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Abstract 
 

The study examines conceptions of identity among girls with foreign background. The aim was to 

study how identity is understood by the girls based on ethnicity, images of the origin, the value of 

gender and the meaning of the family. The theoretical approach was post-colonial theory based 

on Stuart Hall in combination with gender theory by Yvonne Hirdman. The study was conducted 

using qualitative individual interviews of open character with six girls. They were aged 17-18 

years old and were born in Sweden or had lived here since the age of six. The results show that 

marking difference and creating borders to others are important aspects of identity. Gender is 

understood by binary opposites which are partly incorporated in their conceptions of identity. The 

family was a central part of the conception of identity because of its function as a link to both 

ethnicity and origin. A conclusion is that although ethnicity seems to be more negotiable than 

gender, both are social categories that the girls have to relate to, despite their wish not to be 

categorized. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Identitet är ett begrepp som kan innefatta många aspekter och betydelser. Det kan ses som något 

relationellt som ständigt skapas i interaktion med andra. Identiteten förändras då hela tiden och 

olika skikt av den blir viktiga beroende på situation och kontext (Hall, 2005). Detta kan ställas i 

kontrast till en syn på identitet som någonting äkta och essentiellt, som en inre kärna hos 

människor. Identitetsskapandet kan ses som ständigt pågående livet igenom. Man kan tänka sig 

att ungdomar i gymnasieåldern befinner sig i en period i livet då identitetsuppfattningen kan vara 

extra central i ens tankar, eftersom många avgörande val då görs för att välja riktning i livet. 

 

Ungdomsforskning har tidigare framställts som könsneutral men har i själva verket fokuserat på 

pojkar. Flickor har på så vis osynliggjorts (Frih & Söderberg, 2010). Inom genusforskning har 

unga kvinnor och flickor uppmärksammats i begränsad skala, något som förändrades under 1990-

talet då unga kvinnors villkor började belysas i större utsträckning. Innebörden av att vara ung 

kvinna är föränderligt över tid och kontext och de sociala sammanhang människor befinner sig i 

påverkar deras möjligheter i livet. Unga kvinnors erfarenheter är i hög grad avhängiga deras 

könstillhörighet men även andra sociala kategorier såsom etniskt ursprung, klasstillhörighet och 

ålder (Frih & Söderberg, 2010). Att vara tjej med utländsk bakgrund blir på så vis en position där 

flera olika tillhörigheter kan bli viktiga för ens identitetsuppfattning. 

 

Unga tjejer med utländsk bakgrund är inte en homogen grupp. Vår förförståelse är att det kan 

finnas generaliserande och stereotypa uppfattningar i samhället gällande dessa tjejer. Det kan 

handla om uppfattningar om unga tjejer med utländsk bakgrund som starkt styrda av familjen och 

traditioner och att de på så vis har liten möjlighet att följa sin egen vilja och drömmar. Detta kan i 

förlängningen bidra till ett offertänkande (Ålund, 2002; Neergaard, 2006). Forskning visar att 

denna förenklade bild i själva verket är en mångfacetterad position (Prieur, 2002; Deniz, Özmen 

& Goldstein-Kyaga, 2006; Kahlin, 2008). Att anta en multikulturalistisk ståndpunkt kan dock 

vara problematiskt, menar Yuval-Davis (2006). Att särskilja specifika kulturer med enhetliga 

drag innebär en betoning av en likhet inom grupper och samtidigt ett framhävande av olikheter 

mellan kulturella grupper (Yuval-Davis, 2006). I likhet med detta resonemang blir det 

problematiskt att se unga tjejer med utländsk bakgrund som en enhetlig grupp, då de inte bara har 

olika bakgrund, ursprung och erfarenheter utan framför allt förhåller sig olika till detta och 

tillskriver det olika betydelse. Detta är aspekter som kan bli centrala i ens identitetsuppfattning. 

Att tillhöra en familj av annat ursprung än den kontext man lever i nu, är en annan aspekt som 

kan bli meningsfullt i ens identitet. 
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Ungdomar med utländsk bakgrund har ofta studerats utifrån ett problemfokus (Ålund, 2002). I 

denna studie tas avstånd från detta. Utgångspunkten är istället att se dessa ungdomar som aktiva, 

handlande aktörer genom att belysa deras subjektiva upplevelser och förhållningssätt. Utifrån en 

postkolonial teoribildning fokuseras på hur identitet skapas genom språkliga strukturer. Genom 

binära motsatspar ges begrepp mening genom skillnaden till det andra. Detta gör att begreppen är 

beroende av sin motsats för att kunna existera. Dessa tankegångar kan appliceras på både 

identitet, etnicitet och kön (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2005). Neergard (2006) beskriver 

utifrån detta resonemang den stereotypa bilden av invandrarkvinnor. Han menar att den kan syfta 

till att upprätthålla bilden av de svenska kvinnorna som frigjorda och jämställda genom att 

framställas som en motpol. Socialarbetare är en yrkeskategori som i sitt arbete kan möta många 

människor med olika bakgrund. Det är viktigt att förstå komplexiteten i rollen som unga tjejer 

befinner sig i för att inte befästa kulturella stereotyper och handla utifrån dessa i det sociala 

arbetet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur unga tjejer med utländsk bakgrund uppfattar sin identitet. Att 

undersöka problemet med en fenomenologisk ansats möjliggör en djupare förståelse av unga 

tjejers möjliga förhållningssätt och tillskrivande av betydelse till olika aspekter i identiteten. 

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

- Vilken betydelse har upplevelsen av etnisk tillhörighet för tjejernas identitetsuppfattning? 

- Vilken betydelse har föreställningar om ursprunget för tjejernas identitetsuppfattning? 

- Vilken betydelse har könstillhörigheten för tjejernas identitetsuppfattning? 

- Vilken betydelse har förhållningssättet till familjen för tjejernas identitetsuppfattning? 

1.3 Centrala begrepp 

Flera av de centrala begrepp som används i studien omfattas av genomgripande diskussioner och 

det finns oenighet mellan definitioner och betydelser. Följande förklaringar avser hur begreppen 

används i uppsatsen. 

 

Identitet: Identitet förstås i enlighet med den postkoloniala teoribildningen. Det ska inte ses som 

ett väsen eller en kärna som är människans jag. Identiteten är istället något som ständigt skapas i 

interaktion med andra och genom upprättande av gränser till dessa andra. Det kommer då att 

handla om olika positioneringar som varierar beroende på kontext (Hall, 2005). 
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Kön/genus: Begreppet kön har ofta fått beteckna biologiska skillnaderna mellan könen, medan 

genus använts för att beskriva hur kön konstrueras genom sociala, kulturella och historiska 

processer. Då begreppen är svåra att separera används de här synonymt, i enlighet med Gemzöes 

resonemang (2002). 

Etnicitet/etnisk tillhörighet: Upplevelse eller föreställning hos en individ av att tillhöra en grupp 

med gemensam kultur, språk och historia (Ehn, 1993). 

Utländsk bakgrund: Definieras utifrån urvalsgruppen, det vill säga att vara född eller uppväxt i 

Sverige med två föräldrar som är födda i länder utanför Norden. 

Tjejer/unga tjejer: Definieras i studien utifrån urvalsgruppen, det vill säga ungdomar i åldern 17-

18 år. 

Ursprungsland: Avser här den plats där individens föräldrar är födda. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att undersöka identitetsuppfattning hos unga tjejer med utländsk 

bakgrund. Den utelämnar därför unga killar med utländsk bakgrund och ungdomar med etniskt 

svensk bakgrund då fokus är på etnicitetens och könstillhörighetens betydelse för identiteten. Den 

ålder de befinner sig i, 17-18 år, kan ses som en period i livet då ungdomstiden övergår till 

vuxenliv och identitetsuppfattningen kan därför bli central i och med de många val som görs. 

Identitetsuppfattningen undersöks utifrån etnisk tillhörighet, ursprung, kön och familj och 

utelämnar andra tänkbara teman så som skola, sexualitet, klass, vänskapsrelationer eller 

fritidsintressen. Dessutom fokuseras på språkliga utsagor och subjektiva upplevelser. Studien 

avgränsar sig teoretiskt och analytiskt genom att använda teorier om etnicitet och kön och 

utelämnar teorier om bland annat klass, makt och ålder. 
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2. Tidigare forskning 

Det finns omfattande forskning kring identitet kopplat till såväl kön och familj som etnicitet. 

Följande litteraturgenomgång har avgränsats utifrån studiens syfte och fokus. 

 

2.1 Identitet och etnicitet 

Ungdomars upplevelser av identitet kopplat till etnicitet har beforskats av bland andra Kahlin 

(2008), Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) samt Deniz, Özmen och Goldstein-Kyaga 

(2006). Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) har i sin studie fokuserat på hur globalisering 

påverkar människors identitet. De visar att identiteten är en helhet som består av flera 

dimensioner. Ungdomar med utländsk bakgrund kan dölja och framhäva sin identitet på 

varierande sätt beroende på sammanhang. Olika aspekter i identiteten då kan uttryckas genom 

språk och beteende för att markera tillhörighet. De menar att ungdomarnas identitet påverkas av 

att de har flera språk och kulturella tillhörigheter, där de kan växla från det ena till det andra 

sammanhanget genom användningen av sociala och kulturella koder. De beskriver att för 

ungdomar med föräldrar av olika etniskt ursprung är den etniska tillhörigheten inte lika självklar 

och detta utvecklar ungdomarna strategier för att kunna hantera (Goldstein-Kyaga & Borgström 

2009). 

 

Även Kahlin (2008) beskriver ungdomars aktiva förhandingsprocess kring identitet och etnicitet. 

Hon visar hur ungdomarna motsätter sig etnisk kategorisering och att stereotypiseras, och hur de 

utifrån det försöker positionera sig som individer. Hon visar även hur social organisering sker 

genom ett vi- och domtänkande. Genom att ta avstånd från egenskaper som förknippas med den 

andra gruppen stärks den inre gruppens gemenskap. Deniz, Özmen och Goldstein-Kyaga (2006) 

behandlar hur assyriska och syrianska ungdomar ser på identitet. I likhet med Kahlins (2008) 

resonemang visar de att ungdomarna kämpar mot etniska kategoriseringar och fördomar som de 

upplever att de bemöts av. Det beskrivs som en upplevelse av att etniskt sett bemötas som 

”antingen eller”, istället för som ungdomarna själva ofta definierar sig som ”både och” (Deniz 

m.fl., 2006). 

 

2.2 Identitet och kön 

Hur identiteten påverkas av könstillhörighet är något som bland andra Ambjörnsson (2003) och 

Tobin m.fl. (2010) skriver om. Tobin m. fl. (2010) beskriver att barn redan vid 3-4 års ålder blir 

medvetna om att de själva och andra har ett visst kön och upplever att det finns skillnader i 
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beteenden mellan könen. Ambjörnsson (2003) har i sin avhandling om genus, klass och sexualitet 

följt ett trettiotal tjejer i gymnasieåldern och diskuterar deras förhållningssätt och villkor. Hon 

finner att de kämpar för att vara självständiga och oberoende samtidigt som det finns en 

normalitet att förhålla sig till och tankar kring vad som förväntas av en tjej. Tjejernas 

förhållningssätt innebär ett ifrågasättande men samtidigt ett bevarande av förväntningar och 

normer (Ambjörnsson, 2003). 

 

2.3 Identitet, etnicitet och kön 

Kön är en kategori som studerats i samband med identitet och etnicitet av bland annat 

Ambjörnsson (2003), Prieur (2002) och Strandbu (2005). Ambjörnsson (2003) kommer bland 

annat fram till att bilden av invandrare på olika sätt samspelade med och stod i direkt relation till 

gymnasietjejers skapande av genus. Ambjörnsson beskriver hur en invandrartjej med slöja 

framställs av gruppen som osjälvständig och förtryckt, något som i sin tur framställer de övriga 

tjejerna i klassen som fria och fyllda med valmöjligheter. Tjejen med slöja bidrar således till att 

skapa ett positivt innehåll åt kategorin svensk. Ambjörnssons (2003) analys väcker frågor kring 

vad det i så fall innebär för ”tjejen med slöja” eller ”invandrartjejen” att fungera som denna 

spegel och symbol, något som avhandlingen inte diskuterar. 

 

Mer specifikt inriktad forskning kring identitetsuppfattning hos unga tjejer/kvinnor med 

invandrarbakgrund erbjuder här ytterligare perspektiv. Prieur (2002) har i sin avhandling om 

konstruerandet av kön bland barn till invandrare i Norge funnit att känslor av förpliktelser och 

skuld gentemot föräldrarna är starka, liksom anslutning till traditionella familjevärderingar. 

Samtidigt finns en uppenbar tendens till att idéer om individuella rättigheter, såsom kvinnors och 

barns rättigheter att bestämma över sina liv, vinner inflytande. Prieur skriver att konstruktionerna 

av identitet bland dessa unga vuxna är komplexa och kan inte enbart beskrivas utifrån etnicitet 

eller kultur, eller i termer av traditionellt eller modernt. De följer varken sina föräldrars ideal eller 

tar över norska mönster på ett enkelt sätt. Snarare skapar de nya former av identiteter (Prieur, 

2002). 

 

Att identitetsskapandet nödvändigtvis måste vara en medveten process ifrågasätts av den norska 

forskaren Strandbu (2005). Hon har intervjuat muslimska tjejer i 20-års åldern vars föräldrar 

invandrat till Norge om deras relation till fysiska aktiviteter och sport. Strandbu tycker sig 

urskilja två relativt etablerade teorier när det gäller studier av identitet. Den första är vad hon 

kallar en slags hybrid modell som går ut på att unga människor med utländsk bakgrund medvetet 

kombinerar olika kulturella impulser i sitt identitetsskapande. Som exempel tas ofta ungdomar 

födda i väst med föräldrar från länder långt borta. Som en viktig förespråkare för denna typ av 

identitetsperspektiv tar Strandbu upp Giddens och hans idé om ett reflexivt själv. Det andra 
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perspektivet kallar Strandbu för ett maktperspektiv där de unga tjejernas identitet ses som formad 

och kontrollerad av en patriarkal familj. Vad Strandbu dock finner i sin studie är att inget av 

dessa perspektiv i sig är tillräckliga för att förstå identitetsskapande bland de unga muslimska 

kvinnor hon intervjuat. Istället måste identitetsbegreppet utvidgas till något både medvetet och 

omedvetet (Strandbu, 2005). 

 

2.4 Olika förhållningssätt till familjebegreppet 

Liksom Strandbu (2005) urskiljer olika perspektiv på identitetsskapande framträder även olika 

förhållningssätt till familjebegreppet när man studerar Al-Baldawi (1998), Dion och Dion (2001), 

Chopra (2001) och Wikström (2007). Chopra beskriver diskursen kring föräldrarnas 

komplementära roller inom familjen. Han visar att förväntningarna på föräldrarna ofta skiljer sig 

markant genom synen på maskulinitet och femininitet (2001). Al-Baldawi (1998) har undersökt 

de psykosociala konsekvenserna av migration och exil hos familjer som kommit till Sverige efter 

att i sina hemländer levt i en patriarkal familjestruktur. Han har bland annat kommit fram till att 

barnen i dessa familjer har större möjligheter att integreras i samhället än sina föräldrar genom 

bland annat skolan. Barnen för med sig förändringar in i familjen som enligt Al-Baldawi utgör ett 

hot mot den maktutövning som föräldrarna försöker behålla. Ju äldre barnen blir desto klarare 

och djupare blir konflikterna i och med att barnen integreras i samhället. Al-Baldawi menar att 

föräldrarna ofta mer och mer blir beroende av sina barn i kontrakterna med samhället. Hos 

flickorna i familjerna tycker sig Al-Baldawi även se en tyst protest frammanad av föräldrarnas 

syn på barnen där pojkarna oftast ges mer utrymme och en högre position i familjen. Protesterna 

kan yttra sig antingen genom en stark revolt eller genom en tillbakadragen livsstil (Al-Baldawi, 

1998). 

 

Dion och Dion (2001) har i en forskningsgenomgång av ett antal kvalitativa 

intervjuundersökningar undersökt invandrarfamiljers erfarenheter i det nya landet ur ett 

genusperspektiv och har bland annat funnit att kraven på socialisation skiljer sig mellan söner och 

döttrar, något som bland annat kan försvåra skapandet av en etnisk identitet bland ungdomar och 

unga vuxna. Av döttrar förväntas att de i sin socialisering ska stå för traditionella ideal och 

beteenden i högre grad än pojkar. Man har också sett att döttrar kan uppmuntras att utbilda sig 

och göra karriär och samtidigt förväntas följa de beteenden som värderas högt i föräldrarnas 

hemland. En slutsats författarna drar är att det kan vara ett särskilt framträdande problem för unga 

kvinnor jämfört med unga män från invandrarfamiljer att förhålla sig till sin etnokulturella 

bakgrund och förstå vad den betyder för identitetsskapandet (Dion & Dion, 2001). Genom denna 

slutsats blir det intressant att undersöka hur unga kvinnor faktiskt förstår sin etnokulturella 

bakgrund och vilken betydelse de fäster vid den. Denna fråga diskuteras dock inte närmare av 

författarna.s 
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Både Al-Baldawi (1998) samt Dion och Dion (2001) kan tyckas förhålla sig till invandrarfamiljen 

som en kategori med egna strukturer inom vilken medlemmarna har tydliga roller. Något som 

Wikström (2007) tycker sig se är att det finns en slags idealtyp av den problematiska 

invandrarfamiljen. Hon menar att en vanlig bild i såväl media som offentlig förvaltning och 

forskning är att icke västerländska familjer ”befolkas av patriarkala män, underkuvade unga och 

kvinnor, våld, ‟traditionella‟ livsmönster och (….) en avsaknad av reflexivitet till förmån för en 

styrande ‟kultur‟” (Wikström, 2007, s. 242). Wikström har i sin avhandling med hjälp av 

diskursanalys försökt ta spjärn mot en förenklad och stereotyp bild av invandrarfamiljer. Hon har 

intervjuat föräldrar och unga i familjer som migrerat till Sverige från Iran och funnit att 

intervjupersonernas bilder av dessa kategorier är mycket komplexa och mångfacetterade. 

Radikala omformuleringar av den stereotypa bilden av invandrarfamiljen förekommer hos 

intervjupersonerna (Wikström, 2007). 

 

2.5 Villkor och handlingsutrymme i förhållande till kön och etnicitet 

Forskning pekar på att ungdomars villkor och handlingsutrymme kan påverkas av 

könstillhörighet och/eller etnisk bakgrund (Högdin, 2007; de los Reyes, 2007; Lundqvist, 2010). 

Enligt Högdins enkätstudie (2007) förekommer att föräldrar gränssätter ungdomar när de gäller 

sociala aktiviteter som de upplever som olämpliga utifrån att normer och värderingar skiljer sig 

mellan föräldrarna och omgivningen. Ungdomar som är födda och uppväxta i ett annat land 

uppger i större utsträckning än svenska ungdomar att de har restriktioner från föräldrarna. Högdin 

menar att det kan vara uttryck för en migrationsprocess då resultaten visar att ju längre tid 

familjen varit i Sverige desto färre restriktioner uppger ungdomarna. Könstillhörighet är en annan 

faktor som framträder för ungdomar med utländsk bakgrund i Högdins studie, då flickor i större 

utsträckning än pojkar begränsas av föräldrarna när det gäller fritidsaktiviteter (Högdin, 2007). 

 

En annan infallsvinkel har Lundqvist (2010) som i sin avhandling beskriver hur 

gymnasieungdomar med utländsk bakgrund resonerar kring sina framtidsutsikter och 

valmöjligheter. Hon visar hur individerna upplever sitt handlingsutrymme och hur detta formar 

synen på den egna identiteten. Hon menar att ungdomarna uttrycker en individualistisk hållning 

till valmöjligheter och ansvarstagande då de väljer vägen till sitt vuxenblivande. Lundqvist 

beskriver att dessa ständiga val och beslut upplevs som ett måste snarare än ett frivilligt 

ställningstagande vilket kan kopplas till den ökade individualiseringen i samhället. Ungdomarna 

förhåller sig även till normer och idealbilder av vuxenblivande när de gör sina individuella val 

(Lundqvist, 2010). Att personer med utländsk bakgrund kan använda utbildning och meriter för 

att minska risken för att diskrimineras på arbetsmarknaden är något som de los Reyes (2007) tar 
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upp, där hon beskriver att personer med invandrarbakgrund kan uppleva att de måste prestera 

extra bra för att kunna konkurrera med etniska svenskar. 

 

2.6 Sammanfattning 

Avslutningsvis kan sägas att vi funnit att ett flertal olika metoder har använts för att studera 

identitetsuppfattning hos ungdomar med utländsk bakgrund, framför allt med kvalitativa ansatser. 

Ungdomar i gymnasieåldern är en grupp som studerats i stor utsträckning och motiveras som 

intressant genom att de befinner sig i en brytpunkt i livet på väg in i vuxenblivandet. Många 

studier baseras på intervjuer med antingen grupper eller enskilda, antingen med könsblandade 

grupper eller könsuppdelat. De teoretiska utgångspunkter som använts baseras ofta på 

socialkonstruktivism. Detta är något som kan kopplas till det teoretiska begreppet identitet. Dess 

innebörd tolkas ofta utifrån socialkonstruktivistiska idéer om föränderlighet snarare än 

essentialistiska tankegångar. Då studierna ofta använder sig av kvalitativa metoder är det det 

specifika och unika som fokuseras, och det är därför svårt att säga att resultaten uppvisar entydiga 

riktningar. Slutsatsen som dras är att det finns viss enighet kring att identitetsskapande och 

identitetsuppfattning är en komplex process som påverkas av många olika faktorer och att valet 

av perspektiv, teori och metod påverkar vad som synliggörs i resultatet. 
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3. Metod 

3.1 Metodansats 

För att besvara studiens frågeställningar valdes kvalitativ metod. Det är lämpligt för att beskriva 

och tolka mänskliga uttryck och upplevelser. Sex enskilda intervjuer av tematiskt öppen karaktär 

genomfördes. Kvalitativa intervjuer är en bra form om man vill uppnå djupa beskrivningar hos 

respondenterna, för att kunna skapa förståelse utifrån den intervjuades eget perspektiv (Kvale, 

1997). Studien har en induktiv ansats vilket innebär att empirin fått styra studiens riktning och 

teorier valdes efter att empirin insamlats. Detta val gjordes utifrån ambitionen att vara öppna för 

vad som framkom under intervjuerna och låta det som betonades som viktigt i ungdomarnas 

berättelser vara styrande. Det går även i linje med den fenomenologiska utgångspunkt studien 

har, vilket innebär att försöka förstå den intervjuades eget perspektiv på sin livsvärld. 

 

3.2 Litteratursökning 

En litteratursökning gjordes för att få överblick av forskningsläget. Tidigare forskning har sökts i 

databaserna ERIC (EBSCO) samt CSA Multiple Database Search via Stockholms 

universitetsbibliotek. Där valdes att söka på kollegialt granskad forskning som peer-reviewed 

journals. Sökningar har även gjorts efter avhandlingar och uppsatser i databasen DiVa (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet). De nyckelord som använts är identit*, family, gender, girl*, boy*, 

youth*, young, teenage*, etni*, integration, immigrant, cultur* i olika kombinationer. När vi 

hittat intressant forskning har vi sökt oss vidare genom de referenser som använts där och på så 

vis funnit mycket av vårt material. Urvalskriterier som använts är att forskningen ska vara max 

tio år gammal då begreppen som studien bygger på är föränderliga över tid. Fokus har varit på 

svensk forskning då den svenska kontexten bedöms vara relevant för studiens frågeställningar. 

Detta eftersom samhälleliga förutsättningar varierar mellan länder och kan tänkas påverka 

etnicitetens och könstillhörighetens betydelse för identiteten. 

 

3.3 Urval 

Studiens intervjupersoner är sex tjejer i åldern 17-18 år med utländsk bakgrund som går på en 

kommunal gymnasieskola i Stockholms innerstad. De bor på olika platser i Stockholm, både 

innerstad, närförort och andra förortsområden finns representerade bland tjejerna. På skolan går 

cirka 1300 elever och skolan har ett brett utbud av gymnasieprogram. Intervjupersoner går 

årskurs 2 och 3 på naturvetenskapliga programmet. Det naturvetenskapliga programmet är ett 
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studieförberedande program som öppnar för vidare studier på högskola. Därför tänker vi att det 

valda programmet kan ha många studiemotiverade elever. Med begreppet utländsk bakgrund 

avses ungdomar som är födda eller uppväxta i Sverige med två föräldrar av utomnordiskt 

ursprung. Fyra av tjejerna är födda i Sverige medan två av dem kom till Sverige innan sex års 

ålder. Urvalet gjordes utifrån intresset av förhållningssättet hos ungdomar som själva är födda 

eller uppväxta i Sverige men som lever i familjer med annan bakgrund.  

 

3.4 Genomförande 

Kontakten med intervjupersonerna upptogs genom att ta kontakt med skolans biträdande rektor 

för godkännande. En lärare erbjöd sig att hjälpa oss att komma i kontakt med elever på skolan 

och blev en nyckelperson i sökandet efter intervjupersoner. I anslutning till två spanskalektioner 

fick vi presentera oss själva och studiens syfte för gruppen för att på så vis hitta personer som var 

intresserade av att vara med. Frivilligheten i att delta betonades och vikten av att det var personer 

som var intresserade av dela med sig av sina tankar. Fyra frivilliga som passade vår urvalsgrupp 

anmälde sig då, två från varje grupp. Eftersom vi önskade ytterligare två intervjupersoner 

upprepades förfarandet under samma vecka i anslutning till en engelskalektion, och vi fick då två 

frivilliga respondenter. Eleverna fick gå från en spanska- respektive engelskalektion för att delta i 

intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes i direkt anslutning till att intervjupersonen hade 

tillfrågats. 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt med en ungdom och en intervjuare. Vi gjorde tre intervjuer var, 

intervjuerna tog mellan 37 och 45 minuter och genomfördes i ett litet grupprum respektive i ett 

klassrum. Anledningen till att intervjuerna genomfördes med enbart en intervjuare är att det kan 

vara lättare att bygga upp en relation till intervjupersonen och skapa en förtroendefull och trygg 

situation. Utifrån Aspers resonemang (2007) om att försöka utjämna maktbalansen i relationen 

tror vi att som intervjuperson möta en ensam intervjuare kan bidra till att skapa en mer jämlik 

position än om man som enskild person möter intervjuare som är fler till antalet. Eftersom ämnet 

kan vara privat och personligt beslutades därför att genomföra intervjuerna enskilt. Problemet kan 

vara att vi fick mindre insyn i varandras intervjusituationer. Intervjuerna spelades in med mp3-

spelare eller mobiltelefon. Intervjupersonerna var verbala och framstod som intresserade av att 

dela med sig av sina liv och erfarenheter. Vid några tillfällen sa respondenterna att de inte förstod 

frågan eller svarade bara kort, men vi fick i stor utsträckning fylliga och utförliga beskrivningar. 

  

3.5 Bearbetning och analys av empiri  

Intervjuerna transkriberades av den som genomförde intervjun. Utifrån den valda analysmetoden, 

meningskategorisering beslutades hur detaljerat transkriberingen skulle göras när det gäller 
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pauser och tilläggsord (Kvale, 1997). Vi lyssnade på ljudfilerna och skrev ner det som sades 

ordagrant. Hummanden togs bort men skratt skrevs ut eftersom de kan markera en jargong eller 

ironi. Vi valde att låta materialet vara nära det talade språket och hade kvar upprepningar, 

tilläggsord och felsägningar. Detta för att ligga så nära respondenternas egna utsagor som möjligt, 

bland annat för att skapa mer insyn för varandra då vi inte båda var delaktiga vid alla intervjuer. 

Eftersom intervjuerna genomfördes två olika dagar hann vi transkribera de fyra första 

intervjuerna innan de två sista genomfördes. Detta gjorde att det fanns möjlighet att gå igenom 

materialet. Vi märkte då att vi använde intervjuguiden på liknande sätt och bestämde oss att 

genomföra de två kommande intervjuerna på samma sätt. Citaten i resultatredovisningen har i 

viss mån omarbetats från transkriberingen för att skapa större läsbarhet. Detta handlar om små 

förändringar så som att vi tagit bort upprepningar, avbrytningar och utfyllnadsord vilket inte 

ändrat innehållet i respondentens utsagor. 

  

Efter att intervjuerna transkriberats lästes alla intervjuer igenom enskilt. Därefter gick vi igenom 

dem tillsammans för att klarlägga materialet och sortera ut vad som var relevant utifrån studiens 

syfte (se Kvale, 1997). Vi hittade då centrala teman och markerade vad som var intressant och 

vilka tankar som väcktes. Eftersom vi haft en induktiv ansats valdes inte teorierna slutgiltigt 

förrän i detta skede av processen. Liksom Backman (1998) beskriver påverkade även insamlingen 

och sammanställningen av empirin hur studiens frågeställningar slutligen formulerades. Vi valde 

att använda en form av meningskategorisering som analysmetod. Utifrån detta formulerades 

gemensamt omkring 10 koder för varje av de fyra övergripande teman som valts på förhand 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dessa fyra teman var etnisk tillhörighet, 

föreställningar om ursprung, könstillhörighet samt familj. Koderna formulerades både utifrån 

teorins fokus och intervjupersonernas egen begreppsanvändning, vilket Aspers rekommenderar 

(2007). Materialet kodades därefter enskilt av oss båda. Några fler koder tillkom under 

kodningsprocessen. När den enskilda kodningen gjorts gick vi gemensamt igenom dem och 

diskuterade igenom de ställen då vi gjort olika för att kunna enas. Därefter sammanställdes 

empirin under respektive tema.  

 

Tolkningen genomfördes med en fenomenologisk och hermeneutisk ansats. Fenomenologin 

bidrog med en ambition att förhålla sig nära intervjupersonernas egen förståelse av fenomen. 

Hermeneutiken innebar att växla från del till helhet i de enskilda individernas berättelser, vilket 

innebar att ett uttalande kunde få en annan betydelse i relationen till helheten. Resultatet 

analyserades genom att relatera empirin till de valda teorierna men även i viss mån till tidigare 

forskning för att få en bred förståelse. 
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3.6 Material 

Vid genomförandet av intervjuerna användes en intervjuguide som utgick från de fyra teman som 

studiens frågeställningar baseras på: etnisk tillhörighet, föreställningar om ursprung, 

könstillhörighet samt familj. Intervjuguiden bestod av tio frågor, samt sex underfrågor att ställa 

om det behövdes för att samtalet skulle flyta på. Intervjun var tematiskt öppen till sin karaktär 

utifrån Aspers beskrivning (2007) med öppna frågeställningar som möjliggjorde för 

intervjupersonerna att svara och reflektera fritt. Vi strävade efter att utforma temafokuserade och 

icke-styrande frågor. Inledningsvis ställdes frågor av mindre känslig och mer konkret art då vi 

strävade efter att intervjupersonerna skulle komma igång och prata utan att känna sig hindrade, 

vilket rekommenderas av Esaiasson (2007). Intervjuguiden pilottestades av oss båda på två 

personer, vilket gav upphov till några mindre förändringar av formuleringar så att frågorna blev 

tydligare och lättare att besvara. 

 

Inför intervjun sammanställdes ett informationsbrev till respondenterna där studiens bakgrund, 

syfte och användning beskrevs. Här tydliggjordes även frivilligheten i att delta vilket omfattar 

den etiska principen om informerat samtycke, och att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt (se Kvale, 1997). I brevet fanns även information om hur upplägget kring 

intervjusituationen skulle se ut. Kontaktuppgifter till oss fanns om respondenterna hade några 

frågor eller funderingar efter att intervjun genomförts. Brevet gavs till respondenterna vid 

intervjun. 

 

En kortare enkät med fem frågor utformades för att avhandla frågor kring respondentens familj 

och bakgrund. Frågorna gällde ålder, bostadsort, gymnasieprogram, samt mammas respektive 

pappas ursprungsland. Denna fylldes i av respondenten när intervjun inleddes. Detta för att 

inledningsvis täcka av frågor som kan kännas korta och stolpiga och som, om de skulle ställas 

muntligt, skulle kunna sätta tonen för intervjuns kommande samtalsflöde. På enkäten fanns även 

möjlighet för respondenten att fylla i sin mailadress om de skulle vilja ta del av den färdiga 

uppsatsen. Alla respondenter ville få uppsatsen mailad till sig. 

 

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Detta avsnitt behandlar huruvida vi studerat det som avses studera, samt hur noggrann och fri 

från slumpmässiga fel mätningen kan anses vara. En aspekt av validitet är att vi som studenter 

och respondenterna kan ha olika språkbruk och uppfattningar om innebörden i begrepp. Detta kan 

bland annat handla om skillnader i ålder, utbildningsnivå eller den kontext man lever i. Man kan 

tänka sig att vi skulle kunna missa viss innebörd i uttalanden och uttryck, och lägga in andra 

värden än det som respondenten avser. För att avhjälpa detta försökte vi att redan i 

intervjusituationen tydliggöra och ge tillbaka de tolkningar vi gjorde till intervjupersonerna så att 
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de fick möjlighet att bemöta dessa och förtydliga innebörden (se Kvale, 1997). Bland annat 

begreppet kultur är ett ord som respondenterna använde som vi försökte tydliggöra i 

intervjusituationerna. 

 

Något som kan vara värt att fundera över är att intervjuerna genomfördes med endast en 

intervjuare. Det är troligt att vi som intervjuare delvis hade olika förhållningssätt till 

intervjupersonerna och kan ha haft olika sätt att ställa frågor, vilket blir en reliablitetsfråga 

(Kvale, 1997). När vi läste transkriberingarna märkte vi att intervjuerna påminner mycket om 

varandra både till upplägg och temafokus. En fördel med att genomföra separata intervjuer är att 

det kan ses som en form av triangulering av forskare då resultatet och analysen bygger på 

material som två studenter samlat in (Kvale, 1997). Att reliabiliteten kan vara beroende av hur vi 

som forskare påverkade intervjusituationen då den kunskap som skapas är kontextberoende, är 

något som kan ses ur olika perspektiv. Esaissson (2007) pekar på risken i detta eftersom resultatet 

blir beroende av forskarens roll. Aspers (2007) däremot menar att interaktionen mellan forskaren 

och respondenten är en central del i kunskapsskapandet och att det därför är ofrånkomligt som 

forskare att vara medskapare till resultatet. I denna studie ansluter vi oss till den senare skolan 

med en kunskapssyn som innebär att det inte är möjligt att nå någon opåverkad eller oförstörd 

information från respondentens inre. Att vi som forskare är svenska tjejer, knappt tio år äldre än 

dem, är därför något som kan ha haft inverkan på hur samtalen utvecklades. 

 

Reliabiliteten kan påverkas av omständigheterna i intervjusituationen (Kvale, 1997). Det skulle 

kunna vara olämpligt att respondenten har en stressande uppgift som ett viktigt prov direkt efter 

intervjun då detta skulle kunna upplevas som distraherande. Även platsen för intervjun är viktig 

då det kan påverka intervjupersonens känsla av trygghet i intervjusituationen (Esaiasson, 2007). 

Upplägget planerades utifrån detta tillsammans med intervjupersonerna. En av tjejerna hade 

bråttom iväg efter intervjun, medan en annan inte ville genomföra intervjun i det tilltänkta 

rummet med glasväggar med insyn från korridoren. Detta löstes genom att vara i ett annat rum. 

Att intervjuerna genomfördes på lektionstid var något som kan ha påverkat resultatet. En av 

ungdomarna ville inte gå från spanskalektionen men kunde tänka sig att gå från 

engelskalektionen. Det finns en risk att detta är något som kan ha skapat stress hos 

respondenterna eftersom de missade undervisning och hade tider att passa efteråt. Detta kan ha 

påverkat intervjusituationen negativt i vissa fall, då det är tänkbart att berättelserna hade kunnat 

vara mer utförliga om tidspressen inte funnits. Däremot är det inte något som påverkat urvalet i 

stor utsträckning då vi inte ser någon koppling mellan att vilja gå från en lektion vilket skulle 

kunna tolkas som lägre motivation gällande skolarbete, och de frågor som studien undersöker. 

 

Då alla intervjuer genomfördes i direkt anslutning till att intervjupersonen tillfrågats, hade de 

ingen tid att förbereda sig. Detta kan både ha gett positiva och negativa effekter. Om 
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respondenterna hade haft möjlighet att förbereda sig hade mer genomtänkta svar kunnat fås. 

Detta var dock inte något som eftersträvades utan vi ville nå deras spontana tankar. I 

intervjusituationen upplevde vi att respondenterna kunde prata mycket om de teman som 

intervjuguiden baserades på. Vi var måna om att ungdomarna inte skulle känna att det fanns 

några rätta eller förväntade svar vilket vi försökte tydliggöra inledningsvis för att minska risken 

för social önskvärdhet i svaren. Det är dock ändå en risk som finns. 

 

Studiens generaliseringsmöjligheter kan diskuteras. I enlighet med Esaiassons tes (2007) om att 

forskning bör ha generaliserande ambitioner, tycker vi oss kunna visa på mönster som vi tror kan 

överföras till ett större sammanhang. Att ungdomarna är födda och/eller uppväxta i Sverige är en 

central aspekt gällande urvalet som i hög grad kan påverka generaliserbarheten. Resultaten 

framstår som avhängiga att de är uppväxta i landet istället för att de kommit hit senare i livet och 

kan således inte generaliseras till denna grupp. Att ungdomarna går på en skola med 

förhållandevis hög andel elever med utländsk bakgrund är något som kan inverka på resultatens 

generaliserbarhet då detta kan tänkas påverka deras upplevelser av etnisk tillhörighet och vilken 

betydelse de tillskriver denna. Det faktum att ungdomarna studerade på naturvetenskapligt 

program är en annan aspekt som kan påverka generaliserbarheten, då man kan tänka sig att det är 

ett program med studiemotiverade elever. Att det är ungdomar som frivilligt valde att delta i 

studien kan också tyda på att de i större utsträckning än andra är intresserade av studiens ämne 

och av att dela med sig av sina tankar. Detta kan ses som aspekter som minskar 

generaliserbarheten till gruppen unga tjejer med utländsk bakgrund i stort. Utifrån detta tänker vi 

oss att resultaten skulle kunna generaliseras till studiemotiverade tjejer i gymnasieåldern med 

föräldrar födda utomlands men som själva är uppväxta i Sverige och som lever i en liknande 

kontext, dvs bor i en svensk stad och umgås med andra ungdomar med utländsk bakgrund. 

 

3.8 Etiska ställningstaganden 

Studiens tema kan uppfattas som personligt och känsligt av respondenterna. Det är därför av stor 

vikt att beakta etiska aspekter noga, och Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har granskats för detta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informerat samtycke tillämpades med respondenterna. Eftersom de är 

myndiga eller nära myndig ålder och intervjuerna genomfördes på skoltid med biträdande rektors 

samtycke så söktes inte föräldrarnas godkännande. Även konfidentialiteten och att uppgifterna 

endast används till denna uppsats var viktigt att framhålla för intervjupersonerna. Dessa faktorer 

kan bidra till att intervjupersonen känner sig mer fri att uttrycka sig och berätta om sina 

upplevelser (Kvale, 1997). Vi försökte även hålla intervjuerna relativt öppna så att 

respondenterna själva kunde avgöra hur personliga de vill vara i sina utsagor. I de lägen då vi 

märkte att vi närmade oss känsliga området för intervjupersonerna valde vi att inte fråga vidare, 

för att undvika att hamna i en mer terapeutisk situation (se Kvale, 1997). 
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Att beakta konfidentialiteten blev viktigt även vid resultatredovisning och analys. För att skydda 

respondenternas anonymitet har de getts fingerade namn. Hur konfidentialiteten inom gruppen 

respondenter kan garanteras har diskuterats, då de i viss mån kände varandra och visste vilka 

andra som deltog i studien. Samtidigt har vissa kännetecken hos respondenterna varit svåra att 

avlägsna utan att förlora betydelse i materialet. Det finns därför en viss risk att ungdomarna 

kommer kunna identifiera varandra utifrån deras berättelser. För att skydda konfidentialiteten är 

respondenternas ålder inte alltid exakt utan kan variera med ett år. Bedömning har även gjorts att 

inte skriva ut namn på respondenternas skola och ursprungsländer då detta skulle kunna innebära 

att individerna skulle kunna identifieras utifrån detta. För att få en övergripande bild av 

urvalsgruppen valdes att behålla de geografiska regionerna för ursprungsländerna. 

  

Att kategorisera och peka ut unga tjejer med utländsk bakgrund kan ses som ett steg i motsatt 

riktning då studiens avsikt är att undersöka det konstruerade och komplexa i kategorierna. Att 

lyfta fram sociala konstruktioner och kategorier, som här vid valet av urvalsgrupp, är dock 

nödvändigt för att kunna analysera frågan. Studiens avsikt är inte att ytterligare cementera 

kategoriernas existens men det kan vara ett nödvändigt redskap för att synliggöra dessa tjejers 

förhållningssätt. 

4. Teoretiska perspektiv 

I studien används postkolonial teori kombinerat med genusteori. Den postkoloniala teorin lämpar 

sig väl för att studera identitetskonstruktioner kopplat till ursprung och etnicitet. Genusteori ger 

förståelse för hur genus och kön fungerar meningsskapande i samhället och i förlängningen för 

identiteten. I följande avsnitt görs en närmare beskrivning av dessa teoretiska perspektiv. 

 

4.1 Bakgrund: Socialkonstruktivism, poststrukturalism och diskurser 

Studien har en socialkonstruktivistisk ansats med utgångspunkt i att den sociala verkligheten 

skapas i samspelet mellan individer och grupper. Socialkonstruktivismen har kommit att få stor 

betydelse för samhällsvetenskapen vad gäller teorier om sociala konstruktioner av bland annat 

identitet och kön. Socialkontruktivisterna Berger och Luckmann (1998) menar att olika sociala 

roller skapas och blir till objektiva fenomen i samhället genom språket och mänsklig interaktion i 

vardagslivet. Upprepade mänskliga handlingar blir till delar av mönster som vi tillslut upphör att 

ifrågasätta (Berger & Luckmann, 1998). 

  

Inom poststrukturalismen söker man visa hur världen struktureras genom språkliga praktiker. 

Språket måste, enligt poststrukturalisterna, förstås som ett system av ord och tecken, som ges 
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mening genom relationer av skillnader och binära motsatspar som man/kvinna, vit/svart, 

normalt/onormalt och så vidare. Begreppen ges mening genom sin motsats, en invandrare är vad 

en svensk inte är och tvärtom. Begreppen skulle sakna betydelse utan sina motsatspar. Detta 

system av binära motsatser inbegriper dolda maktförhållanden och mer eller mindre låsta 

positioner för människor. Genom att dekonstruera begrepp kan dessa positioner synliggöras och 

ifrågasättas. Poststrukturalismen är på det sättet en kritisk samhällsteori som syftar till analysera 

hur mening skapas genom språkliga konstruktioner för att på så sätt söka destabilisera de binära 

motsatsernas strukturer (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2005). 

 

Den franske filosofen Michel Foucault har varit en inspiration för många postkoloniala tänkare 

(Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2005). Foucault menade att samhällelig makt vävs in i 

människors identitet genom diskurser. Med Foucaults synsätt är en diskurs ett 

föreställningssystem som har makten över vad vi tar för givet. Olika diskurser styr vårt sätt att 

tänka och uppfatta verkligheten. Identitet blir således ingenting verkligt som finns inom oss utan 

något vi kommunicerar i vår interaktion med omvärlden. Det blir något tillfälligt konstruerat och 

diskursberoende som ständigt växlar (Foucault, 1972). 

 4.2 Postkolonial teori 

Den postkoloniala teoribildningen, som är sprungen ur poststrukturalismen, växte fram ur en 

kritik mot den dominerande koloniala och nationalistiska historieskrivningen. Teorin betecknar 

en rad frågeställningar om sambanden mellan kultur och imperialism. De postkoloniala tänkarna 

hävdar att kolonialismen och dess stereotyper i hög grad fortfarande präglar världen. Ett exempel 

på detta är orientalismen, det vill säga hur öst och väst kommit att konstrueras som varandras 

motpoler och på så sätt förstärkt västerlandets självbild som en överlägsen civilisation. 

Postkolonialismen är således inte enbart intressant för länder som på ett eller annat sätt har en 

kolonial historia. Hur kolonialismen och dess effekter präglar kulturella identiteter och samhällen 

är en fråga som även berör samhällen som till exempel det svenska. Sättet att betrakta andra 

kulturer och försöken att definiera och sätta gränser för svenskheten måste, enligt den 

postkoloniala teorin, analyseras i relation till kolonialismens globala effekter (Eriksson, Eriksson 

Baaz & Thörn, 2005).  

  

4.2.1 Postkolonialism och identitet 

Inom postkolonialismen är identitet ett centralt begrepp. Begreppet förstås med utgångspunkt i en 

kritik av essentialismen. Identitet måste förstås relationellt och inte utefter ett antagande att det 

finns ett väsen eller en kärna som är människans jag. Identiteten är istället något som ständigt 

skapas i interaktion med andra och genom upprättande av gränser till dessa andra. Med 

utgångspunkt i den poststrukturella teorin om binära motsatspar menar postkolonialisterna att 
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identitet bara kan definieras i termer av skillnader i förhållande till något annat. Därför blir det 

viktigt att markera dessa skillnader och behålla avståndet till den andre för att identiteten inte ska 

hotas (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2005). 

 

Inga identitetsskapande processer skapar dock några slutna eller absolut fixerade identiteter. 

Fanon (2005) skriver om hur antikoloniala strategier växt fram i Algeriet. Dessa byggde till stor 

del även de på ömsesidigt bekräftande stereotyper och speglingar mot den andre men de inbegrep 

samtidigt möjligheter för rörelse och förändring. Fanon menar att den ambivalens som präglar det 

postkoloniala tillståndets identiteter kan vara paralyserande men även fruktbar eftersom den kan 

föda motstånd och förmåga att överskrida stereotypa gränser (Fanon, 2005). 

  

I ett postkolonialt perspektiv är den kulturella identiteten inte är sprungen ur någon slags enhetlig 

kultur och inte heller att den är ett uttryck för ett kollektivt ”autentiskt jag”. Istället måste den 

förstås som historiskt betingad och därför ständigt föränderlig. På så sätt blir kulturell identitet 

snarare en positionering än en essens och får ses som instabila identifikationspunkter som skapats 

av kulturens och historiens diskurser. Den kulturella identiteten blir då olika sätt att positionera 

sig själv inom det förflutnas berättelser. Hall (2005) använder begreppet diaspora som en metafor 

för den kulturella identiteten. Begreppet används för att synliggöra att identiteten formas av flera 

platser och flera historier. Den skapas både av imaginära hemländer med tillhörande bilder, 

berättelser och fantasier och av de faktiska platser på vilka man nu lever. Den dominerande 

diskursen i samhället skapar ett inre tvång som leder till individuell anpassning till normen och 

att bli den andre. Positionering får, enligt Hall (2005), olika betydelser i olika kontexter. 

Individens identitet skapas genom de olika positioner hon identifierar sig med, till exempel 

invandrare, kvinna, homosexuell, muslim etc. Det finns ingen av dessa positioner som är mer 

grundläggande för identiteten än någon annan utan betydelserna växlar mellan olika 

sammanhang. Det blir således kontextbundet vilket eller vilka skikt av identiteten som individen 

betonar (Hall, 2005). 

  

Det blir, i enlighet med poststrukturalismens idéer om binära motsatspar, ur ett postkolonialt 

perspektiv relevant att titta på hur personer med utländsk bakgrund förhåller sig till och 

positionerar sig utefter “det svenska” och ”det utländska”, både utefter föreställningar om 

hemlandet och utefter de dominerande diskurserna i samhället. Wikström  (2007)  har utgått ifrån 

Halls (1980, refererad i Wikström, 2007) teorier om diskursiva positioneringar  i sin avhandling 

om hur iranska familjemedlemmar förhåller sig till föreställningen om den problematiska 

invandrarfamiljen. Hon talar om tre olika positioner som människor intar i förhållande till 

samhällets dominerande diskurser. En dominerande, hegemonisk position som går i enlighet med 

allmänna föreställningar, en förhandlande position där tanken om det normala bibehålls samtidigt 

som man lokalt kan inta en annan hållning samt en oppositionell position som kan ses som en 
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kamp mot den dominerande diskursen (Wikström, 2007). Wikström ersätter begreppet identitet, 

som hon tycker är för statiskt med begreppet positionering. 

 

Halls teorier om kulturell identitet och positionering lämpar sig således i allra högsta grad som 

verktyg för att förstå hur unga tjejer med utländsk bakgrund kan se på sin identitet. I fokus 

hamnar då språket, hur man talar om sig själv och då främst i förhållande till ”det andra”. Genom 

att till exempel säga att man inte är som andra invandrare positionerar man sig själv i relation till 

dominerande föreställningar om vad en invandrare är. En sådan analys är i grunden 

socialkonstruktivistisk då den utgår från att verkligheten skapas genom upprepade mänskliga 

handlingar (Berger & Luckmann, 1998). Den är i allra högsta grad poststrukturell då den bygger 

på idén om binära motsatspar. Den är, med avstamp i Foucaults teorier om diskurser och 

identitet, postkolonial då den fokuserar på kulturell identitet som något instabilt som skapats av 

historiens och kulturens diskurser (Hall, 2005). 

 

4.3 Genussystem 

Då studien fokuserar på identitet utifrån såväl etnicitet som kön blir det nödvändigt att anlägga ett 

genusperspektiv. Genusvetaren Yvonne Hirdman (1990) menar att kön är ett av vår tids 

viktigaste redskap för meningsskapande ordning. Hon beskriver begreppet genus som något som 

är hopsmält mellan individen och omgivningen, och som kan ge en större förståelse av det 

kulturella arvet och den betydelse de sociala systemen har för mänskligt handlande. Genus ska 

ses som en process inom vilken människor formar sin maskulina eller feminina könsidentitet och 

därmed även en maktstruktur bestående av manlig överlägsenhet och kvinnlig underlägsenhet. 

  

Genussystemet utmärks, enligt Hirdman (1990), av två relativt konstanta lagar, nämligen att 

könen hålls isär samt att mannen är norm. Detta kallar Hirdman för ett isärhållandets logik.  

Genom att dela upp befolkningen i män och kvinnor med tillhörande roller skapas normativa 

stereotyper. Dessa stereotyper verkar till männens fördel och bidrar till att stärka bilden av att det 

är kvinnorna som är svaga och att de är orsaken till sin egen svaghet. Den dualistiska indelningen 

av könen fungerar meningsskapande och skapar orsakskedjor, vad Hirdman kallar kausalt 

tänkande. Att vara man kopplas samman med vissa begrepp, aktiviteter och så vidare. I 

förlängningen bidrar denna distinktion till ett essentiellt tvång inom vilket platser och situationer 

blir bärare av en genusessens som är svår att rubba. Dock menar Hirdman att genussystemen inte 

är statiska utan snarare sociala konstruktioner som står under ständig förhandling. Den mest 

verksamma strategin för att underminera orättvisor och skapa förändering i genussystemen, är att 

blottlägga hur genus görs och verkar. 
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Hirdman (2001) använder sig av tre formler för att för att beskriva det stereotypa tänkandet kring 

kön. Den första formeln är man - icke man, vilken hon ger beteckningen A – icke A. Denna 

stereotypa bild har varit vanligt förekommande historiskt då kvinnan förnekats en egen identitet. 

Den andra formeln är mannen och den lilla mannen, betecknat A – a, kvinnan som en 

ofullkomlig man. Denna stereotyp har, enligt Hirdman, dominerat historien. Kvinnan, a formas i 

jämförelsen med mannen, A. Den tredje formeln är kvinnan och mannen som motsatser, 

betecknat A – B. Denna stereotyp bygger på binära motsatspar där mannen får stå för vissa 

begrepp (ofta positiva) medan kvinnan får stå för motsatserna (ofta negativa). Denna formel får 

ses som en viktig förutsättning för att förstå isärhållandets logik. Formlerna hjälper oss också att 

förstå det kausala tänkandet, ett A kopplas samman med A-egenskaper, A-sysslor och A-platser 

(Hirdman, 2001). 

 

En intersektionell invändning mot Hirdmans (1990) teori om genussystemen blir att den är för 

endimensionell i och med att den lyfter fram kön som en isolerad kategori. Man bör istället se på 

isärhållandets logik med mannen som norm som något mer komplext och präglat av sin relation 

till andra kategorier som etnicitet och klass (Mattson, 2010). Genussystemen bortser från 

invandrarkvinnor och män och utestänger dem från att vara med och formulera innehållet. På så 

sätt definieras kvinnlighet och jämställdhet inom ramen för svenskheten (de los Reyes, 2005). Ett 

sätt att bemöta kritiken mot Hirdmans genusteori blir att i studien kombinera teorin om 

genussystemen med den postkoloniala teorin. På så vis fångas både etnicitets- och könsaspekter i 

empirin upp. I båda teorierna finns socialkonstruktivismen i grunden. De förenas även av idén om 

att tillsynes essentiella egenskaper i själva verket är språkliga och sociala konstruktioner i hög 

grad baserade på binära motsatspar. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Presentation av respondenterna 

I den korta enkäten som genomfördes inledningsvis vid intervjuerna framkom följande 

bakgrundsinformation kring respondenterna. 

 

Eliza är 17 år gammal. Båda hennes föräldrar är födda i ett land i mellanöstern. 

Annie är 18 år gammal. Hennes föräldrar är födda i två olika östeuropeiska länder. 

Sofia är 18 år gammal. Hennes föräldrar är födda i två olika före detta Sovjetstater. Hon är själv 

född i det ena landet och flyttade till Sverige tillsammans med sina föräldrar i femårsåldern. 

Sara är 17 år gammal. Båda hennes föräldrar är födda i ett land i mellanöstern. Hon är själv född 

i detta land och flyttade till Sverige tillsammans med sina föräldrar i femårsåldern. 

Samira är 18 år gammal. Båda hennes föräldrar är födda i ett östafrikanskt land. 

Miriam är 17 år gammal. Båda hennes föräldrar är födda i ett östafrikanskt land. 

 

5.2 Upplevelsen av etnisk tillhörighet 

Etnicitetens betydelse framstår som viktig för respondenterna. De talar på olika sätt om hur och 

när den blir viktig i mötet med andra människor. Betydelsen av att föräldrarna kommer från ett 

annat land, är stor för flera av ungdomarna. Sofia framhäver gärna sin etniska tillhörighet och 

beskriver det som något som i mötet med andra gör henne stolt och glad. Hon uttrycker att det ger 

henne vidgade kunskaper och perspektiv. Eliza och Samira beskriver att andra traditioner, språk, 

kultur, mat samt ett annat sätt att tänka, är något som deras ursprung bidrar med. Att den etniska 

tillhörigheten kan vara både och, det vill säga både svensk och föräldrarnas ursprungsland, är 

något som Samira och Eliza talar om. Eliza uttrycker att hon är svensk eftersom hon är född och 

uppväxt här men om man gräver lite djupare så finns ursprunget hos henne. Hon beskriver det 

som en blandning av två världar. Eliza uttrycker att hon inte är “ultrapatriotisk” som vissa av dem 

som kommer från hennes ursprungsland, men att hon ändå har den tillhörigheten. Samtidigt 

markerar hon avstånd från den etniska gruppen genom att säga att hon själv är annorlunda. Sara 

definierar sig inte som svensk eftersom det finns för mycket som skiljer sig i sättet att tänka och 

prata. 

 

”Jag anser att jag själv är xx men jag säger aldrig att jag är arab. För jag anser att arab är muslim. Och 

jag är inte muslim. (...) Men det faktum att jag snackar arabiska, det är ju lite såhär att folk säger att du 

är ju arab bara för att man snackar arabiska. Men det är inte det, jag har inte den tillhörigheten, jag har 

inte de traditionerna som araberna har. Jag är inte likadan.”  Sara 
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”Alltså jag känner mig inte som en svensk på det sättet. Alltså utseendemässigt är jag inte svensk. Så 

jag tycker inte att jag hamnar i den kategorin på det sättet. Alltså jag känner mig ju som xx. (...) Eller 

jag vet faktiskt inte för det blir liksom, vad är en svensk? (...) Så jag har aldrig sett ursprung på det 

sättet som att det skulle begränsa mig på något sätt eller att det spelar någon roll. Jag har liksom aldrig 

sagt att jag är svensk eller att jag är xx. Jag ser det aldrig på det sättet.” Miriam 

 

”Jag vet inte hur jag känner mig, jag är helt splittrad. I vissa situationer känner jag mig som [mammas 

ursprung], ibland som [pappas ursprung] och ibland svensk.” Annie 

 

Något som av respondenterna beskrivs som ett typiskt svenskt beteende är att flytta hemifrån 

tidigt. Flera av dem framhåller att de vill bo hemma längre snarare än att flytta när de blir 

myndiga, vilket även föräldrarna står bakom. För Sara blir de vänner hon väljer mycket en fråga 

om nationalitet. Hon beskriver hur hon främst umgås med greker, jugoslaver och ”latinos” och att 

hon undviker att umgås med araber. Hon förklarar detta med att de förra ligger närmare henne 

själv medan de senare står för värderingar och ideal som hon inte delar. Här jämför hon med sina 

äldre syskon som mest umgås med araber. Detta tror hon beror på att hon var yngre än sina 

syskon när hon kom till Sverige, vilket hon tror har gjort att hon blivit mer ”assimilerad i 

samhället”. Att umgås med svenskar är ingenting Sara föredrar även om hon gjorde det mycket i 

grundskolan där alla klasskamrater var svenska. Hon menar att ”vi är så olika ibland” och 

beskriver dels brister i kommunikation och skilda referensramar men även olikhet avseende hur 

tidigt man börjar intressera sig för killar och sex. 

 

”Tretton, fjorton, skulle ligga med den och den. Jag tyckte att det var såhär „eh, ursäkta?‟” Sara 

 

“Vi har ju mycket synen på att svenskar tar mer steg från sin familj ganska tidigt. Så fort det blir så, att 

„jag vill skaffa min egen lägenhet direkt när jag blir 18‟, då kallar vi den personen svensk”. Sara 

 

Att känslan av etnisk tillhörighet kan variera mellan situationer och sammanhang, är något som 

framkommer i berättelserna. Sofia återkommer ofta till hur hennes flerspråkighet påverkar hennes 

upplevelse av etnisk tillhörighet. Att kunna sina föräldrars hemspråk är viktigt för henne, och hon 

blir glad när folk tycker att hon pratar så bra svenska att de förvånas av att hon är född i ett annat 

land. Sofia beskriver att när hon är i Sverige ”är jag väl svensk av mig”. När hon reser till 

pappans ursprungsland blir språket en markör som visar att hon inte tillhör den etniska gruppen 

till fullo och hon känner sig mer som svensk när hon märker att hennes språk inte är perfekt. För 

Eliza blev det tydligt att Sverige är hennes hem, när hon reste till ursprungslandet. 

 

”Jag försöker ändå säga att jag är från xx. Att jag inte håller mig tillbaka till att säga att jag är svensk 

liksom. Att det ändå blir som att jag är från xx fast jag bott i Sverige lång tid. Men när jag är i xx blir 

det tvärtom. Då säger jag: nej jag är svensk nu, svenskt medborgarskap. Tyvärr, jag har lämnat landet 
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för gott [skratt]. (...) Det känns som att här i Sverige blir man stolt för att man är från ett annat land. 

Och i xx blir man stolt för att bo i Sverige.” Sofia 

 

Att upplevelsen av etnisk tillhörighet påverkas av den geografiska platsen, beskriver Annie. Hon 

menar att hon “hoppar in i olika personligheter” beroende på var och i vilket socialt sammanhang 

hon befinner sig. Hon beskriver olikheten i de olika personligheterna och att hon anammar 

sociala förhållningssätt som gäller i de respektive länderna. Exempelvis är artighet viktigt i 

mammans ursprungsland och hon kan snabbt anta den positionen för att sedan växla till ett annat 

normsystem. Hemma i Sverige blir det en blandning av dessa positioner, beskriver hon. 

 

I skolan ter sig betydelsen av utländsk bakgrund som begränsad för respondenterna. Det verkar 

vara något som de i regel inte tänker på och när de gör det så är det som något positivt, att vara 

stolt över och som vidgar perspektiven. Att det kan förekomma olikheter inom familjen avseende 

hur den etniska tillhörigheten upplevs och hur integrerad man är, är något som flera av tjejerna 

kommer in på under intervjuerna. 

 

”Det är inte landet, min bakgrund som gör att jag är så himla bra i plugget eller något sånt. Det är jag 

själv som gör det, inte mitt land, eller mina länder.” Annie 

 

“Min roll blir väl den där som ska kunna rätt mycket, känns det som. Eftersom jag är den som pratar 

mest svenska och har mer utbildning här i Sverige. För jag är ju nästan uppvuxen här. Då blir det 

liksom, ‟kan du hjälpa mig med det här‟ (...) Så det känns som att jag ska vara den allmänbildade. Det 

brukar vara lite tufft att säga, men jag är bara sjutton, jag kan inte allt och hur det går till (...) Fast nu 

har det blivit mycket bättre, men om vi skulle titta tillbaka fyra år. Då var det ju liksom att jag var den 

som skulle ringa samtal med pappa och mamma. Och det är något man tackar för, för annars kanske 

inte mamma skulle ha jobbat med det hon gör och så vidare.” Sofia 

 

5.2.1. Analys 

Etnisk tillhörighet som förhandlingsbart och föränderligt  

Något som blir tydligt är att etnisk tillhörighet inte är uppbyggt av stabila eller oföränderliga 

kategorier utan det finns utrymme till förhandling. Ungdomarna visar att det är i mötet med andra 

och genom upprättande av gränser som den etniska tillhörigheten blir viktig. Detta kan kopplas 

till postkoloniala tankar om identiteten som relationellt skapad och föränderlig över tid och rum 

(Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2005). Att som Annie som är barn till föräldrar av olika 

ursprung känna sig rotlös, är något som kan jämföras med tidigare forskning av Goldstein-Kyaga 

och Borgström (2009) som visar att den etniska tillhörigheten kan upplevas som mer komplex för 

dessa personer. I Elizas uttalande kan man se spår av en essentialistisk syn på ursprung och att 

detta skulle vara något mer genuint än det nya svenska, att det ligger djupare och närmare det 

“sanna” jaget. 
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Att som Eliza markera avstånd från den etniska gruppen och framhäva det extrema i deras sätt att 

betona sin etnicitet, kan utifrån ett postkolonialt tänkande kring kulturell identitet ses som ett sätt 

att positionera sig som olik andra invandrare och på så vis framhäva det svenska i sin identitet. 

Det kan ses som ett sätt att förhålla sig till bilden av “den andre” (Hall, 2005). Att varken 

identifiera sig med araber eller svenskar blir ett sätt för Sara att positionera sig mitt emellan två 

kategorier. Hon tar avstånd från de traditioner hon föreställer sig att araber har samtidigt som hon 

konstaterar att hon skiljer sig från vissa, enligt henne, svenska markörer. Sara intar en slags 

mittenposition även i sitt val av umgänge. Araber representerar ideal från ursprungslandet som 

hon tar avstånd från samtidigt som svenskar representerar en hållning som hon inte heller 

identifierar sig med. Att umgås med “greker, latinos och juggar” blir då ett sätt att hitta sin 

identitet mellan två, för henne, extremer. 

 

Att vara den i familjen som uppfattas som mest välintegrerad framstår som en komplex position 

där förväntningar kring olika sociala kategorier som ålder, kön och etnicitet möts. I Sofias 

berättelse framkommer ansvarstagande och förväntningar på att hon ska kunna bidra med “det 

svenska” till familjen. Ur ett postkolonialt perspektiv (Hall, 2005) kan det förstås som att 

upplevelsen av den etniska tillhörigheten kan påverkas i en annan riktning än resten av familjens. 

Detta eftersom identitetsuppfattningen kan baseras på ett jämförande med de andra 

familjemedlemmarna. Att som barn i en familj med utländsk bakgrund uppfattas av resterande 

familjemedlemmar som svensk skulle på så vis kunna bidra till synen på den egna identiteten. 

Förhandling och ifrågasättande av “det svenska” 

När det gäller att flytta hemifrån upprättar ungdomarna tydliga gränser mellan sig själva och 

svenska ungdomar i sättet att tänka och välja. Deras uttalanden kan tolkas som att det svenska är 

ett sätt att handla och bete sig, och om man tillägnar sig det handlingsmönstret så blir man 

svensk. Detta är en syn på etnisk tillhörighet som i allra högsta grad visar på de aktiva och socialt 

konstruerade aspekterna i begreppet, genom att det åsyftar ett beteende snarare än en egenskap 

och en föränderlighet snarare än något stabilt och ständigt fixerat i ens identitet. Det kan kopplas 

till Halls (2005) syn på kulturell identitet och hur individens identitet är föränderlig snarare än 

essentiellt betingad. 

 

Frågan om vad svenskhet är väcks av Miriam vilket kan tolkas som motstånd genom 

ifrågasättande av begreppets betydelse. En tydlig ambivalens syns i Miriams uttalande. Det kan 

ses som positionering i förhållande till sociala kategorier genom en ovilja att definiera sig som 

varken svensk eller utifrån sitt ursprung. Detta blir ett sätt att utmana och destabilisera begreppen 

och dess användning. Att Sofia säger att hon bor i Sverige kan ses som ett alternativ till att säga 
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att hon är svensk. Ordvalet är något som kan ses som en förhandling och motstånd mot att 

definiera och identifiera sig med det svenska. Utseende är en annan faktor som påverkar känslan 

av etnisk tillhörighet. Det är något som utifrån postkolonial teori om kulturell identitet kan 

kopplas till upplevelsen av att uppfattas som “den andre” då ens utseende visar att man kan 

kategoriseras så (Hall, 2005). 

Variationer i identiteten mellan kontexter 

Ungdomarna beskriver hur upplevelsen av etnisk tillhörighet varierar mellan platser och sociala 

sammanhang. Skolan är en arena där etnicitetens betydelse är begränsad, enligt ungdomarna. 

Känslan av att vara annorlunda jämfört med andra betonas och språket kan bli en viktig 

identitetsmarkör. Att Sofia kontrasterar sin etnicitet i förhållande till andra kan ses som en form 

av positionering, där både svenskhet och ursprungslandets etnicitet upplevs positivt när de blir 

skillnadsskapande mot andra. Denna bild delas av flera av tjejerna. Utifrån postkolonial teori blir 

den relationella aspekten i identiteten påtaglig, att man blir något och identifierar sig i förhållande 

till de andra (Hall, 2005). Detta resonemang förs även av Eliza som menar att hennes känsla av 

att vara svensk är stark när hon är i ursprungslandet, vilket kan ses som att interaktionen med och 

skillnaden mot de andra är det som skapar den svenska identifikationen. 

 

Annie beskriver att känslan av etnisk tillhörighet varierar och förstärks när hon är i en social 

gemenskap med släktingar. Upplevelsen av etnisk tillhörighet förändras genom att hon känner 

likhet och identifierar sig med dem. Det kan ställas i kontrast till det förhållande som beskrevs av 

Eliza och Sofia som betonade känslan av olikhet mot de andra. Annies berättelse kan kopplas till 

det postkoloniala begreppet diaspora och hur identiteten byggs upp genom tillhörighet till flera 

platser och historier (Hall, 2005). Hur upplevelsen av den etniska tillhörigheten varierar är något 

som kan kopplas till Halls identitetsbegrepp och att olika skikt i identiteten blir betydelsefulla i 

olika sammanhang. Det kan tolkas som att den etniska tillhörigheten är en central del i identiteten 

vid mötet med ursprungslandet och släktingar i båda fallen, men att det kan bli betydelsefullt på 

olika sätt; genom att antingen skapa likhet eller skillnad mot de andra personerna i det sociala 

sammanhanget. 

 

5.3 Betydelsen av föreställningar om ursprunget 

Flera av tjejerna pratar om de länder som de eller deras föräldrar är födda i. Bilder och 

föreställningar om ursprunget kommer fram när de talar om dessa länder. Att få historier 

berättade för sig om ursprungslandet av familj och släkt verkar vara en viktig källa till den 

kunskapen. Sofia berättar hur hon och hennes pappa brukar gå till en särskild restaurang och äta 

”bara han och jag”. Då brukar de prata om hur det var när hon var liten och pappan berättar hur 

det var i ursprungslandet eftersom Sofia inte minns så mycket från det. Samira berättar om sin 
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mormor som hon verkar stå mycket nära och som ofta berättar om ursprungslandet för henne och 

hur det var att leva där. Det är dels historier om hur hela samhället var som en stor familj men 

även berättelser om krig, inbördes konflikter och hot om död. Samira har aldrig varit i sitt 

ursprungsland men hon skulle gärna vilja åka dit säger hon ”om det inte var inbördeskrig”. Sara, 

som i sitt ursprungsland tillhörde en minoritetsbefolkning, är noga med att förklara hur hennes 

folkgrupp skiljer sig från övriga befolkningen och då främst avseende religion. Hon berättar även 

om hur hennes föräldrar var politiskt aktiva i ursprungslandet och att det var orsaken till att de 

fick fly, eftersom de var dödsdömda. Sara menar att hon känner en tillhörighet på grund av detta 

och berättar att hon själv är politiskt aktiv och kämpar för en bättre situation i sitt ursprungsland 

genom att vara med i en kvinnorättsorganisation. 

 

”Det svenska, det känns som att det är min framtid. Det är någonting som jag också måste ha med mig 

i framtiden och liksom prata om det, att det kom in i min historia. Att jag är född i xx och bott i 

Sverige under min tid och om jag flyttar iväg sedan någon annanstans, att man ändå har med sig det.” 

Sofia 

 

Att poängtera hur ursprungslandet är något annorlunda på olika sätt är något som förekommer i 

flera av intervjuerna. Eliza uttrycker sig i termer av modernitet när hon beskriver hur hennes 

situation skiljer sig från sin mammas gällande giftermål. 

 

”… hon var ju i en annan situation. Hon bodde i xx då och där var det inte så att man dejtade folk utan 

det kom friare till henne, du vet (…) Jag tror att kärleken där kommer lite mer i efterhand. Här typ 

dejtar man någon jättelänge innan man bestämmer sig men så var det inte där. Nu är det lite mer så 

men så var det inte där då. Det var lite mer, att friare kom hem till en. Är det något som påverkar dig? 

Nej, det gör det faktiskt inte. Jag har ingen som knackar på dörren och bara „hej jag vill ha din dotter‟ 

(skratt). Nej nej, det är inte så. Vi är lite mer moderna.” Eliza 

 

Samira beskriver hur könsrollerna är annorlunda i hennes ursprungsland jämfört med Sverige. 

Hon beskriver det som att det är kulturen som skiljer sig. I hennes egen familj arbetar alla lika 

mycket. Samira tror att detta beror på att hennes föräldrar, när de kom hit ”kanske tog lite av 

svenska samhället, så vill de kanske att det ska vara lite mer jämlikt hemma så att de kan vara ett 

bra exempel för oss [barnen]”. Annie talar om hur en ”vanlig familj” i hennes pappas 

ursprungsland är en familj med mycket konflikter och splittringar. Annie upplever att både hon 

själv och många av hennes kompisar med samma ursprung har det så i sina familjer. Miriam 

säger att hennes mamma har berättat för henne om hur hon blev uppfostrad till att hjälpa till 

mycket hemma och ta ansvar och ställa upp. Hon menar att hon tror att hennes familj visar 

respekt för varandra på ett annat sätt än vad “många andra” gör tack vare hennes föräldrars 

ursprung och uppfostran. 
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Något som lyfts fram av ungdomarna är att ursprunget inte är det viktigaste i ens identitet. 

Personlighet och individualitet framhålls som viktigt och oberoende av etnicitet. “Ursprung har 

väl ingenting med mig att göra” säger Sofia som tidigare talat i positiva ordalag om vikten av att 

vara stolt över sitt land. Att bli placerad i en viss etnisk grupp är något som tas avstånd från och 

ungdomarna vill inte låta sig stereotypiseras. Sofia upplever inte att fördomar och 

stereotypisering har drabbat henne. Något Eliza hört kan bli problematiskt är hennes utländska 

efternamn, och att det finns risk för diskriminering på arbetsmarknaden. Hon tycker att det är 

synd men har inte märkt någonting själv av det. Miriam berättar att folk kan ha andra 

uppfattningar om henne vid första intrycket då de bedömer utifrån hennes utseende och att det 

förekommer mycket fördomar. 

 

”Det är ju ganska mycket fördomar. Verkligen. (...) Men sen är det ju också vem som sätter de här 

fördomarna i ens tankar. Jag kan tänka mig att många barn med invandrarbakgrund som själva märker 

situationen att „en blatte är ju på det här sättet‟. Så det blir väldigt mycket att „blattar är ociviliserade 

för de tar med sig kulturen och beter sig som att de är kvar i hemlandet‟. Men så tycker jag faktiskt inte 

att det är. Man får ju anpassa sig men det är inte meningen att man ska låta de nya traditionerna ta 

över. Utan det är mer att liksom anpassa sig och kombinera. Så tycker jag att jag har växt upp och 

gjort. Så jag känner inte att jag måste definiera mig själv som en svensk eller xx utan jag är jag. (...) 

Jag tänker inte så mycket på att mina föräldrar inte är svenska. Jag vet inte, mitt ursprung spelar inte 

mig någon roll. Utan alla är individer. Jag ser det inte som att bara för att du är svensk eller bara för att 

du kommer från xx så är du på ett sätt och du på ett annat. Alltså det bidrar ju till hur man är. Men jag 

ser det inte som att det liksom definierar en.” Miriam 

 

5.3.1. Analys 

Imaginära hemländer och jämförelser med Sverige 

Uttalandena kan tolkas som ett uttryck för berättelsernas betydelse för synen på ursprunget. De 

blir då i förlängningen en betydelsefull del av den kulturella identiteten. Hur tjejerna förhåller sig 

till berättelser om sitt ursprung eller sitt ursprungsland kan ses som olika sätt att positionera sig 

inom det förflutnas berättelser (Hall, 2005). Detta blir intressant när det gäller de intervjupersoner 

som är födda i Sverige och sällan eller aldrig besökt föräldrarnas födelseland men även för de 

övriga eftersom de kom hit som små barn. Man kan tolka det som att historierna blir till bilder av 

ursprunget som de bär med sig och som blir en del av identiteten, trots att händelserna inte är 

självupplevda utan återberättade. På så sätt blir den kulturella identiteten delvis konstruerad med 

hjälp av dessa berättelser.  

 

Samtidigt ställs erfarenheter och berättelser om ursprungslandet i relation till en svensk kontext. 

Synen på svenskhet beskrivs i termer av modernitet och jämställdhet, vilket kan tolkas som att 

ursprungslandet får bli motsatsen till det. Det blir ”det svenska” som ungdomarna i regel 

identifierar sig med samtidigt som de tar avstånd från de ideal de föreställer sig råder eller rådde i 
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föräldrarnas födelseland. Även positiva bilder av ursprungslandet beskrivs, gällande till exempel 

respekt. Här får ursprungslandet stå för idealet medan det svenska blir motsatsen, det mindre 

önskvärda. I bägge fallen blir det dock en fråga om att tänka i binära motsatspar utifrån 

kategorierna svenskt/utländskt. Att samtidigt positionera sig utifrån berättelser och föreställningar 

om ursprunget och utifrån den faktiska plats man nu befinner sig på kan, i enlighet med Halls 

(2005) postkoloniala teori, ses som ett slags diaspora. Det vill säga att identiteten skapas av flera 

platser och flera historier. Sofia visar på hur hon skapar sin egen berättelse om sitt liv utifrån 

historierna från sina ursprungsländer och framtiden i Sverige och hur det blir viktigt för synen på 

vem hon är. Man kan säga att tjejerna förhåller sig till en slags imaginär bild av ursprunget färgad 

av de diskurser om modernt och traditionellt som dominerar det samhälle de lever i. 

Ungdomarnas olika positioneringar kan ses som ett sätt att hitta en identitet någonstans i 

gränslandet mellan föräldrarnas ursprung och deras egen livsvärld. 

Ovilja att identifiera sig utifrån ursprung 

Det finns en motstridighet i ungdomarnas resonemang om ursprung. Att identifiera sig med sitt 

ursprung är något som tas avstånd från, trots tidigare resonemang om etnicitetens stora betydelse. 

Det kan ses som ett uttryck för rörlighet, individualism och föränderlighet snarare än att vilja 

knyta an till historien. Detta stämmer överens med forskning som visar på att ungdomar med 

utländsk bakgrund ofta motsätter sig etnisk kategorisering och att stereotypiseras och att de 

försöker positionera sig som individer utifrån det. Det beskrivs hur dessa ungdomar kämpar mot 

kategoriseringar och fördomar kopplade till dessa (Kahlin, 2008; Deniz, Özmen & Goldstein-

Kyaga, 2006). Ungdomarna i denna studie kan tyckas ge uttryck för liknande mönster. Det här 

kan tolkas som att stereotypisering utifrån etnisk bakgrund har fött motstånd hos ungdomarna. 

 

Vikten av att få bli sedd utifrån den man är och inte bli dömd på förhand är centrala drag i 

berättelserna. Detta kan t.ex. baseras i att ha ett utseende som antyder att man inte är etniskt 

svensk. Genom att upprätta ett avstånd till andra invandrare och folkgrupper förhåller de sig till 

och positionerar sig som annorlunda. Kampen för att få vara en individ utan att drabbas av 

fördomar och stereotypisering framstår som mer eller mindre uttalad hos tjejerna. I Miriams 

resonemang om fördomar talar hon om en syn på “blattar” som “ociviliserade” och oförmögna att 

ta till sig av det svenska samhället, något hon inte tycker stämmer överens med verkligheten. 

Man kan här säga att hon förhåller sig till och positionerar sig efter en diskurs om integration och 

ackommodation. Inom ramen för detta intar hon en hegemonisk position utefter en tanke om 

ömsesidig anpassning (Wikström, 2007). Genom att sätta ord på en stereotyp och benämna den 

som fördomar tar Miriam aktivt avstånd från att förknippas med den. Detta kan tolkas som ett sätt 

att fylla ordet “blatte” med eget innehåll. 
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5.4 Betydelsen av könstillhörigheten 

Vad det skulle kunna innebära att vara kille, är något som tjejerna resonerade mycket kring. Ett 

annat sätt att tänka och bete sig är skillnader som framhålls. Något som betonas är att könen 

egentligen är likadana i grunden. Skilda normer och förväntningar utifrån könstillhörighet 

framträder i tjejernas berättelser, vilket de hanterar på olika sätt. Manlighet och kvinnlighet 

beskrivs till viss del som motpoler till varandra. Normer som beskrivs kring kvinnliga egenskaper 

är att vara försiktig, mjuk och ha ordning. Normer kring manliga egenskaper är styrka, mod, att 

inte visa känslor för mycket. Könstillhörighet är något som blir viktigt redan i tidig ålder, 

beskriver Sofia. Hon menar att uppdelningen mellan könen upplevs som förutbestämd och följer 

med hela livet, exempelvis i yrkesval. Eliza beskriver könsnormerna på följande sätt: 

 

”Mannen alltid ska vara starkare än kvinnan. Han får inte gråta, han får inte göra någonting, han får 

inte ha på sig rosa kläder.” Eliza 

 

”Kvinnan är liksom motsatsen till allt, hon ska ju vara den där lilla osäkra som behöver skydd och 

visar sina känslor, kanske krossar en tallrik här och där. Vara den där känslomässiga som killarna 

tycker överdriver, tar åt sig. Fast vi är ju exakt likadana bara att de [killarna] visar det på ett annat sätt 

(…) Killar visar känslor fast de kanske visar det sen för sig själv, att de gör någonting, kanske går och 

slår till nåt. Vi tjejer kanske brister i gråt eller någonting sånt. Att det fortfarande är samma typ av 

känslor men på ett annat sätt.” Sofia  

 

”Man jämför henne med andra tjejer och tycker att om de där tjejerna inte är stökiga, varför är du 

stökig? Varför är du inte som dem?(...) Man jämför ju alltid.” Samira 

 

Skolan är en arena där ungdomarna upplever att kön är betydelsefullt för hur de uppfattas och blir 

bemötta. Detta handlar dels om den pedagogiska situationen med lärare och vilka krav som ställs 

på tjejer och killar. Det handlar även om hur tjejerna upplever sig bli bemötta av killarna i 

skolmiljön. “Många lärare tror att tjejer är väldigt lugna och att killar inte kan kontrolleras” säger 

Annie. Det gör att tjejer får mer press och krav på sig och måste leva upp till den bilden som 

lärarna har av tjejer, medan killarna accepteras mer och kan vara lite hur som helst, beskriver 

Annie. Sofia menar att killarna tillåter sig mycket medan tjejerna försöker och anstränger sig mer. 

Hur viktigt utseende är på skolan påverkas även det av vilket kön man har, vilket framgår tydligt 

i intervjuerna. De beskriver att man som tjej får vänja sig vid att bli utstirrad av killarna. Samira 

definierar sig som feminist och beskriver att hon ser många orättvisor i samhället på grund av 

kön. Hon och Sara talar om diskriminering och att män har fördelar på arbetsmarknaden. Att vara 

kille hade varit skönare och passat bättre med hennes personlighet, beskriver Sara. Att vara 

samma person oavsett könstillhörighet, och att fortfarande ha sin personlighet, är något som 

resoneras kring. 
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“Om man kommer [till skolan] och är lite mer finklädd blir det såhär „jaha vem har du klätt upp dig 

för, ska du träffa nån speciell?‟ Då blir man såhär ‟Nej, jag kände bara för det‟. Att killar kan komma 

lite hur som helst känns det som. Att det blir som att du är tjej, du ska vara fint klädd. Tjejer ska ha 

rosa, killar ska ha blått. Att det har varit såhär sen man har växt upp.” Sofia 

 

”Vad jag tycker och tänker skulle vara samma sak. Eftersom det är det som är grunden i mig, det spelar 

ingen roll vilket kön jag är.” Annie 

 

“För jag tycker inte att det ska spela någon roll att tjejer ska vara si och killar ska vara så. Det är 

liksom ens eget val hur man ska vara och hur man ska klä sig. Att man inte ska gå runt i klackskor bara 

för att man är tjej hela tiden. Det känns lite fånigt. (…) Jag är inte den typen som tar åt mig så mycket 

av vad folk tycker och känner.” Sofia 

 

”Det hade varit bättre [att vara kille] för det är alltid killen som tar initiativet och så där. Så det hade 

varit bättre för jag gillar att ha kontroll (...) Men det är också fint att vara tjej. Jag är stolt att jag är tjej, 

det är inte det att jag vill vara kille. Men det hade varit bättre i vissa fall.” Sara 

 

Könstillhörighetens betydelse för vilken roll tjejerna har i sin familj beskrivs som begränsad. 

Uttryck för föreställningar om att det kan finnas orättvisor mellan döttrar och söner i andra 

familjer med invandrarbakgrund framkommer när de beskriver hur det är i deras egna familjer. 

Eliza beskriver att hon tror att hon skulle få mer frihet som kille i familjen. Detta utifrån hennes 

släkt och deras etniska ursprung. 

 

“Skulle det vara annorlunda att vara kille i familjen? I min familj, nej. Men i andra familjer, ja! (...) 

Jag jämför alltid med araberna. Och det är alltid såhär, om du är kille så får du ärva dubbelt så mycket 

som tjejen. Du får gifta dig med fyra stycken, pappan ska ha kontroll i huset och så. Så tror jag att det 

är för att jag kompisar som är muslimer som har det så. Och deras killsyskon, de har ju alltid att de får 

vara mer ute och de får mer pengar och de är killar, de ska jobba.” Sara 

 

”Jag har killkusiner som har haft flickvänner men jag har inte nån tjejkusin som har det. Jag vet inte 

varför, det borde vara jämlikt tycker jag. Det känns som att killarna får, det är mer rätt för dem att ha 

flickvän medan tjejerna bara ska tänka på plugget. De får inte ha kille för att det är oanständigt och så. 

Jag tycker att det sättet att tänka så dumt. Men lite så är det i släkten faktiskt. Hur påverkar det dig? 

Alltså. Det påverkar inte så där jättemycket för min mamma låter mig ha kille. Jag har pojkvän nu och 

hon vet om det. Det är inte såhär att ‟nej du får inte‟, men hon vill helst inte att folk i släkten ska veta 

om det för de kan börja snacka, i och med det jag sa, att det är lite mer oanständigt för en tjej att vara 

med en kille än för en kille att ha en flickvän.” Eliza 

 

5.4.1 Analys 

Hur tankar kring kön som motsatspar får betydelse för identiteten 

Det finns en medvetenhet hos tjejerna om könsmaktsordningen i samhället, och de visar aktiv 

förhandling kring detta. Kön framstår som en viktig kategori för skapande av sammanhang och 
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identitet. Hirdmans teori om genusssystem och isärhållande av könen blir här användbar. Det 

dikotomiska förhållandet mellan könen syns i tjejernas beskrivning, där könens egenskaper 

beskrivs som motpoler. Detta kan förstås genom Hirdmans formel A-B som avser könen som 

binära motsatser (Hirdman, 2001). I tjejernas beskrivning av normer kring respektive kön blir det 

tydligt att positiva och maktladdade begrepp som styrka och mod kopplas till manlighet medan 

svaghet och beroende knyts till kvinnlighet. Detta resonemang omfattar även de aktiviteter och 

beteenden som kopplas till könen, vilket kan förstås utifrån det som Hirdman (1990) kallar för 

kausault tänkande. Det här är något som ungdomarna uttrycker erfarenhet av på olika sätt, men 

som inte explicit kopplas till den egna identitetsuppfattningen. 

 

Att skolan är en arena där kön blir en viktig identitetsmarkör, kan även det förstås utifrån formeln 

A-B i Hirdmans teori (2001). Det beskrivs att killar kan bete sig hur de vill i skolan, både när det 

gäller skolarbete och utseende, medan tjejerna ska prestera bra och samtidigt granskas 

utseendemässigt. Genom att beskriva hur en kille förväntas vara ges innebörden till hur en tjej 

inte ska vara. Här finns en tydlig koppling till det poststrukturella tankesättet där ett begrepp (tjej) 

ges sin innebörd genom det motsatta begreppet (kille) (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2005). 

Det framstår som att dessa förväntade egenskaper så som ordningssinne och flitighet i viss 

utsträckning införlivats i identiteten hos tjejerna. Det kan tolkas som att det är svårt att inte 

förhålla sig till dessa förutsättningar i omgivningen. Det framträder tydligt i resonemangen kring 

förväntningar gällande utseende att tjejerna upplever könstillhörigheten som avgörande här. Att 

bli tittad på är något som ingår i att vara tjej men som de uttrycker aktivt motstånd till. Detta kan 

ses som ett uttryck för att inte vilja införliva de normer och krav de upplever utifrån sin 

könstillhörighet i sin identitetsuppfattning. Motståndet kan närmast tolkas som ett uttryck för 

identitetsskapande då tjejerna förhandlar med vad de upplever som dominerande förväntningar på 

könen. 

Hur identiteten påverkas av förväntningar utifrån kön 

Samira och Annie beskriver hur könstillhörigheten innebär att man förväntas bete sig som det 

kön man tillhör. Det kan kopplas till Hirdmans teori både genom formeln A-B om könen som 

binära motsatser och det som Hirdman kallar för det kausala tänkandet, där den dualistiska 

indelningen i kön leder till orsaksförklaringar genom att könen knyts till specifika platser, 

situationer, egenskaper och aktiviteter (Hirdman, 1990, 2001). Att vara stökig eller okontrollerbar 

beskrivs som manliga egenskaper vilket för en tjej blir normbrytande då detta kan ses som laddat 

med manlig genusessens. Att överskrida dessa gränser och uppträda med ett för killar accepterat 

beteende, skulle enligt Samira ge henne problem då hon som tjej jämförs med hur andra tjejer 

uppträder. Det här kan tolkas som att det skapas ett essentiellt tvång till anpassning till normerna 

och att detta upptas i identiteten. 
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Då Sara berättar om hur könstillhörighet påverkar hennes identitet, kan man se en tydlig koppling 

till Hirdmans teori (1990) gällande genussystemen och isärhållandets princip. Det framstår som 

att de förväntningar och stereotyper som finns kring könstillhörighet ges större utrymme än 

hennes egen uppfattning om vem hon är eller kan bli. Att bryta mot genussystemets regler 

framstår som otänkbart vilket kan tolkas som ett essentiellt tvång. Att vara den som tar initiativ 

och har kontroll är egenskaper hon känner att hon inte kan ha som tjej, trots att hon upplever att 

det är närmare hennes identitetsuppfattning. 

Hur könstillhörigheten får betydelse för identiteten i familjen 

Miriam och Sara jämför sig med både invandrare och svenskar i sin beskrivning av familjen. 

Detta kan ses som en positionering utefter en syn på sig själv som mer fri i familjen än “andra 

invandrartjejer” utifrån postkolonial teori (Hall, 2005). Kompisar får representera föreställningar 

om andra invandrarfamiljer och att isärhållandet av könen kommer till uttryck hos andra. Utifrån 

Hirdmans teori (1990) om det kausala tänkandet kan man se att begrepp som frihet och att tjäna 

pengar laddas med manlig essens. Att Eliza markerar avståndstagande mot släktens 

förhållningssätt avseende relationer, kan ses som att hon antar en hegemonisk position i 

förhållande till en dominerande diskurs kring jämställdhet och valfrihet. Det kan även tänkas att 

detta är en form av förhandlande position till den dominerande diskursen eftersom hon lever i en 

kontext där hon upplever att det finns restriktioner men hittar vägar runt det för att undvika en 

konfrontation. Dessa positioneringar blir tydliga exempel på hur identiteten skapas i de givna 

situationerna och den sociala kontexten (Wikström, 2007). Utifrån Hirdmans teori (2001) kan 

ungdomarnas beskrivning av tjejers restriktioner ses som ett uttryck för formeln A-a, mannen och 

den lilla mannen, där kvinnan ses som en ofullkomlig man och därför inte kan erkännas samma 

rättigheter som denne. Hur detta tas upp i identiteten kan spekuleras i. Man kan se det som att 

finna vägar runt problemet blir ett sätt att förhandla fram möjligheter till att aktivt forma sin 

identitet. 

Kön som EN aspekt i identiteten 

Samtidigt som könstillhörigheten framstår som viktig betonas att den inte spelar roll för den egna 

identiteten och personligheten. Det kan innebära att det är andra aspekter i ens identitet som är 

mer betydelsefulla, medan könet är något sekundärt som inte påverkar ens personlighet. Utifrån 

Halls (2005) postkoloniala definition av identitetsbegreppet kan detta beskrivas som att olika 

positioneringar får olika vikt beroende på sammanhang. Det framstår som att stereotyper kring 

hur könen ska agera till viss del undergår förhandling och kritisk reflektion snarare än att direkt 

införlivas för att bli till del av identiteten. Elizas uttalande om manlighet kan tolkas som att 

manligheten är omgärdad av restriktioner, och att det finns känslor och beteenden som mannen 

måste dölja för att leva upp till idealet. Hennes beskrivning kan ses som en förhandling med 

tanken på mannen som överordnad, vilket kan vara ett medel för att skapa förändring i 
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genussystemet utifrån Hirdmans teori (1990). Detta kan vara ett sätt att forma sin identitet på ett 

självständigt sätt och försöka att tänka utanför de givna ramarna. 

 

5.5 Betydelsen av förhållningssättet till familjen 

I intervjuerna blir det tydligt att alla tjejer har sin egen definition av vad som är deras familj, allt 

från mamma-pappa-barn konstellationer till att omfatta mor- och farföräldrar samt kusiner med 

flera. Eliza menar att hon inte har lika nära kontakt med sin släkt ”som man tror att andra 

invandrare har”. De är mer ”utanför” säger hon. Samira beskriver sin familj som något ”mycket 

större än bara mamma, pappa, barn”. Hon beskriver en känsla av samhörighet när alla släktingar 

träffas och menar att hon nog känner sin släkt ”mycket mer än vad andra känner sin släkt”. Sara 

jämför sitt sätt att se på familjen med vad hon tror att svenskar anser, nämligen att familjen bara 

skulle vara pappa och mamma. I förhållande till det har hon en större familj menar hon. 

  
I samtliga intervjuer framstår familjen som något mycket betydelsefullt. Den beskrivs som något 

stabilt och tryggt som alltid kommer att finnas där om man behöver stöd. Att föräldrarnas åsikt 

gällande olika val är viktig är något såväl Eliza, Annie och Sofia talar om men de menar att det 

viktigaste ändå är vad de själva vill. Annie betonar att hon oftast tänker att de beslut hon tar är 

hennes egna, att det är hennes liv men att hon ändå tycker att det är viktigt att lyssna på vad 

hennes mamma tycker. Att valen ibland kan göras utefter vilken bild man vill att föräldrarna ska 

ha av en är något Eliza ger uttryck för. 
 

”Valet ska ju först och främst vara bäst för mig. Men självklart spelar deras [föräldrarnas] åsikt en roll 

också (…) Alltså om jag typ skulle börja röka bara för att jag gillar det. Och då säger mamma nej, 

sluta, det är inte bra. Jag vill inte liksom, stå som en dålig dotter för henne för hon har gjort så mycket 

för mig så jag vill försöka vara lika bra tillbaka. Så hennes åsikter betyder ganska mycket ändå.” Eliza 

 

Även Sofia talar i termer av föräldrars förväntningar och att göra val delvis utefter vilken slags 

dotter man vill vara gentemot föräldrarnas förhoppningar och önskningar. Hon beskriver hur hon 

upplever att föräldrarna jämför sig med vänner till familjen vars barn är i hennes ålder. Sofia 

poängterar här att det i hennes fall är så att det hennes föräldrars åsikter om vad hon bör göra 

oftast stämmer bra överens med hennes egen uppfattning. 

 

”De [föräldrarna] vill ju också säga någonting som de kan vara stolta över. Fast samtidigt liksom, det 

som är bra det är att mina mål går in i deras mål. Till exempel naturprogrammet, det är något som de 

gillar och det är något som jag har lätt för. Så det är inte så att de pressar mig för mycket”. Sofia 

 

Vad gäller synen på uppfostran, restriktioner och frihet inom familjen talas det bland annat om 

vikten av att kunna förhandla med sina föräldrar. Miriam pratar mycket om vikten av 
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kommunikation och Sara menar att de i hennes familj kan diskutera saker. Detta ställs i kontrast 

mot en hållning där föräldrarna bara bestämmer ”över huvudet” på sina barn, något som den egna 

familjen inte står för men som man tror förekommer i andra familjer. Dock beskrivs de regler och 

restriktioner som ändå förekommer som positiva och förvarbara. Att ta hand om och se efter sina 

barn beskrivs som viktiga egenskaper hos föräldrar. Såväl Miriam som Sara och Annie talar om 

vikten att respektera och lyssna på sina föräldrar. I dessa resonemang görs jämförelser både med 

andra invandrare och med svenskar. Sara jämför sin familj med arabiska familjer vad gäller regler 

och restriktioner. 

 

”Barnen får inte säga emot. För att mamma har alltid uppfostrat oss att man ska ha respekt för äldre 

och man ska alltid lyssna på föräldern, vad den säger. Om föräldern har fel kan man säga till såklart. 

Det är en öppen relation men man ska alltid visa hänsyn, visa respekt mot dem.” Annie 

 

”De [föräldrarna] har den här synen att araber är lite mer diskriminerande. På vilket sätt? ”De är 

konstiga (skratt). Du ska ha på dig sjal och du ska liksom. Okej, jag säger inte att mina föräldrar är 

bara „gå och gör vad du vill, gå och drick och festa‟. Det är mest hemmafester och sådant där som jag 

själv inte får gå på. Och det har inte mina syskon heller fått gå på. Det är oftast där problemen 

kommer, både jag och mina syskon gillar inte sådant. Hemmafester liksom, det är tråkigt, vad fan ska 

man göra? Okej om man går på klubb eller så, det är mer allmänt och officiellt. Så tänker min mamma, 

jag vet inte (...) Jag tror min mamma tänker såhär: det är hemmafest, egentligen är det inte tillåtet att 

man dricker alkohol. Och du vet inte, det kanske kommer någon polis, man vet aldrig. Plus att det är 

mer hemligt och det kan hända saker (…) Men jag har inget problem med det, jag tycker att det är bra. 

För jag gillar inte heller så mycket sådant där. Det kommer att gå över. Vadå för någonting? Att i 

början ville man typ vara med och sådant där. Men sedan, när man ser vad som händer med folk när de 

går på sådant [hemmafester] så ser man ju att, alltså ju mer man växer desto mer anser man att 

föräldrarna vill ens bästa, lyssna på dem. Det är det jag menar med arabfamiljer, att vissa är såhär „du 

ska göra det, det är en order‟. Men min familj, jag kan sitta och diskutera varför och så kan jag ändra, 

min mamma kan ändra på sig.” Sara 

 

I ett resonemang kring hur det faktum att föräldrarna är födda utomlands kan påverka hur man är, 

talar Miriam om hur det sätt hennes föräldrar blev uppfostrade på ”kommer tillbaka” till henne. 

Här talar hon om föräldrarnas ursprung som en orsak till att man i hennes familj inte kommer 

hem med dålig attityd. Eliza jämför sig med sina kompisar med invandrarbakgrund när hon 

beskriver sin relation till sin mamma. 

 

”Man kan ju se hur många liksom inte visar respekt för varandra. Och respekt är någonting väldigt 

viktigt i min familj. Man kan inte skrika rakt ut och höja rösten hur som helst. Utan om man har 

någonting att säga så får man vänta på sin tur och sedan säga det. Det kan inte vara så att jag kommer 

hem med en dålig attityd och bara skriker att jag har haft en dålig dag så ingen får prata med mig. Det 

fungerar inte. Och så känner jag att jag har en viss moral som kommer från min uppväxt. Det kan ju 

vara så att jag inte riktigt förstår varför vissa inte visar respekt mot varandra.” Miriam 
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“Jag har tjejkompisar med invandrarbakgrund som typ inte kan snacka om allt med sin mamma, de 

säger att man kan inte snacka om killar med sin mamma för att de kanske är lite strängare när det 

gäller sådant. Men inte min mamma, jag kan prata om i princip allt med henne. Det är jätteskönt.”  

Eliza 

5.5.1 Analys 

Hur familjen blir viktig för identiteten 

När tjejerna beskriver sin definition av familj ställer de det i kontrast till en mamma-pappa-barn 

konstellation, något som kan ses som en i Sverige vedertagen bild av kärnfamiljen som den 

vanligaste familjedefinitionen. Genom att jämföra sig med denna bild positionerar de sig som 

annorlunda. Eliza, vars familjedefinition kan tyckas ligga närmre kärnfamiljens, jämför sig 

istället med ”andra invandrare” och positionerar sig som annorlunda gentemot dem. I båda fallen 

blir det en fråga om att förhålla sig till diskursiva kategorier och föreställningar om vad en familj 

är i olika kulturella kontexter. Ur ett postkolonialt perspektiv kan man se det som ett sätt att se på 

sin familjeidentitet i termer av skillnader (Hall, 2005). 

 

Vad gäller olika val i livet betonas vikten av att utgå från sig själv och ungdomarna visar ett 

tydligt individfokus, något som är svårt att koppla till både det genusteoretiska och det 

postkoloniala perspektivet. Resultatet går dock i linje med tidigare forskning. Lundqvists (2010) 

studie om hur gymnasieungdomar med utländsk bakgrund resonerar kring sina framtidsutsikter 

och valmöjligheter visar hur synen på identitet delvis formas av hur man upplever 

handlingsutrymmet i den sociala kontexten. Våra intervjupersoners uttalanden kan delvis förstås 

utifrån Lundqvists (2010) resonemang om att förhålla sig till individualiseringsandan i samhället. 

Samtidigt framstår olika bilder av vad man tror att ens föräldrar förväntar sig av en som viktiga. 

Att inte framstå som en “dålig dotter” eller att göra sina föräldrar stolta inför sina bekanta är 

saker som lyfts fram som betydelsefulla. Detta visar på familjens betydelse för 

identitetsskapandet som delvis går i linje med Prieurs (2002) forskningsresultat. Respondenternas 

resonerande kring att i grunden utgå från sig själv som individ vid olika beslutsfattanden 

samtidigt som föräldrarnas åsikter spelar en viktig roll kan delvis förstås utefter Prieurs (2002) 

resonemang. Hon menar att identitetsskapande hos unga tjejer med utländska föräldrar är något 

komplext där man varken följer föräldrarnas eller samhällets ideal på ett enkelt sätt utan snarare 

skapar nya former av identiteter. 

Hur synen på uppfostran får betydelse för identiteten 

Ungdomarnas förhållningssätt till sina föräldrars syn på uppfostran kan förstås utefter Halls 

postkoloniala teorier om kulturell identitet och positioneringar (Hall, 2005). Att Miriam 

förespråkar det sätt som de visar respekt för varandra i hennes familj kan ses som ett sätt att ta 

avstånd från normer hon föreställer sig förekommer inom många familjer. Den hållning som hon 
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menar finns i hennes familj beskrivs som annorlunda mot en mer allmän hållning. Detta förklaras 

utifrån ursprunget vilket kan tolkas som att den kulturella identiteten stärks av den gemensamma 

etniska tillhörigheten inom familjen (Hall, 2005). 

 

I Saras uttalande finns viss mångtydighet. Där finns dels ett skillnadsskapande gentemot 

föreställningar om arabiska familjer som hon beskriver som mer kontrollerande. Där finns även 

ett upprättande av gränser gentemot föreställningar om en svensk hållning, där ungdomar tillåts 

gå på hemmafester. Man kan säga att Sara här placerar sig någonstans i mitten mellan sina 

föreställningar av araber och svenskar. Hon uttrycker att hon inte tillåts gå på hemmafest och att 

det är någonting hon har förståelse för, eftersom hon förknippar sådana fester med olika risker. 

Detta kan tolkas som att hon internaliserat föräldrarnas uppfattning och att hon i sammanhanget 

ser den som mer rimlig. Det kan i sin tur ses som en oppositionell positionering gentemot en i 

Sverige vedertagen syn på uppfostran, i enlighet med Halls teorier om diskursiva positioneringar 

(Wikström, 2007). Uttalandet kan å andra sidan tolkas som ett sätt att normalisera och försvara 

det faktum att hon inte tillåts gå på fest. Hon uttrycker att det är rimligt att ungdomar tillåts av 

sina föräldrar att gå på fest, men just hon själv tycker inte att det är så roligt ändå. Därför gör det 

inte henne så mycket att hennes föräldrar har en mer restriktiv inställning. Det blir då fråga om en 

förhandlande positionering där hon lokalt, inom familjen, anpassar sig och tar till sig de rådande 

normerna inom denna. Samtidigt förhåller hon sig i övrigt förstående för en mer vedertagen syn 

på uppfostran. Utifrån postkolonial teori blir dessa olika positioneringar viktiga 

identifikationspunkter i förhållande till familjen (Hall, 2005). 

 

Elizas jämförande med vissa kompisar med invandrarbakgrund i beskrivningen av relationen till 

sin mamma kan ses som ett sätt att framställa sig som annorlunda mot dem. Det kan även ses som 

ett sätt att förhålla sig till bilden av “invandrartjejer” som annorlunda jämfört med etniskt svenska 

tjejer gällande relationen till föräldrarna. I hennes resonemang blir den utländska bakgrunden och 

könstillhörigheten viktiga delar av identiteten som hon på olika sätt förhåller sig till och som kan 

ses som färgade av dominerande diskurser om tjejer med utländsk bakgrund.  

Sammanfattningsvis kan sägas att jämförandet med något annat blir centralt i tjejernas uttalanden 

gällande familjen. Detta kan förstås utifrån den postkoloniala teorin om binära motsatspar och 

tanken att identitet bara kan definieras i termer av skillnader i förhållande till något annat (Hall, 

2005). Det blir då viktigt att markera dessa skillnader och behålla avståndet till det som är 

annorlunda för att identiteten inte ska hotas. 
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5.6 Sammanfattande analys 

I följande avsnitt analyseras beröringspunkter mellan de olika identitetsaspekterna närmare och 

studiens frågeställningar besvaras. 

Kopplingen mellan etnisk tillhörighet, ursprung, kön och familj i identitetsuppfattningen 

Familjen verkar vara av grundläggande betydelse för identitetsuppfattningen och i synnerhet 

kopplat till synen på etnisk tillhörighet och ursprung. Synen på ursprunget påverkas av historier 

som i huvudsak berättas inom familjen. Berättelserna verkar bidra till att skapa samhörighet och 

identifikation inom familjen. Identifikationen med familjens ursprung verkar bli viktig även för 

synen på den etniska tillhörigheten. På så sätt kan man säga att familjen fyller en viktig funktion i 

uppfattningen av identiteten utifrån det förflutnas berättelser (Hall, 2005). Bara en tjej, Eliza, 

kopplar ihop de särskilda förutsättningar hennes könstillhörighet ger med hennes etnicitet på ett 

konkret sätt. I övrigt talar tjejerna om könstillhörighetens betydelse kopplat till etnicitet på ett 

generellt plan, utan att beröra hur det påverkar den egna identiteten. Att könstillhörighet inte 

spelar roll för den egna identiteten och personligheten kan kopplas till det resonemang som förts 

kring etnicitetens betydelse för identitetsuppfattningen; att det är en viktig aspekt men att det inte 

ska definiera en som person. 

 

I empirin framstår den etniska tillhörigheten som mer förhandlingsbar än könsidentiteten. Det kan 

delvis förstås utifrån att könstillhörigheten av de flesta ses som en mer statisk och biologiskt 

fastställd kategori än den etniska tillhörigheten. Det kan även förstås utefter respondenternas 

situation, att de är födda eller uppväxta i ett land och har föräldrar från ett annat land. Detta är 

något som kan göra att den etniska tillhörigheten inte blir lika självklar för dem. Kön 

problematiseras och tjejerna tar avstånd från stereotyper. Ändå kan man utifrån empirin delvis 

tolka det som att tjejerna internaliserat och tagit till sig de förväntningar och normer som de 

explicit tar avstånd ifrån. Detta genom att beskriva sig själva i enlighet med de konstruerade 

könsideal de säger sig uppfatta. Således kan könstillhörigheten ses som en viktig aspekt av deras 

identitet. Detta kan tolkas som ett exempel på svårigheten att forma sin identitet oberoende av 

den sociala omgivningen och de normativa stereotyper som förekommer. 

Upprättande av gränser för identiteten 

I ungdomarnas berättelser betonas i stor utsträckning skillnader mot andra individer och grupper, 

framför allt när de talar om etnisk tillhörighet och familj. Utifrån ett postkolonialt perspektiv blir 

detta ett sätt att upprätta gränser för den egna identiteten genom språkliga konstruktioner i form 

av binära motsatspar (Hall, 2005). Både ungdomarnas definitioner av familjebegreppet och synen 

på uppfostran kan ses som ett skillnadsskapande mot vad de beskriver som det etniskt svenska. 
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Detta kan kopplas till både etnisk tillhörighet och syn på familj. Språket framstår som en central 

identitetsmarkör vad gäller etnisk tillhörighet, som kan markera både likhet och skillnad mot 

andra. Det finns dock mångtydighet i empirin, exempelvis då ungdomarna har olika upplevelser 

gällande synen på etnisk tillhörighet. Eliza markerar på flera ställen att hon är annorlunda mot 

“andra invandrare” i sammanhang där flera av de andra tjejerna positionerar sig som annorlunda 

mot svenskar. Ett annat exempel är att Sara genomgående positionerar sig mitt emellan sina 

föreställningar om svenskar och araber, både vad gäller syn på etnisk tillhörighet, ursprung, 

könstillhörighet samt familj. Det kan ses som att hon har en identitetsuppfattning som är relativt 

stabil mellan olika kontexter, vilket står i kontrast till hur de andra ungdomarna talar. 

Olika skikt i identiteten framträder beroende på kontext 

Något som framträder tydligt i empirin är att olika skikt av identiteten betonas som viktig i olika 

sammanhang. Detta är en grundläggande tanke i det postkoloniala identitetsbegreppet (Hall, 

2005). Sofias beskrivning av sin roll som den mest integrerade och språkkunniga i familjen kan 

ses som att den viktigaste aspekten av hennes identitet i det sammanhanget blir den etniskt 

svenska snarare än andra identifikationspunkter, så som exempelvis kön. Familjen kan på så vis 

tolkas som en arena där etnicitet och ursprung ges stort värde för identiteten. Kön framstår i 

tjejernas berättelser som en identitetsmarkör som inte är avgörande i familjen men däremot blir 

av vikt i skolmiljön. Där är etnisk tillhörighet mindre betydelsefullt i identitetsuppfattningen. 

Detta visar på föränderligheten i identiteten, och dess relationella och kontextuella aspekter 

framträder klart. 

Skillnadsskapandets betydelse 

Vad gäller etnisk tillhörighet framstår det som viktigt för ungdomarna att inte kategoriseras eller 

stereotypiseras. De strävar efter att den egna personligheten ska ges mer betydelse och man kan 

se en ovilja att ansluta sig till sociala kategorier. Uttryck för individualism är genomgående 

gällande både etnisk tillhörighet, ursprung, könstillhörighet och familj. Förhandling kring 

stereotyper och kategorisering uttrycks gällande både etnicitet och kön. Detta kan ses som en typ 

av motstånd till begreppen och ett aktivt skapande av en egen identitet utifrån Fanons 

postkoloniala resonemang (2005). 

 

Samtidigt som ungdomarna genomgående betonar vikten av att inte kategoriseras utefter sin 

etniska tillhörighet blir det tydligt att den är något de hela tiden måste förhålla sig till. Att 

ungdomarna i olika sammanhang talar om sig själva som annorlunda mot såväl invandrare som 

svenskar kan tolkas som att den etniska tillhörigheten likväl blir viktig i identitetsuppfattningen. 

Exempelvis är samtliga respondenter överens om att könstillhörigheten inte spelar särskilt stor 

roll i den egna familjen, men däremot finns föreställningar om att så skulle vara fallet i andra 

familjer med utländsk bakgrund. Det här tyder på att identiteten ändå kan vara färgad av dessa 
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föreställningar och att det är något de måste förhålla sig till och markera avstånd mot när de talar 

om sig själva. Utifrån postkoloniala teorier kan det tolkas som ett sätt att se sig själv som “den 

andre” i andras ögon (Hall, 2005). Det blir i vissa sammanhang viktigt att markera att man inte är 

som andra invandrartjejer, eller att ens familj inte är som andra utländska familjer. I andra 

sammanhang blir det viktigt att identifiera sig med ovan nämnda grupp. Detta kan förstås genom 

att det i samhället finns dominerande föreställningssystem kring personer med utländsk 

bakgrund, föreställningar som även ungdomarna ger uttryck för. Genom att markera skillnad tar 

de avstånd från att vara “den andre” samtidigt som de verkar ha tydliga uppfattningar om hur de 

själva kan tänkas uppfattas utifrån fördomar och stereotypisering. I likhet med den etniska 

tillhörigheten blir även könstillhörigheten i flera sammanhang en central del av den egna 

identitetsuppfattningen, trots ungdomarnas uttryckta önskan om att inte vara tjej eller 

“invandrare” i första hand, utan en individ med egen personlighet. Detta visar på en 

mångfacetterad och inte helt enkel position för dessa unga tjejer. 

6. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur unga tjejer med utländsk bakgrund uppfattar sin identitet 

utifrån fyra aspekter: etnisk tillhörighet, ursprung, kön och familj. Frågeställningarna har 

besvarats i den sammanfattande analysen. Studien sökte efter ungdomarnas identitetsuppfattning 

men har även till viss del fångat hur identitet aktivt skapas av ungdomarna. En slutsats som kan 

dras utifrån empirin och analyserna är att dessa fyra identitetsaspekter upplevs som betydelsefulla 

delar av identiteten hos de unga tjejerna. De aspekter av identitet som studien fokuserat på kan 

ses som fyra av många olika skikt av identiteten. De bör varken ses som mer eller mindre viktiga 

än andra aspekter som inte tagits upp i studien, men kan tänkas vara relevanta utifrån 

urvalsgruppens sammansättning. Empirin visar på mångsidighet vilket kan förklaras med det 

breda syftet och urvalsgruppens bredd. Sammanfattningsvis kan sägas att tjejernas 

identitetsuppfattning till stor del bygger på att markera skillnad mot andra individer och grupper, 

både svenska och utländska. Det är även tydligt att olika skikt i identiteten framträder beroende 

på kontext, exempelvis att könstillhörigheten blir viktig i skolan medan etniciteten där är av 

mindre betydelse. Genomgående framstår både kön och etnicitet som sociala kategorier som 

tjejerna måste förhålla sig till trots deras uttryckliga önskan att inte stereotypiseras utifrån dessa. 

 

Trots variationer mellan och inom ungdomarnas utsagor kan vissa mönster urskiljas i empirin. 

Den etniska tillhörigheten blir på olika sätt betydelsefull och är en tydlig markör som kan 

användas både för att skapa likhet och upprätta gränser mot andra. Föreställningar och berättelser 

om ursprunget kan ses som viktiga identitetsmarkörer för ungdomarna då de fungerar som en 

länk mellan dåtid och nutid. Föreställningarna bygger delvis på historier och delvis på ett 
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jämförande med ungdomarnas nuvarande (svenska) kontext. Identiteten kan även påverkas av 

förväntningar utifrån kön då aktiviteter och beteenden kopplas ihop med föreställningar om 

kvinnligt och manligt. Trots medvetenhet och motstånd hos tjejerna till vad de beskriver som 

socialt konstruerade könsnormer, framstår det som svårt att undvika att påverkas av normerna 

och idealen. Familjen framstår som en grundläggande identitetsaspekt genom de värderingar som 

skapas där och införlivas i den egna identiteten. Den egna familjen beskrivs i hög grad genom 

jämförande med andra familjer, både svenska och med utländsk bakgrund. Familjen blir även 

betydelsefull för identiteten genom att den är en konkret koppling till ursprunget och i viss mån 

till den etniska tillhörigheten. 

 

De fyra studerade aspekterna i identiteten har visat sig vara mer eller mindre sammankopplade 

och svåra att separera. Etnisk tillhörighet och ursprung är av uppenbara skäl tätt knutna till 

varandra men även familjen framstår som sammanhängande med dessa faktorer när det gäller 

identitet. Däremot kan könstillhörigheten tolkas som mer fristående från de andra 

identitetsaspekterna som studerats. Utifrån Hirdmans teori om genussystem kan detta resultat ses 

som något förvånande, då kön i hög grad kan tänkas vara en meningsskapande identitetsaspekt i 

familjen. Den stereotypa bilden av invandrarflickan som starkt styrd av familj och tradition 

(Ålund, 2002) bekräftas inte av intervjupersonernas utsagor. Medvetenheten och reflexiviteten 

hos ungdomarna avseende de fyra studerade identitetsaspekterna var slående. Det framstår som 

att detta är ämnen de funderat på och som är aktivt närvarande i deras livsvärld. 

 

Avseende könstillhörighet verkar det vara relativt lätt för tjejerna att tala om orättvisor och 

diskriminering. Tankar och erfarenheter kring orättvisor både på individ- och strukturnivå 

kommer upp under intervjuerna. Avseende etnisk tillhörighet talas inte om orättvisor i lika stor 

utsträckning. Då talas även i mer allmänna ordalag, bortkopplat från den egna upplevelsen. En 

tolkning som kan göras är att det upplevs som mer känsligt att tala om etnisk utsatthet än om 

orättvisor mellan könen. Att de inte uttrycker att de upplevt etnisk diskriminering kan även 

handla om att de går i en skola där många elever har olika utländsk bakgrund. Detta kan göra att 

den utländska bakgrunden inte upplevs som avvikande i det sociala sammanhanget, vilket kan 

tänkas vara fallet i en mer homogen etnisk kontext. 

 

6.1 Jämförelse med tidigare forskning 

I jämförelse med tidigare forskning som studerats visar studiens resultat till viss del på 

samstämmighet. Den forskning som behandlar etnicititens betydelse för identiteten visar på 

liknande resultat som denna studie, där aktivt skapande och kontextbundna aspekter av 

identiteten betonas (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009; Kahlin, 2008; Deniz, Özmen & 

Goldstein-Kyaga, 2006; Strandbu, 2005; Prieur, 2002). Ungdomarna visar på aktivt 
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identitetsskapande och motstånd till etnisk kategorisering, något som är centralt även i denna 

studie. Vad gäller forskning kring familj så har den forskning som studeras i 

litteraturgenomgången haft en mer problemsökande utgångspunkt än denna studie vilket kan 

bidra till resultaten som framkommit. Att skillnader i integration mellan familjemedlemmar kan 

leda till maktförskjutning inom familjen, vilket Al-Badawi (1998) visar, finns tendendenser till i 

studiens resultat. I ungdomarnas berättelser framställs det inte som problematiskt i det avseendet 

att det leder till konflikter utan snarare att det ger dem ett stort ansvar att axla. En annan 

jämförelse kan göras med Strandbus forskning (2005). Identiteten bör enligt Strandbu förstås som 

något både medvetet och omedvetet. Där kan man tänka sig att denna studie faller inom vad hon 

kallar mer medvetet identitetsskapande inom vilket ungdomarna aktivt förhandlar om och 

kombinerar det svenska och det utländska i sin identitet.  

 

6.2 Diskussion av teori och metod 

Den valda metoden har fungerat väl för att besvara frågeställningarna. Då empirin har varit 

mycket omfattande utifrån den breda ansatsen i syfte och frågeställningar, har vi ställts inför olika 

avvägningar för att avgränsa studien. En del av empirin har därför sållats bort då det inte funnits 

utrymme inom ramen för studien. Urvalsgruppen var bred och varierad. Två tjejer har föräldrar 

från olika länder. Detta är något som kan ha påverkat resultatet. I deras resonemang framkom att 

detta var något de tillskrev betydelse, och i en jämförelse med de andra tjejerna kan man se att 

deras etniska identitet inte var lika självklar för dem. Att två av ungdomarna är födda i andra 

länder och kommit till Sverige i femårsåldern är en annan faktor som breddar urvalsgruppen. För 

att kunna uttala sig om en mer bestämd grupp skulle urvalet kunna preciseras mer. Det intressanta 

med denna studie är just bredden i urvalsgruppen, för trots variationen inom gruppen visar 

studien på beröringspunkter ungdomarna emellan. 

 

Att intervjuerna genomfördes enskilt med en intervjuare innebär att vi inte tillsammans kunnat 

tolka och analysera intervjupersonens utsagor utifrån den konkreta intervjusituationen med 

kroppsspråk, blickar och liknande. Vi upplevde att en god relation till intervjupersonen var 

avgörande för att kunna prata öppet om studiens teman, vilket vi tror att intervjusituationen med 

en ensam intervjuare kan ha bidragit till. Det har även funnits funderingar kring huruvida 

gruppintervjuer skulle kunna vara mer lämpliga än enskilda intervjuer. Det fanns då en möjlighet 

att få se mer av hur ungdomarna förhåller sig till ämnet inom gruppen, och kunna studera på 

vilket sätt dessa ämnen diskuteras och framställs gentemot de andra i gruppen. Detta är något 

som skulle kunna vara givande. Enskilda intervjuer valdes ändå då det är en bättre form för att 

kunna fånga upp ungdomarnas individuella berättelser och upplevelser. Dessutom gavs möjlighet 

att mer djupgående följa upp de nya infallsvinklar som uppkom i intervjusituationen. 
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I enlighet med den postkoloniala teoribildningen kan man tänka sig att ungdomarna positionerade 

sig mot oss som studenter i intervjusituationen för att markera skillnad och likhet. Det faktum att 

vi troligen uppfattades som svenska tjejer, inte särskilt långt ifrån dem i ålder, påverkade 

oundvikligen resultatet. Detta blir intressant om man tänker att vi eventuellt representerade det 

svenska, även om vi inte med säkerhet kan veta om de uppfattade oss så, då det kan ha påverkat 

deras sätt att prata om etnicitet.  

 

 Valet av teori har påverkat studien på ett avgörande sätt. I enlighet med Aspers resonemang 

(2007) ses teorin som i hög grad styrande för studiens resultat. Detta på grund av öppenheten i 

syfte och frågeställningar samt den tematiskt öppna intervjuformen. Studien har föregåtts av en 

omfattande teoridiskussion och flera tänkbara teorier har valts bort. Då postkolonial teori (Hall, 

2005) tillämpades synliggjordes det individuella perspektivet, samtidigt som teorin åsyftar hur 

strukturella och globala förutsättningar upptas i identitetsuppfattningen genom språk och 

mänsklig handling. Psykologiska teorier om identitet med en mer essentiell syn på fenomenet 

hade kunnat bidra med en annorlunda infallsvinkel och på så vis skapat annan kunskap. Detta 

skulle kunna grundas i en syn på de språkliga utsagorna som uttryck för en äkta identitet, snarare 

än som denna studie fokuserat på hur betydelsen kommit till uttryck genom språkliga 

konstruktioner och positioneringar. 

 

Kombinationen av postkolonialism med genusteori hade kunnat vara mer enhetlig om Butlers 

poststrukturella genusteori (2006) tillämpats istället för Hirdmans mer statiska teorier om 

genussystem (Hirdman, 1990, 2001). I denna studie blev teorierna mer komplementära och 

användes mer separat. Intersektionalitet som var tilltänkt som teoretiskt perspektiv opererar på en 

strukturell nivå vilket kan vara problematiskt när man har en fenomenologisk ansats och vill 

förstå hur respondenterna ser på sig själva. I empirin framkom inte heller mycket som samtidigt 

berörde kön och etnicitet. Därför valdes att inte tillämpa intersektionalitet som teori trots att den 

skulle kunna bidra med en viktig infallsvinkel i frågan. Att använda Hirdmans formler A - a och 

A - icke A på empirin sågs som möjligt enbart vid ett fåtal tillfällen. De två formlerna kan snarare 

vara tillämpliga på synen på kvinnan ur ett historiskt perspektiv. Hirdmans formel A-B om könen 

som binära motsatser säger mer om synen på kön i vår tid vilket var högst påtagligt i empirin. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Något som varit ständigt närvarande under studiens gång är att det även finns andra viktiga skikt i 

identiteten som vore intressanta att fokusera på. Exempelvis hur betydelsen av vänskaps- och 

kärleksrelationer, sexualitet, skolans eller språkets betydelse inverkar på identitetsuppfattningen. 

I denna studie valdes att inte undersöka tjejer som kommit till Sverige senare i livet, utifrån en 

föreställning att de kan ha andra infallsvinklar i frågorna. Det vore intressant att studera hur detta 
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påverkar identiteten och känslan av tillhörighet. Studien väcker även frågor kring hur det kan 

inverka på identitetsuppfattningen att ha ett utseende som antyder att man är etniskt annorlunda. 

Det skulle även vara fruktbart att undersöka problemområdet ur andra teoretiska perspektiv. En 

intersektionell analys skulle kunna bidra med ett tydligare maktperspektiv och en analys utifrån 

Bourdieus teorier om socialt och kulturellt kapital skulle kunna få fatt i en mer omedveten nivå 

av identitetsskapandet. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Familj 

Skulle du vilja berätta om din familj? 

Hur är en bra mamma/pappa? 

 

- Vilka ingår i din/en familj? Gränsen mellan familj och släkt? 

- Vad betyder din familj för dig? 

- Hur tänker du dig din framtida familj? 

- Är det viktigt vad din familj tycker om de val du gör? 

- Vad är det för skillnad på relationen till familj/vänner/släkt? 

 

Etnisk tillhörighet 

Vad betyder det för dig att dina föräldrar kommer från ett annat land? 

Hur ser du på din etniska tillhörighet: svensk, ursprungslandets eller båda? 

 

Ursprungets betydelse 

Vilken betydelse har ditt ursprung för dig i olika situationer? 

Finns det situationer då ursprunget blir mer viktigt? 

 

Könstillhörighet 

Tror du att ditt liv skulle se annorlunda ut om du var kille? 

Hur skulle du beskriva manlighet/kvinnlighet? 

Vad skulle det innebära för dig att vara i en kärleksrelation med någon? 

Hur är en bra flickvän/pojkvän? 

 

- Hur är det att vara tjej jämfört med att vara kille på de olika arenorna 

(skola/familj/fritid)? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till respondenterna 

 

Hej! 

 

Vi heter Agnes och Fanny och vi studerar på Socialhögskolan på Stockholms Universitet. Vi läser nu 

termin 6 och tar vår socionomexamen i juni. Den här terminen skriver vi C-uppsats tillsammans som är ett 

examensarbete där man själv får välja vilket tema man vill skriva om. Vi är intresserade av hur unga tjejer 

med utländsk bakgrund tänker kring vem man är, det som kan kallas för identitet. 

 

För vår uppsats planerar vi att göra enskilda intervjuer med tjejer på din skola. Intervjun kommer bl.a. att 

handla om hur ni tänker kring etnisk tillhörighet, familj och att vara tjej. Intervjun kommer att bestå av 

öppna frågor så att ni kan prata fritt om det som ni tycker är viktigt för er. Det som är viktigt för att delta är 

att tycka om prata och vilja dela med sig av sina erfarenheter. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras en och en tillsammans med antingen Fanny eller Agnes som 

intervjuare. Tiden beräknas till cirka 45 minuter och kommer att ske under lektionstid här på skolan. Vi 

kommer att spela in intervjuerna med mp3-spelare för att kunna minnas allt ni sagt och skriva ner det. 

Bara vi två kommer att lyssna på inspelningarna och titta på utskrifterna. Sedan kommer de att förstöras. 

 

Det är helt frivilligt att delta och vi kommer att göra alla uppgifter anonyma. Varken personer eller platser 

kommer ha sina riktiga namn i uppsatsen. Ingen utomstående kommer ta del av intervjuutskriften. 

Eftersom ni är så pass gamla kommer inte föräldrar informeras om att intervjuerna genomförs. Intervjun 

kommer inte att användas till något annat än vår uppsats. Ni får gärna läsa studien när den är klar. Den 

kommer även att publiceras på internet, och finnas att läsa på universitetets bibliotek. 

 

Vi skulle gärna vilja att du är med i vår studie! 

 

Om du har några frågor får du gärna höra av dig till någon av oss, eller till vår handledare Tore Svedsén 

på Institutionen för socialt arbete på telefon 070 - xxx xx xx. 

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar 

 

Fanny Hällberg       Agnes Borén   

0736 - xx xx xx       070 - xxx xx xx 

adress@hotmail.com      adress@spray.se 

 

mailto:adress@spray.se
mailto:adress@spray.se
mailto:adress@spray.se
mailto:adress@spray.se
mailto:adress@spray.se
mailto:adress@spray.se
mailto:adress@spray.se
mailto:adress@spray.se


49 

 

Bilaga 3 - Enkät 

 

1. Hur gammal är du? 

 

.................................. år 

 

2. Var bor du? 

 

…………………………………………………. 

 

3. Vilket gymnasieprogram går du? 

 

…………………………………………………. 

 

4. Vilket land kommer din mamma ifrån? 

 

…………………………………………………. 

 

5. Vilket land kommer din pappa ifrån? 

 

……………………………………………………. 

                                                              

 

Tack för att du svarat! 

 

 

 
Mailadress om du vill ha den färdiga uppsatsen mailad till dig: 

 

 


