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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte har varit att undersöka vilka upplevelser personer med utländsk 

bakgrund har av att leva med inflytandet från flera kulturer, samt hur det påverkar deras syn på den 

egna etniska identiteten. Mer precist har fokus riktats mot barn till utrikesfödda personer och deras 

upplevelser av deras etniska identitet. Den teoretiska utgångspunkten i denna studie har varit 

interaktionistisk. 

     Studiens syfte mynnade ut i tre frågeställningar som lyder: Hur upplever barn till utrikesfödda 

personer sin etniska identitet? På vilket sätt har interaktionen med omgivningen bidragit till 

skapandet av de utrikesfödda barnens etniska identitet? Upplever barn till utrikesfödda personer att 

deras självupplevda och/eller av omgivningen tillskrivna etniska identitet utgör en börda eller en 

tillgång i det svenska samhället, exempelvis när de söker arbete? För att besvara frågorna har ett 

kvalitativt tillvägagångssätt använts under hela arbetsprocessen. Sex personer med olika kön, 

bakgrunder och åldrar har intervjuats. Den gemensamma nämnaren för dem har varit att deras 

föräldrar kommer från ett utomnordiskt land.  

        Studiens resultat visar på att barn till utrikesfödda, i denna studie, idag har en positiv 

inställning till sin utländska bakgrund. De upplever sig själva tillhöra först och främst en etnisk 

grupp. Vilken grupp det är varierar då interaktionen med det omgivande samhället har en stor 

betydelse. Både föräldrarna men också det svenska samhället (med dess maktstrukturer) har en 

inverkan på dessa individers upplevelse av sin etniska identitet. Det har också framkommit att 

merparten av de intervjuade inte upplever sin utländska bakgrund som en börda i det svenska 

samhället, exempelvis vid sökandet av arbete på den svenska arbetsmarknaden.  
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1. INLEDNING  
Året är 2008 och Sverige har sedan andra världskrigets slut gått från att vara ett homogent samhälle 

till att vara ett mångkulturellt samhälle (Dahlström, 2007:27). Nästan en femtedel av Sveriges 

medborgare har en utländsk bakgrund.1 Den nuvarande borgerliga regeringen har framfört att 

...arbete, egen inkomst och språk som verktyg kan få människor att själva finna vägar till samhället. 

Myndigheter integrerar inte individer i samhället. Individerna integrerar sig om man ger dem 

redskapen2. 

     De redskap som har funnits hittills verkar inte ha fungerat tillfredsställande. Otaliga 

observationer har gjorts som visar på att det existerar stora skillnader mellan utrikesfödda och 

inrikesfödda på arbetsmarknaden. Enligt olika statistiska undersökningar har det visat sig att 

utrikesfödda generellt sett har svårare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det har 

också visat sig att utrikesfödda har lägre löner och att det också är högre arbetslöshet bland dessa 

individer (Arai m.fl., 2006, Bursell, 2007). Men hur ser det ut för barn till personer som emigrerat 

till Sverige? Svaret på den frågan är att de också har svårigheter att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden. Det har gjorts undersökningar som visar att det finns arbetsmarknadsskillnader 

mellan inrikesfödda och barn till utrikesfödda (Arai m.fl., 2000, Ekberg, 1997, Vilhelmsson, 2000). 

Forskare brukar titta på särskilda utbudsfaktorer för att försöka finna svar till varför det ser ut som 

det gör på den svenska arbetsmarknaden. Exempel på utbudsfaktorer är om man gått i skolan i 

Sverige eller utomlands, vad man har för betyg, var man bor, hur pass utbredda sociala nätverk man 

har och så vidare. Studierna som har gjorts kan förklara en del av den låga sysselsättningen, den 

låga lönen och den högre arbetslösheten, med hjälp av dessa utbudsfaktorer. Men det är sällan som 

studierna kan förklara alla skillnader.    

     Men vad säger barnen till de utrikesfödda själva? Hur upplever de det att söka arbete på den 

svenska arbetsmarknaden, och ser de sig överhuvudtaget som tillhörande någon annan etnisk grupp 

än den svenska? Det är dessa frågor som har varit de centrala utgångspunkterna i denna studie.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur individer med utländsk bakgrund ser på sin etniska 

identitet, och om de upplever denna identitet som en tillgång eller en börda i det svenska samhället. 

                                                 
1 Denna information är hämtad från www.scb.se Befolkningsstatistiken i sammandrag 1969 – 2007 där andelen 

personer med utländsk bakgrund beräknas vara 17,3 i procent året 2007. Med ”utländsk bakgrund” menas personer 
födda i Sverige där båda föräldrarna är födda utomlands. I detta begrepp inkluderas också personer som själva är 
födda utomlands.  

2    Dessa ord uttalades av Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsministern, på Helsingforskommitténs 
seminarium den 26.11.2008. 
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En del av det svenska samhället är arbetsmarknaden. Utifrån de undersökningar som nämnts i 

inledningen skulle resultatet i denna studie kunna vara att barn till utrikesfödda personer upplever 

sökandet av arbete som en börda på grund av deras etniska identitet. Att ta reda på huruvida det 

stämmer går dock inte att göra utan att man först får en någorlunda god förståelse för hur de ser på 

sina identiteter. Det har varit av intresse att ta reda på vilken etnisk grupp de upplever sig själva 

tillhöra, majoritetssamhällets, deras föräldrars, eller kanske båda grupperna på en och samma gång.  

 

1.2 Frågeställningar 
 Hur upplever barn till utrikesfödda personer sin etniska identitet?  

 På vilket sätt har interaktionen med omgivningen bidragit till skapandet av de utrikesfödda 

barnens etniska identitet? 

 Upplever barn till utrikesfödda personer att deras självupplevda och/eller av omgivningen 

tillskrivna etniska identitet utgör en börda eller en tillgång i det svenska samhället, 

exempelvis när de söker arbete?   

 

1.3 Avgränsningar 
Studien har begränsats till individer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Vidare har 

studien begränsats till det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, fastän detta 

förmodligen är ett aktuellt ämnesområde även i många andra länder. En annan avgränsning i studien 

är att den endast ska omfatta personer med utländsk härkomst utanför Nordens gränser. De nordiska 

medborgarna är sammankopplade på många olika sätt, med gemensam historia, liknande språk och 

kultur. 

     I samband med att denna studie utförs är det lätt att komma in på närliggande ämnen. Ett sådant 

ämne skulle kunna vara diskriminering, segregation/integration eller mer djupgående analyser av 

vad olika teoretiker säger om identitet. Men dessa områden kommer att endast behandlas ytligt även 

om det ibland kanske borde ha gjorts mer utrymme för sådana ämnen.  

 

1.4 Begreppsförklaringar 

1.4.1 Identitet 
Vem är Jag? En fråga som kan få många olika svar, exempelvis, sociolog, kvinna, maka, syster, 

mamma, svensk och så vidare. Identitet kan definieras som bestående av en medvetenhet om sig 

själv och att det finns en gränsdragning till andra individer. Det vill säga många individer kan ha 
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samma attribut och tillhöra de ovannämnda kategorierna, men ändå skilja sig från varandra. 

Identitet består också i att vara en och samma person trots de förändringar som sker under livet, 

samt av medvetenheten om hur olika erfarenheter format ens jag (Nationalencyklopedin 1992:342). 

I denna definition ligger en betoning på individen som en självmedveten och unik varelse. En 

varelse som formas av sina erfarenheter.  

     De som forskat kring identitet framhåller att en persons identitet alltid är uppbyggd av flera 

nivåer. Det finns olika förklaringar till hur många nivåer det finns och vad som exakt kännetecknar 

varje nivå. Enkelt kan man säga att identiteten utgörs av hur individen uppfattar och ser på sig själv 

(subjektiv identitet) men också hur andra uppfattar och ser på en (social identitet), (Goffman, 1974, 

Lange & Westin, 186f, 205) .  

     Som nämnt kan svaret på frågan Vem är jag? få många olika svar, eftersom identitet bygger på 

olika aspekter. Det som är intressant i denna studie är den etniska identiteten. Fokus läggs på 

individens egen uppfattning om sin etniska identitet.    

1.4.2 Etnicitet 
Etnicitet är ett begrepp som kommer från det grekiska ordet ethnos som betyder folk. Detta begrepp 

används ...för att ange skillnader mellan sociala grupper på basis av kulturella kriterier, varav de 

viktigaste är föreställningar om ett gemensamt ursprung och om ett delat historiskt öde. (Andersen 

m.fl., 1998:74).  

     Hur den etniska gruppen bildas finns det skilda åsikter om. Primordialism är beteckningen på det 

synsätt som betraktar etnicitet som en företeelse som uppstår naturligt. Inom primordialismen läggs 

en tonvikt vid det gemensamma arvet, det vill säga tradition, religion, språk, historia mm. Utifrån 

detta synsätt kan man betrakta etnicitet som något förutbestämt, oföränderligt eller biologiskt givet 

(Peterson & Ålund, 2007:17). 

     Socialkonstruktivismen å andra sidan betonar att etniska grupper kan ses som resultat av den 

förändring som historiska och sociala processer medför. Därmed är också etnicitet utifrån detta 

synsätt någonting föränderligt. Inom socialkonstruktivismen är man noga med att framhålla att 

etnicitet och kultur är någonting som bör hållas isär. Socialkonstruktivisterna anser att en 

folkgrupps kultur snarare är ett resultat av de olika uppdelningar som finns mellan etniska grupper, 

än någonting som utgör den etniska gruppen i sig (Peterson & Ålund, 2007:16f). 

     Denna studie tar sin utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska synsättet.  

1.4.3 Etnisk identitet 

Utifrån de två föregående begreppen kan man förklara etnisk identitet som den delen av individen 

som härrör från en viss grupp. Den etniska identiteten kan sägas vara framträdande först när en 
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individ har en annan individ, med tillhörighet i en annan etnisk grupp, att kontrastera emot. Man 

kan säga att den etniska identiteten är en social identitet som kan ta sig olika uttryck beroende på 

vilka man gör jämförelser emellan och vid vilken tidpunkt. Etnisk identitet, som en del av den 

konstruktivistiska traditionen, är ett fenomen som uppstått ur interaktionen mellan olika individer 

(Berger & Luckmann, 1998; Eriksen, 2000).  

 

1.5 Disposition 
Denna uppsats är upplagd på följande sätt. Det fösta kapitlet består av inledningen som mynnar ut i 

studiens syfte varpå frågeställningar, avgränsningar och centrala begrepp presenteras. I det följande 

kapitlet, kapitel två, ges en redogörelse av den teoretiska utgångspunkten, där presenteras också en 

del tidigare forskning på området, både nationell och internationell. Tredje kapitlet ger en 

beskrivning av den metod som använts, som i sin tur följs av kapitel fyra där empirin redovisas. I 

kapitel fem diskuteras de resultat som framkommit ur empirin med hjälp av den teoretiska 

utgångspunkten och tidigare forskning. 

2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Inget Jag utan Dig - Identitet som ett interaktionistiskt fenomen 
Vare sig man talar om etnicitet eller identitet verkar många forskare vara ense om att dessa fenomen 

uppstår genom ett dynamiskt spel mellan individer eller mellan grupper av individer. Denna 

grundtanke kan man finna hos Peter L. Berger och Thomas Luckmann om identitetsskapande. I 

deras bok Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin verklighet uttrycker de 

identitet som ...ett fenomen som växer fram ur det dialektiska förhållandet mellan individ och 

samhälle (Berger & Luckmann, 1998:202). Det Berger och Luckmann menar med ett dialektiskt 

förhållande är att individen hela tiden är i samspel med samhället. Samhället är ett resultat av 

mänskliga aktiviteter men samtidigt någonting som existerar i sig självt, en objektiv verklighet som 

inte kan reduceras till människans subjektiva tankar. Människan är i sin tur en social produkt. Det 

Berger och Luckmann försöker förklara är att verkligheten är både subjektiv och objektiv och att 

det existerar en brygga mellan dessa. Var och en föds i en redan objektiv värld där man måste lära 

sig hur samhället, med dess olika institutioner, fungerar. Samtidigt påverkas samhället av individens 

subjektiva handlingar (Berger & Luckmann, 1998:77 f, 153).  

     Vidare förklarar Berger och Luckmann att människan blir en samhällsmedlem genom att delta i 

samhällets dialektik. Det som hjälper individen att förstå andra individer och internalisera deras 

objektiva världar är socialisation. Ett barn föds in i en redan existerande objektiv verklighet. 
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Införandet av den objektiva verkligheten in i det egna jaget kan indelas i två faser. Den första fasen 

kallas primär socialisation. Föräldrar och andra betydelsefulla närstående överför sin 

verklighetsuppfattning till barnet, därmed är barnet utlämnat till det som är kvar efter filtreringen. 

Den primära socialisationen är starkt emotionell och har en mycket stark inverkan på den nya 

individen. Det är genom den primära socialisationen som individen får lära sig vad folk i allmänhet 

tycker. Genom signifikanta andra får barnet lära sig om vanliga föreställningar inom det samhället i 

vilket det lever. Den generaliserade andre bildas i barnets medvetande.3 På detta sätt uppstår ett 

symmetriskt förhållande mellan objektiv och subjektiv verklighet. Den andra fasen kallas sekundär 

socialisation. Den tar vid när den redan socialiserade individen gör entré i nya sektorer av det 

samhälle som hon/han är medlem i. Individen bekantas med nya sektorer av samhället och 

internaliserar delar av de nya sektorernas verklighet (Berger & Luckmann, 1998:153-171). Hur väl 

socialiseringsprocessen lyckas för en individ beror i hög grad av den sociala strukturen. En 

framgångsrik socialisation innebär att den subjektiva verkligheten i hög grad överensstämmer med 

den objektiva verkligheten. Misslyckad socialisation å andra sidan innebär asymmetri mellan den 

subjektiva och den objektiva verkligheten. Framgång vad gäller internalisering sker bäst i 

homogena samhällen där en viss kunskap och vissa värderingar är någonting som delas av alla. 

Identiteten blir därmed given och det finns sällan några frågetecken kring vem man är (Berger & 

Luckmann, 1998:190-200).  

     Ett viktigt bidrag till förståelsen av identitetsskapande, som är väsentligt att nämna i denna 

studie, kommer från sociologen Erwing Goffman. Jaget och maskerna, titeln på hans bok, indikerar 

att det inte finns endast ett Jag som agerar på exakt samma sätt oberoende av vilken situation Jaget 

ställs inför. Istället avgör interaktionen med andra individer vilken mask som är nödvändig i den 

befintliga situationen. Med andra ord kan man säga att en individ skiftar mellan olika roller. 

Goffman poängterar att en individ ofta kan ställas inför situationer då den ena rollen står i konflikt 

med en annan roll som individen innehar. Samhället kanske uppfattar en individ på ett särskilt sätt 

som inte går ihop med hur individen ser på sig själv och den bilden som individen vill förmedla. En 

av de centrala konklusionerna i Goffmans studie är att identiteten är ett resultat av framföranden, 

eller scener som Goffman kallar det, och inte en orsak till själva framförandet (Goffman, 1974).        

     Goffman har också behandlat ett annat tema i sina verk som är nära knutet till identitet, nämligen 

stigmatisering. Stigma kan enligt honom beskrivas som en oönskad olikhet, ett handikapp eller 
                                                 
3 Tanken om den generaliserade andre är någonting som Berger och Luckmann hämtat från George H. Mead. I boken 

Medvetandet, jaget och samhället- från socialbehavioristisk ståndpunkt talar Mead om hur en ny individ (d.v.s. 
barnet) genom interaktion skapar sitt innersta väsen. Han framhåller att människan har en unik förmåga att kunna 
reflektera över sig själv. Denna unika förmåga gör att individen kan införliva i sig själv de åsikter som är typiska och 
generella i ett samhälle. Utifrån dessa allmänna attityder agerar han inte bara gentemot sig själv och andra men 
också gentemot det omgivande samhället (Mead, 1976:121-126).     
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också ett misslyckande. Goffman förklarar att det existerar ett gap mellan en faktiskt social identitet 

och en virtuell social identitet. Gapet som existerar mellan en individs virtuella sociala identitet och 

dennes faktiska sociala identitet kan orsaka mycket lidande för personen i fråga. Det kan göra att 

personen inte känner sig som en del av samhället och känslan av att världen inte accepterar en är 

framträdande. För honom är den faktiska sociala identiteten något som utgörs av de faktiska 

egenskaper som en individ kan visa sig inneha i motsats till den virtuella sociala identiteten som 

andra personer projicerar på en individ. Människan har en inbyggd förmåga att kategorisera. Det är 

härifrån som den virtuella sociala identiteten kommer. Människor är benägna att dra snabba 

slutsatser och antaganden om individen som befinner sig framför dem. Det första en person gör när 

en annan person gör entré i ett rum är att placera denne i en viss kategori. I samhället finns det 

redan etablerade kategorier som möjliggör kategorisering av individer utan någon större eftertanke 

(Goffman, 1963: 1-3).  

     Enligt Goffman (1963) finns det flera olika typer av stigma. En person med fysiska 

missbildningar kan vara stigmatiserad. Även de som har fel ras, tillhör fel nation och religion tillhör 

den stigmatiserade gruppen. Det som skiljer dessa individer från andra är att hela deras släkt och 

familj bär stigmat och detta stigma kan överföras från en generation till nästa så att de individer som 

tillhör en viss ras/nation/religion blir drabbade (Goffman, 1963:4-19). Det som man kan utläsa från 

Goffmans ovannämnda studier är att han ser identitet som resultatet av en dynamisk och 

interaktionistisk process och inte någonting som finns djupt inne i själva individen.   

     På samma sätt som Berger och Luckmann samt Goffman ser på identitet som ett fenomen som 

uppstår genom interaktion, finns det forskare som betraktar etnicitet på samma sätt. 

Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen (2000) och antropologen Fredrik Barth (1994) delar 

samma syn på etnicitet. I sin bok Etnicitet och nationalism framhåller Eriksen att det är i kontakt 

med andra grupper som man får en insikt i vad ens identitet är, och vad det är som gör just ens egen 

grupptillhörighet speciell. En grupps Vi-känsla förstärks när det finns någon annan grupp som man 

kan kontrastera emot. Därmed kan man tolka etnicitet som något föränderligt och något som inte 

kan uppstå i total isolering (Eriksen, 2000:19 f).  

     Barth har varit den främsta inspirationskällan till detta sätta att tänka kring etnicitet. Barth 

motsätter sig tanken att en etnisk grupp uppstår och upprätthåller sin etniska säregenhet genom 

isolering och ignorans av en annan etnisk grupp. Istället hävdar han att rörlighet, information och 

kontakt mellan olika etniska grupper är det som bidrar till gränsdragningar mellan grupperna. 

Gränsdragningar som Barth beskriver är sociala gränser och inte territoriella, även om dessa två kan 

sammanfalla. Vidare förklarar han att man bör hålla isär etnicitet och kultur. Enligt honom är det 

felaktigt att den gemensamma kulturen ges en central betydelse och att den fungerar som en 
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indikator på vad som utgör en etnisk grupp. Barth anser att den gemensamma kulturen är ett resultat 

av en etnisk grupp och inte det som i första hand definierar gruppen. Etniska grupper kan ses som 

sociala organisationer och det karaktäristiska för dem är, för det första, att en individ ser sig själv 

som tillhörande en särskild grupp. För det andra, att utomstående tillskriver individen denna 

tillhörighet/identitet/kategori. Det är de utomstående aktörerna, samt de som tillhör en grupp, som 

bestämmer vilka drag som är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Det finns alltså vissa signaler 

och symboler som är särskilt viktiga och som bidrar till att dra tydliga gränser mellan olika grupper. 

Exempel på signaler och symboler kan vara språk och sättet som man klär sig på. Dessutom finns 

det grundläggande värderingar inom varje grupp utifrån vilka man blir dömd men också utifrån 

vilka man dömer andra. Dock påpekar Barth att dessa kulturella kännetecken kan förändras men att 

den etniska gränsen består. Det är inte det kulturella innehållet som definierar gruppen utan den 

etniska gränsen. Därmed kan man säga att Barth ser etnicitet som någonting relationellt och 

situationsbundet (Barth: 1994:1-38).  

     De forskare som nu har nämnts har alla sina särskilda fokusområden, dock har de alla en sak 

gemensamt, och det är deras syn på identitetsskapande. Alla har den uppfattningen att hur en person 

ser på sig själv förändras beroende på vilka den interagerar med. Identitet är enligt dem inte 

någonting statiskt som alltid ser ut på samma sätt när den en gång är given. Istället betraktar de den 

som en process, något som hela tiden formas och förändras samtidigt som det bevaras.   

 

2.2 Varken invandrare eller andra generationens invandrare utan kosmopoliter 
En forskare som inspirerats av det interaktionistiska synsättet är pedagogen Maria Borgström. I 

många av hennes forskningsarbeten har hon använt sig den interaktionistiska åskådningen för att 

förklara hur identitetsutveckling kan gå till. Hennes fokus har legat i att studera hur ungdomar 

födda utomlands, eller födda i Sverige men som har föräldrar som kommer från något annat land, 

handskas med bland annat sin identitet (Borgström, 1998; Borgström & Goldstein-Kyaga, 2006).4 

Tillsammans med Goldstin-Kyaga har Borgström kommit fram till att ungdomar som har erfarenhet 

och ursprung från flera länder, har förutom de typiska identitetskriser som många handskas med i 

tonåren, också identitetskriser kopplade till olika kulturella system som de måste hantera. I och med 

att de har flera tillhörigheter måste de försöka hitta sin plats bland dessa. Innan de gör det kan de 

hamna i olika konflikter och få en känsla av att inte höra till och inte passa in i någon av de etniska 

grupperna som finns i deras närhet. Borgström och hennes kollega Goldstein-Kyaga har benämnt 

                                                 
4 Borgströms doktorsavhandling heter Att vara mitt emellan: hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan 

uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling (1998). Hennes senaste arbete behandlar temat 
globalisering och ungdomars identitet. 
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dessa känslor som rotlöshet. Dock har de funnit i flera ungdomars berättelser att rotlösheten i 

slutändan verkar omvandlas till någonting positivt. Ungdomarna börjar se sig själva som 

världsmedborgare, som inte i första hand identifierar sig med någon särskild etnisk grupp och 

nationalstat. I och med detta menar Borgström och Goldstein-Kyaga att dessa ungdomar tenderar att 

ha en öppenhet mot annorlunda värderingar och att de har en förmåga att lättare anpassa sig till 

olika situationer och att exempelvis skifta från ett språk till ett annat utan någon större ansträngning 

(Borgström, Goldstein-Kyaga, 2006: 127-152).  

     Det som är särskilt intressant i Borgströms och Goldstein-Kyagas studie är resultatet som de 

kommer fram till. Den tolkningen som de gör utifrån sin empiri är att de ungdomar som de 

intervjuat inte har en identitet som är direkt anknuten till ett visst territorium och en viss grupp.   

Interaktionen med omgivningen har istället gjort att de har en identitet som har förankring i en 

världskultur, en identitet som präglas av gränslöshet. Det intressanta blir att se om liknande resultat 

kommer att finnas i denna studie.  

2.3 The Marginal Man 
Individer som lever med inflytande från fler kulturer än en, är någonting som det har bedrivits 

mycket forskning kring. Redan 1928 formulerades begreppet the marginal man av Robert E. Park 

och utvecklades senare av Everett V. Stonequist. Begreppet syftar till de individer som av olika 

anledningar befinner sig mellan olika kulturella och sociala kontexter. En grupp av människor som 

Stonequist nämner är immigranter, men inte bara dem, han säger så här:  

If not the immigrant, then the children of immigrants - the second generation - frequently are in this position. 
This is likely to happen when the children adopt, as they readily do, the new culture more rapidly than their 
parents, and when the culture of the latter stands in sharp contrast with that of the new land. (Stonequist, 
1935:7) 
 
The marginal man beskrivs som en kulturell hybrid som lever med två olika kulturer och traditioner 

från två olika grupper av människor. Hon/han varken kan eller önskar att helt frigöra sig från sitt 

ursprung. Dessutom är hon/han inte helt accepterade i det nya samhället och lever därför i 

marginalen av två kulturer/samhällen som aldrig riktigt kan smälta samman (Park, 1928:982).  

     Vidare beskriver Park att det finns särskilda egenskaper som kännetecknar the marginal man, 

exempelvis skriver Park att varje individ som immigrerar upplever känslor av konflikt och 

förvirring under själva övergången från det ena samhället till det andra. Dock förklarar Park att 

dessa känslor är någonting som är permanenta hos the marginal man, vilket enligt Park resulterar i 

att the marginal man blir en personlighetstyp (Park, 1928:893). Samtidigt kan man utläsa ur både 

Parks och Stonequist verk att denna personlighetstyp är följden av de sociala omständigheterna som 

individen finner sig i. Alltså de egenskaper som förknippas med the marginal man är resultat av the 
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marginal situation och inte någonting som bidrar till uppkomsten av själva situationen (Park, 1928; 

Stonequist:1935). 

2.4 Maktstrukturernas fortsatta existens 
Parks och Stonequists forskning och slutsatser kring the marginal man har fått mycket beröm men 

också kritik. Kritiken har handlat om att tyngdpunkten i deras verk har legat på den psykologiska 

aspekten och att det har saknats en sociologisk förklaring till situationen som bidrar till uppkomsten 

av the marginal man och the marginal situation. Det vill säga den situation som uppstår när en 

individ försöker att hantera de olika sociala och kulturella världarna som den är en del av. Därför är 

det relevant att i detta avsnitt ta upp de resultat som Dickie-Clark kommit fram till utifrån tidigare 

studier och sin empiriska forskning om the Coloureds i Durban i Sydafrika. Dickie-Clark förklarar 

att förekomsten av kulturkonflikt inte nödvändigtvis medför marginalitetsproblem. En individ kan 

uppleva kulturkonflikt utan att vara marginaliserad. Istället hävdar Dickie-Clark att det är 

förekomsten av sociala hierarkier det som bäst förklarar marginalisering. Han menar på att sociala 

hierarkier, där en grupps dominans bidrar till marginaliseringen av en annan grupp och dess 

underordning, är det som bör utgöra grunden i definitionen av the marginal situation (Dickie-Clark, 

1966a; 1966b). 

     Den svenske sociologen Jonas Stier har också (1998) behandlat ämnet identitet i sin 

doktorsavhandling, med ett särskilt fokus på den etniska delen av identiteten. Utifrån de intervjuer 

som han utfört med sexton andra generationens invandrare 5 kommer Stier fram till att the cultural 

ambiguity6, medför vissa konsekvenser för personerna i frågan. De intervjuade i hans studie har i 

yngre dagar upplevt känslor av osäkerhet, frustration och ovisshet. Den kulturella tvetydigheten 

orsakade tidvis känslor av ambivalens, rotlöshet och hemlöshet när de försökte komma underfund 

med vilka de var. Enligt Stiers studie är det ofta i samband med andra personers sätt att respondera 

till deras utländska utseende och namn som det har lett till de ovannämnda känslorna. Dock menar 

Stier att de idag är mer självsäkra och att de utvecklat en stabil och välintegrerad identitet. 

Dessutom verkar de ha en bättre självkänsla och finner det fördelaktigt att leva med flera kulturer. 

Samtidigt påpekar Stier att deras identitet färgas mer av den svenska kulturen och att majoriteten av 

de intervjuade har en svensk livsstil. Stier förklarar att de individer som han intervjuat inte känner 

sig alienerade inför de olika kulturerna som de lever med. Stier tillägger att han inte heller hittar 

några indikationer på allvarliga identitetskriser hos de intervjuade. Han menar att den vanliga 

                                                 
5  Begreppet andra generationens invandrare i Stiers studie innefattar personer som har en eller två utlandsfödda 

föräldrar, men också personer som immigrerat till Sverige i tidig barndom (innan sjuårsåldern).  
6 Detta beskriver Stier som spänningar, motsägelser och konflikter mellan hemkulturen och den svenska kulturen, som 

en person måste hantera när det kommer till dennes identitetsarbete.  
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uppfattningen att immigranter (och deras barn) lever på gränsen mellan två kulturer och därmed 

brottas med mentala problem och känslor av främlingskap, inte finner stöd i hans studie (Stier, 

1998:147-150). I senare verk har Stier varit noga med att poängtera vikten av att ta hänsyn till 

identitetskontexten när man talar om exempelvis personer med utländsk härkomst (Stier, 2003:121-

127).  

     Att man måste ta hänsyn till de förhärskande attityderna och värderingarna i samhället, när man 

talar om eventuella problem som individer med utländskt påbrå kan ha när det kommer till deras 

identitet, är någonting som även Mats Trondman är övertygad om. Han har studerat människor, 

särskilt ungdomar, som av olika skäl byter miljöer, kulturer med mera. Något som han tydligt 

framhävt i sina verk är faran med att falla för ...en individualiseringstes som bortser från klassiska 

sociologiska kategorier som klass, kön, historisk, social och kulturell kontext i förståelsen av vår 

tidsmänniskor och deras levda kulturer (Trondman, 1999:304). Med andra ord menar han att 

personliga viljestrukturer inte får undergräva de faktiska möjlighetsstrukturernas existens.7 

2.5 Har namn betydelse? 
Sociologen Moa Bursells studie är en av de första studierna i Sverige som undersöker etnisk 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden med hjälp av fältexperiment (Bursell, 2007). 

Bursell använder sig inte explicit av det interkationistiska synsättet i sin studie. Hon hänvisar inte 

direkt till någon av de kända forskarna som utgår från att identitet konstrueras i samspelet mellan 

individen och samhället. Däremot utför hon en undersökning som visar på att namn har betydelse 

för hur väl en person mottas på den svenska arbetsmarknaden. Med detta implicerar hon att etnicitet 

har betydelse för hur en individ behandlas av det omgivande samhället. Interaktionen mellan 

individen och det omgivande samhället påverkar därmed hur den etniska identiteten upplevs av 

individerna i frågan. Det vill säga om de uppfattar sin etniska identitet som en tillgång eller en 

börda.  

     Bursells experimentet gick ut på att skicka iväg fiktiva ansökningshandlingar till olika företag 

med arbetserbjudanden i Stockholms område. De femton valda yrkeskategorierna delades upp i två 

kategorier, kvalificerade arbeten och mindre kvalificerade arbeten. Genom e-post skickades en 

arbetsansökan (CV och personligt brev) i par, där båda sökanden hade liknande kvalifikationer. De 

fiktiva personerna hade samma kön, nivå på utbildningen, arbetslivserfarenhet etc. Den stora 

skillnaden låg i namnet. Den ena personen hade ett svenskt namn och den andra hade ett utländskt 

                                                 
7 Detta är ett resonemang som han för tillsammans med Nihad Bunar i boken Varken ung eller vuxen. (2001) 

Personliga viljestrukturer syftar till det som en ung person upplever sig kunna göra/vara utifrån sin sociala 
bakgrund. Faktiska möjlighetssturkurer syftar till det som befintliga samhällsstukturer tillåter en ung person att 
vara/göra.   
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klingande namn. På de utländska personernas ansökningar stod det att de hade examen från svenska 

skolor och ansökningarna var skrivna på en flytande svenska. Detta gjorde det omöjligt att avgöra 

om personen i fråga var född i Sverige eller utomlands.8   

     Resultatet i Bursells studie visar att det existerar en stor skillnad i svarsfrekvens mellan 

ansökande med ett svenskt respektive ett utländskt klingande namn. Experimentet visar att en 

individ med ett utländskt klingande namn måste skicka 21 ansökningar innan den kan förvänta sig 

få ett svar. En person med ett svenskt namn måste ansöka 10 gånger för att räkna med att bli kallad 

till intervju. Personer med utländskt klingande namn måste alltså skicka ungefär dubbelt så många 

ansökningar för att bli kontaktade9 (Bursell, 2007:14-15).       

     Det går inte låta bli att undra om det som intervjupersonerna i denna undersökning säger 

kommer att spegla resultatet i Bursells forskningsarbete. Den spännande frågan är om hennes 

resultat kommer att överensstämma med de intervjuades upplevelse av sin etniska identitet, i 

samband med sökandet av arbete på den svenska arbetsmarknaden. Av den anledningen är hennes 

forskningsarbete intressant att ha med i denna studie.   

3. METOD  
Då syftet med denna studie, bland annat, är att ta reda på hur barn till individer som emigrerat till 

Sverige ser på sin identitet, var det ett självklart val att söka efter svaren med hjälp av kvalitativ 

metod. Kvalitativ metod är ett lämpligt tillvägagångssätt i denna undersökning eftersom att den 

lägger en tonvikt vid förståelse och tolkning istället för att fastställa kvantiteten av en viss 

företeelse. I detta arbete är det inte intressant att titta på hur ofta, eller i vilken omfattning barn till 

utrikesfödda känner sig som svenskar, exempelvis. Det intressanta är att få en bild av hur de ser på 

sin etniska identitet och vilka erfarenheter de har som barn till utrikesfödda i det svenska samhället. 

Med hjälp av denna metod tillåts man som forskare att få en större förståelse för hur en individ 

tänker och upplever saker och ting, i detta fall erfarenheter kopplade till individers etniska identitet. 

 

3.1 Semi-strukturerade intervjuer 
Som forskare kan man använda sig av olika kvalitativa metoder, exempelvis intervjuer, 

dokumentanalys, och olika typer av observationer. Anledningen till att intervjuer utfördes i denna 

undersökning är för att studiens strävan ligger i att förstå hur barn till utrikesfödda upplever sin 

etniska identitet. Det som tedde sig mest logiskt var att fråga dem själva och ge dem utrymme att 
                                                 
8 För en utförligare beskrivning av metoden se Bursell (2007) sid. 9-22 i What´s in a name? A field experiment test for 

the existence of ethnic discrimination in the hiring process.  
9  Dessa siffror är ungefärliga då det skiljer sig mellan olika yrkesgrupper. Exempelvis måste en undersköterska med 

ett utländskt klingande namn skicka 36 ansökningar innan hon kan förvänta sig att bli kontaktad av en arbetsgivare. 
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beskriva deras upplevelser. Därmed läggs en betoning på de intervjuades perspektiv.   

     Valet av en teoretisk utgångspunkt i studien bidrog automatiskt till att fästa blicken mot viktiga 

delar i empirin. I och med det kunde frågorna formuleras i förväg inom ramen för uppsatsens 

frågeställningar, vilket gjordes i en intervjuguide. Intervjuguiden byggdes upp utifrån de ämnen 

som skulle täckas, med tydligt angivna frågor relaterade till ämnena. Fördelen med semi-

strukturerade intervjuer är att även om de har en tydlig struktur, tillåter de intervjuaren att reagera 

på den intervjuades svar och ställa nya frågor (Aspers, 2007:137, Kvale, 1997:121). Man får inte 

glömma att respondenten är den som allting kretsar kring, trots allt besitter hon/han viktig 

information som intervjuaren vill komma åt. I och med detta är det omöjligt att på förhand planera 

intervjun i minsta detalj. Om man följer sina frågor exakt och till punkt och pricka finns det risk att 

intervjuaren uppfattas som en förhörsledare (Ekholm & Fransson, 1979:17-22).  

     För en innehållsmässig granskning genomfördes först en provintervju. Med respondentens 

synpunkter och de brister som kom fram under själva intervjun kunde en ny intervjuguide arbetas 

fram. Därefter genomfördes sex intervjuer. Innan själva intervjun påbörjades förklarades alltid 

arbetets syfte kort, utan djupare detaljer kring själva frågeställningarna. Intervjuaren måste se till att 

förklara vad intervjun går ut på så att det inte finns utrymme för missförstånd. Dessutom är det 

viktigt att intervjuaren visar sin uppskattning för intervjupersonen och den tid denne lagt ner på 

intervjun. Eftersom den intervjuade måste känna sig trygg då man eventuellt kommer in på känsliga 

ämnen, garanterades samtliga respondenter anonymitet, även de som inte krävde det. När ett 

samtycke10 från respondenten hade erhållits kunde datum och plats för intervjun bestämmas. Fyra 

av intervjuerna genomfördes i grupprum på bibliotek och två av intervjuerna genomfördes i 

respondenternas hem. Anledningen till detta var att undankomma eventuella störningar då intervjun 

spelades in med hjälp av en mp3-spelare. Intervjuerna varade i ungefär 30 till 45 minuter och efter 

några gångers avlyssning överfördes de till skrift för att sedan kunna analyseras. De sex 

transkriberingarna resulterade i cirka 70 sidors text.   

 

3.2 Urval 

Det finns mycket som påverkar valet av ens studieobjekt, som exempelvis de kriterier man 

använder för urvalet och den eventuella tillgången på respondenter. I denna studie var strävan att få 

så stor variation av respondenter som möjligt förutom avseende den aspekt som velat undersökas. 

Kravet på de intervjuade i denna studie har varit att de är födda i Sverige men att båda deras 

föräldrar kommer från något annat utomnordiskt land. Huvudpersonerna i denna studie är barn till 

                                                 
10 Muntligt samtycke i samtliga fall. 
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individer som emigrerat till Sverige. Alltså, målet har aldrig varit att få tag på intervjupersoner som 

har samma kön, ålder och ursprung. I och med att respondenterna har varit få till antalet har det 

varit önskvärt att få intervjua personer med olika härkomst, kön och åldrar. Att ha så stor variation 

som möjligt är någonting som förespråkas av den amerikanske sociologen Howard S. Becker 

oavsett vilket tillvägagångssätt man väljer. Han menar på att även om antalet respondenter är 

relativt få, ska man ändå försöka uppnå så stor variation som möjligt (Becker, 1998:67-108). I och 

med detta har urvalet gjorts både strategiskt men också ur en bekvämlighets aspekt då de 

intervjuade har varit sådana personer som har varit tillgängliga för studien (Bryman, 2001:114f). 

Samtliga intervjupersoner har hittats med hjälp av kollegor och vänner. Urvalet har varit strategiskt 

på så sätt att även om flera personer erbjöd sig själva att delta i studien blev några av dem nekade då 

det redan fanns genomförda intervjuer med individer av samma kön, ålder och ursprung. 

Sammanlagt utfördes sju intervjuer varav en var provintervju som endast använts till att arbeta fram 

en intervjuguide. De sex intervjupersonerna som använts i studien, tre kvinnor och tre män, är 

mellan 22 och 27 år gamla. De har sitt ursprung i följande länder: Bangladesh, Bosnien och 

Hercegovina, Grekland/Kroatien, Pakistan, Polen och Turkiet. Föräldrarna till fem av de intervjuade 

kom till Sverige på 1960- och 1970-talet då Sverige var i stort behov av arbetskraft. Föräldrarna till 

den sjätte intervjupersonen kom till Sverige i mitten på 1980-talet av politiska skäl. De intervjuade 

har fått fingerade namn för att det ska vara enklare att följa med i texten. Namnen har konstruerats 

fram i enlighet med de intervjuades utländska bakgrunder.11   

 

3.3 Bearbetning 
Uppsatsen inleddes med att leta fram relevant litteratur som kunde bidra till en bättre förståelse av 

själva problemområdet. När en interaktionistisk ansats hade valts blev arbetet mer uppstyrt. Detta 

kallas att arbeta teoridrivet, vilket innebär att man har en klar utgångspunkt där den utvalda teorin 

organiserar ens tankevärld och sätter upp ramar för studien. I och med att man låter teorin leda 

forskaren in i empirin, är det möjligt att formulera frågor innan man ger sig ut och intervjuar 

(Berner, 2005:31-32). Vid analysen intogs ett mer materialdrivet sätt att arbeta. Teorin sattes inom 

parantes till en början för att låta empirin få komma fram. Fördelen med att arbeta fram 

koder/teman utifrån empirin är att det skapas en närhet till data som man har framför sig. Detta 

bidrar till att minimera risken att forskaren förbiser viktig information (Boyatzis, 1998:30).  

     Någonting som har varit väldigt användbart i denna studie är tematisk analys. Tematisk analys är 

en process med vilken man ordnar upp kvalitativ data/information (Boyatzis, 1998:4-5). Det första 

                                                 
11     Se bilaga för mer information om de intervjuade personerna.  
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som gjordes var en genomläsning av hela materialet för att få en helhetssyn. Därefter började 

sökandet efter mönster och återkommande ämnen. När detta hade gjorts blev det enklare att sätta 

ord på dessa mönster och återkommande ämnen. Med andra ord strukturerades materialet i olika 

teman/underteman. De övergripande teman som utkristalliserades i materialet är följande: Jaget, 

jaget med andra, språkets betydelse och slutligen namnets betydelse. Efter det var det möjligt att gå 

tillbaka till materialet och letar efter information som passade in under ovannämnda huvudteman, 

och sammanfatta informationen samt belysa med citat.  

3.4 Bedömning av datakvalitet 
Många forskare som sysslar med metodologiskt arbete påpekar att forskaren spelar en stor roll till 

vilken kunskap som erhålls vid kvalitativa undersökningar (Aspers, 2007; Bryman, 2001; Kvale 

1997). Även författaren till denna studie, är medproducent av resultatet eftersom ens val av teori, 

frågor och analysmetoder spelar roll för vilket resultat undersökningen mynnar ut i. Vem 

intervjuaren är, och de frågor som hon/han ställer och sättet som hon/han ställer dem på, har 

betydelse (Kvale, 1997:21). Författaren till denna studie är utrikesfödd vilket troligtvis inverkade på 

intervjupersonerna. Man kan inte låta bli att undra om resultatet hade sett annorlunda ut om studien 

hade utförts av en etnisk svensk. Graden av inverkan och på vilket sätt studien hade blivit 

annorlunda kan dock endast spekulers kring.  

     Det man kan fråga sig är hur trovärdig denna studie är. En sak som höjer trovärdigheten och 

pålitligheten i denna studie är att samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Detta gör att 

risken reduceras för att intervjupersonerna är felciterade eller tolkade på fel sätt. För att 

trovärdigheten i denna studie ska vara bedömningsbar av andra läsare, har det funnits en strävan att 

ge så detaljerad information som möjligt. Detta har resulterat i de många citat som redovisas i 

studien. Citaten har korrigerats, utfyllnadsord och stakningar har tagits bort så att det ska vara 

lättare för läsaren att förstå vad som sägs.    

 

3.5 Begränsningar  
Trots försöket att intervjua personer med så olika åldrar som möjligt, blev detta inte fallet. Det 

första som gjordes när jakten på informanter började var att ta kontakt med arbetsförmedlingen. 

Detta för att få hjälp att hitta personer med utländsk härkomst som är på jakt efter arbete. När detta 

inte fungerade togs de personer som var tillgängliga för studien med hjälp av kollegor och vänner. 

Ett resultat av det är att majoriteten av de intervjuade är väldigt unga och därmed inte har så stor 

erfarenhet av att söka arbete.  

     Det är en begränsning att flera av de intervjuade inte har så mycket erfarenhet av den svenska 
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arbetsmarknaden. Två av dem är inte klara med sin utbildning än och varför de inte kan veta hur det 

ser ut att söka arbete inom sina utbildningsområden. Vidare är det viktigt att poängtera att 

slutsatserna i denna undersökning inte kan generaliseras till andra sociala miljöer, då endast ett fåtal 

personer från Södermanland intervjuats. Något annat som har varit en begränsning är hur väl de 

intervjuade minns händelser från det förflutna. Vid flera tillfällen har de intervjuade kommit på i 

efterhand att en händelse inträffat eller liknande. Det har varit svårt att avgöra om detta är på grund 

av dåligt minne eller om det är för att tona ned att man råkat ut för, exempelvis diskriminering. 

     Även om det finns vissa begränsningar med den kvalitativa forskningsintervjun, det vill säga 

begränsningen till ett visst antal informanter, eller att informanternas minne kan vara ett hinder och 

liknande, kan man inte negligera den värdefulla informationen som den kvalitativa 

forskningsintervjun faktiskt frambringar.             

   

4. RESULTAT 
Resultatet utgörs av intervjuer utförda med sex personer. De är alla födda i Sverige men har sitt 

ursprung i länder utanför Nordens gränser. Samtliga intervjupersoner är uppväxta och bosatta i 

Södermanland. Föräldrarna till fem av de intervjuade personerna kom till Sverige på 1960- och 

1970-talet då det fanns ett stort behov av arbetskraft. Bara en av de intervjuades föräldrar kom på 

mitten av 1980-talet.12  

 

4.1 Jaget 
Jaget används som en beteckning på individen och individens uppfattning om sig själv. Med andra 

ord står Jaget för det subjektiva perspektivet som en individ har om sin identitet.13 Det är den 

etniska identiteten som är särskild intressant i denna studie och den synen som de intervjuade har på 

sin etniska identitet.   

    För majoriteten av intervjupersonerna var det inte helt okomplicerat att sätta sig själv i en 

kategori och bestämma vad de har för etnisk tillhörighet. Följande svar ges av Athina när hon blir 

tillfrågad om hon är svensk eller om hon anser sig själv tillhöra någon annan etnisk grupp: 

 
När man är i Sverige då är man både grek och jugoslav. När man åker till Jugoslavien då är man både svensk och grek. 
Man är ju liksom allting fast modersmålet är ändå svenska Man känner ju stark kontakt till landet. Sen är man ju född 
här. Man kan dess seder och vanor och hur det här hela systemet fungerar. Åker jag till Grekland så har jag ingen koll 
på saker och ting alls. Det är ju så. Ändå så känner jag att jag har ju mina rötter där, det är liksom det som drar mig. 

                                                 
12   För mer information om de intervjuade, se bifogad bilaga.    
13  Sociologen Goffman har flitigt studerat kring identitet och då använt sig av beteckningen Jaget för att referera till en 
persons specifika Jag (Goffman, 1974). 
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(...) Jag är nog allt.  
 
Athina berättar senare i intervjun att hon med åren har fått starkare känslor för sitt påbrå. Dock kan 

hon inte förklara konkret varför det har blivit så. Hon berättar också att även om hon känner 

tillhörighet till alla tre grupper brukar hon skriva svensk när hon fyller i olika blanketter. Hon 

förklarar att Sverige är det land som, för henne, känns mest som hemma då hon är född och 

uppvuxen i Sverige. Athina upplever att hon vet hur allting fungerar i Sverige och att hon dessutom 

talar perfekt svenska. 

     När en annan av intervjupersonerna, som kallas Emily, får frågan vilken etnisk grupp hon anser 
sig själv tillhöra, säger hon följande: 
  
Jag är postnationell kan man säga, alltså jag är både svensk och turk beroende på var jag är. Det är faktiskt lite kul. I 
Sverige är jag turk, men i Turkiet är jag svensk. Så jag vet faktiskt inte. Man är lite splittrad där. Nu är jag här i Sverige 
så jag känner mig mer som turk, för det blir så. Jag har mer av den turkiska kulturen, självklart svensk också, men det 
turkiska överväger. 
 
Emily berättar också att hon skämdes för sin turkiska bakgrund när hon var yngre, men att hon med 

åren utvecklat en positiv syn på sin turkiska bakgrund. Idag tycker hon om den turkiska kulturen 

och anser att det är en fin kultur. Samtidigt som hon är en del av den tycker hon att hon är en del av 

det svenska samhället och kulturen. Hon ser sig själv som försvenskad turk. Mot slutet av intervjun 

framhåller hon att hon inte är så förtjust i de olika benämningar som exempelvis invandrare, andra 

genrations invandrare och så vidare, hon menar på att vi alla är människor och att vi i grund och 

botten har samma behov.  

     Wasim, som har sitt ursprung i Pakistan, förmedlar en sorts diskrepans som finns mellan hur han 

uppfattar sig själv och hur samhället uppfattar honom. Detta kan urskiljas i följande citat:   

 
När jag tänker efter vad jag känner mig som. Jag känner mig mer som svensk på grund av att jag är född i Sverige. Jag 
pratar svenska betydligt bättre än mitt eget hemspråk. Men det som gör att jag inte känner mig som svensk, riktigt, är 
för att jag blir inte behandlad i samhället som en svensk. Det är ofta jag får höra: ”Du är väl inte svensk Wasim?”, 
”Men vilken bra svenska du pratar men du är väl ändå inte svensk?”? Det är det som gör att jag inte riktigt känner mig 
som en svensk i samhället. (...) Det är svårt. Jag känner mig splittrad. 
 

Wasim kommer fram till under intervjun att, även om han talar mycket bättre svenska än sitt eget 

modersmål, så skulle han kategorisera sig som pakistanier. Han förklarar att han inte har samma 

hårfärg som en typisk svensk har, och att han har sina rötter i Pakistan. För att exemplifiera säger 

han att om det hade stått 30 pakistanier på ena sidan och 30 svenskar på den andra, skulle han ha 

gått först till den pakistanska gruppen och umgås med dem.  

     Adam, som har sina rötter i Polen, vet inte vad han ska svara till en början när han får frågan om 

sin tillhörighet. Sedan funderar han och kommer fram till att han rent tekniskt är polack, detta för att 

han har ett polskt pass. Annars känner han sig som svensk. Han berättar också att han skämdes för 
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sin utländska bakgrund när han var yngre. 

 
När jag var liten, och speciellt när jag var tvungen att gå på exempelvis hemspråk, då skämdes jag för det. Men ju äldre 
jag blev så blev det enbart ett plus i och med att jag kunde ett extra språk. Så den förändringen var rätt stor när jag väl 
fattade ”det är lugnt, du behöver inte riktigt skämmas för det”. Det var inte så att jag inte vågade säga att jag var från 
Polen utan det var mer att jag inte ville, exempelvis folk frågade mig: ”Kan du säga det här på polska?”. Jag ville inte 
göra det för att jag skämdes lite grand. Det har ju släppt nu. 
 

De två andra intervjupersonerna, Elvir och Selina, känner att de är mer på det klara med vad de 

känner sig som. Elvir känner sig mer som bosnisk. Han förklarar att han med åren fått ett starkare 

band till sin bosniska härkomst. 

 
Nu har man lärt sig mer bosniska och man har blivit mer vuxen. Man har insett, så fort du har tagit klivet över till 
vuxenvärlden, så har du insett att det finns hinder med att vara en invandrare i Sverige, eller en utlänning i Sverige. 
Med det har hjärtat för ditt hemland ökat mer och mer hela tiden. Så det har ändrats på det sättet, på ett positivt sätt för 
mitt hemland. 
 
Selina som har sitt ursprung i Bangladesh förklarar att hon känner sig mer som svensk. 
Jag är nog mer svensk till sättet att agera och vara. Det är svårt att sätta sig själv i en kategori. Jag ser mig inte som 
direkt jättesvensk men jag har ett svenskt pass. Då är jag väl svensk. Men den bengaliska sidan kommer inte direkt 
fram, jag har inte så mycket kontakt med Bangladesh. Så svensk är nog mera…mmm. 
 
Hon förklarar också att hennes inställning till hennes utländska påbrå hela tiden har växlat mellan 

positiv och negativ. Det kan man urskilja i följande citat:  

 
Först så kollade man mycket på inhemska filmer, från Bangladesh och Indien, när man hade föräldrar som höll en hårt. 
”Nu ska du förstå den bengaliska värderingen”. ”Du ska umgås med bengaler”, och så. Sen när man kom upp i 
tonåren så kanske man blev lite mer negativt ställd till sin bakgrund. Ju äldre man blir desto mer acceptans man får 
från föräldrarna, ”men ja visst du gör vad du vill med ditt liv”. Desto mera mjukare blir det, och just nu tycker jag att 
det är bra. 
 
Det som kan tolkas som något gemensamt för de intervjuade individerna, är att deras etniska 

identitet inte är någonting som har varit givet i samband med deras födsel. Flera av citaten antyder 

att det inte har varit enkelt för dem att bestämma vilken etnisk grupp de tillhör. Någonting annat 

som tycks vara gemensamt för dem är utvecklandet av en positiv syn på sin utländska bakgrund. Ju 

äldre de har blivit desto mer bekväma är de med sin etniska identitet. Det som dock skiljer sig 

mellan de intervjuade är hur de i slutändan uppfattar den etniska delen av Jaget, det vill säga vilken 

etnisk identitet de anser sig själva ha. Athina, Adam och Selina känner större tillhörighet till den 

svenska gruppen, medan Emily, Elvir och Wasim känner större tillhörighet till sina utländska 

härkomster.   

     I samtalet med intervjupersonerna togs det också upp vad de anser är positivt respektive negativt 

med deras utländska bakgrund. Det som de intervjuade ser som det mest positiva med utländsk 

bakgrund är språkkunskaperna. De anser att det är en stor fördel att kunna tala flera språk. Fyra av 
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de sex intervjuade nämner att de kan tillföra mycket i arbetslivet i och med sina utländska 

härkomster. Två av dem påpekar att de har bättre förståelse för personer med olika kulturer och 

religiösa bakgrunder och de anser att det inte finns någonting negativt med att ha en utländsk 

bakgrund. Tre av de intervjuade anser att det negativa med att ha en utländsk bakgrund är 

svårigheten att hitta ett arbete. Wasim, som har sitt ursprung i Pakistan, har själv upplevt denna 

svårighet. Emily, som har turkisk härkomst, och Elvir, som har bosninsk härkomst, talar utifrån 

släktingars, vänners och bekantas erfarenheter. Vidare anser Wasim och Elvir att det negativa med 

deras utländska bakgrund är att den hindrar dem från att komma in på krogen. Även Emily nämner 

detta som negativt då hon har personer i sin närmsta omgivning som upplevt samma hinder.      

     Slutligen finns det en sak som man kan se att de intervjuade har samma åsikter om och det är att 

deras utländska bakgrund har bidragit till att de lättare kan anpassa sig till andra människor. Emily 

säger så här om sig själv: Jag är väldigt... som en kameleont, jag anpassar mig väldigt mycket. 

Även Selina upplever sig själv som anpassbar. Hon upplever också att andra uppfattar henne som 

flexibel, vilket hon tror är ett resultat av att hon har en utländsk bakgrund. Denna flexibilitet är 

någonting som även Adam och Elvir nämner indirekt. Adam förklarar att han alltid har varit den 

person som har rört sig mellan olika grupper av människor. Han anser sig vara väl accepterad av 

svenskarna, vilket han tror beror på att han talar bra svenska. Dessutom upplever han sig själv vara 

väl accepterad av människor med utländsk bakgrund då också han själv har utländsk bakgrund. Han 

förklarar också att hans bakgrund även kan vara en bidragande faktor till att han känner en öppenhet 

inför nya val i jämförelse med en person som inte har anknytning till andra kulturer. Elvir, som har 

bosnisk bakgrund, förklarar också att han är den enda som brukar röra sig mellan de två uppdelade 

grupperna som finns i hans klass, utlänningar och etniska svenskar.  

     Det som man kan urskilja ur empirin är att de personer som angav sig själva som svenskar är 

också de personer som finner stora fördelar med sin utländska bakgrund. De personer som inte har 

definierat sig själva som svenskar är också de personer som upplevt sin utländska bakgrund som ett 

hinder i det svenska samhället.  

 

4.2 Jaget med andra 
Jaget med andra står för individens kontakt med andra individer.14 Det som presenteras först är de 

intervjuades kontakt med den närmsta omgivningen, det vill säga familj, släktingar och andra 

personer som varit närvarande vid deras tidiga barndom. Det är detta som innefattas av begreppet 
                                                 
14   Utifrån Berger och Luckmanns (1998) begrepp primär socialisation och sekundär socialisation har de två första 
underteman skapats. I sitt verk diskuterar Berger och Luckman hur det går till när en individ blir en medlem av 
samhället.  
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primära relationer. Sekundära relationer utgörs av den kontakten som de intervjuade fått när de 

lämnat hemmasfären, och kommit in i andra delar av samhället de lever i. Därefter kommer de 

intervjuades syn på det svenska samhället presenteras, men också deras syn på den svenska 

arbetsmarknaden.     

 

4.2.1 Primära relationer 
När man tittar på relationerna mellan intervjupersonerna och deras föräldrar och andra inom deras 

närmsta krets märks det att många föräldrar har fått arbeta för att bibehålla, samt överföra, sitt 

ursprung till barnen. Så här svarar Seline när hon får frågan om hur hennes familj (föräldrar) 

uppfattar hennes etniska identitet:  

 
Min mamma och pappa, de har alltid tyckt att jag är lite obstinat av mig. De har aldrig riktigt kunnat placera mig i den 
bengaliska kategorin. De fick kämpa ganska hårt med att försöka förklara och försöka att få oss att vilja bli bengaler. 
När man var tonåring gick man ju ganska rejält i uppror och ville inte vara med på fester och sådana här evenemang 
som hölls inom de här bengaliska kretsarna. Jag tror nog att de uppfattar mig mer som egen. Jag tror nog att de har 
insett genom åren att det inte går att förändra människor. Har man valt att bosätta sig inom Sverige, är det väl svårt att 
få barnen att lära sig en helt annan kultur, en helt annan värdering som inte finns i deras närhet. 
 

Man kan tolka det som att hennes föräldrar har svårigheter med att definiera hennes etniska 

identitet. Däremot uppfattas hon som svensk av sina släktingar. Fyra av de intervjuade har däremot 

inte upplevt någon större påtryckning från deras familj att endast känna tillhörighet till den etniska 

gruppen som föräldrarna tillhör. Athina, som har grekisk/kroatisk härkomst, säger att det bara är 

hennes far och hennes sambo som troligtvis skulle definiera henne som grekisk, annars tror hon att 

hennes mamma och resten av släkten ser henne som svensk. Hon upplever inte att hennes föräldrar 

har gjort några försök med att närma henne deras födelseland förutom att de velat att hon lär sig 

deras språk. Adams föräldrar har haft samma förväntningar på honom vad gäller det polska språket. 

Annars upplever han inte att de tvingat på honom deras nationalitet och han förklarar att de ser 

honom som en Viking.                          

     Emily berättar att både hennes föräldrar och hennes släktingar ser henne som en försvenskad 

turk. Hon förklarar att hennes föräldrar har velat att hon och hennes syskon tillvaratar den svenska 

kulturen också, och att de integreras i det svenska samhället. Hon nämner att hon känner familjer 

där unga inte får umgås med svenskar. 

     Wasims föräldrar har en liknande syn som de turkiska föräldrarna har på sin dotter. De ser sin 

son som en försvenskad pakistanare. De menar på att han i grund och botten är en pakistanare, 

eftersom det kroppsliga är pakistanskt. Han tror att de ser honom som moderniserad pakistanare, de 

ser inte honom som svensk och skulle inte uttala sig så om honom. Han tror att hans släktingar, som 
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bor i olika länder, ser honom som pakistanare precis som han ser på dem.  

      Elvirs föräldrar har dock varit lite tydligare med att påminna sin son om hans ursprung, precis 

som Selinas föräldrar. De föredrar att deras son talar bosniska med dem och att han helst gifter sig 

med en bosnisk kvinna någon gång i framtiden. Följande citat ger en indikation om att etnicitet inte 

är någonting naturgivet, utan att det är någonting som en person hela tiden måste arbeta med. 

 
De ser mig som bosnisk (...) De vill helst höra bosniska när jag pratar med dem för att jag själv ska lära mig. Farsan 
brukar säga: ”Du kan inte svenska, du kan inte bosniska, vad fan är du för något? Du måste veta vart du kommer 
ifrån”. ”Det är viktigt” säger han, ”Glöm aldrig bort vart du kommer ifrån” Det är viktigt, och det vet jag. (...) ”Du 
heter alltid Simic och du kommer att heta det, så länge du lever heter du Simic”. Han säger bara ”Kom ihåg det! Du 
heter inte Svensson i efternamn så lär dig i alla fall ett av språken ordentligt.” 
 
Dock brukar hans släktingar ibland kalla honom för svensken men han tar det som ett skämt och han 

tror att de i grund och botten ser honom som bosnisk. 

     Det som man kan tolka fram ur empirin är att föräldrarna till de intervjuade personerna i olika 

grad försöker att överföra den egna etniska tillhörigheten till sina barn. Vare sig barnen till de 

utrikesfödda i denna studie upplever en påtryckning från föräldrarna eller inte, kan man se att de 

påverkas av föräldrarnas syn. Detta är särskilt framträdande hos Elvir då han upplever sig själv som 

endast bosnisk. Man kan även göra den tolkningen att frånvaro av påtryckning från föräldrarna 

också har en inverkan på barnen. När föräldrarna inte pressar barnen till den egna etniska gruppen 

bidrar det till att barnen känner större tillhörighet till den svenska gruppen. Detta är tydligt hos 

Adam och Athina då de främst upplever sig själva som svenskar. Samma sak gäller Selina, när 

hennes föräldrar insåg att distansen till deras hemland är ett problem. Slutligen förstod de att deras 

dotter inte kan identifiera sig, i första hand, med någonting som känns så avlägset och främmande.    

      

4.2.2 Sekundära relationer 
Vad gäller intervjupersonernas umgängeskrets kan man säga att den är en ren mosaik. Alla förutom 

en av de intervjuade rör sig i mångkulturella kretsar. Det är bara Athina som främst umgås med 

personer som har samma ursprung. Tidigare har även hennes vänskapskrets varit blandad med 

avseende på etnicitet, men när hon tänker efter umgås hon idag nästan enbart med personer som har 

samma påbrå som hon, det vill säga greker och folk med ursprung i före detta Jugoslavien. 

     På frågan om du någon gång har känt dig som att du inte passar in någonstans, har många olika 

svar erhållits. Selina berättar att hon aldrig känt att hon inte passar in någonstans. Samtidigt säger 

hon under en annan del av intervjun att det har funnits tillfällen då hon önskade att hon hade blont 

hår och blåa ögon. Detta gjorde hon när hon precis började gå i skolan. Hennes föräldrar hade 

uppfostrat henne och hennes syskon enligt de bengaliska traditionerna och när hon fick frågor om 
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sitt ursprung från lärare, fritidspedagoger och andra barn, kände hon sig utstött.  

     Emily förklarar att hon upplever sig som en kameleont och att hon inte har några känslor av 

utanförskap idag. Athina och Adam ger ungefär samma svar när de får frågan om de har upplevt att 

de inte passar in någonstans. Båda förklarar att de aldrig känt så i Sverige, utan bara i sina föräldrars 

hemländer.  Athina säger så här: 

 
Men däremot i Jugoslavien och Grekland kan man känna, aha nu kommer jag hit och nu passar inte den här dialekten 
som jag pratar. Folk tittar snett. Och sen i Grekland hörs det direkt att jag är utlandsgrek. Och att jag är van vid ett 
annat system än vad de är vana vid. 
 
Hon tillägger att hon inte skulle kunna tänka sig att bo i vare sig Grekland eller Kroatien.    

     Adam berättar att han upplevt att andra har varit förvirrade över hans etnicitet. När han var i 

Polen som barn märkte han att folk hade lite svårigheter att placera honom då han till utseendet ser 

mer ut som en svensk. Även idag är folk förvånade över att han har utländsk bakgrund. För övrigt 

upplevs han som svensk av alla förutom när han är bland sina vänner. De upplever honom som både 

svensk och polack. Han är själv lättad över att han uppfattas som svensk av de flesta för att han inte 

vill känna sig utanför. Hittills har han inte upplevt att han varit särbehandlad, eller liknande.        

     För Elvir och Wasim kan man säga att det varit tvärtom. Det är just i Sverige som de upplevt en 

känsla av att inte höra till, detta när det varit i kontakt med etniska svenskar. Wasim berättar att han 

tydligt kommer ihåg en händelse som gjorde att han kände sig utanför. Det var när han firade 

midsommar med sin före detta svenska flickvän, och hennes familj. De ställde många frågor till 

honom som exempelvis Vad gör ni i Pakistan?, Firar ni midsommar?, Aha du äter inte fläskkött, 

varför äter du inte fläsk, du bor ju ändå här? då kände han sig utanför och lite påhoppad.  

     När frågan om det finns någon eller några specifika händelser där du blivit påmind om på grund 

av din utländska bakgrund, tas upp, svarar alla ja. Det är bara Athina som säger att hon aldrig blivit 

påmind om sin utländska härkomst. Hon tillägger också att hon aldrig upplevt att hon blivit 

diskriminerad eller liknande. Dock säger hon mot slutet av intervjun att hon vid ett tillfälle, när hon 

arbetade, råkade ut för en berusad kund som bad henne att fara till Afrika dit hon kom ifrån. Men 

hon tog inte åt sig det, och tycker att alla får tycka vad de vill.   

     De andra intervjupersonerna uttrycker tydligt att de blivit påminda om sin utländska härkomst. 

Selina berättar att det var mer påtagligt när hon var yngre och bodde i områden där det var mest 

etniska svenskar. Idag rör hon sig mer i mångkulturella kretsar vilket gör att hon inte får så mycket 

frågor om sin utländska bakgrund. 

     Wasim och Elvir upplever att de ofta blir påminda om sin utländska härkomst. Elvir, som har 

bosnisk härkomst, förklarar att han blir påmind om sin härkomst när han vill gå ut på krogen med 

sina vänner som också har utländskt ursprung. Wasim, som har sitt ursprung i Pakistan, blir inte 
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bara påmind om sitt ursprung när han vill ut på krogen, han svarar så här:  

 
...nästan dagligen. Eftersom jag jobbar med människor, får jag ofta höra. En vanlig kommentar som är: ”Wasim, du är 
väl inte svensk?” Då blir jag påmind hela tiden och så får jag säga: ”Nej mina föräldrar är från Pakistan men jag är 
född i Sverige”. Så det blir som, det är inget litet ord men det är ändå någonting som sker två, tre gånger i veckan att 
jag får höra det där: ”Du är väl inte svensk”. Och det är oftast, när jag pratar i telefon hör man, kan man tro att jag är 
svensk, jag prata ganska bra svenska och så där. Men sen när de träffar mig, folk har fått en chock. ”Men du pratar så 
bra svenska, har du svensk påbrå?” Då måste man säga: ”Mina föräldrar är från Pakistan”. Så det blir man lite 
påmind om, absolut.     
 

Även Emily upplever att hon ofta blir påmind om sin turkiska bakgrund. Det är ofta i samband 

mednnes arbete som detta har skett, precis som i fallet med Wasim. När hon arbetade på ett café på 

ett ålderdomshem, där det var främst etniska svenskar, var det en herre som reagerade över hur bra 

hon talade svenska. Han sade till henne Oj, ditt språk passar inte ditt utseende!. Detta gjorde att hon 

blev påmind om sin utländska bakgrund. En annan händelse som särskilt lämnade ett avtryck är när 

hon berättade för sin gamla chef att hon förlovat sig. Han sade följande till henne: Blev du bortgift? 

Hur många kameler köpte han dig för? Hon förklarar att den typen av kommentar är någonting som 

hon får höra dagligen. Hon tycker att det är svårt att avgöra om det endast är skämt, eller om det 

ligger någonting mer bakom det som sägs.  

     Adam har också råkat ut för situationer där han blivit påmind om sin polska bakgrund. Han är 

övertygad om att det som sägs är ingenting illa menat mot honom. Adam svarar så här:         

 
Alltså inte i någon form av diskriminering. Det har jag aldrig känt. Däremot så finns det så enkla och förutfattade 
meningar om polacker typ så här, det är polacken som stal cykeln. Så brukar jag alltid säga: ”Men det var ju jag som 
gjorde det igår”, bara för att påvisa att jag är polack, men det är ok att skämta om det för att jag bryr mig inte. Så på 
det sättet kan jag bli påmind att, ”Ja, jag är det” [sin polska härkomst]. 
 
Utifrån deras svar kan man tolka det som att det är i mötet med andra, som de intervjuade blir 

påminda om deras utländska bakgrund. I materialet urskiljs det en typ av strategi som de 

intervjuade använder sig av för att hantera att de negativa mötena med det omgivande samhället. 

Det är tydligt att intervjupersonerna söker sig till mångkulturella kretsar för att slippa bli utfrågade. 

Det fungerar som ett skydd för dem. Några av de intervjuade menar också att man inte ska gå till 

försvar när man får frågor om sitt ursprung, då detta kan bidra till en ökad distans mellan svensken 

och invandraren. 

     Någonting annat som kan tolkas som en strategi för att överkomma de obehagligheter som de 

intervjuade upplever att de ibland ställs inför, är att skämta om sitt ursprung och skratta åt 

oangenäma situationer. Det kunde man se i citatet med Adam, men även Athina har en liknande 

inställning. Hon svarar på följande sätt när hon får frågan om hon har några knep för att balansera 

sina olika tillhörigheter: 
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Bara vara tyst och skratta åt det. [skrattar] Gå hem och skratta efteråt. Det är väl en... när man är med svenskar så får 
man liksom, man anpassar sig där också. Sen när man åker till Grekland, får man anpassa sig där också, för att kunna 
smälta in lite. 
  

Sammanfattningsvis kan man säga att, när de intervjuade lämnar sina hem och börjar interagera 

med andra delar av samhället hamnar de i situationer som påminner dem om att de inte är etniska 

svenskar. För några kan det handla om att inte få tillträde till utelivet. För andra kan det handla om 

att ständigt bli utfrågad om vilket land man kommer ifrån. Vissa kan till och med få frågor som 

skulle kunna klassificeras som diskriminerande. Ändå så känner de att sig hemma i Sverige. Många 

av intervjupersonerna är lättnade över att det i Sverige finns människor från världens alla hörn. De 

föredrar att umgås med individer med olika etniska bakgrunder. Man kan säga att de söker sig till 

mångkulturella kretsar för att slippa bli utfrågade om sitt ursprung. Detta kan vara en form av 

strategi. Några av de intervjuade har till och med utvecklat en strategi som innebär att man skämtar 

bort händelser som kan vara otrevliga. Under avsnittet Språkets betydelse, som finns längre ned i 

texten, kan man se hur språket kan användas som ett verktyg för att anpassa sig till olika grupper.    

 

4.2.3 Jagets syn på Sverige och svenskarna 
Som redan nämnt kom föräldrarna till fem av de intervjuade personerna på 1960- och 1970-talet då 

det fanns ett stort behov av arbetskraft. Samtliga intervjupersoners föräldrar lockades till Sverige för 

att de tyckte att det fanns så många möjligheter och att man kunde få ett bra liv så de stannade kvar. 

Den positiva synen på Sverige verkar ha överförts till barnen. Samtliga intervjupersoner uttrycker 

tydligt att de känner kärlek för landet Sverige. De sätter ett stort värde på hur saker och ting 

fungerar i Sverige. I jämförelse med deras föräldrars hemländer så tycker de att Sveriges system är 

mycket bättre. Enligt dem finns det bra lagar och regler och man vet vem man ska vända sig till om 

man exempelvis behöver utföra ett visst ärende. Dessutom uppskattar de starkt det faktum att 

Sverige är en välfärdsstat som tar hand om människor som har det svårt, vilket enligt dem gör att de 

flesta som bor här har alla förutsättningar till att få ett bra liv. Elvir påpekar att man till och med får 

pengar till att studera, vilket inte många andra stater praktiserar. Elvir och Wasim skulle inte kunna 

tänka sig att bo i något annat land än Sverige. De påpekar att de har växt upp här, de har alla sina 

barndomsvänner här och att de känner trygghet. Athina gör en jämförelse mellan Sverige och de 

övriga nordiska länderna. Hon tycker att Sverige är mer liberalt än exempelvis Danmark där man 

måste göra ett test i danska för att erhålla danskt medborgarskap, eller mer öppet än Finland där 

man tar in färre flyktingar än vad man gör i Sverige. 

     Det som de dock gillar mindre med Sverige, är hur boendet ser ut, de gillar inte att man placerar 

flyktingar i redan invandrartäta områden. Så här säger Selina: 
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Vissa samhällen som här, så placerar man ibland flyktingar och invandrare långt, långt borta för att det är, ”Ja men 
där kanske de passar in, där borta någonstans”, istället för att se liksom ”Kommer de att förstå bättre språket om vi 
placerar dem där?” [med svenskar] 
 
Vidare tycker de flesta att det är bra med integration, men att det ska ske från båda hållen. Så här 

säger Emily: 

 
Många säger så här: ”Invandrare måste integreras”. Jag tycker att det är jätte fel, vadå invandrare ska integrera sig? 
Det är från bägge sidorna liksom, det är inte bara invandrare. Det är jätte många som försöker, det är bara att se hur 
boendet ser ut idag, segregationen. Jag menar det är jätte många som flyttar till svenska områden, men vad gör 
svenskarna, de flyttar därifrån. Förstår du vad jag menar? Man ska mötas halvvägs.  
 
Vad gäller åsikter om det svenska folket är åsikterna lite mer mångfasetterade. Dock hade 

majoriteten av intervjupersonerna både någonting negativt och någonting positivt att säga. Genom 

att titta på intervjuerna som en helhet kan man se att intervjupersonerna upplever att svenskarna 

försöker få en förbättring mellan utlänningar och etniska svenskar. Två av intervjupersonerna säger 

uttryckligen att de tror att de skulle vara värre att bo i något annat land, och att svenskarna är mer 

liberala. Det som de nämner som negativt är de fördomar som de möter i samband med deras 

utseende eller deras namn. Ett exempel på ett sådant synsätt ges av Selina:   
Det jag inte vill associeras med, det tycker jag är, det ser jag som en fördom. Det är när man pratar svenska helt felfritt, 
när man beter sig svenskt så tror folk ibland att man är adopterad. Där vill man ju göra en riktig särskillnad. Jag är 
inte adopterad, jag har bengaliska föräldrar. Så att man förstår skillnaden, att man är assimilerad i Sverige, har ett 
svenskt sätt, betyder inte direkt att man är adopterad. Ibland får folk för sig att man är adopterad på de premisserna, 
för att man inte beter sig så som de kanske tror den sociala koden i det landet är.  
 
En annan sak som tre av informanterna tog upp och som därför är viktigt att nämna är den 

diskriminering som förekommer på vissa krogar med anledning av etnisk bakgrund. Emilys bröder 

och kusiner har råkat ut för direkt diskriminering på krogen och två av de andra intervjuade har 

själva varit med om detta. Wasim, som har pakistansk härkomst, berättar hur han och hans kompis 

inte blev insläppta av dörrvakterna för att de inte hade medlemskort. När de upptäckte att ingen 

annan visade upp något kort och att det bara var svenskar som blev insläppta, blev de övertygade 

om att de blev nekade på grund av deras bakgrund. Wasim berättar att det inte var första gången 

som han fick erfara diskriminering på krogen, utan han har ett flertal gånger blivit ombedd att 

hämta sina kompisar när de inte blivit insläppta.   

     Ändå kan man utläsa en positiv framtidstro ur materialet. Intervjupersonerna upplever Sverige 

som ett mångkulturellt land numera, vilket de tycker bidrar till att göra deras liv lättare och att de 

inte känner sig lika mycket utanför. De anser att relationerna mellan svenskar och invandrare 

kommer att bli bättre. Två av de intervjuade säger så här: 

 
Ju mer utlänningar som kommer hit och assimilerar sig i Sverige, i Stockholm så känns det mer som om man passar in 
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bättre på något vis. 
 
Det så mycket invandrare i Sverige och jag tror att det är på väg åt rätt håll det här med att separera invandrare från 
svenskar. Det finns bara mer och mer invandrare och det finns bara mer och mer invandrare som blir framgångsrika. 
Det finns de här svenskarna som bara blivit uppväxta med svenskar, som aldrig har lärt känna en invandrare och när 
det blir framgångsrika invandrare så hjälper det oss. 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att Sverige uppfattas som ett bra land vars system fungerar 

mycket bättre än i många andra länder och särskilt de länder som de intervjuades föräldrar kommer 

ifrån. Det som många av intervjupersonerna ser som mindre bra är relationerna mellan etniska 

svenskar och personer med utländsk härkomst. Dock tycker de att det kan komma att se bättre ut i 

framtiden eftersom Sverige inte längre är ett homogent land. 

 

4.2.4 Jagets syn på den svenska arbetsmarknaden 
När frågan om den utländska bakgrunden försvårar för intervjupersonernas chanser att få ett arbete 

ställs svarar alla, förutom en, att de inte upplever att deras utländska bakgrund har varit ett hinder. 

Däremot känner två av de intervjuade flera personer i deras närmsta omgivning som haft problem 

med att få en anställning eller en praktikplats. Samtliga av de intervjuade anser att mycket har att 

göra med hur man är som person och hur mycket man själv vill, hälften av de intervjuade lägger 

tonvikten vid detta och menar på att i princip inget annat spelar roll förutom ens personlighet. Så här 

säger Athina: 

 
Alltså allting har med personen... Jag vet en annan väninna till mig, som är väldigt negativt inställd. Jag kommer aldrig 
att hitta ett jobb, och mitt språk och sättet jag talar, och mitt namn. Men det har liksom ingenting med det att göra. 
    
Hon är övertygad om att den egna inställningen spelar den största rollen. Hon hänvisar till sin pappa 

som inte talar särskild bra svenska. Athina förklarar att det ändå har gått bra för honom och han har 

även lyckats starta egna företag i Sverige. Hon tror att hans inställning och det faktum att han har 

velat vara en del av det svenska samhället, har gjort att han inte har haft några större hinder. 

     Någonting annat som framkommer i empirin är att arbetet verkar bryta barriärer mellan etniska 

svenskar och personer med utländsk bakgrund. Wasim berättar att han har blivit mindre fördomsfull 

när han kommit ut i arbetslivet:  

 
Har man träffat en del svenskar som inte växt upp med invandrare, utan ute på Lidingö eller Danderyd, då känns det 
som att man måste bevisa att man är normal, eller inte normal människa: att man inte har det här ryktet som vissa 
invandrare har, att vi är bråkiga eller stöddiga eller att vi tjafsar med folk. Så brukade jag tycka om svenskar när jag 
var yngre, att de alltid dricker, att de alltid är högljudda. Det har jag släppt på nu, när man har kommit ut mer i 
jobbsamhället. Det är det som har fått mig att tänka annorlunda också.  
 
Wasim berättar också att hans kollega ändrade sin åsikt om invandrare när han mötte honom. Hans 
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kollega insåg att man inte kan generalisera människor, då han upptäckte att alla inte är likadana. En 

av de intervjuade kvinnorna upplever också att det leder till positiva effekter när utrikesfödda 

kommer ut på den svenska arbetsmarknaden. Hon berättar att hennes mamma inte kan så mycket 

svenska och att hon fram till idag mestadels varit hemmafru. Idag arbetar hennes mamma och hon 

anser att det bara har varit positivt, hon har lärt sig språket mer och hon känner sig glad för att 

någon behöver henne utanför hemmet. Samma kvinna upplever också att hennes föräldrar är mycket 

mer öppna för den svenska kulturen idag.  

     En sak som framkommer i empirin är språkets betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Detta 

beskrivs främst under rubriken Språkets betydelse, men är även värt att framhålla här. Enligt de 

intervjuade fyller språket en viktig funktion vid sökandet av arbete på den svenska 

arbetsmarknaden. Fem av intervjupersoner har påpekat detta. De menar på att, när en arbetsgivare 

får höra att en person talar bra svenska, finns det en större chans att den får en anställning.            

     Någonting annat som enligt de intervjuade har betydelse är sociala nätverk, det vill säga 

människors sociala relationer i ett samhälle. Tre av intervjupersonerna tar upp själva hur viktigt de 

tror det är med kontakter om man vill få ett arbete. Två av de manliga intervjupersonerna förklarar 

att det alltid har löst sig för dem vad gäller arbete just för att de fått hjälp av människor de känner. 

Så här säger Elvir: 

 
 
Jag har inte upplevt några större problem, visst har jag haft de rätta kontakterna så jag har alltid kunnat slinga mig in i 
allting. Hade jag inte haft kontakter, då vet jag att det hade varit tuffare. Det kan jag ha en garanti på, hade jag inte 
haft kontakter så hade det blivit tuffare. 
 

Han framhåller också att kontakter med individer med samma ursprung, är de kontakter som särskilt 

varit användbara för honom. Hans nuvarande praktikplats fick han just på grund av att chefen på 

den avdelningen han praktiserar på, var bosnisk. Wasim har samma uppfattning, han säger följande: 

 
Det känns som att kontakter är jätte, är nästan A och O för att få jobb i dagsläget, på något sätt. Det är jättemånga som 
har pluggat vidare men de har ändå svårt att få jobb. 
 
Selina förklarar att hon själv inte har haft några problem med att hitta ett arbete. När hon blev klar 

med sina studier och började söka arbeten fanns ett stort behov av individer med hennes utbildning 

på den svenska arbetsmarknaden. Dock tror hon att motsättningarna kan vara större för individer 

med utländsk bakgrund, när efterfrågan på arbete är större än utbudet av arbetsplatser. Det kanske är 

därför som flera av de intervjuade har särskilda strategier när de ska söka arbete. Många av dem ser 

till att gå till arbetsgivaren personligen eller ringa, innan de skickar sin ansökan. Det är enligt dem 
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viktigt att en arbetsgivare får höra att man talar bra svenska.15  

     Vidare anser intervjupersonerna, framförallt kvinnorna, att man ska ha en positiv inställning och 

inte fundera alldeles för mycket kring saker och ting. Selina berättar att hon är den mörkhyade på 

hennes avdelning och hon var också den enda mörkhyade när hon gick en utbildning för att bli 

tränare. Men hon undviker att ställa för många frågor kring varför de är så, hon tror att det endast 

skulle vara negativt för henne själv. På frågan om hon upplever att hon blivit annorlunda behandlad 

på grund av hennes utländska härkomst, ger hon följande svar:    

 
I och med att jag pratar svenska flytande och i och med att jag bott i Sverige så pass länge, så är det kanske. Det är 
som att ha smärta genom flera år, och efter ett tag slutar man att titta på sådant. Man slutar att känna smärta för att 
den finns där hela tiden. Det är väl ungefär samma sak med bakgrunden, man tänker väl lite grand. I och med att man 
hela tiden levt med det, så märker man inte någon större skillnad. 
 

Intervjupersonen beskriver det som att hon blivit bedövad från alla obehagliga situationer som kan 

uppstå i och med hennes utländska bakgrund. Denna bedövning verkar fungera som ett skyddshölje 

vars syfte är att upprätthålla ens egen identitet som likvärdig alla andras.  

     Sammanfattningsvis kan man säga att alla förutom en av de intervjuade anser att de inte har 

några problem med att hitta ett arbete på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt verkar det finnas 

en medvetenhet hos de intervjuade, att personer med utländsk bakgrund kan ha lite svårare att hitta 

arbete. Det kanske är därför som många av dem har särskilda strategier för att etablera sig på den 

svenska arbetsmarknaden. En sådan strategi kan vara att man ser till att ta kontakt med en 

arbetsgivare istället för att endast skicka iväg en ansökan. Detta så att arbetsgivaren kan försäkra sig 

om att den sökande kan tala bra svenska. En annan strategi verkar vara att man inte ska vara öppen 

och svara på frågor kring den egna bakgrunden. Slutligen är det viktigt att nämna att även kontakter 

har betydelse. Många av de intervjuade har använt sig av sina sociala nätverk när de själva inte 

kunde finna något arbete. De anser att deras kontakter har varit till stor hjälp då de upplever att det 

inte är så lätt att finna arbete på dagens arbetsmarknad.  

 

4.3 Språkets betydelse 
De intervjuade sätter ett stort värde på det faktum att de kan ett till språk i och med deras utländska 

bakgrund. Athina framhåller att det till och med kan kännas överlägset att kunna åka, i hennes fall 

till hennes hus i Grekland och inte på någon charterresa, och kunna kommunicera på grekiska. 

     En annan viktig aspekt som var framträdande i empirin är vikten av det svenska språket för att 

kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Detta är någonting som nästan samtliga av 

                                                 
15 Se under temat Språkets betydelse, citatet med Nadir. 
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intervjupersonerna nämner. De själva anser sig tala flytande svenska och påpekar att det är 

någonting som har underlättat för dem i många situationer, men framför allt när de har sökt arbete.  

De nämner dock, att det såg annorlunda ut på 1960- och 1970-talet när deras föräldrar bosatte sig i 

Sverige. På den tiden verkar det som att språket inte hade någon stor betydelse om man skulle få 

arbete eller inte. Så här svarar Athina när hon får frågan om hon och hennes föräldrar haft problem 

med att hitta ett arbete: 

 
Ingen av dem har haft svårt att jobba. På den tiden när de kom, så fanns det jättemycket jobb. Man kunde jobba dygnet 
runt om man ville. Däremot har jag sett att min pappa, min pappa kom från en liten by med absolut ingen utbildning, 
han har ju haft svårare kanske. Inte att anpassa sig, utan att lära sig språket. Det har ju inte hindrat honom, han har ju 
gjort det mesta i Sverige. Men då, på den tiden spelade det ingen roll vare sig du kunde svenska eller inte. De behövde 
ju bara folk som jobbade. Eftersom folk jobbade så fanns det inte heller någon tid att lära sig språket. 
 

De intervjuade upplever dock att det idag inte är lika enkelt att få ett arbete. Framför allt tror de att 

arbetsgivare sätter ett stort värde på individer som talar bra svenska. Emily tror att det har varit 

lättare för henne än många andra att få ett arbete i och med att hon talar flytande svenska. Just nu 

arbetar hon inom servicebranschen och upplever att hennes kunskap i det turkiska språket kommer 

henne väl till hands då det kommer många turister till butiken där hon är anställd.   

     Wasim som hade det kämpigt ett tag med att hitta ett arbete, förklarar hur viktigt det var för 

honom att få tala med arbetsgivaren och inte bara skicka in en arbetsansökan. 
När jag skickade CV då gick det sisådär. Ibland fick man svar och ibland fick man inte svar. Men så fort jag ringde, så 
de hörde hur jag pratade, så fick jag komma på intervju på direkten. Jag brukade ringa ibland och säga: ”Hej jag heter 
Wasim och tänker skicka mitt CV till er”. Då brukade jag få komma, för då känns det som att de får en säkerhet. Det 
finns folk som är födda i Sverige och inte pratar ren svenska. Så fort jag fick prata släppte det mesta, då fick jag komma 
på intervju. Då kändes det lite som att ok, jag är med i matchen liksom, som alla andra.  
 
Samtidigt som det svenska språket verkar föra en närmare det svenska samhället och det svenska 

folket så fyller det andra språket en viktig funktion i upprätthållande av kontakterna med folk från 

föräldrarnas födelseland. Man hittar en gemensam nämnare och kan skämta på det språket, vilket 

bidrar till en mer avslappnad atmosfär bland de personer som har samma etniska bakgrund.  

     Vidare har intervjupersonerna tagit upp att brytning kan vara positivt eller negativt beroende på 

vilket språk man bryter på. Emily, som är en blivande lärare, förklarar att individer med engelsk 

eller fransk brytning kan till och med vinna på att behålla sin brytning då det ses som en hög status. 

Men bryter man på arabiska, exempelvis, är det inte lika attraktivt. Då betraktas den personen som 

underlägsen. Elvir berättar att han tror att de som bryter och framför allt de som bryter avsiktligt har 

sämre relationer till svenskar. Han är övertygad om att det svenskar gillar minst är när folk bryter.      

     Någonting som man kan urskilja i materialet är att majoriteten av de manliga intervjupersonerna 

använder språket för att anpassa sig till olika grupper. När de är med utlänningar eller personer med 

utländskt påbrå så bryter de, men när de umgås med svenskar då anstränger de sig för att tala ren 

 28



svenska. Detta är också någonting som Athina, en av de kvinnliga intervjupersonerna, nämner. När 

hon var yngre bröt hon på svenska när hon talade med sin grekiska pappa, men så fort hon klev 

utanför dörren talade hon ren svenska. 

     För att sammanfatta kan man säga att intervjupersonerna upplever att språket fyller en viktig 

funktion i kontakten med det övriga samhället. Språket kan antingen ses som en faktor som bidrar 

till en närmare och bättre kontakt med svenskarna och det svenska samhället. Talar man 

föräldrarnas språk så att man kan göra sig förstådd, är det också någonting som bidrar till en bra 

kontakt med individer med samma ursprung. Eller så kan språket skapa en barriär mellan en etnisk 

svensk och en person med utländsk bakgrund, när det inte hanteras på rätt sätt, det vill säga när man 

bryter på något språk som betraktas underlägset det svenska språket. 

 

4.4 Namnets betydelse  
Alla förutom en av intervjupersonerna började tala om sina namn innan den frågan kom upp.  Elvir 

säger följande när han får frågan om han känner sig som svensk eller som bosnisk: 

 
Jag känner mig mer som bosnisk, faktiskt. Jag har ett bosniskt efternamn och det kommer nog aldrig att ändras, så det 
är ju det de ser på mitt papper. Det är inte Svensson utan Simic. 
 

Någonting annat som kommit fram i intervjuerna är att ens namn kan komma i vägen vid sökandet 

av arbete. Wasim har själv upplevt att hans namn har hindrat honom från att få en anställning vid 

flera tillfällen. Det kan man se i följande citat: 

 
Jag känner verkligen att när det står Wasim Riaz på min jobbansökan, utan att de har hört mig prata eller utan att ha 
sett hur jag är, bemött mig, så har det känts som att man har sållats bort när det gäller jobbintervjuer. (...) Jag har 
många kompisar som har haft svårt att söka jobb och har jättebra utbildningar. Jag har till och med vänner som har 
bytt namn bara för att de inte får något jobb.   
 
Adam, som har polsk härkomst, förklarar att hans efternamn kan bidra till förvirring hos den som 

läser upp, exempelvis en namnlista. Han har märkt att folk reagerar lite grand. Men så fort han får 

möjligheten att tala försvinner förvirringen eftersom han talar så bra svenska. Han berättar också att 

i och med att han i sina tidigare arbeten hade mycket kontakter med olika kunder, och att hans namn 

ibland kunde komma väl till hands då det ledde till konversation. Flera av de kunderna som han 

hade kontakt med kunde ställa frågor kring hans namn, exempelvis var namnet kom ifrån. Även om 

denna konversation var ytlig bidrog den till en närmare kontakt med kunderna, vilket var bra för 

arbetets skull.    

     Två av de kvinnliga intervjupersonerna har upplevt sitt namn som en börda. Detta främst när de 

var yngre, eftersom det ledde till utfrågning. Selina, som har sitt ursprung i Bangladesh, kände sig 
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väldigt obekväm när hon var liten och fick frågor från fritidspedagoger och lärare om sitt namn och 

sin bakgrund. Då kände hon sig utanför och önskade att hon var etnisk svensk.  Det är bara Athina 

som upplever att hennes namn aldrig varit något problem eller något som har lett till negativa 

känslor. Emily å andra sidan har till och med försökt att förneka sitt andra namn: 

 
När jag gick i årskurs 4, 5, då var majoriteten i klassen svenskar. Då kände jag lite ”Fan!”.  Jag skämdes lite över mitt 
påbrå faktiskt. Jag heter ju Emily Songül, så när de hade närvarolista och läste upp Emily Songül, då blev jag 
förbannad, ”Men jag heter inte Songül”. Jag försökte förneka det, ”Jag heter Emily”, för det klingade lite mer svenskt.  
 

Namnet verkar en tydlig källa till att väcka känslor hos intervjupersonerna. Känslorna varierar 

mellan stolthet och skam. Dock framkommer det tydligt i empirin att, i majoriteten av fallen kan 

talan om namnet väcka negativa känslor. Antingen att man upplever sig utanför eller att det är ett 

hinder för att få ett jobb. Namnet fyller också en funktion i skapandet av en persons identitet. 

Namnet talar om vem man är och var man kommer ifrån.    

 

5. DISKUSSION 
Med hjälp av empirin, den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning kommer nu studiens 

syfte och de ställda frågeställningarna besvaras. Den första delen av detta avsnitt kommer att 

behandla frågan om hur de intervjuade upplever sin etniska identitet.  I avsnittet jaget med andra 

ges ett svar på frågan På vilket sätt har interaktionen med omgivningen bidragit till skapande av de 

utrikesfödda barnens etniska identitet? Och det sista avsnittet kommer att fokusera kring hur de 

intervjuade upplever kontakten med det omgivande samhället. Frågan huruvida de intervjuade 

upplever att deras självupplevda/och eller av omgivningen tillskrivna etniska identitet utgör en 

börda eller en tillgång i det svenska samhället kommer att besvaras, där sökandet efter arbete på den 

svenska arbetsmarknaden kommer att tas som ett exempel.  

 

5.1 Jaget 
Att dra en slutsats om hur de intervjuade upplever sin identitet är inte enkelt. Detta främst för att de 

själva många gånger inte vet hur det ska definiera sig själva. Det föreligger någon sorts ambivalens 

kring deras etniska identitet. Härmed kan man säga, med stöd i Parks, Stonequists, Stiers och 

Borgströms och Goldstein-Kaygas studier, att de intervjuade personerna befinner sig i en speciell 

situation. Är de svenskar eller är de pakistanier, eller vad det nu är för etnisk tillhörighet som de 

ärvt från deras föräldrar? Vad än för svar de slutligen gav kan man urskilja vissa tankesätt, vissa 

egenskaper och erfarenheter som de har gemensamt. Det första är att de i yngre ålder upplevde 
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förvirring, frustration och även skam då de försökte hantera de olika kulturella systemen som de är 

en del av. Detta kan man säga överensstämmer med Stier (1998), men också Borgström och 

Goldstein-Kyagas (2006) studier. De med utländsk härkomst i denna studie har alltså haft ännu en 

fråga att försöka finna svar på, förutom de många frågorna som ungdomar i allmänhet brottas med.  

     En annan likhet mellan studierna handlar om inställningen som dessa personer har till sitt 

utländska påbrå. Många av de intervjuade påpekar att de med åren har utvecklat en positiv 

inställning till sin utländska härkomst. Detta är någonting som Stier, men också Borgström och 

Goldstein-Kyaga upptäckt i sina studier, det vill säga att de upplevda problem som uppkommer när 

en individ försöker att hantera skilda sociala och kulturella kontexter, så småningom avtar. 

Ungdomarna hittar sätt att hantera det faktum att de har flera tillhörigheter med avseendet på 

etnicitet. Dock finns det ändå skillnader mellan resultatet i denna studie och studien gjord av 

Borgström och Goldstein-Kyaga. Resultatet i deras studie pekar på att ungdomarna upplever sig 

själva som världsmedborgare och att de inte identifierar sig själva med någon särskild etnisk grupp i 

första hand. I denna studie kan man inte dra samma slutsats utifrån den empirin som finns 

tillgänglig. Det är endast kvinnan med ursprung i Grekland och Kroatien som upplever att hon är 

allt, både svensk, grek och kroat. Samtidigt förklarar hon att hon alltid skriver svensk när hon fyller 

i olika blanketter och att Sverige är det land som känns mest som hemma för henne. Alltså även om 

de intervjuades identitet är inkluderande, kan man se att de först och främst finner sig tillhöra en av 

grupperna. Den turkiska kvinnans upplevelse av sin etniska identitet kan användas för att belysa 

detta. Hon förklarar att hon känner sig lite splittrad när det kommer till hennes etniska identitet. 

Hon upplever att hon är svensk, eller turk, beroende på var hon befinner sig. Slutligen säger hon att 

hon är turk i och med att hon bor i Sverige. Samtidigt säger hon att hon är en försvenskad turk 

eftersom hon har blivit uppfostrad till att tillvaratar den svenska kulturen samtidigt som den 

turkiska. Detta visar på att hon känner tillhörighet i första hand till den turkiska gruppen. Därmed 

kan man säga att rotlösheten, som beskrivs i främst Borgströms och Goldstein-Kyagas studie, är 

inte framträdande i denna studie på samma sätt. Visst har många av de intervjuade visat tecken på 

att de känt sig splittrade kring vilken etnisk grupp de tillhör. Dock har de intervjuade inte gett en 

bild av sig själva som världsmedborgare, de har känt en tillhörighet till först och främst en etnisk 

grupp. Det är viktigt att understryka att i minst ett fall har den etniska identiteten, som tillskrivits av 

omgivningen, varit en bidragande faktor till att vissa av individerna idag känner en större 

tillhörighet till föräldrarnas etniska grupp. Åtminstone en av de intervjuade har betraktat sig själv 

som svensk, men samtidigt upplevt ett hinder från det svenska samhället att känna så. 

     Någonting annat som är viktigt att framhålla att ett flertal av de intervjuade anser att det finns 

positiva aspekter med att ha en utländsk bakgrund. De tror att de kan tillföra mycket i arbetslivet 
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eftersom de kan se på saker och ting ur flera olika perspektiv. Därtill ser de det som positivt att de 

kan ett till språk. Många av dem upplever att de har någon sorts öppenhet mot det som är 

annorlunda. Detta är någonting som Borgström och Goldstein-Kyaga men också Stier funnit i sina 

studier. Exempelvis visar Borgström och Goldstein-Kyagas studie att ungdomar som lever med 

influenser från fler kulturer än en har en förmåga att anpassa sig till andra och att gå in och ur olika 

roller utan några större problem. Om de befinner sig bland en grupp människor där det är mest 

svenskar så kanske de tonar ned allt som kan påminna om den utländska bakgrunden.16 Det är just 

detta som det interaktionistiska synsättet betonar, det vill säga hur en person utvecklas påverkas av 

interaktionen med andra människor. Någonting som Goffman (1974) framhåller är att människan 

skiftar beroende på vilken scen hon/han står på. Publiken som en individ har framför sig avgör 

vilken roll som är nödvändig att spela. Som redan nämnt i resultatet brukade Athina tala på flytande 

svenska när hon befann sig bland svenskar. I samma sekund som hon steg innanför dörren till 

hennes hus började hon att tala som hennes pappa, det vill säga med en brytning. Hon blev klart och 

tydligt påverkad av sin pappa, trots att hon kunde tala ren svenska anpassade hon sig eftersom hon 

befann sig på en scen som krävde det.         

     Utifrån denna studie, kan man också se att den utländska bakgrunden inte medför endast positiva 

effekter för personerna i frågan. En av de intervjuade uttrycker tydligt att han upplevt problem med 

att få arbete på grund av sin utländska bakgrund. Två av de andra intervjuade berättar att de känner 

personer som nekats arbete på grund av deras utländska härkomst. Det som är viktigt att 

understryka är att individerna själva inte upplever ett problem med att ha en utländsk bakgrund, 

som redan nämnt känner de sig berikade på många olika sätt. Stiers (1998) studie visar också att 

individer med utländsk bakgrund inte nödvändigtvis upplever några allvarliga identitetskriser och 

inte heller känslor av alienation mot de kulturer som de lever med. Det som dock skapar bekymmer 

för dem är exempelvis när potentiella arbetsgivare inte vill anställa dem på grund av att de har en 

utländsk bakgrund. Att vara exkluderad från en viktig del av samhället och ha ens etniska identitet 

ifrågasatt bidrar till att försvåra individens identitetsformation    

     Studien visar att intervjupersonernas inställning till sina etniska identiteter har varierat. I 

resultatet kan man läsa citat som indikerar att många av de intervjuade inte gärna ville kännas vid 

sin utländska härkomst, men att de idag ser det positivt att de har en utländsk härkomst. För att dra 

någon sorts slutsats om hur de intervjuade upplever sin etniska identitet kan man säga att ungefär 

hälften av de intervjuade i första hand ser sig som svenskar. Det vore inte helt felaktigt att hävda att 

åtminstone en av de andra intervjupersonerna skulle kunna referera till sig själv som svensk om 

                                                 
16 Enligt Elvir kan vissa individer spela på sin utländska härkomst och anstränga sig för att bryta på svenska bara för 

att trotsa. 
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omständigheterna var annorlunda. Detta kommer att belysas vidare i avsnittet nedan.  

5.2 Jaget med andra     
Det som man kan utläsa från empirin är att omgivningen har en stor påverkan på hur en individ ser 

på sig själv och hur dennes identitet utvecklas. Till en början spelar föräldrarna en stor roll hur man 

ser på sig själv och vilka kunskaper man innehar. Ett exempel på detta är Selina som har en 

bengalisk härkomst. Eftersom hennes föräldrar uppfostrade henne på bengaliskt vis och lärde henne 

bengaliska värderingar, normer, seder och det bengaliska språket, så var det också utifrån detta 

perspektiv som hon såg på världen. När hon senare började skolan upptäckte hon att världen utanför 

hennes hem såg lite annorlunda ut. Till en början kände hon sig utstött men så småningom tog hon 

in mer och mer av de värderingar och normer som fanns utanför hennes hem. Hon förklarar att 

hennes föräldrar fick anstränga sig väldigt mycket för att hon skulle bibehålla de bengaliska 

värderingarna och hon fick protestera för att slippa leva efter den bengaliska traditionen. Då hon har 

så lite kontakt med Bangladesh, faller det sig naturligt för henne att hon är mer svensk till sättet. 

     För att förklara vad som har bidragit till att den unga kvinnan ser sig mer som svensk än 

bengalisk kan man använda sig av Berger och Luckmann (1998). De anser att en människas 

identitet växer fram ur det dialektiska förhållandet mellan individ och samhälle. Genom 

socialisation får en individ lära sig hur samhället fungerar. Till en början ansvarar föräldrarna och 

den närmsta omgivningen för den verklighetsuppfattningen som överförs till individen. Detta kallas 

primär socialisation. I ovannämnda exemplet kan man tydligt se hur den unga kvinnan hade en 

verklighetsuppfattning som var starkt präglad av verklighetsuppfattningen som hennes föräldrar 

hade. Hon fick lära sig att titta på omvärlden genom deras ögon. Senare när hon gjorde entré i nya 

sektorer av samhället, exempelvis skolan, gjorde hon den upptäckten att det finns andra 

föreställningar inom samhället än de som hon har fått lära sig hemma. I och med att hon bekantades 

med nya sektorer av samhället började hon att internalisera delar av deras verklighet. Eftersom det i 

hennes fall existerade en asymmetri mellan primär och sekundär socialisation, var hennes identitet 

inte given. Utifrån intervjun kan man se att hon inte haft del lätta alla gånger och att hon till och 

med gjorde uppror mot hennes föräldrar för att bryta sig loss från de värderingar som de försökte att 

överföra till henne. Trots det att hon varit med om situationer där hennes tillhörighet till 

majoritetsbefolkningen varit ifrågasatt, finner hon ändå sig mest bekväm med att kategorisera sig 

själv som svensk. Berger och Luckmann skulle förklara detta med att identitetsskapandet påverkas 

av individens samspel med omgivningen. 

     Hur skulle teoretikern Barth (1994) förklara att merparten av de intervjuade kategoriserar sig 

själva som svenskar i första hand? Vad är det som har bidragit till att de har den synen om sig själva 
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som de har? Barth är den som kommit fram till, utifrån de undersökningar som han gjort, att det är i 

kontakt med andra som etnicitet skapas. Etnisk identitet är enligt honom någonting som uttrycks 

genom kontrasterna vi och dem. Med hjälp av hans teori kan man förstå varför några av 

intervjupersonerna förklarar att när de befinner sig i exempelvis Turkiet, att de känner sig mer som 

svenskar. Eller tvärtom, att de känner sig mer som turkiska när de befinner sig i Sverige. Det är 

detta som både Barth (1994) och Eriksen (2000) talar om. När det finns en annan grupp som man 

kan jämföra sig mot förstärks de skillnader som finns. De används som markörer som bidrar till en 

gränsdragning mellan grupperna. Men hur kan man förklara det, att många av de intervjuade först 

och främst refererar till sig själva som svenskar? Enligt Barth och Eriksen ska gränsdragningen 

mellan olika etniciteter förstärkas vid interaktion med andra sociala kollektiv. Barth kanske skulle 

förklara det som att innehållet som finns inom, exempelvis den bengaliska kvinnans etniska 

identitet, har förändrats. De kulturella kännetecknen har ändrat karaktär i och med kontakten med 

majoritetssamhället och på grund av avsaknaden av kontakt med föräldrarnas land. Samtidigt har 

gränsen bestått då andra hänvisar till henne som utländsk, vilket bidrar till att hon inte helt och 

hållet kan negligera hennes utländska bakgrund.   

     Det här med att man inte kan bli av med sin olikhet så enkelt är någonting som Goffman (1963) 

håller fram. Han har forskat mycket kring stigmatiserade personer. Enligt honom är etnicitet också 

en typ av stigma, en oönskad olikhet. I denna studie har man kunnat se att många av dem 

intervjuade någon gång under sitt liv upplevt sin etniska identitet som ett stigma. Den har 

tillkommit för att deras faktiska sociala identitet, för att använda Goffmans terminologi, inte har 

stämt överens med deras virtuella sociala identitet. De har upplevt sig själva som svenskar men 

omgivningen har inte haft samma bild av dem. Som många av de intervjuade påvisar i intervjuerna 

känner de sig som svenskar, de är födda i Sverige, vet hur allting fungerar, de har sina 

barndomsvänner och känner en trygghet i det svenska samhället. Många av dem kan räkna gångerna 

de varit i föräldrarnas hemland på sina fingrar, men ändå så förväntas de kunna svara på frågor 

kring hur saker och ting fungerar i de länderna. Wasim, som har sitt ursprung i Pakistan, kan tas 

som ett exempel. Hans initiala tanke, gällande hans etnicitet, är att han är svensk, men som han 

påvisar själv, uppfattar inte samhället honom på det viset. De många frågorna som ställs från hans 

omgivning så som Du är väl inte svensk?, gör att han måste fråga sig en extra gång om han 

verkligen är svensk. Trots att han känner sig som en svensk, sätter den sociala strukturen stopp för 

vad han tillåts vara. I och med detta kan man säga att Goffmans teori hjälper till att förklara varför 

hans slutliga svar blir att han är pakistanier.  

     Det som också är viktigt att framhålla är att det är först i kontakt med det omgivande samhället 

som frågetecken hos de intervjuade väckts kring deras etniska identitet. Att de i yngre dagar kände 
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skam för sin utländska tillhörighet kan förklaras med hjälp av Stier (1998), Dicke-Clark 

(1966a/1966b) och Trondman (1999) som menar på att man inte kan titta på en individs 

identitetsproblematik utan att ta hänsyn till den sociala situationen. Även om de intervjuades etniska 

självdefinition kan te sig vara subjektiv, får man inte glömma bort att den påverkas av andra 

individer, men också av samhällets makt-, och klasstrukturer. Därför som man kan säga att deras 

etniska identitet är till en viss del tillskriven av omgivningen. Interaktionen med omgivningen, det 

vill säga det svenska samhället och men också föräldrarna, har gjort att personerna i frågan upplever 

sig själva antingen som svenskar eller som tillhöriga i deras föräldrars etniska grupp.  

 

5.3 Jaget och det svenska samhället - arbetsmarknaden som ett typexempel 
Merparten av de intervjuade upplever inte sin etniska identitet som en börda vid sökandet av arbete. 

Det är endast en av de intervjuade som upplevt att hans etniska identitet varit ett påtagligt hinder vid 

sökandet av en anställning. Han upplevde att hans namn, som indikerade på att han hade utländsk 

härkomst, hindrade olika arbetsgivare från att ta kontakt med honom. Detta trots att han skrev klart 

och tydligt i sina ansökningar att han var född i Sverige. 

     Samtidigt var alla intervjupersoner i denna undersökning överens om att ens personlighet spelar 

mycket stor roll vid sökandet av arbete och en del av dem lägger hela tonvikten på personligheten. 

Tittar man på Bursells (2007) studie som visar att individer med utländskt klingande namn har 

hälften så stor chans som individer med svenska namn att bli kontaktade av en arbetsgivare, så kan 

man inte låta bli att undra hur dessa två saker hänger ihop. Hur kommer det sig att den etniska 

identiteten inte upplevs som en börda vid sökandet av arbete? En förklaring kan vara att majoriteten 

av de intervjuade fortvarande är relativt unga och inte hunnit söka sig ut till arbetsmarknaden 

särskilt mycket. En annan förklaring kan vara att fältexperimentet endast tittade på svarsfrekvensen 

och inte vem som slutligen fick de utannonserade tjänsterna. Det vill säga att det finns möjlighet att 

andra personer med utländsk bakgrund slutligen fick anställningen som hade utannonserats.  

     Något annat som är viktigt att betona är att Bursells studie inte visar vad som skulle kunna hända 

med de fiktiva individerna som inte blev kontaktade av en arbetsgivare. De kanske använder andra 

kanaler för att komma fram till den svenska arbetsmarknaden. En sådan kanal, som några av de 

intervjuade anser har betydelse, är sociala nätverk. Majoriteten av de intervjuade har någon gång 

under sin arbetskarriär fått arbete genom kontakter. En av dem nämner till och med att en utbildning 

inte nödvändigtvis behöver leda till ett arbete. Har man inte någon som kan verifiera att man är en 

värdig kandidat finns en stor chans att dörren till arbetsmarknaden blir svårare att öppna. Detta 

speciellt i tider då det finns fler arbetssökande än vad det finns arbeten.  
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Samtidigt har det gjorts så många studier som visar på samma sak, det vill säga att det är svårare för 

individer med utländska namn att få respons från arbetsgivare (Arai m.fl., 2000; Arai m.fl., 2006; 

Ekberg, 1997; Vilhelmsson, 2000) att man måste söka svaren på andra håll. En möjlig förklaring, 

som får stöd i empirin, är att de intervjuade är medvetna om den dystra verkligheten att de utvecklat 

egna strategier för att komma runt de problem som finns. En sådan strategi är att se till att 

arbetsgivaren få höra en tala i samband med att man skickar ansökan, eller till och med att träffa en 

personligen. Goffman (1974) skulle säga att individen ser till att bära den masken, som den 

särskilda situationen kräver. Goffman lägger en stor vikt vid den vardagliga interaktionen som 

människor har med varandra. En individ påverkas av vem hon/han interagerar med. Vad gäller 

arbetsmarknaden, har det gjort att de hittar egna strategier för att ta sig in då de inte har tillgång till 

de resurser som nyttjas av majoritetssamhällets medlemmar. Många av de intervjuade har hittat 

andra kanaler till den svenska arbetsmarknaden, vilket gör att de inte upplever sin utländska 

härkomst som en börda i det svenska samhället. Dessutom framför ett flertal av de intervjuade att de 

innehar särskilda kunskaper som de fått i och med att de har en utländsk bakgrund. Man kan tolka 

det som att de funnit sätt att nischa sig själva och framhålla de positiva istället för att hänga upp sig 

vid det negativa. De betonar att språket, svenskan såväl som modersmålet, ger dem stora fördelar. I 

och med att de har goda kunskaper i svenska upplever de inte några större problem vid kontakt med 

det svenska samhället. Samtidigt finner de det fördelaktigt att de har ett till språk i bagaget förutom 

engelskan.   

     Svaret på den tredje frågeställningen är att det inte är individerna som upplever sin etniska 

identitet som en börda i det svenska samhället. Det är snarare omgivningens föreställningar om 

dessa individers etniska identiteter som tidvis gjort deras identitetsskapande något svårare än det 

behövt vara. Omgivningens föreställningar om dessa individer skapar bekymmer för dem på så sätt 

att de ibland inte kan känna sig som svenskar fullt ut. Några av dem till och med refererar till sig 

själva som invandrare och utlänningar trots att de är födda i Sverige. Detta kan tolkas som att det är 

samhällets syn som manifesterar sig i deras inre värld och som de oreflekterat använder sig av. När 

en individ placeras i en kategori suddas individens säregenhet ut och hon/han får representerar en 

hel (mångfaldig) grupp av människor. Personen som tillskrivs begreppet invandrare får ett antal 

negativa attribut på köpet. Invandrare (andra generations invandrare) betyder så mycket mer än 

bara en person som har utländskt påbrå. Exempelvis har det framkommit att de intervjuade 

personerna förväntas prata dålig svenska eftersom de har en utländsk bakgrund. Ett annat exempel 

är att de förväntas vara bråkiga och därmed inte får tillträde till det uteliv som de önskar. Att 

identifiera sig som andra generationens invandrare eller att vara betraktad som andra 

generationens invandrare, medför konsekvenser för dessa individers levnadsbetingelser. Med deras 
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etniska tillhörighet tillkommer en position i samhället som begränsar deras handlingsutrymme. 

Härmed kan man säga att det är omgivningens förhållningssätt gentemot personerna i frågan som 

skapar bekymmer och inte den etniska identiteten i sig. Denna argumentation får stöd från Stier 

(1998/2003), Dickie-Clark (1966a/1966b) och Trondmans (1999) studier. De hävdar att man inte får 

bortse från de hierarkier/maktstrukturer/barriärer som finns i ett samhälle när man analyserar 

individer som befinner sig mellan olika kulturella och sociala kontexter och deras 

identitetsskapande.  

6. SLUTORD 
Identitet har varit ett komplext ämne att behandla. Dessutom föreligger det en ambivalens hos de 

intervjuade som inte alltid varit enkel att tolka. Exempelvis säger den bosniska mannen att han ser 

sig själv som bosnisk och att han aldrig kommer att se sig själv som svensk. Samtidigt säger han att 

han aldrig skulle kunna tänka sig att flytta från Sverige, inte ens till Bosnien och Hercegovina.  

     Ändå har denna studie bidragit till intressant information. Dock är det viktigt att framhålla att det 

finns en begränsning med den då resultaten inte kan generaliseras till andra sociala miljöer. 

Dessutom är det viktigt påpeka att även andra grupper av människor kan känna förvirring kring sin 

etniska identitet. Ett exempel är barn som blivit adopterade av föräldrar som inte tillhör samma 

etniska identitet.  

     Det som har varit intressant i denna studie är att de intervjuade har ändrat sin syn på deras 

etniska identitet. Merparten av de intervjuade påpekar att de skämdes för sitt utländska påbrå när de 

var barn. De antingen förnekade sitt namn, kände sig obekväma när frågor ställdes om deras 

utländska bakgrund, eller undvek att berätta för andra att de gick på hemspråk. Men med åren har 

de blivit mer och mer bekväma i sin identitet. Detta visar på att det omgivande samhället har en stor 

betydelse för hur de intervjuade ser på sig själva, men också vad de tillåts att vara/göra.  

     Identitet är inte någonting fast och hur man ser på sin identitet och hur man förhåller sig till den 

är någonting som kan ändras under ens liv. Detta är fallet även med den etniska identiteten. De 

känslor som de intervjuade uttalade kring sin identitet, behöver inte alls vara desamma om några år. 

Därför vore det intressant att göra en uppföljning och titta på hur de ser på sin identitet om 

exempelvis tio år. Dessutom skulle man kunna fokusera mer på skillnaderna mellan män och 

kvinnor. Denna studie pekar på att kvinnorna tenderar att ha en identitet som lättare internaliserar 

det svenska samhällets normer och värderingar. Varför det är så vore intressant att utforska. Men 

först och främst vore det intressant att göra en uppföljning på denna studie. Man kan inte låta bli att 

fråga sig hur dessa individer kommer att sig på sin etniska identitet och uppleva sökandet av arbete 

utifrån denna identitet när året blir 2018. 
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8. BILAGA                                                                                                                                       

8.1 Bilaga 1 
INTERVJUPERSONER 

 
Selina Khandekar: Kvinna, 27 år gammal med ursprung i Bangladesh. Hennes pappa kom till Sverige på 
1970-talet. Den unga kvinnan har en magisterexamen i data- och systemvetenskap men också en 
kandidatexamen i företagsekonomi. Idag arbetar hon inom IT. Det fanns ett stort behov av personer med 
hennes utbildning när hon tog examen. Hon sökte endast två anställningar innan hon fick sitt nuvarande 
arbete. Vad gäller hennes syn på hennes etniska identitet, betraktar hon sig mer som svensk. 
 
Emily Songül Oktay: Kvinna, 22 år gammal med ursprung i Turkiet. Hennes morfar kom till Sverige på 
1960-talet för att arbeta. Han föll ett tycke för landet vilket ledde till att hans fru och barn också flyttade till 
Sverige någon gång under 1970-talet. Den unga kvinnan utbildar sig till lärare men hon arbetar även inom 
servicebranschen. Det arbetet som hon har idag fick hon genom att ha personligen lämnat in sitt CV. Vad 
gäller synen på hennes etniska identitet, uttrycker hon orden ”försvenskad” turk och ”postnationell” om sig 
själv.  
 
Athina Pappadopolus: Kvinna, 26 år gammal med ursprung i både Grekland och Kroatien. Hennes pappa 
kom på 1960-talet och hennes mamma kom på 1970-talet. Båda kom hit för att arbeta. Den unga kvinnan har 
efter gymnasiet gått ett par kurser på högskolan. Nyligen blev hon uppsagd och är hon på jakt efter ett nytt 
arbete. Vad gäller hennes syn på hennes etniska identitet upplever hon sig själv som svensk, kroat och grek 
på en och samma gång. Men när hon fyller i olika blanketter skriver hon svensk.  
 
Elvir Simic: Man, 22 år gammal med ursprung i Bosnien och Hercegovina. Hans pappa kom på 1970-talet 
för att arbeta i Sverige. Den unge mannen utbildar sig till rörmokare nu men har en lång erfarenhet inom 
livsmedelsbranschen. Han fick in foten i branschen genom kontakter. Vad gäller hans syn på hans etniska 
identitet, definierar han sig själv som bosnisk.  
 
Wasim Riaz: Man, 25 år gammal med ursprung i Pakistan. Hans pappa kom i slutet av 1960-talet, början på 
1970-talet för att studera. Ganska snart bestämde han sig för att stanna kvar i Sverige på grund av de 
möjligheterna som landet hade. Den unge mannen arbetar nu som bilförsäljare. Arbetet fick han av en slump 
då han konverserade med en bilförsäljare som visade sig vara chefen. Vad gäller hans syn på hans etniska 
identitet, känner han sig splittrad. Han ser sig själv som svensk men upplever att han inte blir behandlad som 
svensk. Han känner sig som pakistanier i slutändan. 
 
Adam Kowalski: Man, 23 gammal med ursprung i Polen. Hans föräldrar kom i mitten av 1980-talet för att 
de inte ville att deras son skulle växa upp i Polen. De tyckte inte om det dåvarande kommunistiska styret i 
landet. Den unge mannen arbetar som programutvecklare på sin pappas företag. Vad gäller hans syn på sin 
etniska identitet att han rent tekniskt är polack eftersom han har ett polskt pass. Men förutom det upplever 
han sig själv som svensk med polska egenskaper.   
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8.2 Bilaga 2   
 

INTERVJUGUIDEN 
 

Bakgrundsfrågor om: ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, partnerns/mammans/pappans härkomst, 
mammans/pappans utbildning och yrke, anledningen till att hon/han flyttade till Sverige? 
 
Hur ser kontakten mellan dig och dina föräldrars ursprungsland? 
 
Hur ser din umgängeskrets ut med men avseende på bakgrund (dvs. Om de människor som du umgås är 
andra generationens invandrare, invandrare, svenskar?) 
 
Hur definierar du dig själv? Känner du dig svensk/XXX? Hur kommer det sig att du tycker så? 
 
Hur känner du dig när du är med svenskar/XXX…? 
 
Tycker du att det finns någonting positivt/negativt med din utländska bakgrund? Vad i sådant fall?  
 
Finns det någon eller några specifika händelser där du blivit påmind om din utländska bakgrund? 
  
Har du någon gång i ditt liv önskat att du var endast svensk/xxx? 
 
Har du någon gång känt dig som att du inte passar in någonstans?  
 
Skulle du kunna tänka dig att bo i ett annat land än Sverige? Varför, varför inte? 
 
Om du tänker på dig själv genom åren, har ditt synsätt på din utländska bakgrund förändrats? Hur ser du på 
dig själv nu, jämfört med exempelvis 5/10 år sedan? 
 
Hur ser familj, släkt, vänner, partner på dig, det vill säga, ser de dig som svensk eller XXX? 
 
Hur har du blivit bemött i skolan, på universitetet/högskolan, på arbetsmarknaden? Av kamrater, lärare, 
arbetsgivare osv. 
 
Hur har du blivit bemött i kontakt med övriga samhället, exempelvis vården, arbetsförmedlingen? 
 
Vilka frågor får du om ditt namn och din bakgrund? 
 
Hur har dina föräldrar haft det vad gäller arbete i Sverige? 
 
På vilket sätt har ditt namn och din bakgrund påverkat dina chanser att få jobb? Kan du komma ihåg någon 
situation då din utländska bakgrund kom väl till hands eller tvärtom att den satte stopp för dina möjligheter 
att få jobb?   
 
Hur upplever du det att söka arbete utifrån din utländska bakgrund? 
 
Berätta fördelar och nackdelar som du själv har upplevt av att ha den bakgrund som du har.  
A) Gällande dig själv rent allmänt.B) När du söker arbete.                                                                                                       
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