frågeställningar. Nästa kapitel presenterar
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tidigare forskning som ett underlag för arbetet. Dessutom kartläggs undersökningens

fenomen och dess kännetecken. Det tredje kapitlet handlar om vilka teorier och begrepp som

används som verktyg för att undersöka fenomenet. Därefter kommer ett metodkapitel som

presenterar och motiverar undersökningens insamlingsmetod och tillvägagångssätt. Det

bearbetade materialet presenteras i kapitlet “Resultat och Analys” där den systematiska

tolkningen av materialet presenteras under olika teman. Resultatet redovisas med hjälp av

citat från de utförda intervjuerna. I uppsatsens sista kapitel diskuteras resultatet i förhållande

till uppsatsens syfte och frågeställningar, teori och tidigare forskning samt metod. Kapitlet

avslutas med en slutdiskussion där slutsatser och tankar om vidare forskning presenteras.
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2. Tidigare forskning

Detta kapitel presenterar tidigare forskning inom vårt valda ämne. Det är ett urval av 14 olika

vetenskapliga arbeten som berör identitetsskapande i relation till etnicitet och kultur.

Identitet, etnicitet och kultur betraktar vi som de tre huvudsakliga beståndsdelarna av det

samhälleliga fenomen som vi avser att undersöka i denna uppsats. Den tidigare forskningen

som redovisas har valts ut från ett större antal vetenskapliga artiklar och rapporter. För att

hitta dessa vetenskapliga texter har Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst eller andra

legitima databaser som innehåller vetenskapliga tidsskrifter använts. Samtliga texter är “peer

reviewed”, alltså granskade av andra forskare som arbetar inom samma ämne (Uppsala

universitetsbibliotek, 2022). Vid inhämtningen av tidigare forskning som förhåller sig till

undersökningens syfte användes ett antal sökord, bland annat: “Identity”, “Ethnic Identity”

och “Cultural Identity”. Nedan presenteras den tidigare forskningen utifrån teman som kunde

urskiljas i texterna.

2.1 Identitet
Samtliga texter som varit föremål för denna forskningsgenomgång behandlar begreppet

identitet. De står eniga om att identitet inte är något oföränderligt och fast utan det beskrivs

som en dynamisk process som kan förändras genom livets gång. En identitet påverkas lika

mycket av ens egna uppfattningar och tolkningar, liksom andras tolkningar av en själv

(Ahmedi, 2006; Borgström, 2006; Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009; Johansson &

Olofsson, 2011; Hussein & Bagguley, 2005; Nagel, 1994; Wiltgren, 2020). Identitet är inte

essentiellt och medfött utan utvecklas ständigt i svåravgränsade rum, en protest mot ett

endimensionellt fack. Flera forskningsartiklar har som syfte att undersöka hur identiteten

formas eller påverkas i relation till etnicitet. Forskning av Goldstein-Kyaga och Borgström

(2009) har ett huvudfokus på multietniska miljöer och globaliseringens påverkan på

människors identiteter. Det är en kvalitativ intervjustudie med ungdomar från första, andra

och tredje generationens invandrare. Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) menar att

globaliseringen skapar ett utrymme för utformningen av nya identiteter eftersom en rad olika

kulturer möts på en och samma plats. Utformningen av nya identiteter förklarar även

Wiltgren (2020) i sin studie om hur ungdomar skapar etniska kategoriseringar i användningen

av begreppet import i beskrivningen av nyanlända klasskompisar. Betydelsen av import

förklaras som en socialt skapad kategori som används för att definiera sig själv och andra.
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Skillnaderna gör det möjligt för nya identiteter att ta plats och benämningen visar sig vara ett

sätt att omdefiniera gränser. Begreppet “invandrare” har blivit en stämpel eller en position

som, i vissa fall, är omöjlig att ta sig ifrån. “Import” visar sig däremot vara en

övergångsidentitet, en tillfällig position som är lätt att ta sig ur, där svenskhet är slutmålet och

som i det här fallet är möjligt att tillskriva sig (Wiltgren, 2020).

Studier om identitetsskapande i relation till etnicitet visar att barn till migranter tenderar att

besitta en mindre frihet i skapandet av sin identitet och att identitetsskapandet kan ta längre

tid jämförelsevis med barn som tillhör majoritetsbefolkningen (Feliciano & Rumbaut, 2019).

En studie vi återkopplar till i nästkommande avsnitt om etnisk identitet.

2.1.1 Etnisk identitet & den tredje identiteten

Likt identitetsbegreppet definieras etnisk identitet som en sammansättning av individens egna

tolkningar, liksom andras tolkningar av individens etniska identitet (Ahmedi, 2006;

Borgström, 2006; Feliciano & Rumbaut, 2019; Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009;

Johansson & Olofsson, 2011; Hussein & Bagguley, 2005; Nagel, 1994; Umaña-Taylor et al.,

2014). En intressant aspekt är att etnisk identitet idag har skiftat fokus. Människor har

tidigare identifierat sig efter vad de gör medan individer numera identifierar sig utifrån vem

individen är eller vem individen tror sig vara. Vem en är eller vem en tror sig vara är en

komplex fråga och befinner sig individen inom olika kulturella kontexter eller tillhörigheter

tenderar frågan att bli ännu svårare att besvara (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009).

Feliciano och Rumbaut (2019) har utfört en omfattande studie med både kvalitativ och

kvantitativ metod under 20 års tid med syftet att undersöka hur etnisk identitet utvecklas från

barndomen till vuxen ålder. Studien visar att etniska identiteter förändras som mest under

övergången mellan tonåren och tidig vuxenålder, därefter stabiliseras den. Det visar även att

betydelsen av etnisk identitet avtar med årens gång, främst som ett resultat av att nya

identiteter bildas såsom föräldraskap eller nya arbetstitlar (Feliciano & Rumbaut, 2019).

Forskning om etniska identiteter har lett till att andra begrepp har börjat användas.

Hybrididentitet, hybridisering, reflexiv och flexibel identitet är exempel på begrepp som

används inom forskningsvärlden (Ahmedi, 2006; Borgström, 2006; Feliciano & Rumbaut,

2019; Hussein & Bagguley, 2005; Nagel, 1994; Wiltgren, 2020) eller som Goldstein-Kyaga

och Borgström (2009) kallar det, den tredje identiteten. Den tredje identiteten, liksom de
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tidigare begreppen som presenteras ovan, innebär en överskridande identitet. En

sammanställning av flera tillhörigheter istället för en växling mellan olika etniska identiteter.

En person med flera tillhörigheter behöver inte enbart identifiera sig med en nation eller

etnisk grupp utan kan inkludera alla tillhörigheter i en och samma identitet. Det är dessutom

relevant att ha i åtanke vad en person identifierar sig med, inte utgör personens identitet. En

kan identifiera sig med en mängd olika kategorier, exempelvis som kvinna eller man, student

eller arbetande. Dessa identifikationer utgör i sin tur en hel identitet (Goldstein-Kyaga &

Borgström, 2009). Gemensamt för två artiklar är att de diskuterar begreppet

“bindestrecksidentitet” för att beskriva samma fenomen. En bindestrecksidentitet

kännetecknas av en person som är född i ett land, med rötter från ett annat land (Hussein &

Bagguley, 2005; Nagel, 1994). Ett exempel på en typisk bindestrecksidentitet är

afro-amerikan, en person som är född i Amerika och har ursprung från ett afrikanskt land.

2.1.2 Jämförandet av generationer och den dominerande vita befolkningen

Flera av artiklarna belyser identitetsbegreppet med olika huvudsyften men vi kan se att

jämförandet av invandrare från första och andra (även tredje) generationens erfarenheter är

vanligt förekommande (Alinia & Eliassi, 2014; Feliciano & Rumbaut, 2019;

Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009; Hussein & Bagguley, 2005; Johansson, & Olofsson,

2011). Den tidigare forskningen visar att det finns skillnader mellan individers

identitetsskapande och identitetsuppfattning som beror på vilken generation av invandrare en

tillhör. En studie från Storbritannien har undersökt förhållandet mellan medborgarskap och

nationell identitet bland första och andra generationens invandrare. Resultatet visar att den

första generationen lägger större vikt vid sin nationella identitet och ser sig själva som

tillfälliga migranter trots flera levnadsår i landet. Detta skiljer sig från den andra generationen

som anser att medborgarskap är viktigare och känner sig mer hemma i Storbritannien

eftersom de föddes där (Hussein & Bagguley, 2005). I Sverige har forskare fått fram liknande

resultat. Andra generationens invandrare upplever en tydligare tillhörighet kopplat till

Sverige och det svenska medborgarskapet visar sig spela en större roll för dem än för den

första generationen (Alinia & Eliassi, 2014).

I samband med den andra generationens upplevelser av tillhörighet visar sig en negativ

attityd och en motståndskraft från landets majoritetsbefolkning (Alinia & Eliassi, 2014; Gindt

& Potvin, 2020; Hussein & Bagguley, 2005; Johansson & Olofsson, 2011). Ahmadi,

7



Darvishpour och Palm (2020) har utfört en kvantitativ undersökning om svenskars attityder

om invandrare. Av resultatet framgår det att negativa attityder gentemot en kulturell och

etnisk mångfald har ökat de senaste åren. Dessa negativa attityder visar sig komma från den

äldre generationen, framförallt äldre män med låg utbildningsnivå, som upplever att

nyanlända utgör ett hot mot den svenska identiteten. Ahmadi, Darvishpour och Palm (2020)

menar att denna ökning kan leda till en normalisering av diskriminering och en social

exkludering av invandrare. Denna diskriminering och exkludering kan ta form av

ifrågasättanden gällande personens härkomst. Till följd av ifrågasättanden om var individen

egentligen kommer ifrån skapas en förvirring. Denna förvirring uppstår på grund av att

andras uppfattningar av individens tillhörighet inte stämmer överens med individens egna

uppfattningar. Dessa individer kan alltså vara födda i landet och känna en stark anknytning

dit. Trots detta upplever de känslor av att den vita dominerande befolkningen inte accepterar

att landet är individens “riktiga” hemland (Alinia & Eliassi, 2014; Gindt, & Potvin, 2020;

Hussein & Bagguley, 2005).

2.1.3 Ungdomar, unga vuxna och etnisk identitet

Gemensamt för ett flertal artiklar från tidigare forskning som denna uppsats berör är studier

av ungdomar eller unga vuxna med olika huvudfokus (Ahmadi et al., 2020; Ahmedi, 2006;

Borgström, 2006; Feliciano och Rumbaut 2019; Gilroy, 1993; Umaña-Taylor et al., 2014;

Wiltgren, 2020; Sabatier, 2007). Två olika studier av Feliciano och Rumbaut (2019) och

Umaña-Taylor et al., (2014) har liknande syfte, nämligen att studera hur etnisk identitet

utvecklas genom livet, från ungdomsåren till de tidiga vuxna åren. Särskilt intressant är

Umaña-Taylor et al., (2014) artikel som är skriven med hjälp av nio forskares perspektiv. De

förklarar etniska identiteter bestående av olika komponenter som uppstår och utvecklas vid

olika tillfällen under en människas liv. Under övergången från ungdom till ung vuxen

utvecklas vissa processer som leder till att den etniska identiteten i sin tur får möjlighet att

utvecklas. Unga vuxna kan reflektera på ett djupare plan än vad de tidigare kunnat göra och

har en större flexibilitet i sin kognition. Sökandet av sin identitet som pågått genom hela livet

görs under vuxenåren med en större kognitiv förmåga (Umaña-Taylor et al., 2014).

Sabatier (2007) studerar konstruktionen av kulturell identitet med hjälp av etnicitet och nation

som inriktningar, med två kritiska komponenter: bekräftelse och utforskning.

Undersökningen går ut på att undersöka dessa komponenter för att se hur stort inflytande de
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har på en individs identitet. För att undersöka detta intervjuades 365 ungdomar och 648

föräldrar. Föräldrarna var första generationens invandrare och ungdomarna utgjordes av andra

generationens invandrare och kom från fem olika etniska grupper. Det visar sig att

förhållandet mellan den etniska och nationella identiteten beror på hur samhället bemöter

dem och specifika gruppers attityder. Resultatet visar även att föräldrarna hade störst

inflytande på en individs etniska och kulturella identitet. Hur stark relation individen har till

sina föräldrar påverkar identiteten på olika sätt och kan bidra till en mer eller mindre

utvecklad etnisk eller nationell identitet. En dålig relation kan resultera i ett avståndstagande

av kulturen medan en bra relation bidrar till ett främjande av den (Sabatier, 2007).

Föräldrarnas socioekonomiska status framgår även som en betydande roll i individens känsla

av tillhörighet till den etniska identiteten. Det visar sig att barn till föräldrar med en högre

socioekonomisk status i större utsträckning känner sig stolta över sin bakgrund och sitt

ursprungsland. Barnen med en lägre socioekonomisk status utgör en större risk att behöva

utstå fördomar och diskriminering från samhället (Feliciano & Rumbaut, 2019).

Vidare intressant visar det sig att barn till två utrikesfödda föräldrar påvisar en mer stabil och

en starkare koppling till sin etniska identitet till skillnad från barn med en utrikesfödd och en

inrikesfödd förälder (Feliciano & Rumbaut, 2019).

2.2 Kvinnliga och manliga erfarenheter
I de vetenskapliga studierna, där kvalitativa intervjuer har använts som insamlingsmetod, har

både kvinnliga och manliga informanter fått utrymme för att berätta om sina erfarenheter

(Ahmedi, 2006; Alinia & Eliassi, 2014; Borgström, 2006; Carbado et al., 2013; Feliciano och

Rumbaut, 2019; Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009; Hussein & Bagguley, 2005; Johansson

& Olofsson, 2011; Umaña-Taylor et al., 2014; Wiltgren, 2020). Få av studierna har som

huvudsyfte att undersöka eventuella skillnader mellan kvinnor och män. Trots detta framgår

det skillnader i flera av artiklarna. Kulturella, könsbundna regler visar sig göra det svårt för

yngre pojkar och flickor att förstå varandra under lekar genom skolåren (Goldstein-Kyaga &

Borgström, 2009). Det finns dessutom upplevda skillnader bland första generationens kvinnor

som, i större utsträckning än män, tycks involvera sig mer i det svenska samhället. Något som

i sin tur leder till svårigheter för männen (Alinia & Eliassi, 2014). Det visar sig även att

forskningen ägnat ett större fokus åt svarta mäns erfarenheter och upplevelser av rasism då

de, statistiskt sett, är en mer utsatt grupp (Carbado et al., 2013). För att stärka arbetet mot
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rasism krävs dock att kvinnors upplevelser spelar en lika stor roll som männens. I diskursen

om antirasism är jämställdhet en nödvändighet för ett framgångsrikt arbete i framtiden

(Carbado et al., 2013).

Artiklarna är överens om att familjen har en betydande roll i utformningen av en individs

etniska identitet och den kulturella tillhörigheten. Något Feliciano och Rumbaut (2019)

diskuterar i relation till utformningen av den etniska identiteten är att migrerade föräldrar ofta

är mer kontrollerande mot flickor än pojkar. Flickor socialiseras till att bibehålla kulturella

traditioner och exponeras mer för etnisk kultur. Detta resulterar sedan i att flickor upplever en

starkare anknytning till föräldrarnas ursprungsland än vad pojkar gör (Feliciano & Rumbaut,

2019).

2.3 Sammanfattning
Den tidigare forskningen som granskats ovan undersöker och behandlar relationen mellan

identitet, etnicitet och kultur. Det visar hur andra har närmat sig fenomenet etnisk identitet på

olika sätt samt vilka resultat de har kommit fram till. Med hjälp av den tidigare forskningen

har vi fått en överblick av fenomenet som har lett till att vi har kunnat fatta grundade beslut

vid valet av metodansats, tillvägagångssätt samt urvalsgrupp.

För det första bidrar den tidigare forskningen med en presentation om hur identitet och

etnicitet är betydelsefullt och hur de relateras till varandra. Det är något föränderligt som är

relevant att undersöka med globaliseringens framväxt och den medföljande ökningen av

multikulturella sammanhang. Forskningen visar att flera aspekter av etnisk identitet kan

undersökas med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder, där metoderna bidrar till

att olika forskningssyften kan uppfyllas. Kvalitativa metoder uppfyller en funktion av att

skapa en fördjupad kunskap kring etnisk identitet, exempelvis hur den bildas, hur det

påverkar individens liv och utvecklingen av den etniska identiteten genom livet.

För det andra har ett fokus på unga vuxnas syn på den etniska identiteten spelat en stor roll

för många studier från tidigare forskning. Vissa har valt att undersöka just unga individer med

denna vetskap i åtanke medan andra har nått fram till samma slutsats i resultatet genom

undersökningens gång. Tidigare forskning visar på att etnicitet är något som påverkar

människors liv och syn på sin identitet främst under ungdomen. Familjen ses dessutom som
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en betydande komponent för utformandet av en individs etniska identitet. Slutligen

framträder det dessutom att skillnaderna mellan kvinnliga och manliga erfarenheter inte har

spelat en alltför stor roll i forskningens huvudsyfte trots att det visar sig finnas skillnader i

resultaten (Alinia & Eliassi, 2014; Feliciano & Rumbaut, 2019). Detta har bidragit till ett ökat

intresse för frågan och något som vi vill skapa ett större utrymme för i vår undersökning.

Denna undersökning påminner om tidigare forskning vid flera aspekter. I enlighet med

forskningen har vi valt att undersöka unga individers upplevelser av att ha ett flertal etniska

identiteter att förhålla sig till. Vi använder oss utav en kvalitativ insamlingsmetod, i form av

intervjuer, något som flera andra inom samma forskningsfält har använt sig av. Det som

skiljer denna undersökning från den tidigare forskningen som presenterats är fokuset på unga

vuxna, som vuxit upp i Sverige med ett ursprung från forna Jugoslavien. Ett ursprungsland

som inte uppenbarat sig bland tidigare undersökningar.
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3. Teoretiskt ramverk

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som är framtaget från originalkällor. Det

är genom detta ramverk som undersökningens material analyseras vid ett senare skede. Till

en början presenteras Jenkins (2008) teori om identifikation och social identitet. Därefter

följer en kort beskrivning om språkets roll för den etniska identiteten vilket ses som ett

attribut av identifikation (Henning-Lindblom, 2012; Jenkins, 2008; Liebkind &

Henning-Lindblom, 2015). Sedan presenteras Nagels (1994) teori om etniska gränser och hur

dessa kan påverka en person med flertalet etniska identiteter att förhålla sig till. Nästa

delkapitel handlar om socialisationsprocessen, hur sociala sammanhang formar och påverkar

en individs identitet genom livet. Den sista teorin som redovisas är ackulturation, en teori

som beskriver vad som kan hända när individer med olika kulturella tillhörigheter möts i

samhället och hur detta påverkar den enskilda individen samt gruppen.

3.1 Identifikation och social identitet
Richard Jenkins (2008, s. 5–6) argumenterar för att begreppet identifikation har en stor

betydelse i diskussionen om identitet. Identifikation är ett sätt för människor att sortera eller

organisera sig själva och andra i kategorier för att kunna förstå vem som är vem och vad som

är vad. Den mest kraftfulla formen av identifiering för en individ sker inom den sociala

gruppen. En grupp definieras som ett kollektivt, mänskligt erkännande av dess existens utan

bestämda gränser eller homogenitet. Individerna i gruppen tillskriver sig själva ett

medlemskap av den (Jenkins, 2008, s. 7–9). Gruppmedlemskap innebär en relation mellan

individer i gruppen, fastän de inte behöver känna till varandra personligen, känner de igen

medlemmar från gruppen. Däremot finns det inte ett initialt förhållande mellan medlemmar i

samma kategori. Först när båda parter erkänner kategoriseringen, skapas en relation mellan

medlemmarna som därefter utgör ett första steg mot en gruppidentifiering (Jenkins, 2008, s.

108).

Jenkins (2008, s. 17) förklarar att identiteten är en social identitet eftersom människor

identifierar sig själva och andra för att skapa mening genom interaktion. Identitet skapas och

förändras ständigt och består av många olika dimensioner. I enkelhet kan identitet definieras

som vår och andras förståelse över vilka vi är, samt förståelsen av andra människors

uppfattning av sig själva och andra. Människor kan inte leva ett vardagligt liv utan
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identifiering eller utan att veta vem en själv och andra är. Identifikation sker hela tiden, var

människor än befinner sig och används för att kunna relatera till varandra. Den värld vi idag

känner till hade inte fungerat om inte identiteter fanns (Jenkins, 2008, s. 27).

3.1.1 Språkets betydelse

Språk är en identitetsmarkör, ett speciellt drag för medlemmar från en och samma grupp som

i sin tur utgör ett verktyg för medlemmarna att identifiera andra och sig själva (Jenkins 2008,

s. 143; Liebkind & Henning-Lindblom, 2015). Individer som är tvåspråkiga identifierar sig

ofta med båda språken och dess värde kan variera för olika individer. I frågan om etniska

identiteter kan därmed språket utgöra en avgörande faktor för känslan av samhörighet. Andra

faktorer, utöver språket, som definierar etniska identiteter är religion, historiska händelser och

hemort (Liebkind & Henning-Lindblom, 2015). En förlust av språket kan vidare kännas som

ett förlorande av gruppen. Samtidigt menar Henning-Lindblom (2012) att forskning visar på

att en förlust av språket inte nödvändigtvis innebär att den etniska identiteten eller

grupptillhörigheten går förlorad och att det är möjligt att identifiera sig med olika

språkgrupper samtidigt (Henning-Lindblom, 2012, s. 19). Språket utgör därmed ett av de

viktigaste medlen för känslan av gemenskap och kollektiv identifiering (Jenkins, 2008, s.

133).

3.2 Etniska gränser
Nagel (1994, s. 152) beskriver etnicitet som en ständigt utvecklande process hos grupper och

individer där identitet, kultur och grupptillhörighet har en stor betydelse för utformandet av

etniciteten. Genom att undersöka hur identitet och kultur uppkommer och hur dessa

avgränsas har Nagel (1994) kunnat förklara etnicitetens skiftande, föränderliga och

kontextbundna natur. Etniciteten skapas när individer och grupper definierar sig själva, sin

kultur samt andra etniska grupper.

Det är genom gränsdragningar, eller kategoriseringar, som etniska grupper uppkommer.

Gruppens innehåll och formen av etnicitet påverkas av både interna och externa faktorer.

Dessa etniska gränsdragningar avgör vem som passar in i etnicitetens kategori och det är

inom dessa som en individ kan placeras och identifiera sig med (Nagel, 1994, s. 154). En

individ kan besitta ett flertal etniska identiteter som kan presenteras eller intas. Eftersom

etnicitet formas och förändras beroende på situation, kan individen välja vilken identitet som
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ska presenteras i det sociala sammanhanget. Den etniska identiteten väljs utifrån hur

individen tror att omgivningen kommer uppfatta den. Individen kan dessutom välja hur den

framställs i den sociala kontexten och vilken funktion den ska fylla i det sociala

sammanhanget (Nagel, 1994, s. 154–155). Den individuella etniska identifikationen är

influerad och begränsad av utomstående krafter som formar valmöjligheter, genomföranden

och hur lockande etniciteterna framställs och uppfattas (Nagel, 1944, s. 155-159).

Etniska gränsdragningar och kultur skapas av individers och gruppers interaktioner med

varandra och det resterande samhället, vilket gör att dessa ständigt förändras. De etniska

gränsdragningarna skapas i sociala samspel och avgör vad en etnisk identitet innebär och

innefattar. Kulturen är vad som tillskriver etniciteten ett innehåll och en mening, det är inom

denna som traditioner, historia och ideologier tar plats (Nagel, 1994, s. 162).

3.3 Socialisationsprocessen
Vi föds inte in i samhället, vi blir en del av samhället med hjälp av socialisation.

Socialisationsprocessen är en process där en individ lär sig och blir en del av ett redan

existerande samhälle. Processens första steg utgörs av primär socialisation vilket sker under

en individs första år i livet och gör individen till en medlem av samhället. Den primära

socialisationen är mest betydelsefull då barnet, vanligtvis, socialiseras av sina föräldrar (de

signifikanta andra) vilket är personer som barnet har en emotionell anknytning till. Barnet

identifierar sig med föräldrarna och tar an deras roller och värderingar för att senare kunna

identifiera sig själv genom dessa. Identiteten som barnet sedan skapar blir en reflektion av

föräldrarnas attityder samt bilden barnet själv har av världen. Det är även inom det första

steget i socialisationsprocessen som barnet lär sig om samhällets normer (Berger &

Luckmann, 1991, s. 149–157).

Sekundär socialisation utgör processens andra steg och följer individen genom hela livet efter

att den primära socialisationen avslutats. Individen lär sig se nya perspektiv av det den

tidigare har lärt sig från den första tidsperioden. Den värld som barnet fick lära sig om genom

sina föräldrar och såg som den enda världen kan nu förstås som en verklighet som går att

förändra. Att förstå den “nya” världen kan, i den sekundära socialisationen, bli en svårighet

eftersom ens grundläggande förståelse av en själv och världen redan har formats. Det kan

därför skapa problem för individen att lära sig nytt innehåll då den nya internaliseringen ska
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stämma överens med den ursprungliga. Till skillnad från den primära socialisationen behöver

inte individen en emotionell anknytning till andra, utan kan bilda relationer med en mängd

olika individer genom kommunikation. Den sekundära socialisationen sker oftast genom

lärare som finns till för att generera kunskap om världen. Kunskapen behöver dock inte

förmedlas av en specifik lärare utan kan förmedlas av vem som helst, vilket tyder på att en

anknytning till den som lär ut inte är betydelsefull. Detta betyder även att kunskap som lärs ut

under den sekundära socialisationen är enkelt att byta ut eller förstöra. Jämförelsevis med

kunskap som lärs ut under barndomen vilket kräver enormt mycket kraft för att förstöra eller

förändra (Berger & Luckmann, 1991, s. 157-166).

3.4 Ackulturation
När grupper av olika kulturer möts i en kontinuerlig miljö sker en process av kulturella och

psykologiska förändringar hos en eller hos båda grupperna. Denna process kallas för

ackulturation och sker på gruppnivå men även på individnivå. Inom den kulturella

gruppnivån kan en förändring av normer och värderingar inträffa. För individen sker en

påverkan på identiteten genom en förändring av beteendemöster. Dessa två nivåer av kulturell

och psykologisk förändring, krävs att studeras i relation till varandra inom forskning om

ackulturation (Berry, 2019). Omställning i den kulturella gruppen påverkar i sin tur

psykologiska förändringar hos individen. Ackulturation sker dessutom på olika sätt för olika

individer, även inom en gemensam grupp. Eftersom människor besitter erfarenheter och

kunskaper som skiljer sig från varandra kommer ackulturationen få varierande resultat mellan

dem. En annan notis är att alla kulturella grupper förändras i kontakt med varandra. Processen

är inte endimensionell och en grupp kan inte vara immun mot dessa förändringar (Berry,

2019).

Eftersom ackulturation ter sig på varierande sätt mellan individer finns det, av nödvändiga

skäl, olika strategier av ackulturering (se Figur 1). Strategierna är i första hand beroende av

två dimensioner av attityder och beteende; vad en individ avser att göra men också vad

individen kan göra för att förhålla sig till den egna gruppen samt andra grupper. Det kan

däremot finnas begränsningar i vilken kontext individen lever inom. Ett exempel på detta kan

vara diskriminering och fördomar som tenderar att försvåra individens anpassning. Dessa två

dimensioner (attityder och beteende) ligger som grund för de fyra strategierna; assimilation,

separation, integrering & marginalisering (Berry, 2019). Strategierna kan skilja sig från
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privatlivet och det sociala livet, där individen avstår från värdkulturens värderingar och

normer i privatlivet men behåller delar av värdkulturen i det sociala livet (Worthy, Lavigne &

Romero, 2020, s. 419–420). Värdkulturen definieras av den dominanta befolkningen och

utgör det samhälle som den icke-dominanta befolkningen tar del av.

Figur 1. Ackulturationsmodellen

Hämtad från: Culture and Psychology; How People Shape and are Shaped by Culture (Worthy, Lavigne & Romero,
2020, s. 419–420)

Figur 1 visar ackulturationsmodellens fyra strategier och hur en individs relation till

värdkulturen och den ursprungliga kulturen utformar strategierna. En integrering innebär att

det finns ett intresse hos individen att bevara sin ursprungskultur och samtidigt söka sig till

den dominanta befolkningen och delta i det större nätverket. Assimilation innebär att

individen överger eller inte kan bevara sin kulturella identitet och därmed söker sig till andra

kulturer. Om individen istället bevarar den ursprungliga kulturen och tar avstånd från den

dominanta befolkningen och dess kultur, innebär det att individen tillämpar en så kallad

separationsstrategi. Marginalisering innebär att individen upprätthåller sin ursprungskultur

väldigt lite eller inte alls, ofta på grund av att den blivit påtvingad. Det är inte heller av

intresse att skapa relationer till den dominanta befolkningen vilket vanligtvis är ett resultat av

diskriminering eller uteslutning (Berry, 2019).

3.5 Sammanfattning
Det teoretiska ramverket som redogjorts utgör teorier och begrepp som senare ska användas

som hjälpmedel och verktyg i analysen av vårt resultat för att förstå hur unga vuxna med

polyetnisk bakgrund skapar och upplever sin självupplevda identitet. Jenkins teori om
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identifikation och social identitet kan användas för att analysera hur individer identifierar sig

med andra människor och grupper för att sedan skapa en hel identitet vilket även kan

relateras till Nagels teori om gränsdragningar. Det är genom kategoriseringar som individer

och grupper finner sitt sammanhang och därmed sin identitet. Med hjälp av

socialisationsprocessens två olika beståndsdelar undersöker vi hur individer socialiseras in i

samhället och vilken påverkan detta har på individen. Ackulturationsmodellens fyra strategier

kan förklara hur individer med tillgång till flera kulturer förhåller sig till dessa. Genom dessa

teorier förstås det sociala sammanhanget som en bidragande faktor för utformandet och

innehållet av identiteten, därigenom även den etniska identiteten.

Det teoretiska ramverket visar på att det både är individens egna uppfattningar om sig själv

och andra samt det sociala sammanhanget som formar den etniska identiteten. Med denna

kunskap kommer informanternas intervjuer att analyseras för att uppfylla undersökningens

syfte och besvara frågeställningarna.
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4. Metod

Detta kapitel inleds med en introduktion till den fenomenologiska metodansatsen som står

som grund för undersökningen. Därefter presenteras de semistrukturerade intervjuerna som

material. Tillvägagångssättet för att samla in, sammanställa och analysera intervjuerna

presenteras och motiveras sedan. Efter detta följer en diskussion om undersökningens

tillförlitlighet samt forskarens roll i tolkningen av resultat. Kapitlet avslutas med en

diskussion om etiska överväganden.

4.1 Metodansats
Människan medverkar, förhåller sig till och påverkar världen genom att befinna sig i den

(Dahlberg et al., 2008, s. 95). Detta gör att människan, samhället och sociala fenomen är

särskilt intressanta och relevanta att undersöka. Det fenomenologiska förhållningssättet

grundar sig i ett intresse för människors subjektiva förståelse av sociala fenomen (Bryman,

2011, s. 32–33; Dahlberg et al., 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). Fenomenet visar sig i

människors berättelser och speglar den vardagsverkligheten de lever i. Förståelsen för

fenomenet skapas genom att människor berättar om hur de upplever och uppfattar sin

livsvärld (Dahlberg et al., 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). Genom denna livsvärld kan

människan tolka och förstå genom ett referens-schema som baseras på egna, respektive

andras, upplevda erfarenheter och tolkningar (Schütz, 2002, s. 35). Ett grundläggande

antagande för fenomenologin är att vi lever i en intersubjektiv kulturell värld, som är

intersubjektiv då människor lever tillsammans och gemensamt påverkar varandra. Världen är

kulturell då den har skapats av våra förfäder och är ständigt föränderlig eftersom den skapas

baserat på människans handlingar. När människan agerar på ett visst sätt påverkar det andra

människor och samtidigt den kulturen de själva lever i. Därmed tillskrivs människans

agerande en meningsfullhet. Genom att undersöka människor och deras handlingar kan

forskare och individer förstå sig på den intersubjektiva kulturella världen (Bryman, 2011, s.

33; Schütz, 2002).

Fenomenologisk forskning kännetecknas ofta av ett induktivt förhållningssätt vilket innebär

att forskaren utgår från sin empiri för att kunna formulera sina forskningsfrågor (Kvale &

Brinkmann, 2014, s. 238). Eftersom vår undersökning har som syfte att skapa en förståelse

för hur våra informanter upplever sin etniska identitet, överensstämmer det med
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fenomenologin som ansats. Med hjälp av informanternas berättelser och upplevelser av sin

verklighet, kan vi skapa oss en generell beskrivning av fenomenet.

4.2 Material
Materialet för denna undersökning har framställts genom semistrukturerade intervjuer. Det

används när forskaren vill komma åt informanternas egna tankar och erfarenheter (Bryman,

2011, s. 363–364), något som vi är intresserade av i vår undersökning. Vi undersöker och

efterfrågar informanternas egna erfarenheter av en polyetnisk bakgrund och dess påverkan på

den självupplevda identiteten. Nedan presenteras och motiveras våra insamlingsmetoder i

förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar.

4.2.1 Urvalsmetod

Vi använde oss av en målinriktad urvalsmetod, vilket är ett icke-sannolikhetsurval och

innebar att våra informanter valdes utifrån relevansen för studiens syfte och frågeställningar.

Mer specifikt användes ett snöbollsurval, där våra valda informanter använder sina kontaktnät

för att få fram ytterligare informanter som är relevanta för studien (Bryman, 2011, s. 434).

Dels motiveras urvalsmetoden av begränsningen av tid som fanns inför datainsamlingen, där

vi kom fram till att ett snöbollsurval var ett tillvägagångssätt som kunde leda oss till flest

informanter på ett tidseffektivt sätt. Urvalsmetoden valdes även på grund av etiska skäl och

för att undersökningen skulle följa en god forskningssed under hela processen. Etnicitet

klassas som ett känsligt ämne, därför var det väsentligt att utomstående personer inte kunde

få tillgång till vilka som valde att medverka i studien. Snöbollsurval som tillvägagångssätt

försäkrade oss, i större utsträckning, om att detta inte skulle ske, något som återkommer och

förklaras mer ingående under etiska överväganden.

Vid användningen av ett icke-sannolikhetsurval tillkommer problematiken om att urvalet inte

är generaliserbart. Med andra ord kan inte resultatet från urvalet på ett enkelt sätt, säga något

om populationen i stort (Bryman, 2011, s. 369). Inom kvalitativa metoder är däremot inte

avsikten att komma fram till ett generaliserbart resultat. Fördelen med denna typ av

undersökning är möjligheten att gå in på djupet inom fältet genom att rikta ett större fokus på

en specifik urvalsgrupp. Undersökningens urvalsgrupp bestod av enskilda individer som

avgränsats utifrån ett antal kriterier. Informanterna delade en bakgrund från en specifik
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region, avgränsningen gjorde det möjligt att få en inblick i hur det är att befinna sig i en

position med flera etniska identiteter att förhålla sig till.

4.2.2 Avgränsningar

Vår population utgjordes av män och kvinnor med två utrikesfödda föräldrar. För att få fram

ett urval från populationen använde vi oss av vissa avgränsade kriterier. Den första

avgränsningen skedde vid informanternas ålder. Undersökningen avgränsades till individer i

åldrarna 20 till 30 då tidigare forskning har visat på att etnisk identitet formas och reflekteras

över som mest i dessa åldrar. Individer i dessa åldrar har utvecklat sin kognitiva förmåga och

har möjligheten till att reflektera och resonera kring sin identitet på ett komplext sätt

(Umaña-Taylor et al., 2014; Feliciano & Rumbau, 2019). Personer inom detta åldersspann

hade vi troligtvis liknande referensramar som, vilket kunde bidra till en naturlig dialog. I sin

tur kunde detta leda till att informanten skulle känna sig mer bekväm och hade lättare till ett

öppet samtal..

Den andra avgränsningen innebar att informanterna skulle vara födda i Sverige eller som

senast skulle ha flyttat till Sverige vid tio års ålder. Avgränsningen motiverades genom antalet

år personen bott i landet. Eftersom undersökningen riktar in sig på unga vuxna (mellan 20–30

år) skapades avgränsningen för att informanten, åtminstone skulle ha bott i Sverige under

halva sitt liv. Detta ansågs vara avgörande då vi utgick från att antalet år personen har bott i

landet var relevant för individens identitetsskapande och bekantskap med samhällets kultur.

En annan avgränsning skedde dessutom vid informanternas föräldrar som skulle komma från

ett land som tidigare tillhörde forna Jugoslavien. Beslutet för denna avgränsning baserades på

statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken visar att ett av de vanligaste

ursprungsländerna för individer, med två utrikesfödda föräldrar, födda mellan åren

1990–2002 var forna Jugoslavien (SCB, 2020). Undersökningen avgränsas därför vid dessa

individer och utgör en relevant urvalsgrupp för att undersöka fenomenet.

Genom dessa avgränsningar av ålder och ursprung bestod undersökningens deltagare av totalt

tio informanter varav fem kvinnor och fem män. Vi var både intresserade av gemensamma

erfarenheter som informanterna hade kopplat till etnisk identitet, men även av eventuella

skillnader som kunde urskiljas mellan könen, därigenom motiveras denna jämna fördelning

av män och kvinnor.
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4.2.3 Presentation av informanter

För att bevara informanternas anonymitet i redovisningen av resultaten har de tilldelats

fiktiva namn som endast fungerar som en identitetsmarkör och överensstämmer inte med

informanternas riktiga namn. Namnen underlättar dessutom redovisningen av resultaten då

utdrag från intervjuerna presenteras i form av citat som används för att ge exempel på

informanternas personliga relation till fenomenet. Det är även en åtgärd för att de etiska

riktlinjerna om att informanternas anonymitet ska bevaras i så hög grad som möjligt.

Informanternas enskilda ursprungsländer preciseras inte i uppsatsen, utan benämns som just

”ursprungsland”. Detta är en åtgärd som tas dels för att länderna som informanterna kommer

från inte är relevant för uppsatsens syfte. Det är också en åtgärd för att berätta om

informanternas koppling till länderna utan att avslöja var de mer specifikt härstammar från.

Begreppet “ursprungsland” ser vi som det bästa alternativet vid presentationen. Vi är

medvetna om att alla informanter inte använder detta begrepp och att de kan se Sverige som

sitt ursprungsland. Men för att vi ska kunna skilja på Sverige och de forna jugoslaviska länder

som informanternas föräldrar kommer från, väljer vi att benämna dessa som

“ursprungslandet”.

Personuppgifterna som redovisas i denna uppsats är endast de som är relevanta för

undersökningens syfte och frågeställningar. Alla informanter uppfyllde kraven för att delta i

denna studie, de var alltså inom ramen till de avgränsningar som redovisats i det tidigare

avsnittet (4.2.2). Informanternas specifika ålder (mer specifikt än mellan 20–30 år) är vidare

inte relevant för uppsatsens syfte eller frågeställningar, däremot undersöks skillnader mellan

män och kvinnor. För att tydliggöra deltagarnas kön presenteras detta i samband med de

fiktiva namnen i tabellen nedan.

Namn Kön

Aida Kvinna

Aron Man

Elda Kvinna

Ivan Man

Jelena Kvinna
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Jorik Man

Marko Man

Mira Kvinna

Omer Man

Sonja Kvinna

4.2.4 Datainsamling

Som datainsamlingsmetod använder vi oss av semistrukturerade intervjuer. Att använda

semistrukturerade intervjuer avser att ge informanterna en större frihet till att utforma och

utveckla sina svar (Bryman, 2011, s. 415). Denna frihet är betydelsefull för vår undersökning

då vi intresserar oss för informanternas berättelser och upplevelser kring fenomenet.

Intervjuerna tog i genomsnitt 45 minuter och utfördes via videosamtal på zoom. Till en början

var planen att hålla intervjuerna på plats, men för informanternas bekvämlighet och

tillgänglighet utfördes samtliga intervjuer digitalt. Vid nio av tio intervjutillfällen satt vi som

intervjuade på samma fysiska plats då vi var medvetna om att digitala samtal kan påverkas av

dålig internetuppkoppling eller felaktig utrustning, därför var detta en åtgärd för att underlätta

kommunikationen mellan alla parter. Vi satt på en plats som bedömdes vara lämplig för ett

privat samtal och där ljudinspelning var möjlig. Under intervjuerna utgick vi från en

intervjuguide med specifika teman (se Bilaga 2) som behandlades under intervjuns gång.

Intervjuprocessen var flexibel vilket innebar att frågorna ställdes utan specifik ordningsföljd

eller utformning. För att få ut täckande svar kring informanternas upplevelser om fenomenet

kunde uppföljningsfrågor ställas. Dessutom kunde frågor (som inte fanns med i

intervjuguiden) ställas för att få intervjupersonen att bli bekväm med oss som intervjuare och

således få till ett så naturligt samtal som möjligt (Bryman, 2011, s. 415–423). Intervjuguiden

bestod av åtta öppna frågor som var utformade på ett sätt som gjorde det möjligt att få fram

relevant information till undersökningen. Frågornas uppgift var att låta informanterna

reflektera och berätta om sina erfarenheter, men samtidigt leda samtalet rätt i förhållande till

vårt syfte och våra frågeställningar. Under intervjuprocessens gång fanns det även utrymme

för revidering av frågorna i intervjuguiden om vi upptäckte att en fråga var irrelevant eller att

en fråga behövde läggas till.
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4.3 Kodning och analys
Efter varje utförd intervju transkriberades ljudinspelningen ordagrant för att inte gå miste om

relevant information men också för att inte utesluta material som, vid ett senare skede, kunde

visa sig vara betydelsefullt. Genom att lyssna på intervjuerna efter att transkriberingen var

genomförd bekantade vi oss ytterligare med materialet. Dessutom minskade detta risken för

felskrivning eller missuppfattningar.

Därefter påbörjades den initiala kodningen av materialet. Ord, påståenden, citat och

information som var anmärkningsvärda tog plats i ett kodningsschema med underkategorier

som utformades på ett induktivt sätt, utifrån det insamlade materialet. På så sätt fick vi en

överblick på vad informanterna hade gemensamt men även hur deras berättelser skiljde sig åt.

Vi läste sedan igenom transkriberingen ett flertal gånger, fortsatte koda och påbörjade

analysen av materialet. När det första steget av analysprocessen var avklarat såg vi över

kodernas relevans i relation till uppsatsens syfte, kopplade samman och skapade färre

övergripande kategorier. De slutgiltiga kategorierna stod sedan som grund för analysen och

presenteras i resultatkapitlet. Detta tillvägagångssätt gav oss möjligheten att uppmärksamma

det som var intressant och exkluderade det som inte var relevant för uppsatsens syfte (Smith

et al., 1999).

Exempel från kodningsschemat

Aron Elda

Familjens inflytande Föräldrarnas berättelser har format
honom till den han är idag, vill hjälpa
andra i liknande situationer.

Föräldrarna har anammat vissa delar
av den svenska kulturens värderingar,
en frihet som hon anser borde vara
helt normal. Någonting hon är
tacksam för. Hon tror att det hade gett
henne en helt annan mentalitet ifall de
hållit kvar de traditionella synsättet
från [ursprungslandet].

Utöva svenska traditioner Midsommar första gången vid 18/19
år. Tyckte att det var konstigt. Firade
jul först men slutade med det när han
gick i fyran/femman/sexan, tog det
bra. Firade aldrig med kristet innehåll.
Nuförtiden har de fortfarande julgran.

Firade julen, firar midsommar. Firade
julen mycket mer när hon var ung, blir
numera ifrågasatt när hon berättar hur
hon ska fira. Folk tycker att det går
emot hur man ska vara. Men fortsätter
fira de traditionerna som familjen
tyckte om.

Identitetsförvirring När han var yngre, i högstadiet,
upplevde han tankar som “vad känner
jag mig mest som?” samt funderingar
på om han var annorlunda. När han
var yngre hade han inte riktigt

“Identitetslös”. Som ung var det
mycket tankar om att behöva välja
identitet
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“förstått” att man fick vara båda –
“Kan man inte vara båda?”. Det var
antingen eller.

Citaten som presenteras senare i resultatet innehåller i vissa fall tre punkter i följd “...” vilket

har kodats där informanten tänker, ändrar sig eller inte avslutar en mening. Där vi har kodat

tre punkter i en hakparentes “[...]” innebär det att informanten berättar om något som inte är

relevant i kontexten för citatets presentation. Som tidigare nämnt är informanternas

ursprungsland hemlighållen, men vid de tillfällen som namnet på landet förekommer i citaten,

står det “[ursprungsland]” eller liknande istället. Vid presentationen av citat förekommer det

dessutom understrukna eller kursiva ord eller fraser, detta representerar informanternas

betoning som kan vara avgörande för citatets förståelse.

En fenomenologisk metodansats kräver att forskaren har en öppen attityd till fenomenet som

berörs. Det är de upptäckter som påträffas som är avgörande för den teoretiska och

begreppsliga referensramen som sedan används för att analysera materialet (Dahlberg et al.,

2008). Det är avgörande att vara uppmärksam på eventuella förutfattade meningar om vad

resultatet kommer påvisa eller styra materialet i linje med förutbestämda teorier. I det här

fallet var det vårt insamlade material som styrde utformningen av den teoretiska

referensramen.

4.4 Validitet och reliabilitet
Vissa forskare menar att bedömningen av en kvalitativ forskning bör använda sig av andra

begrepp än validitet och reliabilitet (Bryman, 2011, s. 351). Anledningen till detta är att

validitet och reliabilitet förutsätter att forskaren kan få fram den “riktiga sanningen” om den

sociala verkligheten. Något som inte ligger i linje med en kvalitativ forskning, där det kan

finnas olika synsätt och tolkningar av en social verklighet. Istället har andra begrepp

diskuterats som bättre lämpade. Bland dessa begrepp är tillförlitlighet ett förslag som

beskriver att forskaren bör vara trovärdig i sin framställning av den sociala verkligheten som

studeras (Bryman, 2011, s. 354). Trots denna tolkning av begreppen och synen på dessa i

förhållande till en kvalitativ forskning anser vi att de bär med sig användbara och hjälpsamma

kriterier. Därför innehåller denna uppsats begreppen validitet och reliabilitet, men med en

viss anpassning för att fungera i en kvalitativ kontext.
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Frågorna i intervjuguiden (se Bilaga 2) formulerades som öppna frågor för att informanten

skulle kunna berätta om sina upplevelser med större frihet. Dessa frågor är ett sätt för oss att

öka undersökningens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). Genom den bifogade

intervjuguiden hoppas vi kunna bidra med en transparens som också leder till en god

reliabilitet och reproducerbarhet. Det som inte redovisas i intervjuguiden är de

uppföljningsfrågor som ställs till informanterna. Dessa frågor är kontextbundna och skiljer

sig därför åt beroende på vilka svar vi får. Uppföljningsfrågorna varierade mellan

intervjuerna och kan ha lett till att informanterna gett oss olika svar, vilket därmed kan

uppfattas som en grund för låg reliabilitet. Vi har förståelse för denna synpunkt men menar att

detta är en del av den kvalitativa forskningsprocessen och den fenomenologiska ansatsen. En

variation mellan intervjutillfällena är nödvändig för att få ut så relevant information som

möjligt som grund för att kunna besvara frågeställningarna (Kvale & Brinkmann, 2014, s.

296). Poängen med uppföljningsfrågorna var att leda informanten rätt i samtalet så att en

fördjupning i intressanta teman och resonemang kunde ske.

För att vi skulle få fram så sann och giltig information som möjligt var det avsevärt att våra

informanter och våra intervjuer representerade vårt valda fenomen (Kvale & Brinkmann,

2014, s. 296). Frågorna i intervjuguiden var ställda med undersökningens nyckelord i åtanke;

etnicitet, identitet och kultur. Med hjälp av denna metod för att formulera frågorna kan vi

konstatera att vi mäter det vi har för avsikt att mäta, vilket är ett krav för god validitet (Kvale

& Brinkmann, 2014, s. 296). Informanterna för undersökningen, som motiverades tidigare i

kapitlet, gör att de slutsatser vi tar baseras på rätt premisser. De personer som kan relatera till

fenomenet är de vi intervjuar. Ytterligare en aspekt i diskussionen om validitet är att

informanten skulle känna sig bekväm och att intervjuerna hölls på en plats där ett privat

samtal och en ljudinspelning var möjlig. Ljudkvaliteten på inspelningarna var avgörande

eftersom vi transkriberade intervjuerna ordagrant. Detta för att säkerställa att relevant

information inte undkom vilket ännu var ett sätt för oss att öka undersökningens validitet.

I en fenomenologisk metodansats betonas dessutom vikten av att vara en flexibel och

öppensinnad forskare. Det gäller att forskaren har en förståelse för implicit och explicit

mening för att analysen ska vara genomförbar på ett tillförlitligt sätt (Dahlberg et al., 2008).

Undersökningen och tolkningen av resultaten färgas och är beroende av forskarens unika

infallsvinkel. Faktorer som forskarens personliga egenskaper och färdigheter är avgörande för

undersökningens alla delar (Fejes & Thornberg, 2015, s. 36). Det är därmed både forskaren
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och fenomenet som står i centrum inom fenomenologisk forskning (Dahlberg, et al., 2008, s.

115). Kvalitativa undersökningar är därför svåra, kanske omöjliga, att replikera då de är

beroende av forskarens egna uppfattning och tolkningar. Detta bidrar återigen till

undersökningens reliabilitet kan ifrågasättas till viss del (Bryman, 2011, s. 368-369).

4.5 Etiska överväganden
Då vår studie och vår valda datainsamlingsmetod berör känsliga personuppgifter förhåller vi

oss till de fyra kraven inom god forskningssed. De känsliga personuppgifter som vi hanterar

är uppgifter om etniskt ursprung och religion. Vi har under hela arbetets gång förhållit oss till

Uppsala universitets rekommendationer angående dataskyddsförordningen (GDPR).

Förordningen innebär en ökad integritet bland privatpersoner vid hantering av

personuppgifter (Uppsala Universitet, 2022). Med detta sagt valde vi en insamlingsmetod

med detta etiska perspektiv i åtanke för en korrekt personuppgiftshantering.

Kraven för god forskningssed är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Nedan presenteras kraven och vad vi har gjort

för att förhålla oss till dem.

4.5.1 Informationskravet

Enligt informationskravet ska informanten få information om intervjun samt studiens syfte

(Bryman, 2011, s. 131). Våra informanter tilldelades ett informationsbrev där all information

om studiens tillvägagångssätt redogjordes men även vad syftet med studien var och vilka

ämnen som skulle beröras i intervjun. Vi förklarade i samma brev att informanten när som

helst kunde välja att avbryta sin medverkan, utan att ange en förklaring. Under hela arbetets

gång har vi varit nåbara via telefon och mail vid eventuella frågor från informanterna.

4.5.2 Samtyckeskravet

I samband med informationsbrevet fick informanten dessutom skriva under en

samtyckesblankett om att delta (se Bilaga 3). I blanketten förklarades hur alla personuppgifter

skulle lagras samt att de endast skulle användas i studiens syfte. Blanketten innehöll även

kontaktinformation till uppsatsens författare, uppsatsens handledare samt Uppsala

universitets dataskyddsombud vid eventuella frågor eller klagomål. Samtyckesblanketten

kunde skrivas under både digitalt och för hand av den medverkande. Informanten bestämde

därav själv över sin medverkan och om blanketten skulle skrivas under eller inte men som vi
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tidigare nämnt kunde informanten när som helst välja att avbryta trots underskrift (Bryman,

2011, s. 132).

4.5.3 Konfidentialitetskravet

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som rör informanten måste förvaras på ett så

säkert sätt som möjligt (Bryman, 2011, s. 132). Ett snöbollsurval som insamlingsmetod

beslutades utifrån de etiska riktlinjerna för att utomstående inte skulle få tillgång till

deltagarnas medverkan i så stor utsträckning som möjligt. Kontakten med våra informanter

skedde också av denna anledning, till största del, över en krypterad chattjänst. Detta innebär

att all information som bedrivits i chatten inte sparas eller finns tillgängligt för utomstående.

Informanternas personuppgifter samt den underskrivna samtyckesblanketten har under

uppsatsens gång lagras på två krypterade USB-stickor med kodlås. Krypteringen motverkar

att obehöriga kan ta del av materialet. Dessa har funnits i tryggt förvar hos oss, med olika

koder som valdes enskilt. Informationen var därmed endast tillgänglig för oss och vår

handledare om så skulle behövas. Efter att uppsatsen publiceras kommer all data, och därmed

alla personuppgifter att raderas. Alla ljudinspelningar och transkriberingar med information

som kan kopplas tillbaka till informanterna har förvarats på USB-stickorna och det som står i

uppsatsen är anonymiserat i så hög grad som möjligt.

4.5.4 Nyttjandekravet

Information om informanten som presenteras ska enbart vara väsentlig för redogörandet av

analysen och slutsatserna (Bryman, 2011, s. 132). I vår uppsats redovisas personuppgifter

som kön och ursprung. Ursprunget är däremot inte mer specificerat än länder som tidigare

tillhörde forna Jugoslavien och “ursprungslandet” för att behålla en så hög grad av

anonymitet som möjligt. Information som informantens namn och ålder är inte relevant för

studiens syfte och har förvarats på USB-stickorna fram tills dess att de kan raderas vid

publicering av uppsatsen. Berättelser som informanterna delat med sig av, som inte var

betydelsefullt för uppsatsens slutsatser har förvarats på USB-stickorna och inte fått utrymme i

kodningsschemat eller resultatet.

4.5.5 Etiska åtgärder

Vi är medvetna om att etnicitet är ett etiskt känsligt ämne att studera. Med detta i åtanke såg

vi till att informanterna skulle kunna känna sig trygga med oss men också med
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undersökningens syfte och innehåll. Till en början var målet att utföra alla intervjuer på plats

för att enklare kunna etablera en personlig kontakt med informanterna. Detta ändrades med

tidens gång då flera av informanterna inte befann sig i Uppsala eller hade tid att utföra

intervjun på plats. Intervjuerna tog därför plats via videosamtal på Zoom. Vi motiverade

Zoom-intervjuer på en avskild plats som ett sätt att försäkra oss om att ingen utomstående

kunde höra våra samtal, vilket är en nödvändighet i förhållande till det etiskt känsliga ämne

som vi studerar. Det finns risker med att utföra digitala intervjuer, exempelvis kan en dålig

uppkoppling leda till att bitar av samtalet missas eller att samtalets bryts. För att motverka

detta satt vi som intervjuade tillsammans på en plats med stark internetanslutning och

uppmanade informanten att göra detsamma. Efter varje utförd intervju överfördes den

inspelade ljudfilen till USB-stickorna. Under arbetets gång har en kontakt med informanterna

upprätthållits och möjligheten för dem att se hur de blivit citerade eller refererade i texten,

innan publicering, har erbjudits.

Under hela processen har vi säkerställt informanternas anonymitet i så hög grad som möjligt.

Vid ljudinspelning har etiska och praktiska åtgärder tagits för att ljudfilen inte ska vara

tillgänglig för någon utomstående. Efter att informanterna godkänt upptagandet av ljud

spelades intervjun in på en av våra egna datorer. Innan intervjuerna tog plats säkerställdes det

att datorn inte gjorde säkerhetskopior av ljudfilen och att de inte sparades på andra ställen än

på inspelningsverktyget. Direkt efter utförd intervju överfördes ljudfilen till de två krypterade

USB-stickorna för en säker åtkomst till allt material. När ljudfilen var överförd, raderades

den ursprungliga ljudfilen från datorn och återigen säkerställde vi att filen inte var åtkomlig

på andra sätt efter att den var raderad. När intervjuerna var transkriberade följdes samma

säkerhetsåtgärder för att se till att endast behöriga hade åtkomst till materialet.
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5. Resultat & Analys

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat av den insamlade materialet i relation till

uppsatsens syfte och frågeställningar. Resultatet analyseras med hjälp av ett teoretiskt

ramverk som presenterades tidigare i uppsatsen. Syftet är att undersöka hur våra informanter

uppfattar och reflekterar över sin etniska identitet i olika vardagssammanhang.

Frågeställningarna som undersökningen avser att besvara är:

● Hur upplever informanterna att den självupplevda identiteten påverkas av deras

polyetniska bakgrund?

● Hur beskriver informanterna sin upplevelse av tillhörighet kopplat till etnicitet i olika

vardagssammanhang?

● Framträder det några skillnader mellan de kvinnliga och manliga informanterna?

Kapitlet är uppdelat i temaområden med tillhörande rubriker. Det första temat handlar om hur

individerna upplever att familjen har påverkat deras identitet och värderingar. Temat “Kultur

& traditioner” består av två olika sammanställningar av informanternas reflektioner och

erfarenheter, kopplat till föräldrarnas och det svenska samhällets kulturer och högtider.

Därefter presenteras resultat under rubriken “Känslan av tillhörighet” där informanternas

erfarenheter och tankar kring tillhörighet kopplat till föräldrarnas ursprungsland och till

Sverige redovisas.

5.1. Familjens historia och dess påverkan på individen
Detta avsnitt fyller funktionen av att introducera familjens historia eller bakgrund när det

gäller ankomsten till Sverige, för att undersöka hur familjen har influerat informanternas

anknytning till ursprungslandet och hur det i slutändan har påverkat deras etniska identitet.

Gemensamt för nästan alla informanter är att deras föräldrar flyttade eller flydde till Sverige

på grund av kriget i forna Jugoslavien. En del berättar att föräldrarna bodde på

flyktingboenden under den första tiden i det nya landet. Familjens historia är av stor vikt för

informanterna och det finns en del liknande erfarenheter bland dem i hur uppväxten sett ut.

Trots religioner och kulturer som skiljer informanterna åt, finns det ett flertal aspekter där de

liknar varandra. Kanske är det just föräldrarnas erfarenheter av konflikterna i forna

Jugoslavien (Socialistiska federativa republiken) som gjort att deras barn blivit uppfostrade
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på ett relativt liknande sätt. Informanterna är medvetna om vad deras föräldrar har genomgått

och vad dessa konflikter har grundats i, men föräldrarna har delat med sig av sina

erfarenheter kring detta i olika stor utsträckning. Omer, vars föräldrar flydde från kriget när

han var nyfödd, beskriver en frustration över att inte kunna relatera till vad hans föräldrar

behövde genomgå på grund av konflikterna i ursprungslandet. Föräldrarna, speciellt Omers

pappa har valt att inte prata om detta, något som Omer tycker är jobbigt.

“Så det är sjukt svårt att förstå hur dom tänker men samtidigt dom har vart med om så otroliga saker så att,

du är inte i någon position att fråga och det skulle aldrig slå mig tanken, det händer inte. Jag vet att pappa

kommer hålla tyst om det tills dagen är kommen liksom. På ett sätt är det jobbigt för mig för jag vill kunna

förstå den smärtan som han håller så instängt men… det är vad det är asså.” – Omer

På liknande sätt beskriver Marko att hans föräldrar inte ville prata om släkt och

ursprungslandets konflikter när han var yngre. Det är på senare år, när Marko och hans

syskon blivit äldre, som de har valt dela med sig om detta. Att ta del av föräldrarnas historia

är ett sätt att knyta an till dem men det kan även bidra med en tydligare anknytning till

ursprungslandet och dess kultur då historia utgör en del av den etniska identiteten (Nagel,

1994). När informanterna beskriver deras anknytning till ursprungslandet och dess kultur

pratar de om en etnisk identitet.

5.1.1 Familjens inflytande på värdegrunden

Informanterna beskriver hur kultur och värderingar som föräldrarna burit med sig från sitt

ursprungsland till familjen har påverkat deras egen värdegrund på olika sätt. De berättar att

deras föräldrar har förmedlat att de ska vara öppna i mötet med andra individer och inte ha

fördomar om vissa folkgrupper, vilket kan röra sig om fördomar som föräldrarna eventuellt

själva utsattes för i samband med flytten från forna Jugoslavien. Detta har i sin tur bidragit till

hur informanterna bemöter andra människor. De flesta beskriver sig själva som öppna

personer som har lätt att prata med nya människor. Informanterna upplever att ett flertal

personliga egenskaper har formats i enlighet med delar av den kulturen som finns inom

familjen. Sonja, vars föräldrar flyttade till Sverige ett år innan hon föddes, beskriver sin

familj som väldigt lojal, nära till hands och alltid hjälpsam. Likaså beskriver Omer sig ha en

stark lojalitet och principfasthet. Dessa egenskaper är något som spelar stor roll i valet av

vänner, förklarar dem båda. Tidigare vänskaper där lojalitet inte beaktats i lika stor

utsträckning har inte fungerat i längden. Omer beskriver hur ursprungslandets kultur som

föräldrarna förmedlat har påverkat vilka egenskaper han värdesätter i en relation:
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“För jag har verkligen tänkt på det där att dom jag kommer ha närmast mig det kommer vara individer som

är som mig och det betyder att dom är väldigt principsäkra, ambitiösa, tar hand om sig själva, tar hand om

andra liksom. Så absolut min kultur har haft en påverkan på hur jag har valt att ha… asså människor i mitt

liv så utan tvekan asså.” – Omer

Sonja och Omer är mer selektiva och försiktiga med vilka personer de väljer att umgås med

och beskriver att de vänner som de har nu, kommer vara med dem för resten av livet.

Aron som är född i Sverige, vars föräldrar flyttade innan kriget i ursprungslandet bröt ut,

berättar att han tagit an roller i jobbsammanhang om att “ta emot” eller “ta hand” om

nyanlända barn. När vi frågar honom vad som gör att han väljer att ta detta ansvar, svarar han

att det troligen har varit ett resultat av föräldrars historia av en flytt till ett nytt land, ett nytt

samhälle och ett nytt språk.

“[...] att man vill ändå se till att, [...] för det är som en ny start så klart, att den blir så smärtfri som möjligt,

speciellt när det har med barn att göra. Så det är väl för att underlätta för jag vet att dom börjar från noll.

Dom har haft det nog svårt att ta sig hit så då är det… då ska ju vi underlätta det för dom så mycket som

möjligt. Så det har nog med föräldrarna att göra, absolut. Att mina föräldrar har tagit resan hit och kommit

hit utan nått. Så då känner man ändå att det finns någonting att ge tillbaka.” – Aron

Detta tyder på att föräldrarnas delade erfarenheter om kriget och de familjevärderingar som

kan komma från ursprungslandets kultur, har en stor påverkan på individens identitet. Detta

kan kopplas till den primära socialisationen. Barnet tar an föräldrarnas attityder och

värderingar som en hjälp till att identifiera sig själv, för att sedan utforma en egen identitet

(Berger & Luckmann, 1991). Sonja och Omer har socialiserats in i samhället med en bild av

människan som principfast och lojal. Bilden av hur en god person bör vara menar dem

kommer från föräldrarnas kultur och när detta synsätt krockar med en annan människas syn

på relationer tar vänskapen slut. Detta har bidragit till att majoriteten av deras vänner också

kommer från kulturer där lojalitet värdesätts högt. Sonja och Omer identifierar sig mer med

den medfödda etniciteten i detta sammanhang då de menar att personer med en etniskt svensk

bakgrund vanligtvis inte delar samma värderingar som dem. De skapar, uppmärksammar och

följer gränsdragningar som finns för den medfödda etniska identiteten och väljer att placera

sig själva inom denna kategori (Nagel, 1994). Kunskap som lärs in i under den primära

socialisationen, är något som är svårt att bryta eller avstå från (Berger & Luckmann, 1991).

Något som tydligt visar sig i Sonja och Omers beskrivning av förlorade vänskaper som

grundar sig i olika attityder och värderingar.
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5.2 Kultur och traditioner

Intervjuerna berör flera ämnen där ett exempel är informanternas relation till svensk kultur

och svenska traditioner. Informanterna delar även med sig av deras relation till föräldrarnas

traditioner och ursprungslandets kultur. Samtalen om kultur skiftar i sin bemärkelse då

informanterna verkar definiera begreppet och dess innehåll olika. Vissa berättar om kultur

som värderingar och normer medan andra ser på kultur som högtider och firanden. För att

tydliggöra innebörden av begreppet har vi strukturerat upp detta avsnitt i två delar, där varje

enskild del berör kulturens olika infallsvinklar.

5.2.1 Värderingar och normer

Genom intervjuerna beskrivs svensk kultur skilja sig mycket från ursprungslandets kultur.

Trots detta är det svårt för vissa informanter att beskriva vad svensk kultur innebär. Det är en

subtil gräns mellan vad som är tradition och vad som endast är kultur. Samtliga informanter

är dock eniga om att etniska svenskar beter sig på ett specifikt sätt som skiljer sig från folk i

deras ursprungsland.

“[...] asså när man har varit hos en svensk, svensk person då har man märkt att ”Okej det är så det fungerar

här.” medans när man är med någon från balkan då är det något helt annat då är det mycket mer livat och ah

gud vet.” – Aron

“[...] vill inte säga kyligt, det är ganska hårt ord men lite mer reserverade kanske?” – Mira

“Men Sverige har ju det här lite jantelagen aktigt och då var det mer såhär vadå jantelagen? Är man bättre så

är man bättre och då ska man visa upp det!” – Aron

“Svenskar” beskrivs ha distans och är mer avvaktande gentemot varandra. I Sverige hjälper

familj, vänner och främlingar inte varandra i lika stor utsträckning. Vissa informanter

beskriver att svenskar lever efter en jantelag, vilket förklaras vara oskrivna regler om att inte

tro sig vara bättre än någon annan. Samtidigt beskrivs svenskar också som att de oftast är

öppensinnade, lättsamma personer jämfört med personer från ursprungslandet.

“Svenskar känns mer öppensinnade på nått sätt medans [folket från ursprungslandet] kan vara mer stängda i

sin syn, mer konservativa.” – Ivan
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Någonting annat som också tas upp i dessa samtal är att svenskar har mycket frihet. Friheten

förklaras som privilegier, exempelvis möjligheten att tjäna mycket pengar eller möjligheten

att utbilda sig. Så här beskriver Jorik sin uppfattning och syn på svenskhet:

“[...] att vara svensk för mig…eller svenskhet har varit ärlighet, uppriktighet, ordentlighet, rättvisa,

demokrati. Det är för mig definitionen av svenskhet” – Jorik

Människor från balkanområdet beskrivs som hjälpsamma, principfasta, mer högljudda och

med en större gemenskap gentemot varandra jämfört med svenskar. Enstaka informanter tar

upp fattigdomen i landet och hur dåligt ställt många människor har det. Personerna i

ursprungsländerna beskrivs trots detta som nöjda med tillvaron, hjälpsamma och glada.

Jelena delar ett exempel på hur individer i ursprungslandet bemöter främlingar:

“Människor är väldigt öppenhjärtliga, ehm jag har aldrig skämts över att fråga någon på gatan någonting och

man lär känna främlingar på en sekund, det är inga problem o lära känna nya människor.” – Jelena

Hon menar att detta skiljer sig från det bemötandet mot främlingar som sker i Sverige.

Jelena och Sonja beskriver att deras föräldrars ursprungsland är präglat av gamla stereotyper

med tydliga könsroller, en stark machokultur och ett synsätt på jämlikhet som skiljer sig från

de värderingar som finns i Sverige.

“ [...] machokultur, väldigt hårda, gamla stereotyper [...] märks på det sättet män pratar på, det kan var

liksom homofobiskt, det kan va kvinnoförnedrande… ah det är bara en väldigt gammaldags syn tycker jag

iallafall.” – Jelena

“Jag tror att diasporan har förändrats väldigt mycket medans i [ursprungslandet], i landet fortfarande så är

det ganska likt att männen står för försörjningen, kvinnorna blir mammor ganska unga, oftast vill dom det

men det är ju för att dom är uppvuxna med det. Här integreras vi ju liksom in i ett svenskt tankesätt också att

du får bli vad du och du får göra vad du vill och du får göra det i din takt och du har ingen förutspådd framtid

så.” – Sonja

Även Elda delar med sig av upplevelsen av stora skillnader i hur jämställdheten ser ut i

ursprungslandet och i Sverige. Denna insikt visar sig har format deras personlighet och gjort

dem mer angelägna om deras egna, samt andra kvinnors rättigheter. Beskrivningen av dessa

skillnader mellan kulturerna tas främst upp av de kvinnliga informanterna men även Jorik och

Ivan berättar om ursprungslandet som präglat av ett konservativt synsätt. Jorik beskriver hur

33



kvinnor inte hade samma möjligheter eller rättigheter i landet och nämner även kort att det

fanns krav på män om leva upp till machokulturen:

“Du var ingen “man” om du inte tog hand om din familj, du var ingen riktig man. Det var hur man definierar

manlighet” – Jorik

Elda beskriver till och med ursprungslandet som obehagligt i vissa avseenden och förklarar

att hon aldrig skulle kunna tänka sig att bo där, just på grund av det samhällets värderingar

och normer. Avståndstagandet från ursprungslandets kultur har flera informanter beskrivit

och anser att den största delen av den personlighetsmässiga utformningen av värderingar och

normer, skett genom den svenska kulturens synsätt. Detta är något som kan förklaras genom

Berry´s (2019) teori om ackulturation. En individ kan besitta olika nivåer av flera strategier,

vilket informanterna gör. Men i det här fallet, med ursprungskulturens ojämnställdhet i

relation till den svenska kulturen kan det tyda på en nivå av assimilation där informanterna

“överger” eller inte kan behålla ursprungskulturen och tar an det svenska synsättet istället

(Berry, 2019). Jelena, Sonja, Elda och Jorik förkastar ursprungsländernas kulturer i detta

avseende och anser att deras värderingar kring jämställdhet snarare ligger i linje med det

svenska samhället.

Avståndstagandet från ursprungskulturens värderingar och normer kan även återkopplas till

socialisationen (Berger & Luckmann, 1991). Informanterna beskriver att det svenska

synsättet har förmedlats genom föräldrarna, trots ursprungslandets grundsyn. Denna teori kan

förklara varför informanterna upplever det svenska synsättet som en självklarhet och varför

de upplever att synsättet inte går att rubba. Informanterna som präglas av denna assimilation

som Berrys (2019) teori framför, har internaliserat de värderingar som ses som typisk svenska

av sina signifikanta andra. Föräldrarna har alltså förmedlat vissa värderingar, såsom

hjälpsamhet och respekt för andra, som informanterna internaliserade som barn. När de sedan

har vuxit upp och tagit del av det svenska samhället med dess normer och värderingar i den

sekundära socialisationen har de stämt överens med vad de internaliserat förr.

Ursprungslandets värderingar ser informanterna som förlegade och dåliga då de inte

korrelerar med de värderingar som de tog del av under den primära socialisationen.

Under samtal kring ursprungslandets kultur i förhållande till svensk kultur utgör även

matvanor en tydlig skillnad. Både Aron och Jelena nämner den svenska husmanskosten och
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berättar att deras familjer aldrig åt sådan mat hemma. Denna typ av mat var något de endast

stötte på i skolan och hemma hos kompisar. Aron förklarar att husmanskost, specifikt stuvade

makaroner och köttbullar, var någonting han tyckte var otroligt gott. Han beskriver att rätten

började tillagas hemma när han berättat för sin mamma hur mycket han tyckte om den. Jelena

berättar att hon själv började laga husmanskost efter att hon flyttat hemifrån. Denna

information understryker att informanterna tar in delar av den svenska kulturen i hemmet som

de får lära sig av samhället, något som i sin tur påverkar utformningen av identiteten. Flera av

dem beskriver det som en blandning av det bästa från den svenska kulturen och från

föräldrarnas kultur. Detta beskrivs som väldigt positivt då kulturer och egenskaper bidrar till

en personlig utveckling och rikedomar som kan förmedla känslor av gemenskap.

Informanterna beskriver hur de stötte på en ny kultur som format deras vardag, värderingar,

normer och personlighet när de började i den svenska skolan. Detta ligger i enlighet med den

sekundära socialisationen, när samhället och föräldrarnas världsbild möts och internaliseras

av individen. Informanterna har internaliserat föräldrarnas kultur, normer, och värderingar i

den primära socialisationen och blandat den med samhället i den sekundära socialisationen

vilket har påverkat deras etniska identitet (Berger & Luckmann, 1991).

5.2.2 Högtider och firanden

Då informanterna kommer från olika länder som tidigare tillhörde Jugoslavien, skiljer

kulturerna och traditionerna från föräldrarnas ursprungsländer sig åt. Länderna präglas av

olika språk och religioner vilket är något att ha i åtanke vid jämförelsen av informanternas

upplevelser kring kultur och traditioner. Gemensamt för informanterna är dock att de flesta

utövar föräldrarnas traditioner, men utan den traditionella innebörden. De traditioner som

bland annat nämns och förknippas med informanternas ursprungsländer är ramadan, nyår och

bayram. För majoriteten av informanterna verkar traditionerna ses som ett tillfälle att samla

ihop familj och släkt endast för firandets skull. Vissa av informanternas föräldrar beskrivs

tidigare ha firat ursprungslandets kultur på ett mer traditionsenligt sätt men att detta är något

de slutat med i samband med flytten till Sverige. Informanterna beskriver sig därmed ha fått

en naturlig anknytning till dessa traditioner och upplever inte att den blivit påtvingad. Denna

naturliga anknytning är något som de är tacksamma över och de verkar ha en positiv

association till föräldrarnas traditioner. Aida beskriver sig komma från ett område, i

ursprungslandet, där många olika kulturer och religioner samlades på en “liten yta”. Detta

gjorde att hon fick ta del av traditioner från andra religioner som släkt och familjevänner
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utövade. Hon berättar dessutom att hennes föräldrar har plockat på sig svensk kultur vilket

har resulterat i en blandning av båda:

“och då blir det lite roligt, typ såhär till julbord, nu när vi är i den tiden på året… så blir det lite rolig mix. Då

får man typ sill och så får man “punjene paprike” asså fyllda paprikor och sånt” – Aida

Fyllda paprikor menar hon är ett exempel på något som skiljer sig från ett traditionellt,

svenskt julbord. Traditionerna visar sig alltså vara något relativt fritt och öppet för

informanterna. Marko beskriver att han firade jul och påsk trots att familjen kommer från en

muslimsk bakgrund. Han förklarar att han och hans syster tog med sig de svenska

traditionerna som uppmärksammades i skolan till hemmet för att de tyckte att de verkade

roligt att fira. Sonja, liksom Aida, berättar att de gärna hade tagit del av fler traditioner och att

det finns mycket nytt att uppleva från både den svenska kulturen och föräldrarnas kultur. De

menar att de olika kulturerna kan berika ens tillvaro snarare än begränsa den.

Till skillnad från Aida och Marko som båda beskriver sig ha haft en tillgång till både den

svenska och föräldrarnas kultur i hemmet, förklarar andra informanter sin relation till den

svenska kulturen som frånvarande eller distanserad.

“Så nej, asså... om jag ska va helt ärlig, jag känner inte någon direkt såhär, relation eller en direkt koppling.

Jag skulle väl mer kalla det indirekt koppling, att jag liksom, jag bor i Sverige, jag kan språket, jag går i

skola, studerar här men... utöver det gör jag inte riktigt nått speciellt. Så aa... gå på kyrkan, gå till kyrkan på

skolavslutning det är såhär [fniss]... Aa... “ – Omer

“Mm, asså, ja, asså lite distanserad. Ehm svensk kultur, asså jag präglas ju av svensk kultur egentligen mest

asså så. Jag är ju född och uppvuxen här. Om man kollar på såhär ytliga traditioner så har jag inte så

jättemycket koppling till dom. Jag har aldrig firat midsommar eller åkt med vänner till landet ehm och sånt

där kul.” – Sonja

Den svenska kulturen förklaras då i form av traditioner och högtider där de främsta

traditionerna är midsommar, julafton, valborg, kräftskivor och skidor i Åre. Dessa svenska

traditioner är något som vissa av dem, nästintill aldrig har firat. En del upplever dessa som

konstiga medan andra tycker de verkar roliga. Omer har aldrig firat varken midsommar eller

julafton. När vi frågar honom om det gjorde att han kände sig utanför under sin barndom

förklarar han att det inte var något han upplevde som jobbigt under sin uppväxt, utan att det

tråkiga snarare var att alla kompisar var bortresta under högtiderna. Aron delar denna åsikt

om att det som var jobbigast med att inte fira de typiskt svenska traditionerna var att

36



kompisarna var bortresta. Till skillnad från Omer firade Aron däremot julafton som liten.

Detta var ett beslut från föräldrarna för att barnen inte skulle känna sig annorlunda,

framförallt i skolan när de svenska, “kristna” barnen berättade om vilka julklappar de hade

fått:
“Samtidigt det här med jul och sånt, det har alltid varit… asså när man är liten är julen det bästa som finns,

för det tog lite tid att förstå att ”aha vi är muslimer” men sekulariserade muslimer, typ såsom svenskar är

kristna. Men då var det fortfarande såhär att… det var ändå långt in där, jag vet inte hur gammal jag var men

när dom sa att ”nä nu är ni gamla nog, nu behöver vi inte fira jul längre” för vi hade ju alltid firat jul när vi

var små för att dom inte ville att vi skulle känna oss annorlunda från resten av klasskompisarna.” – Aron

När vi frågar honom om hur klasskompisarna reagerade när han berättade om att han inte

firade jul förklaras deras bemötande som ett stort ifrågasättande men att de främst handlade

om julklapparna. “Va? Firar du inte jul, får du inga presenter?” kunde de säga. Han förklarade

att han också fick presenter fast på nyår, i enlighet med föräldrarnas kultur. Kompisarna

ansåg då att själva julfirandet inte var så viktigt, det viktigaste var att han fick presenter.

I ljuset av ackulturationsmodellen ses denna blandning av kulturer som en integrering (Berry,

2019). Familjerna behöll delar av ursprungslandets traditioner samtidigt som det svenska

samhällets traditioner firades och uppmärksammades. Kulturerna blandades för att barnen

skulle passa in i samhället, men föräldrarna behöll ändå delar av ursprungslandets kultur.

Firandet av de svenska högtiderna sågs inte som en viktig del för varken Omer, Aron eller

Mira, något som kan förklaras genom den sekundära socialisationen (Berger & Luckmann,

1991). I det här fallet utgör föräldrarnas kultur och högtider istället en betydelsefull del av

dem. De svenska traditionerna firades endast under en kort period och internaliserades först

under skolåren. Högtiderna var på så sätt enkla att förändra eller sluta fira då informanterna

inte hade stark emotionell anknytning till dem.

Jorik menar att det är okej att människor firar det dem själv vill, oavsett vilket land en

härstammar från. Han beskriver att hans familj inte höll så starkt på ursprungslandets

traditioner under uppväxten, men att vissa traditioner och högtider som ansågs vara

betydelsefulla firades. Likaså firades vissa svenska högtider som gav dem mening:

“Ger det ingen mening så gör vi det inte, ger det mening så har vi inte gjort det för att alla andra gör det eller

för att det ska göras för att så har vi alltid gjort… och där är jag lite rebellen i det hela att jag hela tiden

ifrågasätter allt liksom. Typ asså “Varför gör man såhär?” liksom och de har jag Sverige att tacka för… det

tankesättet.” – Jorik
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I samband med detta beskriver Jorik att det svenska synsättet givit honom ett kritiskt

tänkande och ifrågasättande om vilka högtider som faktiskt ger honom mening, men även

varför familjen väljer att fira dessa. Jorik ser Sverige som ett land med mycket goda

egenskaper där bland annat ifrågasättanden och kritiskt tänkande är två av dem. Han menar

att vissa människor tvingas till att fira traditioner eller utövar dem endast för att det är

någonting som alltid har firats. Hans egna relation till traditioner kan ses som en samling av

firanden som ger mening för honom. Trots att svenska högtider skiljer sig från hans

muslimska bakgrund väljer han att fira dem för att det utgör ett tillfälle att samla familjen.

5.3 Känslan av tillhörighet
Detta avsnitt avser att beskriva informanternas känsla av tillhörighet till de olika

sammanhangen de levde i under uppväxten eller fortfarande lever i idag. Tillhörighet utgör en

stor del av resultatet vilket har lett till att detta är ett omfattande avsnitt. För att skapa en

tydligare struktur och klarhet är avsnittet uppdelat i flera underrubriker som berör olika

aspekter kring just känslan av tillhörighet.

5.3.1 Språkets betydelse

Känslan av tillhörighet upplevs som både enkel och svår att sätta ord på och skiljer sig något

mellan informanterna. Något de alla har gemensamt är att det första språket informanterna

fick lära sig var föräldrarnas språk och att svenska sedan lärdes i förskolan samt i kontakt

med individer utanför hemmet. För flera av informanterna är samtal på svenska sällan

förekommande i hemmet, främst när det gäller konversationer mellan dem och föräldrarna.

Samtliga beskriver dessutom hur föräldrarna har betonat vikten av att lära sig det svenska

språket och att de ska tala svenska utanför hemmet. Föräldrarnas språk visar sig ha en oerhört

stor betydelse för informanterna. Det beskrivs som en central del av identiteten och

samhörigheten till släkten. Det ses dessutom som en betydande faktor till ursprungslandets

historia och dess kultur som kan gå förlorad om språket skulle tappas. Förutom att kunna

behärska språket, kunna tala och förstå det, betonas även vikten av att kunna prata “som

dem”.

“[...] känns som att man tappar en del av kommunikationen där [...] som att tappa hela den gemenskapen” –

Ivan
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“[…] skönt att jag kan det och faktiskt förstår allt och kan vara i [ursprungslandet] i två månader utan

problem. Jag kan göra mig förstådd och förstå dom. Och inte bara liksom kunna språket utan kunna fraser

och slangord som dom använder, så inte bara kunna språket utan kunna prata som dom.”– Mira

För Mira är språket något som är av stor betydelse och hon berättar att hon under tonåren

ville vara duktig på språket. När tankar om att hon inte skulle vara tillräckligt bra

uppenbarade sig, kändes det väldigt jobbigt. Liksom Mira belyser samtliga informanter

vikten av att kunna sina föräldrars språk och alla uttrycker sig på liknande sätt att språket

möjliggör kommunikationen med släkt och kusiner. Språket medför ytterligare ett sätt för

informanterna att tillhöra ursprungslandet och ta del av gemenskapen. Det bidrar till en

anknytning, känslan av tillhörighet och gör att de kan identifiera sig med den etniska

tillhörigheten (Liebkind & Henning-Lindblom, 2015). Sonja berättar att hon troligtvis inte

hade uppskattat kulturen om hon inte kunde språket. Hon tror även att det hade varit svårt att

ta del av kulturen eftersom hon ofta besöker ursprungslandet där släkten endast pratar på

hemspråket. Sonja menar också att språket underlättar förståelsen för vad som händer i landet

då hon kan ta del av de lokala nyheterna. Omer beskriver sin relation till sitt hemspråk på

liknande sätt och menar att förståelsen av sin kultur, bakgrund och identitet till stor del

bygger på att han kan språket. Han beskriver att förlusten av språket hade resulterat i ett

borttappande av hans identitet. Språket visar sig därmed utgöra en stor del av hur

informanterna upplever och förstår sig själva, vilket även Jenkins (2008) teori belyser.

Informanternas relation till språket bidrar till en identifiering av vilka de är och hur andra

förstår dem. Detta leder i sin tur till utformandet av den sociala identiteten (Jenkins, 2008).

Jelena och Elda sticker delvis ut med erfarenheten av en faktiskt förlust av hemspråket.

Jelenas föräldrar flyttade tidigt till Sverige och mötet med den svenska kulturen gjorde att

språket inte upprätthölls. Detta påverkade Jelenas koppling till språket när hon blev äldre.

Hon beskriver det som att hon blev frånkopplad från både släkten och kulturen, vilket i sin tur

har påverkat hennes självupplevda identitet:

“[...] det känns liksom som att man tappar en del av vem man är… typ lite besviken… men ah det är tråkigt.”

– Jelena

Att mista delar av sin identitet eller bakgrund kan visas i form av en rädsla över att förlora

språket (Henning-Lindblom, 2012). Dessa berättelser tyder på att språket bidrar till känslan

av tillhörighet för informanterna. I flera fall är språket avgörande för att kommunicera med

släkten vilket i sin tur leder till gemenskap och tillhörighet till släkten, något som inte hade
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varit lika enkelt om språket skulle försämras. Språket visar sig bidra till känslan av att tillhöra

släkten och ursprungslandet. Det bidrar även till uppfattningen om ens egen identitet.

5.3.2 En gemensam faktor

En majoritet av informanterna berättar i samtalen om föräldrarnas ursprungsland att möten

med människor från samma område är något som är speciellt och att en personlig kontakt

skapas direkt. Omer beskriver det så här:

“[...] man får relationer blixtsnabbt om du träffar någon i samma position [...] när jag åker ner, om det skulle

vara Bosnien, Kosovo eller Kroatien som det var förra sommaren, jag känner ju direkt att det… såhär är

nånting extra nu. Det är bara nån grej man inte kan förklara, du känner dig bara... [skratt] det är så jävla

corny men såhär det är bara nånting med rötterna ”nu är jag här” vart jag är ifrån.“ – Omer

Det behöver inte handla om just det land ens föräldrar härstammar från, utan hela

balkanområdet förmedlar en slags trygghet och en “hemmakänsla”. Dessa berättelser tyder på

att en gemenskap skapas på ett enkelt sätt mellan individer som kommer från liknande

bakgrunder. Kopplar vi denna information till Nagels (1994) teori om etniska gränser kan vi

se att individer med en liknande bakgrund kategoriserar sig själva och de andra inom den

specifika gruppen. Det är genom interaktionen med andra som individerna skapar etniska

gränser och det är i dessa interaktioner som etniska grupper och den etniska identiteten

formas. När våra informanter möter andra med ett ursprung från forna Jugoslavien, kan de se

likheter, etniska gränser eller kategoriseringar, som samtliga identifierar sig med. Då skapas

en etnisk grupp, individerna finner en gemenskap till varandra som till synes kan verka

oförklarlig, men det är ursprunget som blir en gemensam faktor som underlättar det sociala

samspelet. I sociala sammanhang utvecklas identiteten och när informanten finner en

gemenskap till den etniska gruppen, då förstärks den etniska identiteten som kopplas till

ursprungslandet (Jenkins, 1008; Nagel, 1994).

Flera informanter beskriver det som något speciellt att möta personer i samma position som

en själv, de är lättare att knyta an till och samspela med. I mötet med andra i Sverige kan det

även handla om folk från helt andra kulturer, utöver balkanområdet. Omer berättar om när

han som barn besökte sin kusin i en av Stockholms förorter, där kusinens kompisar kom från

andra kulturer. De pratade på ett annat sätt, använde slang, köpte saker till honom och han

blev behandlad som en bror. Han beskriver att han kände sig mer inkluderad i

vänskapskretsarna från förorten än de kretsar som fanns i tätorten där han själv växte upp.
40



Aron berättar om att han under barndomen spelade fotboll och under en period spelade han i

ett lag med endast etniska svenskar. Efter en tid bytte han till ett annat lag där i princip alla

var från olika kulturer. När vi frågar vilket lag han tyckte var roligast att spela i svarar han på

följande sätt:

“Roligast var ju de laget med folk från andra kulturer, absolut. Och de är det där som är det svåra för man

känner sig mer som… fast jag är född och uppvuxen i Sverige så känner jag mig alltid mer som hemma med

folk från andra kulturer. Det är en annan gemenskap, det är som att vi alla har något gemensamt, fast jag har

något gemensamt med alla andra också så blir det ändå en annan grej. Personerna vi är samspelar mycket

mer. Mer öppna och allt det här, man har lättare att knyta an till dom, sorgligt nog [skratt] fast jag kanske inte

borde ha det.” – Aron

I ljuset av Jenkins (2008) identifikationsteori kan detta förklara varför Aron känner sig mer

hemma bland individer från andra kulturer. Det kan handla om att de delar livshistorier eller

erfarenheter som skiljer sig från “svenska” vänner. Denna bakgrund utgör en slags

identitetsmarkör, någonting som beskriver och förklarar vilken kategori de placeras inom.

När båda parter erkänner kategoriseringen skapas en gruppidentitet, en gemenskap där

individerna identifierar sig med varandra.

5.3.3 Anpassning efter olika rum

Många av informanterna beskriver att de på gott och ont anpassar sig i sociala sammanhang.

Sonja beskriver dessa situationer som en anpassning i olika rum där språk, tonläge och vilka

sidor av sig själv hon medvetet väljer att plocka fram:

“[...] man måste kanske tänka på vilka rum man går in i, hur människor kommer se en, att människor har

fördomar, förutfattade meningar och att du ska presentera dig på ett visst sätt och prata på ett visst sätt för att

liksom… för ens egen skull också för att man får folk att lyssna och få folk att förstå liksom.” – Sonja

Även Elda beskriver att hon anpassar sitt sätt att vara beroende på vilken situation hon

befinner sig i. Hon upplever, till skillnad från andra informanter, att hon både är tvungen att

anpassa sig i sammanhang med etniska svenskar och med andra från ursprungslandet. Hon

beskriver det som sorgligt att behöva ändra på sig för att passa in och att det känns som att

hon glömmer bort en del av sin identitet när detta sker. Marko förklarar att han på liknande

sätt anpassar sig beroende på vilken kontext han befinner sig i:

“Jag skulle säga att jag anpassar mig väldigt snabbt, asså, jag märker att så fort jag åker ner då, så ah man

blir själv lite arg, eh, och ba, man vill liksom att saker ska gå snabbt. Kommer man tillbaka då märker man,

41



då lugnar man ner sig lite “aah, det är okej, det är okej” liksom.” – Marko

För honom är anpassning däremot ingenting som är jobbigt eller konstigt, utan han ser det

som ett resultat av att ha vuxit upp med två utrikesfödda föräldrar. Marko berättar att han i

princip anpassar sig utan att själv märka av det, speciellt vid besök i ursprungslandet.

Ivan berättar att han under en period bytte klädstil och vad han sysselsatte sig med på fritiden

för att passa in bland sina “svenska” klasskamrater på gymnasiet. När vi frågar honom vad

han tror att det berodde på, får vi svaret:

“Mycket osäkerhet, jag vet inte jag kände nån mer form av [...] något större behov av att, på nått sätt, passa

in mera och att kunna… asså jag vet inte bara försöka följa den större gruppen på ett sätt för att ha nån form

av tillhörighet där. Liksom, kanske ibland till och med ändrade saker på en själv som man aldrig gjort

tidigare som kanske inte helt… ja, var rätt till en själv, som man sen släpper efter senare år, men det var

mycket ja… mycket osäkerheter för att kunna… tillhöra. Det har mest varit, att man försökt, i mitt fall då,

försökt tillhöra den gruppen av människor runt omkring som jag umgicks med då eller gick i skolan med,

väldigt mycket.” – Ivan

Informanterna visar upp olika egenskaper som går att koppla till den etniska identiteten som

presenteras i sammanhanget, för att uppfylla ett visst syfte. Detta ligger i linje med Nagels

(1994) teori om etniska gränser och förhållningen till dessa. För Elda och Marko valdes en

specifik del av deras identitet att visas upp för att de skulle passa in med omgivningen. Ur

Jenkins (2008) teori om identifikation kan denna förändring av yttre attribut eller beteenden

som informanterna beskriver, förstås som ett sätt för individen att kunna identifiera sig med

en viss etnisk identitet. De undersöker omgivningen och sorterar in sig själva och de andra i

olika fack. För att kunna känna en tillhörighet till de som befinner sig i omgivningen ändrar

informanterna på sig själva för att passa in med just den gruppen i det tillfället. Detta sker

konstant för våra informanter och det påverkar deras självupplevda identitet då människor

identifierar sig själva och andra i sociala sammanhang. Den etniska identiteten är på så sätt

kontextbunden, vilket även flera informanter beskriver den som.

5.3.4 Mittemellan och identitetsförvirring

Ett flertal av informanterna upplever inte att de stuckit ut särskilt mycket, även i sammanhang

där de har varit ensamma eller en av få med en utländsk bakgrund. Somliga beskriver sin

uppväxt som lugn och trygg där de framförallt som barn aldrig behövde uppleva utanförskap

eller fördomar. Klasskompisar var främst nyfikna över varför informanterna kunde tala ett
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annat språk och varför deras namn inte lät svenskt. Informanterna beskriver att

klasskompisarnas frågor kopplat till deras ursprung kom från en plats av nyfikenhet, inte av

elaka avsikter. Detta var inte heller något informanterna reflekterade över förens de blev

äldre. Ungefär i högstadiet började tankar och funderingar om etnisk identitet ta plats men

detta utspelade sig på olika sätt för informanterna. Aron och Ivan upplevde inre konflikter

över vad de kände sig mest som eller vilken identitet de skulle välja, vilket båda beskriver

som en jobbig period. Med årens gång förstod dem att de inte behövde välja mellan

identiteterna och kunde landa i att det var okej att bestå av båda. Dessa typer av tankar kunde

uppdaga i olika tillfällen, både i Sverige och i ursprungslandet, i samtal med etniska svenskar

men också i samtal med andra från samma ursprung. Aron berättar om en kompis som

förklarade att språket han tänkte på och drömde om bestämde om han var mer svensk eller

mer som hans “andra” ursprung:

“[...] vilket språk tänker du på eller vilket språk drömmer du i?” Jag var såhär, “va? Ibland tänker jag på

[ursprungsspråket], ibland tänker jag på svenska.” Hon ba “Men det kan du ju inte göra!” Jag ba ”Jaha då

kan jag tydligen inte det då!” [skratt]. Hon ba “Det språket du tänker på, det är där ditt hjärta håller mest

varmast.” eller något sånt där, jag ba “Nej!”. Ba fuck en dag tänker jag på svenska, neeej!

[Ursprungsspråket] nästa! Mardrömsscenario [skratt].” – Aron

Aron beskriver detta samtal som något löjligt, att vilket språk han tänker på och drömmer om

inte kan förklara vad han känner mest tillhörighet till. Något som kan ses genom Jenkins

(2008) teori om identifikation. Kompisen använder sig av Arons två språk som en

identifiering och kategorisering för att kompisen ska förstå vem Aron är men också för att

Aron själv ska förstå vem han är. Dessutom visar detta att Aron identifierar sig med båda sina

språk och etniska identiteter samt att de bär en lika stor betydelse för honom.

Mira, som inte känner sig svensk, upplevde påfrestande ifrågasättanden från personer i

ursprungslandet, där de kallade henne för “den svenska tjejen” vilket inte stämde överens

med hennes bild av sig själv. Detta resulterade i jobbiga känslor och tankar då hon inte ville

sticka ut som den svenska tjejen. Mira berättar om ett besök i ursprungslandet där dessa

uppkom:

“[...] när jag gick i sjuan-åttan kunde vissa säga att jag var svensk för jag hade slingor och var ganska

ljushårig för dom kopplade alltid det blonda till Sverige. Så ibland kanske man kände sig typ utländsk här

och utländsk där. Så då var det liksom ”Vad är jag för nånting?”... men jag har inte upplevt det de senaste
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åren alls, det var bara en kort kort period i tonåren liksom, att man varken var [sitt ursprung] eller svensk.

Det var liksom mittemellan typ.” – Mira

Detta kan kopplas till Jenkins (2008) teori om social identitet och identifikation. Som ett sätt

för människor i ursprungslandet att förstå vem Mira är, kategoriserar de henne som “den

svenska tjejen” eftersom de kopplar hennes ljusa hår till landet Sverige. Eftersom individer

förstår sig själv genom andras uppfattningar om en själv, krockar Miras självupplevda

identitet med andras upplevelser av den. Detta resulterar i känslor av förvirring då identiteten

skapas av både ens egna tankar kring den men samtidigt av andras upplevelser av den.

Att befinna sig mellan sina etniska identiteter kan flera av informanterna relatera till, även om

alla inte befinner sig där hela tiden. Ingenmansland, mellanting, “mellangränsland” och

mellanförskap är andra ord som används av informanterna i denna typ av samtal. Det handlar

både om att inte känna sig hemma någonstans men det beskriver även känslan av att besitta

två etniska identiteter. Jelena beskriver sig själv som “genomskinlig”, känslan av att inte

tillhöra någonting. Känslan av att inte höra hemma någonstans är konstig och flera av

informanterna upplever att de inte passar in.

“Jag är för svensk för hemlandet, jag är för utländsk för svenskar.” – Jelena

“Jag känner som det här… nu blir det väl lite nåt som hamnar mitt emellan.” – Ivan

Känslan av att hamna mitt emellan kan ses i ljuset av Jenkins (2008) identifikation där

informanterna inte passar in på kategorierna som finns för de etniska grupperna vilket leder

till att andra anser att de inte kan identifiera sig med någon av de etniska identiteterna. Att

Jelena beskriver sig som genomskinlig tolkar vi som en identitetsförvirring där hon går

genom livet utan en accepterad anknytning till någon etnisk identitet. Identiteten skapas både

genom ens egna syn på den och andras. Därmed blir det svårt att passa in men också svårt att

känna tillhörighet vilket leder till känslan av att befinna sig i ett ingenmansland. Sonja

använder sig av begreppet mellanförskap för att definiera denna känsla och beskriver det

även som en identitetskris. Begreppet har hon själv sökt fram genom internet, på olika forum

och i samtal med andra. Mellanförskap anser hon utgör den bästa beskrivningen av det bästa

och värsta av två världar. Hon beskriver det så här:

“[...] då är mellanförskap de närmaste som jag kan komma att beskriva det, det är bästa och värsta av två

världar, det gör en rikare men också kanske lite mer förvirrad men ah... de e jobbigt men jag hade ändå inte

valt att vara utan det liksom, så att det är ju ändå en rikedom i sig.” – Sonja
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“Det känns som att det kanske är många som säger det [...] man har ju aldrig 100% känt sig helt hemma här,

man har aldrig 100% känt sig helt hemma i [ursprungslandet] heller. Så det har alltid varit att man väl… och

jag har faktiskt insett det lite mer nu att man inte är mitt i en identitetskris för att i slutändan så känner jag

mig alltid mest trygg i Sverige och det är ändå det som jag kallar hem“ – Elda

Jelena, Sonja och Elda berättar om en identitetskris. Ett starkt ord som informanterna

använder när de förklarar att de upplevt känslor av att behöva välja en etnisk identitet eller

inte känt sig tillhöra någonting. Sonja förklarar även att identitetskrisen blir tydligare för

varje år som går, något som skiljer sig från de andra informanterna. Hon förklarar att det

blivit så på grund av känslan av ett eget ansvar över att bevara ursprungskulturen.

Reflektioner om vilken kultur en framtida partner ska besitta leder samtalet vidare till beslut

som kan tänkas uppkomma ifall hon en dag väljer att skaffa barn. Om den framtida mannen

är svensk eller om han har en annan bakgrund än hennes egen, upplever hon att beslutet och

ansvaret av att överföra kulturen och språket till sina barn ligger på henne. Dessa reflektioner

delar även Aida med sig av. Sonja är inte säker på om överförandet av kulturen är viktigt för

henne eller om det endast är ett upplevt ansvar. Hon kommer däremot fram till att hon tror att

överförandet av hennes föräldrars kultur och traditioner skulle göra henne tryggare och

gladare. Hon beskriver att hon själv uppskattar den kulturen hon fick ta del av under sin

uppväxt. Trots denna upplevda press och ansvaret från familj att föra vidare ursprungslandets

kultur och traditioner, ser hon på tillgången av ett flertal etniciteter som något positivt.

Elda beskriver att hon tidigare blivit ifrågasatt när hon har berättat att hon valt att fira både

svenska och ursprungslandets traditioner till andra. Detta påverkade hennes känsla av

tillhörighet och identitet:

“[...] det är inte att det har varit en identitetskris, absolut inte, men man har ju känt sig ibland lite identitetslös

för att det är såhär, ah inte 100% känt mig svensk i Sverige och jag har ju aldrig 100% känt mig som en [från

ursprungslandet], typ bland [folk från ursprungslandet] liksom. Så jag har alltid varit såhär “Okej men vart

står jag?” och det har ju varit väldigt väldigt jobbigt för jag har ju märkt att många saker som jag har gjort,

har jag inte gjort för att jag själv velat utan det har varit för att “Okej men dom säger att det ska va så!” och

så går man dit liksom och så säger dom att “Det ska vara så!” och sen så går man dit och så liksom hoppar

man och så inser man att “Vänta här, men… gör det du tycker är rätt liksom. Vill du fira jul så ska du såklart

fira jul, vill du inte göra det så behöver du inte göra det heller liksom. Du ska ju göra det för din egna skull.“

– Elda

Identitetslös beskrivs i det här fallet som att hon inte känner sig hemma någonstans.
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Ifrågasättanden av människor runt omkring visar sig bidra till denna känsla och det är svårt

att anpassa sig efter ifrågasättanden från olika håll. Detta har till och med lett till att Elda

gjort saker som hon egentligen inte vill. Även detta kan kopplas till Jenkins (2008) där hon

försöker hitta vem hon själv är eller vem hon vill vara genom andras uppfattningar om hur

någon bör vara. Det är dessutom ett sätt att tillhöra gruppen med specifika tillvägagångssätt

och kan kopplas till Nagel (1994) teori om etniska gränsdragningar. Dessa gränsdragningar

avgör vem som passar in i kategorin och när Elda berättar att hon firar jul till andra med

samma ursprung, ifrågasätter de henne och sätter gränser vid specifika traditioner som hon

utövar. Detta leder till känslor av otillräcklighet och känslan av att inte passa in.

5.3.5 Polyetnisk identitet

Gemensamt för många av informanterna är att de beskriver sig ha haft en kultur hemma och

en kultur utanför hemmet under sin uppväxt. Efter tonåren med ifrågasättanden av deras

tillhörighet och identitet har de flesta landat i att de kan och framförallt får känna sig som

båda delarna. Vi tolkar detta utifrån Jenkins (2008) teori som att informanterna har format

polyetnisk identitet, vilket innebär en identifikation med både den svenska etniska identiteten

och ursprungslandets etniska identitet. Så här beskriver de denna polyetniska identitet:

“Så ja jag lever i både identiteterna liksom, asså 100%, det gör jag.” – Sonja

“Fan vad synd att det måste va så, asså att jag måste säga att jag är det här eller det där, varför kan jag inte få

vara båda? Varför känner jag att folk har satt mig i en position där mina tankar liksom går till att jag säger

fuck er, jag vill inte vara en del av det här. Jag har lika mycket rättighet till att vara svensk… asså det känns

så konstigt att säga [fniss/suck] men det var verkligen så det kändes. – Aida

“[...] antingen är man för mycket det här eller för lite det här o la la la, men jag känner bara att… det är okej,

det går bra att få vara båda och ha det kul” – Aida

“[...] jag identifierar mig som en europé… och om vi tänker ännu bredare asså helt ärligt en människa [...]

jag ser liksom nånting gott hos alla som jag kan lära mig ifrån och då vart jag kommer ifrån har varit

oväsentligt [...] jag plockar överallt där jag ser gott ifrån men skulle man välja procentuellt så känner jag mig

mest som en svensk… en väldigt remixad svensk.” – Jorik

Kulturen hemma jämfört med kulturen i samhället samspelade inte alltid och funderingar

kring sin etniska identitet som tonåring förklaras av flera informanter idag som en erfarenhet

som format deras identitet. Trots att vissa perioder varit tuffa och påfrestande är de

tacksamma över de erfarenheter som uppkommit av att ha två utrikesfödda föräldrar.

46



Informanterna som både identifierar sig med den svenska etniska identiteten och som den

andra etniska identiteten beskriver det som en blandning av det bästa från båda kulturerna. I

likhet med de övriga informanterna berättar Aida att hon med åren har blivit mer bekväm i

sin kropp och sin identitet. Hon försöker att inte sätta “procent” på hur mycket eller lite hon

identifierar sig med en identitet då hon upplever att det endast har fått henne att känna sig

mindre av båda:

“[...] även fast man väljer att luta sig mot en identitet så finns ju den andra alltid kvar där… asså det är ju

saker som man har lärt sig och som man alltid har där [...]” – Aida.

Möjligtvis kan vissa av informanternas försök att förhålla sig till de olika etniska identiteterna

bidragit till en så kallad “identitetskris”. Det individen lärt sig och vuxit upp med i

socialisationsprocessen påverkar individens världsåskådning och det som främst lärts ut av

föräldrarna är som svårast att förändra (Berger & Luckmann, 1991). Det kan vara detta som

gör just flytten till ett annat land så påfrestande på den etniska identiteten, förhållandet mellan

den nya etniska identiteten som skapats i Sverige och den ursprungliga etniska identiteten

sätts på prov genom omgivningens ifrågasättanden. Omgivningens ifrågasättanden sker i och

med de gränsdragningar som finns (Nagel, 1994). Om en person inte uppfyller de kraven som

gränsdragningarna ställer kan det leda till en personlig kris för en individ med ett flertal

etniska identiteter. På samma sätt kan en individ motsätta sig stämpeln som att tillhöra en viss

identitet, just på grund av att gränsdragningarna inte fungerar i enlighet med individens egen

uppfattning om vem eller vad som kategoriseras in i etniciteten. Nagels (1994) teori om

gränsdragningar kan alltså ge en möjlig förklaring till individens vilja eller olust att

identifiera sig med en viss etnicitet.
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6. Diskussion

I detta avslutande kapitel diskuteras uppsatsens alla delar. Kapitlet inleds med en

sammanfattning av de viktigaste resultaten som presenterades i föregående kapitel i relation

till teorierna. Därefter diskuteras tidigare forskning och relationen till undersökningens

resultat. Efter detta diskuteras utmaningar vi ställdes inför med metoden och avslutningsvis

tillkommer en diskussion om vidare forskning.

6.1 Resultat och analys

Uppsatsens syfte var att få en större förståelse för hur unga vuxna i polyetniska sammanhang

uppfattar och reflekterar över den självupplevda identiteten. Uppsatsens inledande kapitel

presenterar tre frågeställningar som undersökningen har haft för avsikt att besvara. Dessa

frågor formulerades mot en bakgrund av nyfikenhet på informanternas upplevelser och tankar

om den självupplevda etniska identiteten. Undersökningen avsåg att få en inblick i

informanternas verklighet och att utforska eventuella mönster i deras subjektiva erfarenheter

samt tankar kring denna verklighet.

Uppsatsens första frågeställning hade i avsikt att undersöka hur polyetnisk identitet påverkar

den självupplevda identiteten. Resultatet från det insamlade materialet visar på att

informanternas polyetniska bakgrund har en påverkan på den självupplevda identiteten. Från

informanternas berättelser framgår det att både deras föräldrar och det svenska samhället har

ett starkt inflytande på identiteten i form av beteendemönster och uppfattningar om

verkligheten. Detta har analyserats genom socialisationsprocessen och visar på att den

primära och den sekundära socialisationen har format den självupplevda identiteten (Berger

& Luckmann, 1991). Samtliga delar upplevelsen av att föräldrarna bidragit till goda

värderingar men också till det starka bandet de har kopplat till familjen och släkten. Den

starka relationen till släkten bidrar i sin tur till känslan av tillhörighet vilket också leder till att

den etniska identiteten kopplat till ursprungslandet stärks. I sin tur påverkar även det svenska

samhället informanternas värderingar och identitetsskapande i kontakt med skolvärlden och

andra människor som bidrar till en stärkt svensk etnisk identitet.

Den andra frågeställningen handlade om informanternas upplevelse av tillhörighet kopplat till

etnicitet i olika vardagssammanhang. Denna fråga avsåg att ge en förståelse för
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informanternas känsla av tillhörighet till de olika etniska identiteterna samt undersöka vilka

faktorer som påverkar känslan av tillhörighet. Det visar sig att hemspråket har en stor

betydelse för känslan av tillhörighet till släkten i ursprungslandet, och därigenom även den

etniska identitet som är kopplat till det landet. Informanterna beskriver även att en gemenskap

skapas på ett till synes oförklarligt sätt med individer som också kommer från ett annat

ursprung än Sverige, någonting som förklaras med hjälp av etniska gränser (Nagel, 1994).

Informanterna beskriver även hur de anpassar sitt sätt att vara beroende på vilken kontext de

befinner sig i, även detta förklaras av Nagels (1994) teori om gränsdragningar men också av

teorin om identifikation av Jenkins (2008). Informanterna beskriver dessutom tillfällen när

andra har ifrågasatt deras etniska identitet och att detta i flera fall har påverkat deras

uppfattning om identiteten och därmed även känslan av tillhörigheten till både Sverige och

ursprungslandet. De flesta informanter har numera landat i att det är okej att tillhöra båda

etniciteter, att känna en tillhörighet till båda delarna av identiteten och har alltså intagit en

polyetnisk identitet.

Den tredje frågeställningen som uppsatsen hade för avsikt att besvara var om det fanns

skillnader i svaren mellan de kvinnliga och de manliga informanterna. Skillnaderna har

presenterats löpande i resultatkapitlet och har analyserats genom Jenkins (2008) och Nagels

(1994) teorier. Stora delar av berättelserna liknar varandra och grundar sig i att informanterna

kommer från liknande bakgrunder. Trots detta finns det svar och upplevelser som skiljer de

manliga och kvinnliga informanterna åt. Männen har generellt sett varit mer säkra på sin

polyetniska identitet medan kvinnorna uppfattat den som mer osäker. Det är en osäkerhet som

bidragit till identitetsförvirring, kriser och påfrestande reflektioner. De kvinnliga

informanterna reflekterar dessutom över sitt egna ansvar för att föra kultur och traditioner

vidare till kommande generationer, vilket är något som de manliga informanterna inte påvisat

i intervjuerna. Den kulturella tillhörigheten visar sig utgöra en viss press på kvinnorna i och

med att det hänger på dem om kulturen ska föras vidare eller inte. Ytterligare en skillnad

mellan de kvinnliga och manliga informanterna är beskrivningen av machokultur, könsroller

och feminism. Flera av kvinnorna är starkt avståndstagande från dessa synsätt och

värderingar som finns i ursprungslandet. Detta har resulterat i ett “feministiskt uppvaknande”,

något männen inte vidrört i samma utsträckning. De manliga informanterna har istället

beskrivit den förbättring som skett i ursprungslandet och att de själva har anammat det

svenska synsättet när det kommer till könsroller i samhället.
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Ett av de större resultaten som påvisats i denna undersökning är känslan av att behöva välja

etnisk identitet under ungdomsåren. Känslan uppdagas när informanterna uppfattar sig som

en del av det svenska samhället samtidigt som den ursprungliga identiteten möts i hemmet

eller i kontakt med andra med utländsk bakgrund. Att behöva välja vad de känner sig mer

eller mindre som resulterar i jobbiga tankar och en identitetsförvirring, i vissa fall upplevelser

av en identitetskris. Detta tenderar att leda till att informanterna hamnar i ett mellanförskap

där varken Sverige eller ursprungslandet känns som hemma. När informanterna blivit äldre

och utvecklat en större kognitiv förmåga landar de i att de faktiskt kan och får identifiera sig

med båda sina etniska identiteter. Trots flera år av identitetsförvirring och jobbiga tankar har

det resulterat i en hel identitet som rymmer alla komponenter. Utan tillgången till fler etniska

identiteter är informanterna säkra på att de skulle vara helt andra personer än vilka de är idag.

6.2 Tidigare forskning
Som kapitlet om tidigare forskning presenterar finns det studier som undersöker detta

fenomen, ur både kvalitativa och kvantitativa metoder. Det karaktäristiska för forskning inom

detta ämne är en förståelse för identitet som en föränderlig process som förändras genom livet

och påverkas av andra runt omkring en. Forskningen visar på att sociala samspel med andra

kan leda till en förvirring kring identiteten samt diskriminering på grund av andras

ifrågasättanden kring individens ursprung.

I linje med tidigare forskning har även vi funnit att individer med polyetniska identiteter

funderar som mest över sin identitet under tonåren. Det som skiljer denna undersökning från

den tidigare forskningen är urvalsgruppen. Ingen tidigare forskning undersöker barn till

föräldrar som flytt till Sverige, från de före detta Jugoslaviska länderna, med ett syfte att

undersöka hur deras polyetniska sammanhang har påverkat och format den etniska

identiteten.

Vårt resultat påvisade att informanterna senare i livet skapat sig en tredje identitet som

rymmer flera tillhörigheter. En överskridande identitet istället för en växling mellan olika

etniska identiteter. Ett resultat som ligger i linje med flera studier från den tidigare

forskningen som presenterades i avsnitt 2.1.1. exempelvis Goldstein-Kyaga och Borgström

(2009). Utvecklingen till den tredje identiteten gör att informanterna inte tvingas känna att de

måste identifiera sig och välja enbart en etnisk grupp eller nation.
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6.3 Metod

Vårt val av urvals- och datainsamlingsmetod bidrog till flera utmaningar som vi behövde

förhålla oss till. Snöbollsurvalet som undersökningen utgick från var användbart för att hitta

lämpliga informanter på så ett etiskt hållbart sätt som möjligt. En utmaning med urvalet var

däremot att det tog längre tid än förväntat att bli introducerad till andra eventuella deltagare.

Insamlingsmetoden gjorde även att vi, till stor del, inte hade möjlighet att påskynda processen

i letandet av nya informanter till undersökningen eftersom ansvaret för att hitta dessa

placerades på informanterna vi redan hade intervjuat. Trots detta gjorde vi allt för att vara

effektiva under väntan och fick slutligen ihop alla tio intervjuer. Letandet av informanter har

under hela arbetets gång gått till på ett korrekt sätt med de etiska förhållningssätten i åtanke.

Dessa utmaningar har givit oss insikter om att planering och god framförhållning utgör

viktiga komponenter som kan vara hjälpsamma vid framtida arbeten och eventuell forskning.

Denna typ av studentarbete sker i regel under en kort period och semistrukturerade intervjuer

som datainsamlingsmetod var i sig självt tidskrävande. Bland annat behövdes det bokas in en

tid för en intervju när alla parter hade möjlighet att delta, men det gick också åt tid under

själva intervjutillfället. Då vi har ansträngt oss för att informanterna skulle känna sig

bekväma med oss som forskare, tog samtal som inte rörde fenomenet plats både innan och

efter intervjun. Vi valde att transkribera alla intervjuer utan särskilda hjälpmedel, exempelvis

diktering, för att bekanta oss med materialet vilket utmanade oss både tidsmässigt och

arbetsmässigt. Detta gjorde att vi fick en större förståelse för alla våra informanter och att de

första stegen i analysen påbörjades under transkriberingen. Den största utmaningen med det

induktiva förhållningssättet var svårigheten att planera undersökningens genomförande i

förväg, i exempelvis valet av teorier.

Denna undersökning går som sagt inte att generalisera på ett naivt och enkelt sätt då den

endast grundas på ett fåtal intervjupersoners erfarenheter. Vidare forskning med liknande

avgränsningar som användes inför denna undersökning hade med fördel kunnat undersöka ett

större antal individer. Fördelen med ett större urval hade eventuellt genererat ett resultat som

är mer generaliserbar till populationen. Vid ett större antal individer hade en kvantitativ

metod möjligtvis varit effektivt. En kvantitativ metod hade kunnat använda sig av enkäter

bestående av frågor kopplat till individernas tankar och erfarenheter. Detta hade kunnat bidra

till en större urvalsgrupp från populationen. Dessutom hade möjligheten till generaliserbarhet
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och replikerbarhet ökat. Det som däremot utgör svårigheter med denna typ av undersökning

är begränsningen av fördjupning i svaren, därför hade ett extra utrymme för deltagaren att

utveckla sina svar varit gynnsamt. Från vår litteraturgenomgång kunde vi se att Feliciano och

Rumbaut (2019) använde både en kvantitativ och kvalitativ metod, detta tillvägagångssätt

visades sig vara meningsfullt för att få en inblick i deltagarnas upplevelser kring den etniska

identiteten. Det bidrog till ett större material och möjligheten till ett mer generaliserbart

resultat samtidigt som att fördjupningen av informanternas svar kunde bibehållas.

6.4 Vidare forskning
En intressant utgångspunkt för att undersöka etnisk identitet är att jämföra hur individer

upplever sin etniska identitet kopplat till andra bidragande faktorer, till exempel genom att

undersöka individernas upplevelser ur ett intersektionellt perspektiv. Sådana bidragande

faktorer kan vara klass, kön, genus, funktionsvariationer, sexualitet och religion. I linje med

denna intersektionalitet kan en framtida undersökning studera personer i andra åldrar än unga

vuxna (som vi gjort i denna undersökning) samt hur åldern i kombination med andra faktorer

påverkar en individs erfarenheter av fenomenet.

Denna undersökning fokuserade på unga vuxna, uppvuxna i Sverige, med ett ursprung från

forna Jugoslavien. Resultatet visade att flera av dessa informanter upplever en tillhörighet till

både Sverige och sitt ursprungsland. Flera av informanterna växte upp i områden där

majoriteten utgjordes av etniska svenskar med andra högtider och hemmamiljöer som skiljde

sig från deras egen , trots detta upplevde de sällan diskriminering eller att de stack ut från

mängden. Vidare intressant vore det att intervjua informanternas föräldrar som flyttade eller

flydde till Sverige i vuxen ålder, där det svenska språket och samhället i flera fall lärts genom

barnen. Hur har dessa individer uppfattat Sverige och hur påverkas den etniska identiteten, i

vuxen ålder, av att bosätta sig i ett nytt land, med andra traditioner och normer?

Avslutningsvis noterar vi att det finns många områden och aspekter kring etnisk identitet som

kan undersökas ur olika perspektiv och syften. Krig och konflikter drabbar många människor

i dagens samhälle och leder till att individer från olika platser möts. Det mångkulturella

samhället skapas och frågor om etnisk identitet präglar många människors liv, det utgör ett

fenomen som är mycket relevant att forska vidare kring.
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8. Bilagor
Bilaga 1. Intervjuguide

Inledande direkta frågor
Hur gammal är du?

Vad är din huvudsyssla?
- Studier, arbete?

Uppväxt
Kan du berätta om din uppväxt?

- Var är dina föräldrar uppväxta?
- Vart är du uppväxt?

Har dina föräldrar delat med sig av den kulturen som finns i landet de kommer från?
- Om ja: vilka delar? På vilket sätt? Vid vilka tillfällen? Varför då? Hur har det påverkat dig?
- Om nej: varför inte? Hade du önskat det? Hur har det påverkat dig?

Vad har du för bild av den svenska kulturen? Vad är svensk kultur för dig?
Har du tagit del av den svenska kulturen under din uppväxt?

- Om ja: Vilka delar? På vilket sätt? Vid vilka tillfällen? Varför då? Hur har det påverkat dig?
- Om nej: Varför inte? Hade du önskat det? Hur har det påverkat dig?

Vad utgör de största skillnaderna mellan den kultur, som du fått från dina föräldrar och den kultur som
du upplever som det svenska?

- Kan du ge något exempel?

Etnisk identitet
Skulle du säga att ditt ursprung har påverkat hur du bemöter andra människor och hur andra
människor bemöter dig?

- Om ja: på vilket sätt? Exempel?
- Om nej: Varför tror du att det inte har påverkat?

Svenskhet
Vad innebär det för dig att vara svensk? Hur upplever du själv din relation till att vara svensk?

- Finns det tillfällen då du känner dig mindre svensk? Finns det tillfällen då du känner dig mer
svensk?

- Vad får dig att känna så? (tex. traditioner? Andras fördomar?)

Avslutande fråga
Har du reflekterat över dessa frågor tidigare? Fick du några nya insikter?
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Bilaga 2. Informationsbrev
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Bilaga 3. Samtyckesblankett
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