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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur unga vuxna kvinnor upplever sin identitet i 

förhållande till sin migrationsbakgrund. Studien avgränsades till sex kvinnor födda utanför 

Skandinavien och som immigrerat till Sverige innan de uppnått åldern för skolstart eller födda i 

Sverige med en eller båda föräldrarna födda utanför Skandinavien. Eftersom intentionen med studien 

var att generera kunskap baserad på kvinnornas subjektiva erfarenheter valdes en kvalitativ metod med 

narrativt inriktade intervjuer. Syftet med denna metodstrategi var att via en temainriktad intervjuguide 

möjliggöra en fördjupad detaljbeskrivning av kvinnornas identitetsupplevelser i olika sociala 

kontexter. Vid analysen av data användes en hermeneutisk tolkningsstrategi för att identifiera och 

tolka innebörden i de centrala temata som kvinnorna berättade. Den teoretiska utgångspunkten i 

studien var socialkonstruktionistiskt. 

 

Studien visar på att kvinnorna utvecklat s.k. gränsöverskridande identiteter som består av upplevelsen 

av ett svensk deljag och ett etniskt deljag. Detta skapar en ostabil självbild som förändras kontinuerligt 

i sin växelverkan mellan familj, grupp och samhälle, varvid plats och situation inverkar på vilken del 

av identiteten som framhävs respektive nedtonas. Kvinnorna tonar oftast ner den etniska delen i sin 

identitet i interaktion med kringsamhället, samma alternering sker i interaktion med signifikanta andra 

varvid de väljer att framhäva den etniska delen i sin identitet och nedtona den svenska. Oftast upplevs 

de gränsöverskridande identiteterna och växlingarna mellan de olika delarna som problemfria, dock 

tenderar de att i samband med att specificera tillhörighet skapa mentala och känslomässiga splittringar 

om vart man egentligen hör hemma. I varje social situation sker ett rollövertagande, varvid kvinnorna 

gör en bedömning och föreställer sig hur andra tänker och känner i en given situation. Därefter agerar 

kvinnorna utifrån de föreställda förväntningarna de upplever existerar och intar den föreliggande 

rollen. Härvid är identifikationsmarkörer som språk, historia, normer, värden och traditioner av stor 

betydelse för både det etniska som det svenska rollövertagandet.  
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1. INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION 

Ökad globalisering och stora folkomflyttningar har kommit att göra Sverige till ett uttalat 

mångkulturellt samhälle (Kamali, 2002:11). I realiteten har Sverige genom hela dess historia 

påverkats av andra kulturer och således aldrig varit helt homogent (Svanberg & Tydèn, 

1992:7). Faktumet att nästan en femtedel av Sveriges befolkning har en utländsk bakgrund1 

innebär att det inte är främmande att anta att många av landets medborgare idag lever med två 

eller fler kulturer. För dessa individer medför tillhörigheten eller identifikationen med två 

eller flera kulturer att de befinner sig mellan olika tankesätt och identiteter som de ständigt 

pendlar emellan (Ahmadi & Carpelan, 1998:15). Detta faktum, i kombination med att vi inte 

längre lever i ett samhälle som erbjuder entydiga och givna identiteter som vi på ett naturligt 

och omedvetet sätt kan växa in i, har föranlett till att nya former för självreflektion och etniskt 

medvetande utvecklats (Sernhede, 1998:89).  

 

En del forskare betraktar etnisk identitet som ett bikulturellt fenomen, d.v.s. att den etniska 

identiteten enbart berör de individer som lever med två eller flera kulturer. Detta innebär 

således att de som lever med en kultur inte innehar en etnisk identitet, snarare en nationell 

identitet (Dion & Dion, 2004; Xu m.fl. 2004). Andra forskare menar att även individer som 

tillhör majoritetsbefolkningen innehar etnisk identitet. Dock är denna identitet inte särskilt 

problematiskt för den dominerande kulturen eller majoritetsbefolkningen, ty den är tagen för 

givet. För flyktingar eller minoritetsgrupper är situationen i regel annorlunda. Frågan om 

etnisk identitet blir för dem påtaglig, då de i mötet med två kulturer ofta måste kompromissa 

och omstrukturera sin etniska identitet. Därtill blir deras etniska identitet en markör som 

särskiljer dem från majoritetssamhället, en markör som uppmärksammar och påvisar deras 

olikhet från majoriteten (Stier 2008:65).2  

                                                      
1 Statistiska centralbyrån beräknar andelen personer i Sverige med utländsk bakgrund vara 17,9 % år 

2008. Begreppet ”utländsk bakgrund” åsyftar både personer födda utrikes och personer födda i Sverige 

med två utrikes födda föräldrar (Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2008).  

2 För enkelhetens skull kommer jag i denna studie att förkorta den etniska minoritetsidentiteten till 

benämningen etnisk identitet, och den etniska majoritetsidentiteten förkortas i sin tur till benämningen 

svensk identitet. Förenklingen sträcker sig så pass långt att användningen av begreppen etnisk och 

etnicitet genomgående i uppsatsen hänsyftar till utländsk bakgrund varvid det svenska inte inberäknas. 
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Ur ett sociologiskt perspektiv är det relevant att studera hur utländsk bakgrund inverkar på 

individers identitetsupplevelse. Vilka sammanhang frambringar etnisk identifikation, när 

nedtonas det etniska till fördel för det svenska, vilka betydelsefulla identifikationsmarkörer 

föreligger? För mig personligen är det extra intressant att djupare undersöka detta, ty det är en 

situation som ligger nära mig. Jag har personligen migrationsbakgrund3 och kan ofta känna att 

jag måste förhålla mig till det faktumet. Utifrån egen erfarenhet och i min kontakt med andra 

individer med migrationsbakgrund har jag kommit att förstå att den utländska bakgrunden 

inverkar på identitetsupplevelser på ett komplext och ofta motsägande sätt. Många individer 

med utländsk bakgrund kan svänga med att känna sig svenska och etniska beroende på 

situation och miljö, dessa svängar kan vissa gånger upplevas som naturliga och andra gånger 

som besvärliga. Det är inte heller ovanligt att svängarna frambringar känslor av splittring, 

exkludering och utanförskap. Det är framförallt genom forskning som vår kunskap och 

förståelse om den utländska tillhörighetens inflytande kan fördjupas. Den djupare förståelsen 

kan i förlängningen underlätta interaktionen mellan kulturer och därtill utöka vår förståelse 

för varandra som individer. Min förhoppning med denna studie är att utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv belysa hur kvinnors identitetsupplevelser förhåller sig till 

deras migrationsbakgrund, framförallt i mötet med den svenska kulturen. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga vuxna kvinnor upplever sin identitet i 

förhållande till sin migrationsbakgrund. I fokus står kvinnornas subjektiva upplevelser kring 

hur bakgrund och kontext påverkar deras identitet, samt vilka identifikationsmarkörer som är 

av betydelse. Eftersom intentionen är att generera kunskap baserad på kvinnornas subjektiva 

erfarenheter har en kvalitativ metod med narrativt inriktade intervjuer valts. 

 

                                                      
3 Det är vanligt förekommande att inom forskning som handlar om etnicitet och kultur använda begreppet 

”invandrare”. Men vilka individer syftar kategoriseringen på och vilka gemensamma referenser har dessa 

individer i realiteten? Jag anser det vara av stor vikt att inte betrakta begreppet som givet, fast och 

homogent. Begreppet är och bör betraktas som en grov generalisering som kategoriserar en mångfald av 

individer med utländskt härkomst. Det är även viktigt att framhäva att flertalet av de individer som 

placeras inom denna invandrarkategori själva inte skulle definiera eller kan identifiera sig med den 

gruppen. Ytterst anser jag att begreppet ”invandrare” fråntar dessa individer deras egenvärde och rätten 

att vara unika och personliga. P.g.a. det ovan anförda kommer jag att med emfas undvika användningen 

av begreppet, därav följer att jag i denna studie genomgående kommer att använda mig av begreppet 

individer med migrationsbakgrund (Bunar, 2009:20) eller individer med utländsk härkomst/bakgrund.  
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Frågeställningarna som fokuseras utifrån ovanstående syfte är följande: 

1) Hur förhåller sig kvinnornas identitetsupplevelser till deras migrationsbakgrund?  

2) Vilka identifikationsmarkörer framhåller kvinnorna som betydelsefulla, och hur 

uttrycks de i deras identitetsupplevelser?  

3) Under vilka omständigheter (när) och på vilket sätt (hur) spelar den sociala kontexten 

roll i kvinnornas identitetsupplevelser? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Kvinnorna som studien baseras på har olika etniska tillhörigheter, två av kvinnorna är 

serbbosnier, två är kurder och två är syrianer. Undersökningens syfte är inte att undersöka 

hela den serbbosniska, kurdiska och syrianska befolkningens identitetsupplevelser. Studien 

handlar snarare om sex kvinnor vars hemvist är beläget runtom i Stockholm, och fokus ligger 

på deras subjektiva beskrivningar. Studien har begränsats till individer födda utomlands och 

som immigrerat till Sverige innan ålder för skolstart4 eller födda i Sverige med en eller båda 

föräldrarna födda utomlands. Studien avgränsas även till att endast omfatta personer med 

utländsk härkomst utanför Skandinavien. Ytterligare avgränsningar som gjorts är att samtliga 

informanter har bott i Sverige i minst 11 år och är mellan 19 till 29 år. Därtill kommer jag inte 

att undersöka genus-, klass- eller åldersskillnader. Jag kommer heller inte att göra några 

jämförelser mellan kvinnornas olika nationaliteter, ty mitt syfte är att undersöka det 

gemensamma i identitetsupplevelserna. 

1.4 DISPOSITION 

I det andra kapitlet TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI redogörs för de perspektiv och 

teorier som ligger till grund för studien. Inledningsvis presenteras både nationell och 

internationell etnicitetsforskning med fokus på identitet. Därefter följer en redogörelse för det 

socialkonstruktionistiska perspektivet, varvid jag presenterar en klassisk text inom ramen för 

den konstruktivistiska traditionen med fokus på identitetskonstruktionen. Kapitlet avslutas 

med studiens teoretiska referensram, varvid den etniska identitetens olika förståelsenivåer 

                                                      
4 I Sverige har vi flexibel skolstart, varvid föräldrarna kan bestämma ungefär när deras barn skall börja 

skolan. Enligt Skolverket kan skolstarten ske inom ett treårsintervall (6-8 år). Forskning har visat att barn 

som immigrerat innan ålders för skolstart inte har lika stora svårigheter med identiteten som de 

ungdomar som haft sin primära socialisation i hemlandet (Deniz & Perdikaris, 2000). Mer om kriteriet i 

Metod, avsnitt 3.2. Urval och tillvägagångssätt.  
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presenteras. I det tredje kapitlet METOD tas metodologiska övervägningar upp. Inledningsvis 

beskrivs den narrativa forskningsmetodiken och studiens vetenskapsfilosofiska position samt 

reflektioner kring vald metod. Därefter följer en redogörelse för strategin beträffande urval 

och tillvägagångssätt, intervjudesign, databearbetning och tolkningsförfarande, uppsatsens 

trovärdighet och avslutningsvis presenteras mina reflektioner gällande kunskapsprocessen. I 

det fjärde kapitlet RESULTAT OCH ANALYS presenteras insamlad empiri med 

tillkommande analyskommentarer. Kapitlet är indelat i tre huvudteman som vardera täcker 

studiens tre frågeställningar. Dessa har sorterats upp i rubriker som; kärnidentitet, 

identifikationsmarkörer och kontextens betydelse. I det femte och sista kapitlet 

SLUTDISKUSSION presenteras ett analyssammandrag, följd av narrativa kommentarer 

kring resultat och ett avslut med förslag till fortsatt forskning. 

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI  

2.1 ETNICITETSFORSKNING 

Ett vedertaget antagande inom nutida sociologi är globaliseringens verkningar på identiteter, 

framförallt på kollektiva identiteter. Dessa nya identiteter som betraktas vara mer flyktiga och 

fragmenterade än någonsin tidigare anses påverka människors existentiella trygghet negativt 

(Bauman 2000; Giddens, 1991). Enligt Anthony Giddens (1991) baserades identiteten i 

förmoderna samhällen på faktorer såsom släktskap, kön och klass. Yttre sociala förhållanden 

och tradition avgjorde en individs identitet, vilken ytterst var bestämd från födseln. Giddens 

hävdar att ”avtraditionaliseringen” av samhället har kommit att dra in individerna i en reflexiv 

identitetsprocess, som har banat väg för ifrågasättande av gamla värden, ritualer och kulturella 

mönster. Ju mer traditionens inflytande reduceras, desto mer tvingas individerna att komma 

fram till en livsstil bland flera. Detta föranleder till Giddens syntes, att identiteten i det 

moderna samhälle blivit ett reflexivt projekt som varje individ själv måste ta ansvar för. Men 

samtidigt visar både nationell och internationell forskning att etnicitet kvarstår som ett viktigt 

identifikationsobjekt, liksom att många minoritetsgrupper upplever sin etniska identitet som 

problematisk på varierande sätt. De senaste decennierna har etnicitetsforskningen framförallt 

inriktat sig på migration (Liebkind, 1989), marginalsituation (Park, 1928; Stonequist, 1937; 

Svedberg, 1995), diasporaidentiteter (Cohen, 1997; Dencik, 1993), postkoloniala identiteter 

(Said, 1978), transkulturella och gränsöverskridande identiteter såsom hybrid-, kreoliserad- 
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och kosmopolitiska identiteter (Alsmark, 1997; Back, 1996; Åhlund, 1997,) samt därtill 

förbundna frågor om utanförskap, diskriminering och rasism. 

     Begrepp som hybrid, kreolisering och kosmopolit (i viss utsträckning även diaspora och 

postkoloniala identiteter) betecknar i realiteten samma fenomen, nämligen det tillstånd som 

uppstår då individer lämnar en viss uppsättning av kulturella och sociala normer för att 

återinlemmas i en ny kultur eller social struktur. Hur denna process i realiteten sker och hur 

det hanteras av individen själv samt de signifikanta andra kommer ofrånkomligen att påverka 

individens identitet. För individer med s.k. transkulturella och gränsöverskridande identiteter 

samexisterar oftast olika kulturella och etniska identifikationer. Måhända kan både yttre och 

inre splittringar uppkomma emellanåt, dock inte alltför problematiskt sådana (bl.a. Alsmark, 

1997). 

 

I artikeln Ethnicity and Nationalism: Definitions and Critical Reflections (1993) påpekar 

Thomas Hylland Eriksen vikten av att uppmuntra den gränsöverskridande människan i ett 

framtida samhälle. Vid detta menar han att staten och medborgarna bör skapa nya vägar som 

förenar jämlikhet och lika rättigheter och skyldigheter med kulturell mångfald. Enligt Hylland 

Eriksen kan detta inte uppnås om nationalstatens grundläggande ideologi representeras av en 

etnisk grupp. Snarare uppmuntrar han en s.k. federalistisk ideologi, varvid identitetens 

mångfacetterade karaktär understödds (Hylland Eriksen, 1993:47-49). 

     I studien Ungdom, flyktingskap, identitet tydliggör Nihad Bunar hur individer med 

migrationsbakgrund medvetet tar avstånd från, eller ger upp vissa delar av den kulturella 

identifieringen då de rekonstruerar sin identitet i Sverige, dock förutsätter identitetsbygget 

även att vissa delar av ursprunget bibehålls. Bunar betonar i sin inledningstext att en 

fullständig ”identitetsartikulation” som svensk sällan förekommer bland individer med 

migrationsbakgrund, främst för att det i realiteten skulle innebära ett ständigt sökande efter 

bekräftelse och erkännande från omgivningen. Han menar att, eftersom diskursen om vi och 

dem ständigt finns närvarande kommer dessa individers ”svenskhet” alltid att ifrågasättas, 

därav kan den fullständiga identifikationen som svensk aldrig vara möjlig (Bunar, 1998:25). I 

förhållande till Hylland Eriksen, innebär således Bunars syntes att den gränsöverskridande 

människan behöver beblanda och inte utesluta någon av de flera världar den skrider emellan. 

Enbart då kan skapandeprocessen av identiteten bli tillfredställande och bekräftat av både 

jaget och omgivningen. 
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En viktig förutsättning för en oproblematisk utveckling av den flexibla, mångfacetterade 

identiteten är således en sammanhängande alternering mellan de skilda världarna. Vid 

gränsöverskridelse skall dels nya kulturella och sociala strukturerarna inkorporeras, dels 

ursprungliga uppsättningarna modifieras och reinkorporeras. Detta medför att individer med 

migrationsbakgrund står inför utmaningen att förena skilda livsvärldar på ett sätt så att den 

existentiella tryggheten, förbunden med känslor av sammanhang, inte påverkas negativt. 

2.2 SOCIALKONSTRUKTIONISTISK PERSPEKTIV  

Det socialkonstruktionistiska perspektivet har en subjektivistisk utgångspunkt, där samhället 

betraktas som en väv av interaktiva, intersubjektiva handlingar och processer. I ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv får verkligheten sin mening genom de begrepp, kategorier 

och tolkningar som människor konstruerar sinsemellan. En viktig ledtråd för konstruktivismen 

är Thomas-teoremet som säger att ”om människor definierar en situation som verklig, så blir 

den verklig i sina konsekvenser” (Ekegren, 1998:286-287).  

 

En klassisk text inom ramen för den konstruktivistiska traditionen är The Social Construction 

of Reality (1966) av Peter L. Berger och Thomas Luckmann. Häri formulerar författarna, med 

inspiration från bl.a. George H. Mead och symbolisk interaktionism, en teori om hur 

individens jagmedvetande (identitet) utvecklas i och genom den sociala interaktionen. Enligt 

författarna äger den primära socialisationen rum under barnaåren, i första hand inom familjen. 

De betydelsefulla personer som härvid påverkar barnets jagmedvetande betecknas såsom 

signifikanta andra, t.ex. föräldrar, syskon, far- och morföräldrar. Jagmedvetandet utvecklas 

sedan successivt i en process som benämns såsom rollövertagande, d.v.s. att införliva andras 

attityder gentemot sig själv. Såtillvida uppbyggs individens jagmedvetande kring de 

relationer (inte specifikt enskilda personer) som individen ingår i, t.ex. grupp, institutioner 

och samhälle, vilka i sin tur betraktas som bärare av normer och värden. Medvetandet om 

samlingen av relationer, som Berger & Luckmann benämner som den generaliserade andre, 

utmärker en avgörande fas i den sekundära socialisationen5 varvid den objektiva verkligheten 

(samhället som sådant) internaliseras och en sammanhängande och kontinuerlig identitet 

fastställs subjektivt. Enligt Berger och Luckmann är det således förmågan till rollövertagande 

                                                      
5 Enligt Berger och Luckmann (1966), med inspiration av Mead, äger den primära socialisationen rum 

under barnets första år, i första hand inom familjen. Den sekundära socialisationens äger rum under 

ungdoms- och vuxenlivet, inom framförallt grupper och samhälleliga institutioner. 
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som möjliggör utvecklandet av en självuppfattning och identitet. De hävdar att identiteten 

ytterst är, trots att den upplevs som subjektiv och objektiv igenkännlig, frambringad av 

kulturellt relativa sociala processer. De sociala processerna som medverkar till att både forma 

och vidmakthålla identiteten påverkas i sin tur av den sociala strukturen och kulturen. Enligt 

Berger och Luckmann är identiteten således ett fenomen som framförallt växer fram ur det 

dialektiska förhållandet mellan individ och samhälle, varvid individen i ett aktivt utbyte 

påverkar och påverkas av sin omgivning.  
 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv antas således den psykologiska och sociala 

verkligheten inte existera på förhand, utan ständigt och aktivt konstruerad av människor. 

Vidare hävdar konstruktionisterna att identiteter är sociala konstruktioner där även de mest 

personliga egenskaperna hos individen är sociala till sin karaktär. Argumentet för denna 

ståndpunkt är att människors självdefinition, hur subjektiv den än kan uppfattas, ständigt 

påverkas av andra. 

2.3 DEN ETNISKA IDENTITETENS FÖRSTÅELSENIVÅER 

Stier (2008) har formulerat en konstruktionistiskt teoretisk referensram för hur människans 

etniska identitet konstrueras via sociala processer på fyra olika, men sammanlänkade, nivåer. 

Dessa benämns som individuell, gruppmässig, samhällelig och kontextuell nivå. Nedan följer 

ett sammandrag av dessa fyra s.k. förståelsenivåer.6  

2.3.1 INDIVIDUELL NIVÅ 

Etnisk identitet på individnivå tolkar Stier som ett resultat av samspelet mellan individens 

egna uppfattningar och de känslor hon hyser inför sig själv i ljuset av sin etniska tillhörighet 

och bilderna andra har av henne som ”etnisk”. Vid detta betonar Stier att en individ inte kan 

tillägna sig en etnisk identitet förrän hon känner och tänker att hon delar ursprung, kvalitet 

och erfarenheter med den etniska gruppen. Därtill behöver hon vara bunden av lojalitetsband 

till den och agera enligt de förväntningar som är kopplade till etniciteten. Vid detta fungerar 

identiteten som en meningsfull gränsdragning mellan henne och omvärlden, varvid en känsla 

av samhörighet till den egna gruppen börjar gro (Stier, 2008: 63-75).  

     Enligt Stier kan självidentiteten i bästa fall manifestera sig i känslor av sammanhang, 

kontinuitet, unicitet och ontologisk trygghet. I problematiska fall finns det fyra möjliga utfall, 

                                                      
6 För en mer utförlig beskrivning rekommenderas Stier 2003 och 2008.  

 7



 

varvid ett är att individen utvecklar två (eller flera) åtskilda etniska identiteter med specifika 

rollförväntningar och beteenden. Ett andra utfall är att båda kulturerna får lika mycket 

inflytande på den etniska identiteten, vilket medför att s.k. transkulturella eller 

gränsöverskridande identiteter utvecklas. Ett tredje utfall är alienation inför båda etniciteterna 

varvid individen inte identifierar sig med någon av etniciteterna. Detta leder till en 

marginalsituation där den etniska identiteten blir dilemmatisk. Fjärde utfallet är att individen 

utvecklar en etnisk identitet som är förankrad på enbart en av de två kulturerna. I det fallet att 

föräldrarnas etnicitet bibehålls är det en fråga om etnisk reproduktion, om den överges och en 

annan anammas är det en fråga om passing (Stier, 2008: 65-66). 

2.3.2 GRUPPNIVÅ 

Stier hävdar att etniska gruppidentiteter i och på samma gång formas av sociala band, lojalitet, 

gemenskap, samhörighet och sociala gränser. Häri betonar han hur mötet mellan gruppernas 

uppfattningar om sig själva och de uppfattningar andra människor, grupper eller samhället i 

stort har om dem ligger till grund av formeringen av etnisk gruppidentitet. Enligt Stier 

framskapar gruppens gränser och sammanhållning en vi-känsla bland medlemmarna. Denna 

känsla beskriver han som central för den etniska gruppidentiteten, ty den inger människorna 

en föreställning om sig själv som varande ”ett enda, enat folk” med en kulturell och historisk 

särart, vilket föranleder till känslor av stolthet, etnocentrism, unicitet och inbördes likheter 

mellan gruppmedlemmarna. Vidare berättar denna vi-känsla för medlemmarna vilka de är och 

varifrån de kommer, och därmed reproduceras de rådande föreställningarna om ett gemensamt 

ursprung och genealogi7. Etnisk gruppidentitet medför således att människor föreställer sig att 

de delar relativt fasta, stabila och kontinuerliga referensramar, s.k. kollektivt kulturraster.  

Enligt Stier fungerar detta raster sammanhållande och yttrar sig bl.a. i konformt handlande 

hos gruppmedlemmarna varefter de internaliserar gruppens värden, normer, traditioner 

symboler och föreställningar. I förlängningen är kulturrastret grunden för de sociala band som 

existerar mellan individerna i gruppen (Stier, 2008:67-69). 

2.3.3 SAMHÄLLSNIVÅ 

Den etniska samhällsidentiteten betraktar Stier som en produkt av samhällets strukturella och 

kulturella särart, då den existerar i och påverkas av en större samhällelig och global 

omgivning. Stier åsyftar häri att människors etniska självdefinition och etniska gruppidentitet 

                                                      
7 Inbördes släktförhållanden och familjerelationer. 
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formas i förhållande till den kollektiva identitet och historia som samhället tillhandahåller. 

Dessa identiteter menar han måste förstås i ljuset av samhällets komplexitet och mångfald 

samt tillgången till acceptans för olika etniska identiteter. Exempelvis förutsätter en individs 

referering till sig själv som ”svensk” eller ”europé” en föreställning om att den individuella 

identiteten är sammanlänkad med en större och relativt entydig definierbar samhällsidentitet. 

Såtillvida tillhandhåller varje samhälle en gemensam historia för sina samhällsmedlemmar, 

vilken framskapar en normgivande samhällsidentitet som i regel grundas på den etniska 

majoritetsidentiteten. Enligt Stier är det vid samhällsnivån som maktfrågor blir som mest 

aktuella, ty härvid kan samhällen med direkta (avsiktlig diskriminering) eller indirekta medel 

(bl.a. via medial påverkan) förespråka eller motarbetar vissa etniska identiteter, vilket i sin tur 

kan påverka graden av etnisk identifikation för den enskilda individen (Stier, 2008:70-72).  

2.4.4 KONTEXTUELL NIVÅ 

Slutligen menar Stier att sammanhanget har betydelse för etniska identiteter på såväl individ-, 

grupp- och samhällsnivå. Människor lever i, påverkas av och relaterar till en rad skilda, men 

ofta sammantvinnade kontexter. Antalet kontexter är enligt Stier oändliga, ty det kan handla 

om allt från fysiska, sociala och kulturella kontexter till existentiella kontexter som krisartade 

utvecklingsperioder. Stier hävdar att det viktiga härvid är att uppmärksamma vilken del av 

totalidentiteten som framhävs i olika sammanhang. Exempel på subidentiteter förutom etnisk 

identitet är könsidentitet, nationell identitet, religionsidentitet och platsidentitet (Stier, 

2003:61f).  
 

Dessa fyra förståelsenivåer är betydelsefulla för studien, ty de möjliggör för mig att komma 

förbi förenklade beskrivningar av identitetsupplevelser, varvid både identitetens individuella 

aspekter och sociala sammanhang kan undersökas. Genom att alternera mellan dessa olika 

nivåer och efterforska hur de samvarierar kan jag fånga in ett större upplevelsespektrum, 

bättre ta fasta på kontextens betydelse samt upptäcka fler identifikationsfaktorer vidhäftade 

identitetsupplevelsen. Stiers fokus på det sociala samspelet och dess inverkan på identitet är 

dock endast ett av flera sätt att studera identitetsupplevelser. De fyra förståelsenivåerna kan 

bl.a. kritiseras för att vara alltför mycket fokuserade på sociala relationer med alltför lite 

betoning på psykologiska processer. Teorin saknar således ett psykologiskt spektra, men i och 

med att den aktuella studien har sociologisk inriktning anser jag inte denna inskränkning vara 

till nackdel för undersökningen. Ett sätt att lösa denna olägenhet hade varit teoritriangulering, 

dock bedömde jag att det saknades (text)utrymme för att behandla det i denna studie. 
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3. METOD 

Eftersom människor är unika med olika tankar, känslor och behov kommer 

identitetsupplevelsen att visa på en mångsidighet. Jag anser att ett sådant komplext fenomen 

som etnisk identitet kan vara svårt att ta fasta på med kvantitativa forskningsmetoder vilket är 

varför kvalitativa metoder har valts.  

 
Det som avgör om forskaren väljer att bedriva kvantitativ eller kvalitativ forskning är forskningsproblemet 

så som det valts och preciserats av forskaren […] Eftersom det är frågan om olika typer av kunskap, 

påverkar det formen på de resultat man önskar erhålla. Detta medför att forskaren måste välja den form för 

bearbetning och analys som ger den önskade typen av kunskap. Om forskaren söker kunskap som ska 

beskriva och förklara väljer han statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Söker han kunskap som ska 

uttyda och förstå väljer han verbala beskrivningar och textanalyser (Patel & Tebelius, 1987:43-44). 

3.1 NARRATIV METOD OCH VETENSKAPSFILOSOFISK POSITION 

Narrativ metod är ett angreppssätt som används i framförallt kvalitativ samhällsforskning, och 

bygger ofta på användandet av intervjuer som en berättelseform. Kärnan i narrativ metodologi 

är att försöka tolka andra människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld. Denna 

analysform används vanligtvis då forskaren önskar att få ett inifrånperspektiv på ett fenomen, 

varvid det centrala är att skapa förståelse om människan och det mänskliga samspelet genom 

detaljerade berättelser (Creswell, 2007). Narrativ är även ett tillvägagångssätt för att förstå 

berättarens jagmedvetande eller identitetskonstruktioner i olika sammanhang. Ty inom 

narrativ metod betraktas personliga berättelser både till sin form och också innehåll vara 

uttryck för individens identitet (Lieblich, 1998:7f). Således är berättelser inte bara ett sätt att 

berätta för andra om sitt liv, utan utgör även ett sätt varpå man uttrycker sin identitet. 

Eftersom jaget ständigt befinner sig i en inre dialog med sig själv och sin omgivning kommer 

berättelsen att innehålla flera s.k. deljag. För den narrativa forskaren ligger häri en utmaning 

att få fram berättelsen i sin helhet och därmed kunna beskriva olika sidor av berättarens 

identiteter (Thomas, 1998:345-346). Detta är i linje med Stiers (2003:61) kontextresonemang, 

varvid han menar att för att förstå totalidentiteten måste vi kunna beskriva de subidentiteter 

som uppmärksammas och framhävs i olika sociala sammanhang. 

 

För att få fram den helhetliga berättelsen av totalidentiteten har jag vid tolkningen använt mig 

av en hermeneutisk ansats. Mer specifikt har den hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann, 
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2009:226) varit aktuell då jag i samband med transkriberingen och tolkningen av intervjuerna 

försökt att förstå texten utifrån dess delar och helhet. Genom att tolka textens delar och helhet 

växelvis fick jag en större förståelse av textens innehåll och de berättelser som skulle tolkas.  

 
Vidare har jag i min tolkning valt att kombinera två hermeneutiska undersökningslinjer. Dels 

har jag utgått från ett slags tilltrons hermeneutik som har sin grund i en fenomenologisk 

ansats. Varefter jag noga beaktat aktörens position, begrepp och subjektiva upplevelser i min 

rekonstruktion av berättarutsagorna i resultatsektionen. Dels har jag utgått från en misstankens 

hermeneutik, som åsyftar att man försöker att gå bortom aktörens berättelse i sökandet efter 

underliggande mening. Detta innebär att jag intagit en kritisk och reflekterande hållning till 

det som berättats och försökt att studera eventuell dolda/omedvetna dimensioner av dessa 

utsagor. Härvid har jag bl.a. problematiserat intervjupersonernas utsagor genom att ställa 

kritiska frågor, söka efter motsägelser och tolka tystnader (Josselson, 2004). 

 

Eftersom jag valt att alternera mellan fenomenologiska beskrivningar och kritiska teoretiska 

tolkningar intog jag således en s.k. abduktiv strategi, vilken inrymmer både induktiva och 

deduktiva inslag (Alvesson & Sköldberg, 2008:55). Det induktiva inslaget användes genom 

att intervjupersonerna med egna ord fick möjlighet att beskriva och berätta om sina 

upplevelser. Det deduktiva inslaget innebar att jag som undersökare till viss del lät min 

förförståelse samt teoretiska perspektiv styra undersökningen. Detta medförde att jag lät 

teorin styra en del av de frågor som ställdes under intervjun samt den efterföljande tolkningen 

av empirin. I detta fall innebär abduktion således att det under forskningsprocessen skett en 

alternering mellan teori och empiri, varvid båda omtolkats i skenet av varandra. Under 

processens gång utvecklades dels empirin successivt, dels justerades även teorin. 

3.1.1 REFLEKTIONER KRING VALD METOD 

Berättandet är således ett sätt för människan att skapa mening av det som sker i livet, varvid 

erfarenheter genom att berättas blir begripliga för både individen själv och andra. Den primära 

fördelen med berättelser är att individens egna tolkningar av sig själv, sina erfarenheter och 

sin situation hamnar i centrum. Dock är det viktigt att beakta att narrativa berättelser som 

förtäljs inte är ren fakta. De är selektiva efterkonstruktioner som skiljer sig i olika grader från 

det verkliga händelseförloppet och den direkta upplevelsen (Richardson, 1990). För mig som 

undersökare innebär den narrativa metoden att jag på ett systematiskt sätt skall tolka andra 

människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld, vilket innebär att min föreliggande 
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analys blir en rekonstruktion av kvinnornas efterkonstruktion av deras identitetsupplevelser. 

Svårigheten häri är att varje berättelse i realiteten är öppen för flera olika tolkningar 

(Richardson, 1990:131). Eftersom världen inte förstås utifrån ett perspektiv så kommer det 

alltid att finnas alternativa synsätt. Således innebär det att den tolkning som presenteras i 

denna studie är en tolkning av flera möjliga. Ty analysen skildrar min tolkning av 

informanternas berättelser och upplevelser såsom de konstruerades under just dessa 

intervjuer, varvid min tolkning är behäftad med min förförståelse och teoretiska referensram. 

Härvid finns självfallet ett visst utrymme för missförstånd, feltolkningar och 

överanalyseringar. Emellertid, för att minska risken för feltolkningar och missförstånd 

återgick jag till mina transkriberingar vid flertalet tillfällen för att försäkra mig om 

tolkningens giltighet.  

3.2 URVAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Mina övergripande urvalskriterier för intervjupersoner var baserade på kön, bakgrund och 

ålder, d.v.s. jag eftersökte unga vuxna kvinnor med utländsk bakgrund. För att få en jämförbar 

relation mellan intervjupersonerna, begränsades undersökningen till att avse 

identitetsupplevelserna hos kvinnor med utländsk bakgrund. Det hade dock varit intressant att 

undersöka huruvida skillnader föreligger i identitetsupplevelser mellan män och kvinnor med 

migrationsbakgrund. Detta hade dock utmynnat i ett helt annat syfte varvid en komparativ 

studie hade legat för handen. Vidare skulle en jämförelse mellan män och kvinnor ha erfordrat 

fler intervjuer, åtminstone fyra till fem med vardera kön, men p.g.a. tidsbrist och det mindre 

omfånget jag hade tillgodo i denna studie upplevde jag avgränsningen som nödvändig. 

 

Med ”utländsk bakgrund” åsyftas personer födda utomlands och personer födda i Sverige med 

en eller båda föräldrarna födda i utlandet.  Ett vidhäftat krav för de personer som själva 

immigrerat till Sverige var att de invandrat hit innan ålder för skolstart, d.v.s. innan 8 års 

ålder.8 Detta kriterium baseras på tidigare forskning (Deniz & Perdikaris, 2000) som visat på 

att individer vars primära socialisation ägt rum i ursprungslandet har betydligt större 

svårigheter att hantera och internalisera det nya landets samhälleliga och kulturella system, 

jämfört med de individer som upplevt sin primära socialisation i Sverige. Således har de 

personer som är födda i Sverige alternativt immigrerat till Sverige innan 8 års ålder inte lika 
                                                      
8 I Sverige har vi flexibel skolstart, varvid föräldrarna kan bestämma ungefär när deras barn skall börja 

skolan. Enligt Skolverket kan skolstarten ske inom ett treårsintervall (6-8 år). 
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stora svårigheter med identiteten som de ungdomars som haft sin primära socialisation i 

hemlandet. För att få en jämbördig relation mellan mina intervjupersoner valde jag att utesluta 

de personer som immigrerat till Sverige under ungdoms- och vuxenåren. Därutöver 

avgränsade jag min undersökning till personer med utländsk härkomst utanför Skandinavien.  

 

Vid frågan om identitetsutveckling och dess koppling till ålder är forskningen kluven. En del 

forskare hävdar att människor utvecklar sin identitet perioden mellan 18 och 25 års ålder 

(Branch, 2001; Sondegger & Barret, 2004). Andra forskare menar att identitetsutvecklingen i 

större utsträckning sker lägre ner i ungdomsåren och att man redan vid 18 års ålder gått förbi 

de stadier i livet som formar identiteten (Berzonsky m.fl. 2003; Giesbrecht, 1998). Vissa 

forskare menar även att framtida studier om identitet bör undersöka både ungdomar och unga 

vuxna, för att på så sätt täcka upp hela identitetsutvecklingen och fånga en helhetsbild av 

identitetsprocessen (Xu m.fl. 2004). En del tar denna argumentation ytterligare ett steg längre 

och hävdar att identitetsutvecklingen sker mer eller mindre genom hela livet (Finkelstein m.fl. 

2001). I denna studie ansluter jag mig till uppfattningen om identitetsutvecklingen som en 

fortgående process som sker igenom hela livet, varvid studiens fokus på ”unga vuxna” åsyftar 

personer som är mellan 19 till 29 år gamla. Detta ger mig ett 10 års spann som självfallet är 

problematisk. Ty en kvinna på 29 år kommer säkerligen att redogöra dels för andra 

upplevelser som en 19 åring kanske inte än hunnit uppleva, dels för andra 

identifikationsobjekt och faktorer som inverkar på identitetsupplevelsen. Dock anser jag inte 

dessa spörsmål vara till nackdel för undersökningen, snarare tvärtom, de medför till den 

nyansering som kan hjälpa mig att täcka upp den etniska identitetens komplexitet. Vidare har 

valet av åldersintervall gjorts efter bedömningen att mycket av den tidigare 

etnicitetsforskningen orienterat sig kring barn och ungdomar (bl.a. Alsmark, 1997; Back, 

1996; Åhlund, 1997). För att inte repetera tidigare forskning och frambringa ny kunskap 

ansåg jag det vidhäftat att fokusera min undersökning på denna åldersgrupp. 

 

I genomförandet av rekrytering av intervjupersoner användes snöbollsmetoden, vilket innebär 

att kontaktpersoner föreslog deltagare till intervjuerna som ansågs vara lämpliga och villiga 

att berätta om sina upplevelser. Sex kvinnor kom att visa intresse att delta i studien och berätta 

om sina identitetsupplevelser. Kontaktpersonerna förmedlade kontaktinformation till 

intervjupersonerna, varefter jag personligen sökte upp dem per telefon för att kortfattat 

redogöra syftet med undersökningen samt bestämma tid och plats för intervjun. Därefter 

skickades ett informationsbrev via e-post till varje deltagare så att de skulle få en bättre 
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uppfattning om studiens generella syfte, etiska aspekter jag förhåller mig till samt 

kontaktinformation till mig. Intervjuerna genomfördes mellan den 19 och 27 november 2009 

och tog i genomsnitt 60 minuter vardera. 

3.3 INTERVJUDESIGN 

För att komma åt olika upplevelser av intervjupersonernas livsvärld och erhålla fylliga 

berättelser har jag använt mig av en tematisk semistrukturerad intervjuguide (Aspers, 

2007:137). Denna intervjuform bygger ofta på öppna frågor, varvid intervjupersonerna 

uppmuntras att med egna ord formulera sådana erfarenheter och attityder som är relevanta för 

problemställningen. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonerna inte 

tvingas in i ett bestämt tankesätt, utan får möjligheten att fritt uttrycka och fördjupa sina 

åsikter. Intervjuguiden utformades efter olika teman, under vilka mer konkreta frågor ställdes. 

Guiden delades in i följande teman: 
 

- Tema 1: Kärnidentitet           -     Tema 3: Gruppens & Samhällets betydelse 

- Tema 2: Identifikationsmarkörer          -     Tema 4: Kontextens betydelse. 

 

Eftersom temana och de vidhäftade frågorna utformades utifrån min förförståelse och teori 

strukturerades det insamlade materialet på ett tidigt stadium. Detta medförde att jag kunde 

säkerställa att samtliga intervjupersoner gav mig information inom de områden som studien 

omfattar, vilket i sin tur ökar studiens interna validitet9. Intervjupersonerna fick även tillfälle 

att under intervjuerna prata fritt kring de ämnen som frågorna täckte. Deras åsikter och 

upplevelser fick således ett stort utrymme, vilket är en av styrkorna i kvalitativa studier.  

3.4 DATABEARBETNING OCH TOLKNINGSFÖRFARANDE 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet sammanställt för 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Rådets rekommendationer behandlar bl.a. 

kravet på information, samtycke, konfidentiellitet och nyttjande. Innan intervjun påbörjades 

informerades intervjupersonen både skriftlig och muntligt om intervjuns syfte och hur 

intervjun skulle gå tillväga. Härvid tillfrågades intervjupersonen om sitt samtycke med 

klargörandet att personen när som helst kunde avbryta sin medverkan. Därtill erbjöd jag även 

                                                      
9 Mer om validitet i Metod, avsnitt 3.5 Uppsatsens trovärdighet. 
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konfidentialitet, varvid personen försäkrades anonymitet genom hela uppsatsarbetet och 

efteråt.  Jag har även följt Vetenskapsrådets rekommendation att låta intervjupersonerna ta del 

av studien innan den inlämnas för examinering. Detta gav intervjupersonerna tillfälle och 

möjlighet att framföra sina synpunkter på studien som de medverkat i.   
 

Samtliga intervjupersoner har informerats om undersökarens (min) etniska bakgrund och 

identifikation. Valet att ge denna information kom av att jag, då intervjukontexten sker i ett 

mänskligt samspel (Kvale & Brinkmann, 2009:34), ville göra situationen mindre obekvämt 

för intervjupersonerna och undvika eventuella reaktioner som nervositet och rädsla inför 

intervjun. Min upplevelse är att detta genomgående haft positiva effekter när det gäller 

intervjupersonens vilja att berätta om sina identitetsupplevelser. Detta beror sannolikt på att 

jag som intervjuare upplevts som att ”vara på samma sida” som intervjupersonerna. 

Vidhäftade nackdelar med detta samförstånd kan vara att intervjupersonerna kommit att utgå 

från att jag redan ”vet” vad de menar och därför inte berättar det de upplever som 

självklarheter. En annan risk kan vara att jag som intervjuare på samma sätt förutsätter sådant 

som är självklart för mig. Men jag menar ändå att de positiva effekter som min öppenhet 

gentemot intervjupersonerna medfört överväger eventuella nackdelar. 
 

Samtliga intervjuer dokumenterades med en bandspelare och transkriberades till text i 

efterhand. Härvid valdes intervjuerna att skrivas ut i en kombination av tal- och skriftspråk, 

s.k. bastranskribering. Bastranskribering innebär att man i möjligast utsträckning ordagrant 

skriver ned vad som sagt samt markerar pauser, skratt och en del tvekljud i talet (Norrby, 

2004:90-93).  
 

I analysarbetet har jag utgått från det hermeneutiska cirkeltänkandet och analyserat studiens 

delteman och helhet växelvis. Meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2009:223) har använts 

för att placera intervjupersonernas uttalanden i en bredare referensram, varvid jag har försökt 

att tolka det som berättats utifrån de teoretiska perspektiv som presenterats i studien. 

Slutanalysen binder samman de tematiskt redovisade resultaten, där deltemanas resultat 

analyserats hermeneutiskt i samspel med varandra och helheten utifrån uppsatsen teoretiska 

perspektiv och begrepp. En narrativ analys har också använts, varvid varje intervju 

behandlades som en livsberättelse med vidhäftade delberättelser. Den narrativa analysen 

genererade en sammanhängande historia av flertalet händelser som förmedlades under 

respektive intervju. Datatolkningen avslutades när ett rimligt och sammanhängande mönster 

mellan delar och helhet i berättelserna hade bildats.  
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3.5 UPPSATSENS TROVÄRDIGHET 

Reliabilitet syftar till studiens pålitlighet, vilket bestäms av tillvägagångssättet för insamlandet 

av data samt hur noggrant man bearbetat materialet. Att tillgodose hög reliabiliteten inom 

kvalitativ forskning är inte helt enkelt, främst eftersom betoning ligger på djup och 

subjektivitet framför bredd och objektivitet (Ruth, 1991).  Jag har i den mån det varit möjligt 

försökt att beskriva och redovisa för mina metoder och strategier, och därtill utfört noggranna 

transkriberingar av intervjuerna. Detta har jag gjort för att möjliggöra för andra att granska 

min analys och därmed uppfylla den s.k. interbedömarreliabiliteten (Ruth 1991: 288). En 

andra reliabilitetsstrategi i studien hänför sig till resultatens konsistens och inre logik (Kvale: 

2009:263). Bl.a. har jag vid datainsamlingen testat konsistensen i svaren från 

intervjupersonerna genom att ställa flera liknande frågor som fokuserar på samma tema, på 

olika ställen under intervjun.  

 

Validitet syftar på studiens giltighet d.v.s. om man verkligen har undersökt eller beskrivit det 

som man velat undersöka och beskriva. Validiteten inom kvalitativa studier kan definieras i 

slutet av forskningsprocess genom att se på samstämmigheten mellan teori och empiri, s.k. 

innehålls- och begreppsvaliditet (Ruth, 1991: 285-287). Genom att i början av min studie 

genomföra en testintervju försökte jag granska validiteten i ett tidigt skede, d.v.s. utreda om 

informantens förståelse och resonemang kring mina frågor kunde relateras till studiens 

forskningsfrågor och förelagda teoribegrepp. Detta medförde att jag fick tillägga och utesluta 

vissa frågor, samt omformulera vissa som uppfattades som alltför otydliga eller 

abstrakta/teoretiska. Andra valideringsstrategier jag använt mig av är s.k. member checking, 

varvid jag tagit hänsyn till intervjupersonernas kommentarer av den färdiga uppsatsen. Det är 

min förhoppning att även de informationsrika beskrivningarna jag givit av 

forskningsprocessen skall höja validiteten (Creswell, 2007:208-209). Jag anser att 

frågeställningarna besvaras genom vald metod. Under arbetets gång har jag ställt mig kritisk 

till mitt förfarande och otaliga gånger återgått till frågeställningarna för att bekräfta att de går 

att koppla till genererat material. Vidare har teorierna som använts i undersökningen kopplats 

till frågeställningarna.  

 

Möjligheten att generalisera kvalitativa undersökningsresultat är begränsad, inom den 

kvalitativa forskningen brukar man oftast förhålla sig till den naturalistiska generaliseringen, 

vilken utvecklas som en form av personlig erfarenhet. Denna generalisering syftar på kunskap 
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som kan verbaliseras och som därmed övergår från tyst kunskap till mer explicit 

påståendekunskap. Inom den kvalitativa forskningen kan man även förhålla sig till begreppet 

analytisk generalisering. Vilken syftar på möjligheten att göra varsamma uttalanden om 

huruvida resultaten kan vara tillämpbara på situationer som uppvisar liknande förhållanden. 

Oftast handlar det då om utsagor som är logiska, analytiska och problemorienterade (Kvale & 

Brinkmann, 2009:281-282). Beträffande denna studie är det svårt att statistiskt generalisera 

undersökningsresultaten, framförallt eftersom personurvalet har varit syftesbestämt och 

relativt litet. Däremot skulle man kunna tillämpa en s.k. naturalistisk generalisering. Eftersom 

intervjupersonernas tysta kunskap har verbaliserats via deras utsagor under intervjuerna har 

den tysta kunskapen övergått till en formulerad påståendekunskap. Någon analytisk 

generalisering vill jag dock inte uttala mig om, ytterst är urvalet på sex personer för litet för 

denna typ av generalisering. Jag anser inte att resultaten kan ses som typiskt för majoriteten 

unga vuxna kvinnor med minoritetsbakgrund, ett sådant antagande kan ge missvisande 

information i enskilda fall. Trots att denna studie inte bör ligga till grund för övergripande 

antaganden anser jag att kunskapen som genererats är intressant och ytterst meningsfullt i sitt 

sammanhang. 

3.6 REFLEKTIONER I KUNSKAPSPROCESSEN 

Reflektion i forskningsverksamhet handlar om att ägna uppmärksamhet åt studieobjektet, 

forskaren och den sociala kontexten och inte låta något av dem få överhanden. Reflektionen 

skall förmå forskaren att bryta sig ur en bestämd referensram och se vad denna inte förmår att 

säga, man bör t.ex. tänka kring premisserna för sitt eget tänkande, observerande och 

språkanvändande (Alvesson & Sköldberg, 2008:487-489).  I denna studie innebär en 

reflekterande hållning att jag ifrågasätter svagheterna i det tänkande jag troligen är ”instängd” 

i och kritiskt självprövar mina tolkningar av det empiriska materialet. Inte minst genom en 

systematisk reflektion på flera olika nivåer kan mitt tolkande av empirin uppnå ur ett 

forskningsperspektiv hög kvalitet. De fyra reflektiva nivåer som jag har försökt att integrera i 

undersökningen är: empirihantering (enkel hermeneutik), tolkning (dubbel hermeneutik), 

kritisk tolkning (trippelhermeneutik) och språk-/auktoritetsreflektion (kvadrohermeneutik) 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:19-25, 490f.). 

 

De två första tolkningsnivåerna syftar till att alla referenser till empirin är tolkningsresultat. 

Ty ytterst står inga utsagor från intervjupersonerna och tolkningar från mig som undersökare i 
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entydig relation till något utanför det empiriska materialet. Både min och intervjupersonernas 

kunskap om verkligheten är inte en direkt spegelbild, utan en produkt av det sätt på vilken vi 

väljer att kategorisera världen. Genom att beakta tolkandets fundamentala betydelse, förkastas 

således en enkel speglingstes av relationen mellan verklighet och undersökningsresultat. 

Exempelvis kommer både min och intervjupersonernas förförståelse att ha betydande 

inverkan på empirin, och denna förförståelse kommer ytterst att inverka på min förståelse och 

tolkning av empirin. Härvid är jag även medveten om att bl.a. min förförståelse och tolkning 

av empirin till stor del är påverkad av mitt socialkonstruktionistiska perspektiv och valda 

identitetsteori. Ett annat perspektiv och andra teorier skulle högst sannolikt generera annat 

datamaterial och självfallet en annan hållning till det. 

 

De andra två förståelsenivåerna syftar till att vända blicken ”inåt” mot både 

intervjupersonerna och mig som person, samhället som helhet, intellektuella och kulturella 

traditioner samt språkets och framställningsformens centrala betydelse i 

forskningssammanhanget. Mer konkret innebär det att de koncept och kategorier som både jag 

och intervjupersonerna använder oss av för att uppfatta världen är kontextbundna av den 

kultur vi lever i samt av den historia som format kulturen. Den reflekterande hållningen 

härvid innebär att jag i möjligaste mån beaktar och reflekterar över de olika kognitiva, 

teoretiska, språkliga, sociala och kulturella förhållanden som bildar bakgrunden till 

intervjupersonernas utsagor och min tolkning av desamma.  Det kan per definition vara 

omöjligt att som forskare klargöra den egna samhällsstrukturens och språkets föregivna 

antaganden. Trots detta är det viktigt att kritisk reflektera och medvetandegöra dessa element. 

Härvid är jag bl.a. medveten om att mitt perspektiv och teori medför begreppsmässiga 

konstruktioner som är idealiseringar som kanske inte har direkta motsvarigheter i 

intervjupersonernas verklighet. Visserligen är de idealiserade relationerna baserade på 

intervjupersonernas utsagor, men det teoretiska abstraherandet utgör nästan alltid ett 

tolkningsresultat som varierar från aktörens (Aspers, 2007:42-44). Vidare har jag under hela 

arbetets gång försökt att förhålla mig kritiskt genom att bl.a. fundera över det empiriska 

materialets betydelse samt varför jag gör vissa tolkningar. På detta sätt har det skapats 

utrymme för nya tolkningar, varvid en alternering har ägt rum mellan min förförståelse och 

förståelse under tolkningsprocessen. Exempelvis har min förståelse av intervjutexterna krävt 

någon form av förförståelse, men samtidigt så har dock min förförståelse krävt ny förståelse 

av den nya texten, varvid ett nytt utrymme för nya tolkningar har skapts och därmed en 

produktion av en mer nyanserad och självkritisk kunskap. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redovisas resultaten och analysen av undersökningen. Valet att integrera 

resultat och analys gjordes för att underlätta för läsaren att få en bättre inblick i hur min 

meningstolkning är förbunden med empirin. Under intervjuerna utgick jag från temana; 

Kärnidentitet, Identifikationsmarkörer, Gruppens & Samhällets betydelse och slutligen 

Kontextens betydelse. I sammanställningen av intervjuerna och analysen omstrukturerades 

dessa till huvudtemana; Kärnidentitet, Identifikationsmarkörer och Kontextens betydelse. 

Under samtliga teman redovisas de citat som bäst belyser frågeställningen. Om svaren skiljer 

sig åt exemplifieras ytterligare citat för att belysa spännvidden i åsikter. De tre temana täcker 

vardera, i tur och ordning, de frågeställningar jag ställde i inledningen av studien.10

4.1 OM INTERVJUPERSONERNA 

INTERVJUPERSON 1: Maura är 19 år gammal, hon är född och uppvuxen i Sverige och vill 

helst definiera sig som syrian med svenska influenser. Hennes mor är född i Syrien och fadern 

är född i Turkiet, föräldrarna flyttade till Sverige under tidig 70-tal då de var vid 20 års ålder. 

Maura är född och uppvuxen i Sverige och har syrianska som hemspråk. Maura hoppas hon 

kommer att kunna föra vidare sitt hemspråk till sina framtida barn, men menar att det ytterst 

är upp till dem om de vill ta till sig den eller inte. 
 

INTERVJUPERSON 2: Celina är 26 år gammal och vill helst definiera sig som syrian från 

Turkiet, men menar att hennes syrianska identitet även har svenska influenser. Hon är född i 

Turkiet och flyttade med sin kärnfamilj till Sverige under senare delen av 80-talet, då hon var 

ungefär 5 år. Celina har syrianska som hemspråk och vill gärna föra vidare det syrianska 

språket till sina barn i framtiden, främst för att det är en viktig del av henne som återknyter till 

familjens historia.  

                                                      
10 Personnamn, namn på platser och andra detaljer som skulle kunna röja intervjupersonernas identitet 

har avidentifierats. De transkriptionssymboler som förekommer är // för att visa avbrutet tal, /skrattar/ 

för att visa att intervjupersonen skrattar, samt /paus/ för att beteckna en paus i tal. I resultat och 

analysdelen har jag för enkelhetens skull jag förkortat den etniska minoritetsidentiteten till benämningen 

etnisk identitet, och den etniska majoritetsidentiteten har i sin tur förkortats till benämningen svensk 

identitet. Jag använder begreppen etnisk och etnicitet med hänsyftning till de ursprungsetniciteter som 

intervjupersonerna har angett, varvid det svenska inte inberäknas. 
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INTERVJUPERSON 3: Mina är 23 år gammal och vill helst definiera sig som svensk med 

jugoslaviska influenser. Hennes far är från Bosnien och hennes mor är från Serbien, själv 

föddes hon i Bosnien. Kärnfamiljen flyttade till Sverige tidig 90-tal då Mina var 6 år gammal. 

Mina har serbokroatiska som sitt hemspråk och anser det vara av vikt att överföra hemspråket 

till sina framtida barn, främst för att det kommer vara en viktig del av deras bakgrund. 
 

INTERVJUPERSON 4: Slavia är 29 år gammal och vill helst definiera sig som jugoslav med 

svenska influenser. Hennes far är född i Serbien och modern i Kroatien, själv är Slavia född i 

Sarajevo. Kärnfamiljen flyttade till Sverige sen 80-tal då Slavia var 7 år gammal. Slavia har 

serbkroatiska som sitt hemspråk och tycker att det är viktigt att överföra hemspråket till 

framtida barn eftersom det är en stor del av vem hon är.  
 

INTERVJUPERSON 5: Kamra är 22 år gammal och vill helst definiera sig som turkisk kurd 

med svenska influenser. Både hennes mor och far är födda i Turkiet och har kurdisk 

bakgrund, föräldrarna flyttade till Sverige under 70-talet. Kamra är född och uppvuxen i 

Sverige och hon talar både turkiska och kurdiska hemma, men eftersom hon talar bättre 

turkiska än kurdiska väljer hon att se det som sitt hemspråk. Kamra vill överföra det turkiska 

språket till sina framtida barn, främst för att de inte ska glömma sin bakgrund och kunna 

knyta an till de turkiska traditioner och sederna.  
 

INTERVJUPERSON 6: Embra är 27 år gammal och vill helst definiera sig som kurd från 

Kurdistan i Irak. Båda Embras föräldrar är födda i Kurdistan, liksom hon själv och 

kärnfamiljen flyttade till Sverige i mitten av 80-talet då hon var knappt 3 år gammal. Embra 

har kurdiska som hemspråk och hon vill gärna överföra det kurdiska språket till sina framtida 

barn, främst för att det har stor betydelse för deras kännedom om sitt ursprung och sin kultur.  

4.2 KÄRNIDENTITET 

Då jag under inledningen av intervjun frågar kvinnorna hur de skulle vilja definiera sig själva 

svarar samtliga med hänvisning till sitt kön och respektive etniska ursprung. Dock avviker 

Mina från resterande genom att hon beskriver sig som en svensk kvinna med etniska 

influenser medan de andra på olika sätt mer eller mindre beskriver sig som etniska kvinnor 

med svenska influenser. Utöver denna skillnad sammanfaller svarens fokusering på 

identifikationsobjekten ursprung och kön.  
 

 20



 

Du väljer ju inte ditt ursprung, du får det vid födseln. Du vet, det bara finns där och du måste väl ta till dig 

den // eller så försvenskas du. Men då sviker man sitt, alltså sina föräldrar och det. Jag känner inte att jag 

kan kommer bort från det, lämna det bara, det är väl naturligt att det inverkar på min självbild. // Det är ju 

så nära en [kön], det närmsta man kan identifiera sig med egentligen. Den finns både inom mig som utanpå 

(Maura). 
 

En viktig del i den etniska identiteten är grupptillhörigheten. Framförallt är det föreställningen 

om en kulturell och historisk särart som föranleder känslan av samhörighet och tillhörighet 

med gruppen. 
 

Man är ju inte svensk så /paus/ det blir så enkelt att bara säga jugoslav, det säger ju mycket om mig, vart 

jag kommer ifrån, vad jag står för och är //  Du kan inte bara välja fritt din tillhörighet, ingen skulle tro mig 

om jag sa att jag var svensk.  Det funkar inte så, man måste dela något med gruppen, typ historia, språk och 

så. Det gör att man känner igen sig i varandra, för vi delar ju så mycket. Och ingen annan kan ju känna till 

min situation bättre än dom som har samma bakgrund som jag (Slavia). 
 

Samtliga intervjupersoner upplever att de mer eller mindre naturligt kombinerar olika 

identiteter. Kamra beskriver det så här: 
 

Man blandar lite, tar lite svenskt, lite turkiskt och kurdiskt. Man tar det bästa från respektive värld och gör 

det till sitt. Det är väl fördelen, att det finns plats att blanda från skilda håll, man är inte fast i en färdig form 

/paus/ Jag kan tycka att det är en enorm frihet att ha hela det utrymmet att utvecklas på. 
 

Vid frågan om hur kombineringen av olika etniska influenser påverkat intervjupersonernas 

identitetskonstruktion beskrivs blandningen till en början som problemfri och utan kriser, 

snarare uppfattas tillgången till flera kulturer och kombineringen som något positivt. Men vid 

fortsatt diskussion så ändras de problemfria beskrivningarna, varvid splittringar framförallt 

kring tillhörighet och mellan tanke och känsla uppkommer. Intervjupersonerna känner 

tillhörighet till Sverige och upplever sig till stor del som svenskar, men samtidigt uppfattar de 

sig som utländska på grund av att de inte riktigt tror sig passar in i den föreställda 

”svenskheten”. 
 

Jag definierar mig som kurd, känner mig som en svensk men blir inte uppfattad som det av omgivningen 

/paus/ Visst påverkar det min syn på mig själv. Du vet, även om jag vill vara svensk så går det inte, för att 

bli självklart tagen som svensk behöver du vara blond och blåögd och det är jag inte. Andra har ju också 

makt att definiera mig, det är inte bara jag som säger vad jag är. Om de inte ser mig som svensk så går det 

ju inte att bara säga att man är det, det funkar ju inte så, det är inte så enkelt (Embra). 

     

Jag känner mig mer svensk, för det är i Sverige jag egentligen vuxit upp och Sverige är ju en del av mig 

och min identitet. Men i vissa situationer kan det bli tvärtom, speciellt i situationer med svenska vänner. De 

kan ha vissa åsikter som liksom gör att man blir påmind om att man faktiskt inte är svensk trots allt. Till 

exempel blir jag ofta påmind om det då jag tittar på tv, speciellt fördomar som florerar får mig att känna 

 21



 

mig stöttad liksom, då blir jag påmind om mitt ursprung. Oftast upplever jag en viss slags frustration 

mellan varven (Mina). 

4.2.1 ANALYS TILL TEMA 1 

Den individuella identiteten (Stier, 2008: 63) visar sig vara starkt vidhäftad med kvinnornas 

etniska identifikation och de föreställningar som de tror omgivningen har av dem som etniska 

i bemärkelsen ”icke-svenska”. Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utvecklas 

således den etniska självdefinitionen genom ett samspel mellan kvinnornas egna uppfattningar 

om sin tillhörighet och de uppfattningar de tror omgivningen har om deras ursprung. Trots att 

identifikationen till etnicitet ofta framställs som en högst personlig angelägenhet, spelar 

omgivningens uppfattningar om kvinnorna som etniska och ”icke-svenska” en relativt stor roll 

i graden av identifiering. Kvinnorna uppfattar att de inte fullständigt har valet att beskriva sig 

som svenskar även om de så önskade, ty omgivningen betraktar de inte som det. Detta är väl i 

linje med Thomas-teoremet (Ekegren, 1998:287), ty oavsett hur sanna eller inbillade 

föreställningarna är så påverkar de kvinnornas självbild och förhållning till sin etnicitet och 

internalisering av densamma. 

 

Till stor del har kvinnorna utvecklat identiteter med inflytande från både hemkultur och 

svensk kultur, något som jag har valt att beteckna som gränsöverskridande identiteter.11 

Dessa identiteter upplevs oftast som problemfria, förutom då de i samband med att specificera 

tillhörighet kan skapa mentala och känslomässiga splittringar om vart man egentligen hör 

hemma. De gränsöverskridande identiteterna består av en mångfald av deljag (Thomas, 

1998:345), eller med Stiers (2003:61) ord subidentiteter, varefter de primära som kvinnorna 

framhäver under intervjuerna är bl.a. könsidentiteten, den etniska identiteten och den svenska 

identiteten. Som en naturlig utveckling av mina syftesbestämda intervjufrågor hamnade de två 

senare i fokus för kvinnornas identitetsupplevelser.  

 

Kvinnornas upplever att utrymme finns för att utveckla gränsöverskridande identiteter, dock 

till priset av att aldrig bli accepterade som fullkomligt svensk. Enligt Hylland Eriksen 

(1993:47) kan staten uppmuntra den gränsöverskridande människan genom att skapa nya 

                                                      
11 Tidigare etnicitetsforskning har använt begreppen transkulturella identiteter såsom hybrid-, kreoliserad- 

och kosmopolitiska identiteter (bl.a. Back, 1996; Alsmark, 1997; Åhlund, 1997). Jag har i denna studie 

valt att förhålla mig till begreppet gränsöverskridande identiteter(Hylland Eriksens, 1993:48), vilket häri 

syftar på den kombinering av identiteter, s.k. deljag som kvinnorna i studien ger uttryck för. 
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vägar som förenar jämlikhet och kulturell mångfald. Detta kan enligt honom inte ske så länge 

statens grundläggande ideologi är representerad av en etnisk grupp. Vilket är fallet i Sverige, 

ty enligt Stier (2008:70) har det svenska samhällets sociala struktur och kultur framskapat en 

normgivande svensk samhällsidentitet. Utifrån Hylland Eriksens syntes så innebär det således 

att orsaken till varför de gränsöverskridande kvinnorna i studien inte kan fullständigt förena 

sig eller med Bunars ord (1998:25) fullständigt identitetsartikulera sig med det svenska beror 

på att det svenska inte innefattar mångfald. De gränsöverskridande identiteterna är således en 

ofrånkomlig realitet som kvinnorna blir tvungna att förhålla sig till, ty deras 

identitetsupplevelser upprätthålls av sociala processer som de själva inte fullt kan styra över. 

Maura (tema 1, citat 1) uttrycker detta tydligt då hon beskriver sitt ursprung som 

ofrånkomligt. Även Embra (tema 1, citat 4) ger uttryck åt detta då hon säger att utöver hon 

själv så har även andra i omgivningen makt att definiera henne 

4.3 IDENTIFIKATIONSMARKÖRER 

I beskrivningarna av identitetsupplevelserna återkommer intervjupersonerna flera gånger till 

vikten av historik. Familjens historia sammanvävd med den etniska gruppen historia beskrivs 

som en viktig grund till etnisk identifikation. Vid detta beskrivs kollektiva erfarenheter av 

bl.a. förtryck, politiska konflikter och social ojämlikhet som sammanhållande faktorer som 

knyter familjen närmare gruppen. Historikens betydelse är dock inte enbart en kollektiv 

angelägenhet, ytterst uppfattas historien vara den grogrund som man själv kan utveckla sig 

utifrån. Härvid beskrivs historien som ”mina rötter”, ”min utgångspunkt” och ”det som skapat 

mig”. Intervjupersonerna betraktar att deras historia dels särskiljer dem från andra i samhället 

vilket stärker banden till ursprunget, dels placerar historien dem i ett sammanhang vilket 

skapar mening av deras tillvaro och plats i världen.  
 

Alltså om jag vänder mig mot mina rötter, vad ska jag då stå på? Etniciteten berättar för mig min historia, 

min familjs historia. Vart vi kommer från, så inte kan jag bara lämna det. Det går inte att bara skapa sig ett 

ursprung ju, det finns där innan dig och nu i dig. // Visst kan jag bara skita i det och inte bry mig, men då 

kommer jag inte förstå min situation, min plats i världen (Celina). 
 

Förutom historik är förhållningssättet gentemot familjen och gruppen en faktor som 

intervjupersonerna framhäver som särskiljande för den etniska gruppen. Samtliga 

intervjupersoner uttrycker att inställningen beror på skillnader i livsföring, normer och 

traditioner. Varefter de uppfattar sig själva vara mer lojala till gruppen genom att man ”tar 

hand om sina”, ”bryr sig mer om familjen” och i större utsträckning än svenskar ”sätter sina 
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egen intressen åt sidan för familjens bästa”. Härvid förutsätter lojaliteten att man håller sig 

trogen gruppens traditioner, som subjektivt måhända uppfattas förlegade och betungande men 

ändock viktiga att efterleva för att det är gruppstandard. Gruppgemenskapen beskrivs således 

sammantaget aningen splittrat, ibland framställs den med positiva ordalag och fördelaktig och 

andra gånger som negativ och betungande. 
 

Alltså självklart så är det positivt att tillhöra en grupp, det finns en gemenskap och trygghet som jag skulle 

sakna annars // Men det har även sina nackdelar, just att man blir mer begränsad, tvungen att anpassa sig 

/paus/ Jag följer inte allt, men vissa saker måste man följa för att skydda familjen. Du vet, om jag gör nått 

dumt slår det tillbaka på hela min familj och syskon, så man är tvungen att till viss del följa traditionerna, 

man bryr sig och vill inte skämma ut dom. Men nånstans måste man säga stopp och ändå köra sitt race, 

som det här med att inte ha pojkvänner. Det funkar ju inte, det är nya tider och självklart så kommer jag att 

ha relationer, trots att familjen inte vill (Celina). 
 

En annan viktig markör som inverkar på intervjupersonernas identitetsupplevelser är 

utseendet. Samtliga intervjupersoner beskriver hur de tror att deras yttre, i synnerhet deras 

”mörka hår” och ”grövre drag” spelar en nyckelroll i hur omgivningen uppfattar dem. 

Framförallt upplever de att deras ”utländska utseende” begränsar dem till att kunna artikulera 

sig fullt ut som svenskar. Utseendet föranleder således till en mer eller mindre påtvingad 

etnisk identifiering uppkommen ur omgivningens bilder av dem som ”utländska”, ”etniska” 

och ”icke-svenska”.    
  

Mitt utseende visar till omgivningen att jag inte är svensk. Alltså jag ser ju knappast svensk ut // Det har 

faktiskt hänt att jag ändrat på mitt utseende för att passa in mer. När jag färgade håret ljusare gjorde det 

faktiskt en stor skillnad i omgivningens bemötande. Speciellt ute på stan, i affärer, då jag hade mörkt hår så 

upplevde jag att butikspersonal tittade sådär noga efter mig. Och som blond, då är det ingen som lägger 

märke till en, man blir liksom en i mängden, smälter in /paus/  Speciellt nu när jag har mörk hår igen och 

sitter i tunnelbanan så kan jag känna att äldre svenska tanter reagerar och tittar på mig konstigt. Det 

enklaste sättet för att bli tagen som svensk är väl att färga håret, så sticker man liksom inte ut lika mycket 

(Slavia). 
 

Förutom historik, lojalitet, traditioner och utseende beskrivs språket som en betydelsefull 

symbol. Betydelsen av språket är inte ensidig, utan den visar sig ha dubbla funktioner 

beroende på om det hemspråk eller det svenska språket som är i fokus. Hemspråket beskrivs 

som en viktig faktor som håller intervjupersonerna i kontakt med sitt ursprung samt befäster 

den etniska identiteten. Språket beskrivs som betydelsefull i två bemärkelser då den dels kan 

användas för överföring av bl.a. kunskap, traditioner och värden från en generation till en 

annan. Dels kan den användas i den dagliga interaktionen landsmän emellan varefter den 

särskiljer individer åt i vi och dem, varpå språket möjliggör för intervjupersonerna att knyta 

sociala band med ”sina egna” med det ”egna språket” som knytpunkt. Vidare beskrivs det 
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svenska språket även som nyckeln in i det svenska samhället, varvid ett brett svenskt 

ordförråd i kombination med bra artikulering signalerar god anpassning, dock spelar 

ordförrådet mindre roll om artikuleringen inte är god. Samtliga intervjupersoner menar här att 

”brytning” i det svenska talet inverkar på hur ”välanpassad omgivningen tror att man är”, 

”väcker fördomar till liv” och ”påverkar omgivningens bemötande”. När det kommer till 

hemspråket är brytningen av mindre betydelse än ordförrådet, det viktiga här är att kunna 

samtala med den egna gruppen genom ett ”rent språk” som inte är beblandad med antingen 

det svenska eller engelska.  Språket är således både inkluderande och exkluderande beroende 

på hur bra den är, detta gäller både inom den egna etniska gruppen som i det svenska 

samhället. 
 

Språket är ju viktigast, så vi överför vår historia, kultur, seder och bruk. Jag vill att mina framtida barn ska 

lära sig syrianska för det visar ju på vår tillhörighet. Men jag måste tyvärr erkänna att jag inte är så bra på 

det egentligen, alltså ibland blir det svårt för mig att prata med min mormor och de äldre för jag blandar så 

mycket svenska i det, de förstår inte vad jag säger. Och då blir jag förbannad på mig själv, att jag inte lärt 

mig det bättre. Man hamnar utanför // att jag blivit försvenskad och övergett mitt liksom och det är ingen 

kul känsla (Maura). 
 

Språket är det centrala verktyget för integrering. Du blir accepterad och bemött på ett helt annat sätt än om 

du inte kan språket, inte kan göra dig förstådd. Sen så finns ju brytning också, och det är lite annorlunda. 

Ofta tänker folk att det innebär sämre språkliga färdigheter, men det behöver inte vara så. Många äldre har 

svårt att artikulera sig rent bara, de har egentligen inte ett sämre språk bara en annorlunda dialekt /skrattar/, 

men omgivningen ser det tyvärr inte så (Kamra). 

4.3.1 ANALYS TILL TEMA 2  

Kvinnorna definierar sig som tillhörande en given etnisk grupp genom att inte definiera sig 

som del av andra möjliga grupper. Tillhörigheten utvecklas från föreställningen om delat 

ursprung med de andra gruppmedlemmarna, vilket i förlängningen skapar en känsla av 

gemenskap som i sin tur sätter gränserna mellan den egna gruppen och omvärlden. Historia, 

lojalitet, delade normer, värden och traditioner är en del av de markörer som skapar de sociala 

banden till gruppen, vilket i förlängningen skapar det Stier (2008:67) benämner som vi-

känslan, d.v.s. känsla av samhörighet och föreställning om ett gemensamt ursprung och 

genealogi. Denna känsla upprätthålls genom de berättelser som kvinnorna berättar om sig 

själva, varvid de mentalt kan sätta sig in i ett sammanhang och skapa mening av upplevda 

händelser. Detta är i linje med Stiers (2008:64) argumentation att den etniska identiteten är en 

berättelse om någons ursprung – varifrån de härstammar. Den är enligt honom en personlig 

berättelse sammanvävd med en familjehistoria, en etnisk grupps kollektiva historia och 

samhällets historieskrivningar. Även kvinnorna framhåller den kollektiva historien som 
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central, ytterst för att den placerar dem i ett sammanhang som i sin tur skapar mening av deras 

tillvaro och plats i världen. 

 

Beträffande skillnader grupper emellan tenderar kvinnorna att tala om det svenska som 

individfokuserat och det etniska som grupporienterat, varvid de knyter sig an det senare. Detta 

föranleder till att de i förlängningen beskriver sig som tillhörande en del av en större 

gemenskap. Gruppgemenskapen beskrivs i positiv bemärkelse då skillnader mellan den 

etniska och svenska gruppen beskriv, dock är hållningen till gemenskapen i realiteten 

ambivalent. Nära familje- och gruppband och lojalitet framhävs å ena sidan som positiva 

egenskaper som vi-gruppen (Stier, 2008:67) har, å andra sidan är det samma närhet och 

lojalitet som begränsar den enskilda individens frihet. Exempelvis visar Celina (tema 2, citat 

2) att hon delvis både avstår och följer vissa traditioner i sin relation med den etniska gruppen. 

Lojaliteten till gruppen förutsätter att kvinnorna, till viss del motvilligt, överger en del av den 

egna viljan för att följa gruppens värderingar. Detta skulle kunna kopplas till Thomas-

teoremet (Ekegren, 1998:287), varvid kvinnornas uppfattning om sin olikhet till det 

individualistiskt svenska gör att de agerar i enlighet med de föreställda gruppvärdena, trots att 

de innerst inne egentligen inte vill. Ytterst så anpassar de sig till de rådande föreställningarna 

och reproducerar skillnaderna vars objektiva påvisbarhet i realiteten kanske inte ens existerar.  

 

En annan viktig markör som frambringar vi-känslan är språket. Språket kan beroende på dels 

situation, dels på dess utformning och innehållsbredd fungera både inkluderande eller 

exkluderande, både inom den egna etniska gruppen såväl som i det svenska samhället. 

Emellan landsmän fungerar hemspråket som en sammanhållande länk som bär på historia, 

tradition och kultur. På samma sätt fungerar det svenska språket som ett centralt verktyg för 

integrering i det svenska samhället. I båda fallen kommer således ett tydligt och rikt språk 

inkorporera individen i gemenskapen, samtidigt som ett otydligt och fattigt språk exkluderar.  

 

Även utseendet framhålls ha en betydande inverkan på intervjupersonernas 

identitetsuppfattning. Kvinnorna associerar utseendemässiga drag som ”blond” och ”blåögd” 

till svenska individer, och ”mörk hår” och ”grövre drag” till etnisk individer. Dessa 

utseendemässiga bindningar tror kvinnorna även påverkar omgivningens uppfattning av dem 

som etniska och ”icke-svenska”. Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har det liten 

betydelse om dessa föreställningar är sanna eller inbillande, likväl påverkar de kvinnornas 

attityd varvid de speglar sig i dessa föreställda bilder och internaliserar dem.   

 26



 

4.4 KONTEXTENS BETYDELSE 

Då jag ber intervjupersonerna att beskriva dem personer som de vanligen umgås med 

framkommer det att de samtliga har en heterogen umgängeskrets. De flesta har vänner och 

bekanta som har olika nationaliteter, dock umgås de flesta mest intimt med personer som de 

delar samma ursprung med. Detta beror till stor del på att de upplever sig kunna knyta bättre 

band till personer som de kan spegla sig i, personer som de delar historia och framförallt 

hemspråk med. 
 

Om jag ska vara ärlig är de flesta vännerna från forna Jugoslavien, kanske för att vi delar samma språk. 

Några svenska vänner har jag men mest invandrare /paus/ Alltså det är enklare att umgås med invandrare 

mer allmänt än vad det är med svenskar, jag tror att det beror på att vi förstår varandra på ett helt annat sätt. 

Vi förstår varandras situation och sådär, i och med utanförskapet (Slavia).  
 

Emellertid skiljer sig Mina från de andra intervjupersonernas utsagor, varvid hon umgås med 

framförallt svenska personer. Detta faktum blir intressant då vi återkopplar det till hennes 

definiering av sig själv under första temat. Därvid skilde hon sig från de andra 

intervjupersonerna genom att vara den enda som beskrev sig själv som en svensk kvinna med 

etniska influenser medan samtliga andra på snarlika sätt beskrev sig som etniska kvinnor med 

svenska influenser.  
  

Min vänkrets är väldigt blandad, det är både bosnier, serber och svenskar, men mest svenskar ändå // Det 

kanske har en inverkan till varför jag känner mig mer svensk. Dom jag umgås med är ganska lika mig på 

sättet, vi delar samma värderingar, åsikter och tankar, det är bara ursprung som skiljer oss åt. Så visst, att 

mina närmsta vänner är svenskar, det kan ju vara en orsak till min svenska identifiering mer allmänt 

(Mina). 
 

När jag frågar intervjupersonerna vilken inverkan den politiskt-ideologiska ambitionen i 

samhället har haft på deras identitetsformatering är svaret genomgående ”anpassning”. 

Samtliga intervjupersoner upplever att det finns ett anpassningskrav som genomsyrar nästan 

samliga institutioner i samhället. Bl.a. beskrivs utbildningen utgå från ett alltigenom svenskt 

perspektiv som inte lämnar utrymme för det etniska och mångkulturella. Intervjupersonerna 

uppfattar inte att deras etnicitet värdesätts i det svenska samhället, snarare upplever de att den 

underskattas och motarbetas. 
  

Alltså att vara etnisk i Sverige tycker jag är mer till nackdel, speciellt om man vill behålla sina traditioner. 

Det ses lite som ett hinder för integrering, typ något som hindrar full försvenskning. Ibland känns det tungt 

du vet, att det är det svenska som är i topp, det vi ska sträva efter att bli. Men samtidigt, även om du släpper 

ditt så blir du ändå inte svensk liksom. Förr eller senare så inser man att man inte kan bli det, och om det är 

målet så slutar det med man bara känner sig misslyckad och tom (Embra). 
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Emellertid är det ingen av intervjupersonerna som betraktar anpassning till det svenska som 

dåligt, snarare något man eftersträvar eftersom en delvis ”försvenskning” är nödvändig. En 

del av intervjupersonerna menar även att en anpassning från majoritetsbefolkningen är 

nödvändig, ty mångetniciteten i det svenska samhället är en realitet som kräver anpassning 

från samtliga involverade.  
 

Jag tycker verkligen att försvenskning kan vara positivt, det är lite det som krävs för att bli helt accepterad i 

det svenska samhället. Alltså att ta till sig språket och kulturen, vid sidan av sitt, inte att man glömmer det. 

Men du bör nästan bli åtminstone lite försvenskad för att kunna passa in och ha en bra grund att leva på // 

En del svenskar har väldigt svårt att acceptera att det börjar bli ett mångkulturellt samhälle i Sverige. Deras 

förhållningssätt är nog inte så öppen, inte som man hade önskat den var. De tänker mycket i de banorna att 

invandrare är skyldiga till att anpassa sig till det svenska, men det ska vara från båda hållen tycker jag. 

Alltså svenskarna måste försonas med tanken att det svenska nu är likställt med mångetnicitet (Kamra). 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver sina identitetsupplevelser som mer eller mindre 

situationsbetingade. I vissa situationer, främst med familjen och nära bekanta, framhäver de 

den etniska identiteten. I andra sammanhang, särskilt i kontakt med majoritetssamhället, 

försöker de tona ner den. 
  

Med familjen och vänner så kommer nog den etniska sidan av mig fram som mest. Allt från mentaliteten, 

sättet att prata på – du vet högt och i mun på varandra. Det är hemma det, annars håller man sig på sin kant, 

talar lugnt och sansat, absolut inte avbryta, för det är osvenskt /skrattar/. Jag tycker faktiskt att det etniska 

är för min nackdel annars, många vet ju inte hur anpassad man är utan de dömer direkt utifrån yttre attribut 

som namn och utseende. Framförallt på arbetsmarkanden är det mindre tillåtet att knyta an till det etniska, 

då måste du verkligen ta fram och visa den svenskaste sidan hos dig och dölja allt det etniska // Jag har 

blivit rekommenderad att byta namn till ett mer svenskt sådant, men där går gränsen för mig, det kommer 

jag aldrig att göra (Embra).   

 

I intervjusvaren framkom det även att den etniska identifikationen är helt kontextuellt, ty 

intervjupersonerna upplevde sig helt fria från etnisk identifiering i vissa sammanhang och i 

andra mindre. Oftast är det i en homogen svensk miljö som den etniska tillhörigheten blir som 

mest påtaglig, vilket föranleder till en nästintill påtvingad etnisk identifiering. I mångetniska 

miljöer upplever intervjupersonerna att de mer eller mindre kan välja fritt mellan svensk och 

etnisk identifikation, inte desto mindre väljer de flesta att identifierar sig mer med den 

svenska än den etniska i sådana sammanhang. 
 

När jag är med syrianer känner jag mig oftast mer som svensk, med svenskar är det tvärtom, då känner jag 

mig alltid mer som en syrian. Det kan låta konstigt, men man passar inte riktigt in någonstans /paus/ men 

det är ändå helt okej. Man vänjer sig liksom, att inte riktigt passa in. Men oftast så spelar man med, det är 

inget man visar så, man ser på situationen, vad den kräver och så ställer man in sig i det (Maura). 
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Förutom att identitetsupplevelsen och anknytningen till det etniska är situationsbundet, så 

framkom under intervjuerna att även den geografiska platsen har en betydande roll. Under 

mina intervjuer ställde jag strategiskt dessa tre frågor i följd; Om folk frågar om ditt ursprung 

i Sverige, vad svarar du? Om folk frågar om ditt ursprung i ditt/dina föräldrars hemland, vad 

svarar du? Om folk frågar om ditt ursprung då du är på semester, vad svarar du? Samtliga 

intervjupersoner gav olika refereringar till de skilda frågorna. Bortsett från Mina väljer 

samtliga att i Sverige beskriva sig utifrån sitt ursprung, i hemlandet utifrån sin etnicitet med 

hänvisning till att de bor i Sverige och på semester beskriver de sig själva som svenskar från 

Sverige. Det finns inte en enkel förklaring till varför samtliga uttrycker sig som svenskar på 

semester men inte i vanliga fall. En motivering som två intervjupersoner ger när jag frågar om 

denna paradox är att fördomarna om vad som är ”svenskt och inte svenskt” inte är lika 

statiska i utlandet som i Sverige, varefter en större valmöjlighet till svensk identifiering blir 

möjlig. Andra förklaringar som jag ges är att ”känslan av svenskhet blir mer påtaglig i ett 

annat land” och ”i den situationen vill jag hellre visa mig som europé än någon från öst”.  
  

Om man frågar om mitt ursprung i Sverige då svarar jag ju kurd från Turkiet. I Turkiet blir det väl att man 

säger kurd, men betonar att man bor i Sverige. På semester, där är jag svensk från Sverige /skrattar/ 

Skillnaderna beror väl på, om man är inom Europa vill man gärna förknippas mer med den svenska 

kulturen än den österländska. Jag tror att invånare i Europa har många fördomar om personer från 

mellanöstern, framförallt det politiska och religiösa spelet inverkar på fördomarna. För att slippa 

stigmatisering och misstänksamhet så väljer jag att hellre pointera det svenska i mig // alltså i den 

situationen vill jag hellre visa mig som europé än någon från öst (Kamra). 

4.4.1 ANALYS TILL TEMA 3 

En central anknytningsfaktor i valet av umgänge är språket, vilket föranleder till känslor av 

tillhörighet och föreställning av inbördes likheter. Förutom språk spelar bl.a. känsla av 

samhörighet, delade normer och traditioner betydande roll i valet av umgänge. Dessa s.k. 

kollektiva kulturraster (Stier, 2008:68) är grunden till kvinnornas val av umgänge, vilket i sin 

tur inverkar på deras identitet. De kvinnor som umgås mest med personer med liknande etnisk 

bakgrund definierar sig i högre grad med referens till sin etnicitet. På samma sätt definierar 

sig den kvinna som har en mer svensk homogen umgängeskrets som svensk. Sett ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv är kvinnornas självbild i allra högsta grad formad genom 

processer i det mänskliga samspelet. Umgänget har en betydande stor inverkan på identiteten, 

ty kvinnornas identitetsupplevelse är i realiteten en internaliserad spegelbild av den grupp de 

mest interagerar med.  
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Vid frågan om samhällets anpassningskrav och dess inverkan ger kvinnorna intrycket av att 

de upplever att samhället lämnar ett visst utrymme för pluralistiska identifikationer, varvid de 

har möjligheten att behålla och inkorporera det etniska i sin självbild. Dock upplever de inte 

att etnicitet betraktas som något positivt av omgivningen. Snarare är det betungande att vara 

etnisk i Sverige, ty det påvisar att du skiljer dig från den svenska normen, eller med Stiers 

(2008:70) ord den svenska samhällsidentiteten. Detta förklarar varför identitetsupplevelsen 

framställs som mer eller mindre situationsbetingad, varvid kvinnorna i situationer utanför 

hemmets trygga miljö och i interaktion med den generaliserande andre (Berger & Luckmann, 

1966:157) väljer att nedtona sin etniska identitet och framhäva de svenska influenserna i sin 

identitet. I umgänget med signifikanta andra (Berger & Luckmann, 1966:155) tillåts den 

etniska identiteten framkomma mer, t.ex. i hemmet bland familj och vänner. Detta uttrycks 

tydligt av Embra (tema 3, citat 5) då hon beskriver hur hon med signifikanta andra, d.v.s. med 

familj och vänner, kan agera på ett sätt som hon inte kan göra i interaktion med den 

generaliserande andre. 

 

Omgivningen har en viktig betydelse för den etniska identifikationen, varvid en viss etniskt 

homogen miljö frambringar identifiering med den del av självuppfattningen som är avskilt det 

för stunden allmänna. I svenska miljöer upplevs etniciteten som mer påtaglig, i 

mångkulturella miljöer blir däremot det svenska mer substantiell och likaså i ursprungslandet. 

Detta har jag valt att tolka som fluktuation mot det i stunden rådande, varvid kvinnorna växlar 

identifikation från det homogena till det annorlunda. Detta görs inte medvetet, snarare 

uppfattar jag det som en omedveten reflex orsakad av den allmänna alienation de troligtvis 

upplever i sin vardag.  

 

Även den geografiska platsen har en betydande roll i kvinnornas identitetsupplevelse. I 

Sverige och i hemlandet tenderar de flesta kvinnorna att beskriva sig utifrån etnisk bakgrund, 

emellertid väljer samtliga att beskriva sig som svenskar från Sverige då de är på semester. 

Skillnaderna beror troligen på den ökade valmöjligheten att fritt kunna artikulera sig som 

svensk, ty kvinnorna upplever att synen på ”svenskhet” inte är lika formfast i Europa. En 

annan förklaring, som framförallt kvinnorna från Irak och Turkiet framförde, är att den 

svenska refereringen möjliggör för dem att komma förbi stigmatiserade bilder som finns om 

personer från mellanöstern. 
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5. SLUTDISKUSSION 

Kvinnornas identitetsupplevelser torde, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, förstås 

som socialt konstruerade, ständigt skapade och omskapade i ett mellanmänskligt samspel 

inom varierande sammanhang. Såväl subjektiva uppfattningar som de tankar de föreställer sig 

om att andra har om dem påverkar identitetsupplevelsen. Men kvinnornas självbild är inte en 

gång för alltid given, utan förändras kontinuerligt i sin växelverkan mellan familj, grupp och 

samhälle, varvid plats och situation inverkar på vilken del av identiteten som framhävs 

respektive nedtonas. Kvinnornas identiteter är således oerhört kontextbundna och formbara, 

de skapas och omskapas i en fortgående process och den mångfald av deljag (Thomas, 

1998:345) eller subidentiteter (Stiers, 2003:61) som existerar berörs betydligt av den växlande 

kontexten. Kvinnorna identifierar sig som svenskar och agerar efter de rådande 

föreställningarna i vissa sammanhang, och i andra situationer identifierar de sig mer med sitt 

etniska ursprung och agerar således efter de medföljande föreställningarna. I linje med 

Thomas-teoremet (Ekegren, 1998:287) spelar det ingen roll hur sanna eller inbillade 

föreställningarna är, ytterst så påverkar de ändock kvinnornas förhållning till vilka specifika 

deljag som framträder i viss givna sociala kontexter.  

 

Kvinnornas i studien påvisar att inga givna identiteter finns att naturligt och omedvetet växa 

in. De visar sig strategiskt ha format s.k. gränsöverskridande identiteter som bär på influenser 

från både det svenska och det etniska. Kombineringsmöjligheterna ligger väl i linje med 

Sernhedes (1998:89) syntes att kulturell interaktion skapat nya former för självreflektion och 

etnisk medvetande. Kvinnornas identiteter består således av upplevelsen att vara både svensk 

och etnisk. Dock framträder identitetens olika deljag mer eller mindre tydligt beroende på 

sammanhang, eller med Berger och Luckmanns ord (1966:157); beroende på de relationer 

som individen ingår i. Kvinnorna tonar oftast ner sin etniska identitet i interaktion med 

kringsamhället, främst för att inte framstå som annorlunda och därmed smidigare smälta in i 

miljön. Detta gäller både i sammanhang i Sverige och på platser utanför landets gränser, varpå 

kvinnorna alternerar mellan att vara etniska, svenskar och européer beroende på kontext. En 

intressant tendens som jag fann i intervjundatan var att kvinnorna tenderar att fluktuera mot 

det i stunden rådande, vilket mer konkret innebär att de i homogena miljöer skiftar 

identifikation till det för stunden avvikande. I svenska miljöer upplevs etniciteten som mer 

påtaglig, i mångkulturella miljöer blir däremot det svenska mer substantiell och likaså i 
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ursprungslandet. Jag finner inga utlägg som påvisar att detta görs medvetet, snarare tolkar jag 

det som en omedveten reflex orsakad av den allmänna alienation de troligen upplever i sin 

vardag.  

 

Det sker ett rollövertagande (Berger & Luckmann, 1966:156) i varje social situation, varvid 

kvinnorna gör en bedömning och föreställer sig hur andra tänker och känner i en given 

situation. Därefter agerar kvinnorna utifrån de föreställda förväntningarna de tror finns och 

intar därefter den föreliggande rollen. Identifikationsfaktorer som språk, historia, normer, 

värden och traditioner är av stor betydelse vid både det etniska som det svenska 

rollövertagandet. Dessa faktorer skapar sammantaget de sociala band kvinnorna uppfattar sig 

ha med respektive grupp, framförallt särskiljer faktorerna vilka olika roller som förutsätt i 

diverse sammanhang. Exempelvis, i interaktion med landsmän skall hemspråk användas och 

gruppvärden respekteras, i samspel med den svenska omgivningen skall det svenska språket 

användas och en lågmäld framtoning eftersträvas.  

 

Det sker en daglig miljöanpassning i interaktion med andra, varvid kvinnorna nedtonar den 

svenska delen i sina identiteter för att inpassas i etniska miljöer, på samma sätt tonar 

kvinnorna ner den etniska delen i sin identitet för att passa in i svenska miljöer. 

Annpassningen som sker innebär dock inte full omställning, ty kvinnorna övertar en del 

värden samtidigt som de avstår från andra. Kvinnornas hållning till anpassningskraven, som 

finns både inom den egna etniska gruppen och det svenska samhället, är vacklande – å ena 

sidan framhålls gruppgemenskapen som fördelaktig och positiv men i förlängningen som 

ogynnsam och begränsande, på samma sätt beskrivs anpassningen till det svenska samhället 

som en oproblematisk nödvändighet men i förlängningen som etniskt inskränkande. 

5.1 NARRATIVA KOMMENTARER 

I den narrativa litteraturen har det framhållits att man kan behandla narrativa berättelsedata 

som manifestationer för berättarens jagmedvetande eller identitetsformationer i olika 

sammanhang (Lieblich m.fl., 1998:7f). Den narrativa metoden möjliggör för mig att beskåda 

berättelser som uttryck för individens identitet, varpå berättelsens flera deljag beskriver olika 

sidor av berättarens identitet (Thomas, 1998:345-346). De intervjudata som skildras här har 

jag valt att uppfatta som en särskild typ av fragmentariska berättelser som behöver förstås 

som en helhet. När man summerar den information som kvinnorna ger i de olika utsagorna 
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står det klart att deras identitetsupplevelser är oerhört situationsberoende. I olika sociala 

kontexter framhävs olika deljag som i sin tur framskapar olika miljöanpassade aktiviteter 

vilka till största delen influeras av de meningsfulla identifikationsmarkörer de uppfattar 

rådande för stunden och situationen.  

     

Avslutningsvis tycker jag att frågeställningarna har besvarats väl genom vald metod, och den 

narrativa metodiken anser jag var lämplig för denna typ av forskning. Intervjundatan gav en 

intressant utgångspunkt för en bra analys och jag är tillfreds med hur jag nyttjat vald 

perspektiv och teori vid besvarandet av studiens frågeställningar. Under arbetets gång har jag 

ställt mig kritisk till dels mitt förfarande och förförståelse, dels intervjupersonernas 

förförståelse och berättelseutsagor. Detta anser jag har medfört till genererandet av nyanserad 

och självkritisk kunskap.  

5.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

En viktig begränsning i studien är det lilla urvalet av intervjupersoner. En uppföljande 

undersökning med en större urvalsgrupp skulle därav vara av intresse att genomföra. 

 

Då jag påbörjade denna uppsats hade jag intentionen att gör en komparativ studie genom att 

inkludera etniskt svenska kvinnor i undersökningen. P.g.a. framförallt det mindre omfånget 

jag hade tillgodo att fullfölja studien på var jag tvungen att begränsa mitt arbete. Av den 

anledningen tycker jag att det vore intressant att i framtiden göra en studie som undersöker 

huruvida identitetsupplevelser skiljer sig åt mellan kvinnor med migrationsbakgrund och 

kvinnor utan migrationsbakgrund. En annan intressant infallsvinkel skulle vara att se på 

skillnader i identitetsupplevelser mellan män och kvinnor med migrationsbakgrund. En tredje 

tänkbar aspekt som vore intressant för fortsatta studier skulle vara att undersöka huruvida 

identitetsupplevelserna skiljer sig åt mellan personer med migrationsbakgrund i en storstad 

respektive en landsbygd. Respektive förslagen framtidsstudie skulle med fördel kunna bygga 

vidare på denna studie. 
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