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Sammanfattning 

Frågor om var man kommer ifrån är något som ofta ställs i dagens samhälle. Syftet med 

denna studie är att undersöka upplevelsen av att leva med tre olika kulturer. Hur 

individer med en annan etnisk bakgrund än den svenska upplever sin kulturella 

tillhörighet och formar sina/sin identitet.  Jag vill studera hur mycket dessa individers 

hemmamiljö, samhället samt deras vänner påverkar identitetsskapandet. Även i vilka 

situationer de väljer att vara och bete sig på ett visst sätt, samt vilka olika roller de 

eventuellt spelar i olika situationer. Detta är en sociologisk kvalitativ studie, med en 

fenomenologisk ansats som bygger på sju intervjuer med individer i åldrarna 25-40 som 

biologiskt har två olika kulturella bakgrunder, och som lever i Sverige. Det finns flera 

tidigare studier som belyser olika faktorer i formandet av en individs identitet, så som 

etnicitet, kultur, språket och interaktion med andra individer. De teoretiker jag har valt 

att använda i denna kvalitativa studie är Goffman, och Berger & Luckmann. Då dessa 

teoretiker behandlar identitetsskapandet, något som passar min studie. Intervjuerna har 

kodats efter valda teorier och begrepp. Resultatet visar att faktorer som etnicitet, kultur 

och olika roller i skilda sammanhang påverkar en individs identitetsskapande. 

Respondenterna bedömer sig själva utifrån hur de upplever att andra människor 

bedömer dem. Slutsatsen i denna studie visar att respondenterna har svårt att identifiera 

sig som svenskar. Deras identitetsskapande skiljer sig åt beroende på känslan av 

upplevd tillhörighet, i olika roll framträdanden i interaktion och möten med andra 

människor. 
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1. Inledning 

Anledningen till att jag har valt att göra en studie om individers identitetskapande utifrån tre 

olika kulturer är för att studera om upplevelsen av att leva inom dessa kan skapa frågor hos 

individer, exempelvis frågor kring tillhörighet, vem man vill vara och i vissa fall även vem 

man bör vara. Ifall man har ett dubbelt kulturarv och dessutom lever i en tredje kultur, hur 

påverkar det ens identitetsskapande i olika situationer? Kan ett liv mellan tre kulturer skapa 

olika identiteter? Frågor om var man kommer ifrån är något som ofta ställs i dagens samhälle. 

Hur påverkar flera kulturella tillhörigheter en individs identitetsskapande, när man lever i den 

svenska kulturen? Finns det grund till att tro att en individs tillhörighetskänsla till ett av sina 

kulturarv kan vara starkare beroende på situationen i mötet med vissa individer? Kan detta 

leda till att man beter sig som man tror att det förväntas av en. Är identitetsskapandet något 

kontinuerligt eller i ständig förändring beroende på situation?  I vissa fall kanske individer vill 

leva upp till olika förväntningar från familj släkt och vänner, ändras då beteendet efter olika 

situationer eller har man en fast grund som man lever och agerar efter? Kan en individ som 

lever i flera olika kulturer också ha flera olika identiteter som är beroende av känslan av 

tillhörighet och situation?  

 

Anledningen till att jag finner detta ämne intressant och har valt att göra en studie om 

identitetsskapande utifrån flera kulturer är för att jag upplever att det börjar bli allt vanligare 

med kulturella blandningar hos individer i dagens samhälle, frågan är då om det även blir allt 

vanligare att människor antingen inte vet vad de upplever sig tillhöra, eller anser de sig vara 

just en blandning? Känner man sig annorlunda då man kanske har värderingar hemifrån som 

inte speglas i det svenska samhället och upplever de sig vara svenska, trots att samhället 

kanske inte gör det? 

Då jag själv har föräldrar från två olika kulturer och är född och uppvuxen i en tredje kultur, 

Sverige, är detta frågor jag finner intressesanta och vill därför undersöka andras upplevelser 

av att leva inom flera kulturer.  
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1.1 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på så sätt att efter ovanstående inledning behandlas uppsatsens syfte, 

frågeställningar och avgränsning. Därefter går det vidare in på tidigare forskning för att ge en 

överblick inom valt område, samt för att ge möjlighet att skapa en större förståelse och 

kunskap inom ämnet och studiens syfte. Nästa del behandlar de teoretiska begrepp som 

kommer att behandlas i uppsatsen. Vidare kommer en teoridel som redogör för valda teorier 

att utgå ifrån i denna studie. Sedan kommer en metoddel som beskriver tillvägagångssättet 

och val av metod i denna studie. Vidare redovisas analysen av det empiriska materialet och 

resultatet av studien, för att slutligen ha en avslutande diskussionsdel. 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av att leva med tre olika kulturer. Jag 

vill undersöka hur individer som bor i Sverige, med två andra etniska bakgrunder än den 

svenska upplever sin kulturella tillhörighet och formar sina/sin identitet.  Syftet är att studera 

hur mycket dessa individers hemmamiljö, samhället samt deras vänner påverkar 

identitetsskapandet. Även i vilka situationer de väljer att vara och bete sig på ett visst sätt och 

vilka olika roller de eventuellt spelar i olika situationer. 

2.1 Frågeställningar 

Hur ser individer som lever med tre olika kulturer på identitet, tillhörighet och kultur? 

Hur kan flera kulturella tillhörigheter påverka en individs identitetsskapande? 

Hur mycket påverkas beteendet i olika situationer? Har de olika roller? 

2.2 Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa studien och inte se till könsidentitet och genusidentitet, något som i 

ett stort antal studier påverkar en individs identitetsskapande, men då jag i min studie söker 

svar på upplevelser av att leva i tre olika kulturer har jag valt att enbart fokusera på detta och 

se bortom könsidentiteten, det hade gått utanför ramarna i denna uppsats. Det skulle utan 
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tvekan vara intressant att koppla ihop och analysera temat utifrån könsidentitetsskapande, 

något som skulle kunna vara ett förslag på fortsatt forskning. 

Studien är avgränsad till mikronivå, då syftet är att undersöka upplevelsen av att leva i flera 

kulturer. Mikronivå är på individnivå så faktorer på makronivå som politiska system och den 

ekonomiska ordningen kommer inte att behandlas i denna uppsats (Giddens, Sociologi, 2007: 

42). Studien kommer att fokusera på individer i åldern 25-40, då jag upplever att man i den 

åldern i många fall har hittat sig själv och reflekterat över dessa typer av frågor mer än under 

barn och ungdomstiden. 

 

Jag kommer att intervjua personer som har två olika biologiska kulturella bakgrunder och som 

lever i det svenska samhället. Detta för att studera vad som spelar mest roll i en individs 

identitetsskapande. Hade de personer jag intervjuat varit halv-svenskar hade det varit 

intressant, men en annan typ av studie, då de oftare antas ha en starkare svensk kultur hemma, 

än vad de flesta individer med två andra etniska bakgrunder har. 

3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring etnisk identitet har gjorts av bland andra Similä (1987) som skrev 

boken Kulturell Identitet hos unga invandrare. Forskningen är en delrapport, som har studerat 

unga migranter i Sverige, Tyskland och Nederländerna för att sedan kunna genomföra en 

komparativ studie. Syftet med forskningen var att studera den etniska och kulturella 

identifikationen hos unga andra generationens invandrare. I Sverige studerades den kulturella 

och etniska identiteten hos turkiska och jugoslaviska ungdomar i Stockholm. Datainsamlingen 

bestod av strukturella intervjuer. Studien som gjordes av Similä (1987: 39) behandlar bland 

annat den etniska identiteten och den sociala identiteten och menar att det är en fråga om 

självidentifikation.  Med självidentifikation menar Similä (1987: 45) att en individ kan inneha 

ett flertal identiteter som kan vara mer eller mindre integrerade med varandra. Studiens 

resultat visar att den viktigaste kulturbevarande institutionen är den egna familjen. Andra 

institutioner i samhället som bland annat skola och yrke, är fler faktorer som påverkar en 

individs identitetsskapande. Även vänskapskretsen och sociala relationsmönster bidrar till en 

individs identitetsskapande.  
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Ålund (1997) har skrivit boken Multikultiungdom som handlar om ungdomar i mångetniska 

samhällen. Forskningen har gjorts i Stockholms förorter. Ålund (1997: 6) menar att dessa 

ungdomar ofta utvecklar en gränsöverskridande och transkulturell livsstil (Ålund, 1997: 6). 

Studiens fokus är ungdomarnas identitet och livsvillkor. En identitets bredd kan öka då den 

utvecklas ur den multietniska mångfald som finns i en förort, dock kan även det segregerade 

förortslivet innebära bland annat isolering och utanförskap. Stets och Burke (2000) studie 

behandlar likheter och skillnader i identitetsteori och social identitetsteori. De menar att 

interaktionen mellan individer är något som påverkar en individs identitetsskapande, även 

vilka olika roller som spelas i olika sociala sammanhang. De menar att det är via 

självkategorisering eller identifikation med en viss grupp som en individs identitet formas 

(Stets & Burke, 2000: 224). Det är både vad en individ är och vad en individ gör som är 

centralt i formandet av identiteten. I sin studie tar de upp vikten av att kombinera en individs 

inre identitetsteori, med en social identitetsteori för att få en tydligare bild av alla de faktorer 

som spelar in i identitetsskapandet (Stets & Burke, 2000: 234). 

En annan studie om identitet är gjord av Bucholtz och Hall (2005), till skillnad mot Stets och 

Burke (2000) studie som menar att identiteten skapas inom individen eller via sociala 

kategoriseringar, anser Bucholtz och Hall (2005) att andra faktorer som lingvistik och 

sociokulturella interaktioner är relevant i skapandet av en individs identitetskonstruktion. Att 

identiteten bildas via språklig interaktion, och att identiteten är den sociala positioneringen av 

sig själv och andra (Bucholtz & Hall, 2005: 585-586). Det är via språket man har möjlighet att 

tolka sig själv och omgivningen, något som är en process i identitetsskapandet (Bucholtz & 

Hall, 2005: 594). 

Ytterligare studier är gjorda av Allardt och Starck (1981), som har skrivit boken Språkgränser 

och Samhällsstruktur- Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv (1981). Allardt och 

Starck menar att språkliga minoriteter i ett samhälle ständigt omdefinieras av minoritetens 

natur och gränsen mot majoritetsgruppen(Allardt & Starck, 1981: 10). Något centralt vid 

analyser av etniska grupper är de sociala definitionerna. De menar att individer kan variera 

mycket, och det är denna variation som får en social betydelse när någon eller några tillskriver 

variationen en social betydelse, därför menar de att kategorisering och självkategorisering är 

centrala processer med stor betydelse i formandet av en individs identitet (Allardt & Starck, 

1981: 40-41). Ytterligare en studie som behandlar identitetsskapande med betoning på 

etnicitet är gjord av Noble, Poynting och Tabar (1999) där de har studerat identitetsskapandet 

hos arabisktalande ungdomar i Sydney. Resultatet av studien visar att en viktig faktor vid 

identitetskapande är att ha relationer med andra individer i en grupp som delar etnisk 
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tillhörighet, men betonar även vikten av andra relationer i samhället. De studerade hur 

identiteten formas i utrymmena mellan skolan och hemmet (Noble, Poynting & Tabar, 1999: 

32). Individer med nära anknytning till dessa ungdomar var de som överförde kulturella 

värderingar och normer, som påverkar ungdomarnas identitetsskapande. 

Noble, Poynting och Tabar (1999) studerade även i sin studie vilka olika strategier dessa 

ungdomar hade i formandet av sin identitet och kom fram till att det var två olika typer, 

strategic essentialism och strategic hybridity (Noble, Poynting & Tabar, 1999: 35 & 39). 

Resultatet visade att de arabisktalande ungdomarna i Sydney kombinerade delar av de 

kulturella värderingar och normer som fanns hos nära anhöriga, och föräldrarnas kulturella 

bakgrund med egna erfarenheter som skapades genom livet i det australiensiska samhället och 

via interaktion med vänner. De menar att etnicitet är något flytande, och något som skiftar. 

Det är situationsberoende och kan skifta mellan hemmet, skolan och fritiden (Noble, Poynting 

& Tabar, 1999: 42). 

Seija Wellros (1998) behandlar i boken Språk, kultur och identitet de socialisationsprocesser 

som används för att komma in i en kultur. Normer skapar trygghet vilket Wellros (1998: 17) 

menar är centralt i det sociala samspelet en individ har med andra människor. Normer kan 

även göra att individer uppfattar saker som annorlunda och främmande, därför måste man öka 

sin medvetenhet om sin sociala och kulturella prägling för att bättre kunna möta det som 

upplevs vara annorlunda (Wellros, 1998: 15). 

 

Similäs rapport (1987) är en jämförande studie i flera länder, i min studie väljer jag att bara 

studera individer i Sverige. Similä (1987) tar upp självidentifikation, och menar att en individ 

kan ha flera olika identiteter, något som även jag vill studera, och se i vilka olika situationer 

dessa olika identiteter används. Similäs (1987) resultat visar att den viktigaste 

kulturbevarande institutionen är den egna familjen, något som jag tror påverkar en individs 

känsla av kulturell tillhörighet. Min upplevelse är att det finns fler faktorer som påverkar en 

individs identitetsskapande och därför vill jag inte bara studera en individs hemmamiljö utan 

även sociala faktorers påverkan, och andra individer utanför hemmet, såsom vänner. Noble 

m.fl. (1999) studie är gjord i Sydney på 7 unga killar i åldern 16-19 år, jag väljer istället att 

studera båda könen och lite äldre individer, då man i sin ungdom eventuellt inte reflekterar 

lika mycket över vad som påverkar ens identitetsskapande. 
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I likhet med Stets och Burke (2000) och Bucholtz & Hall (2005) vill jag studera hur 

interaktionen mellan individer påverkar identitetsskapandet, och vilka olika roller som spelas i 

olika sammanhang 

 

Ålund (1997) menar att en individs bredd kan öka ur den multietniska mångfald som finns i 

en förort, alltså andra individers påverkan på ens egen identitet. Något som jag håller med om, 

men jag vill inte enbart se till en eller flera specifika förorter, utan det sociala samhället som 

helhet. Det finns mycket intressant tidigare forskning om identitetsskapande, jag väljer att 

studera i likhet med Stets och Burke (2000) vilka olika roller en individ spelar i olika 

situationer och jag kommer att utgå ifrån Goffmans (2009) rollteori. Som nämnt ovan finns 

det tidigare forskning som har kommit fram till att familj och släkt påverkar en individ 

identitetsskapande, något som jag väljer att studera med hjälp av Berger och Luckmann 

(2003) som bland annat tar upp hur vi människor socialiseras in i samhället. Goffman (2009) 

och Berger och Luckmann (2003) återkopplar jag till senare i uppsaten. 

4. Teoretiska begrepp 

I denna del av studien kommer jag behandla några centrala begrepp som är viktiga att 

klargöra eftersom det kan definieras på skilda sätt av olika individer. Begreppen är identitet, 

etnicitet och kultur. 

4.1 Identitet 

I boken Ungdomens identitetskriser skriver Erikson (1969: 19 & 137) att identitet är en 

process som samspelar mellan individens inre och något som står i centrum för kulturen i den 

grupp individen befinner sig och samspelar i. Det är en process som fastställer dessa två 

identiteters identitet. Vidare skriver Erikson (1969: 19) att identitetsskapandet är en process 

där en individ bedömer sig själv utifrån hur han/hon upplever att andra människor bedömer en 

själv. Deras sätt att bedöma individen ställs i relation till hur man själv uppfattar sig själv. 

Denna process är i ständig förändring menar Erikson (1969: 20), som kan leda till en ökad 

uppdelning och den blir allt mer omfattande då en individ blir mer medveten om de individer 

som betyder något för denne, då denna krets av individer växer med tiden. Erikson skriver att 
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denna process är alltifrån moders gestalten till mänskligheten (1969: 20). En mammas första 

möte med ett barn är det som startar processen och slutet är när en individs ömsesidiga 

beroendeförmåga har minskat. Vad gäller identitet kan man enligt Erikson (1969: 20) inte 

separera en individs personliga utveckling från samhällets förändringar, då dessa är i relation 

och beroende av varandra. Identitet är något som ständigt förändras och som inte är statiskt. 

Eriksen (1969: 20) definierar detta som en psykosocial relativitet.  

Wellros (1998: 82) menar att identitet är en känsla av att ha en fast kärna och vara en och 

samma person trots olika uppträdanden i olika åldrar och situationer i en människans liv, det 

är alltså en process över tid och är knutet till en individs självbild. 

 

Identitet i denna studie kommer att innebära, i likhet med Eriksons (1969) tolkning att det är 

den process där en individ bedömer sig själv utifrån hur han/hon upplever att andra människor 

bedömer en själv, som i sin tur ställs i relation till hur man själv uppfattar sig. Denna process 

är i en ständig förändring vilket betyder att individerna i intervjuerna kan ha skilda tolkningar 

på vad identitet är för just dem, i olika situationer. 

4.2 Etnicitet 

Eriksen (1998: 12) skriver i boken Etnicitet och Nationalism att det gemensamma för olika 

angreppssätt är att se etnicitet som en typ av klassificering av människor och olika 

grupprelationer. Kategorisering är även något Wellros (1998: 116) berör. Kategorisering leder 

till att likheterna inom en grupp och skillnader mellan olika grupper blir större. De olika 

grupperna definieras enligt Wellros utifrån kultur. Detta skapar en ”vi” och ”dom” känsla, då 

människor kategoriseras och delas in i olika grupper (Eriksen, 1998: 116). 

 Den etniska tillhörigheten grundas bland annat på biologiska faktorer, d.v.s. vilken etnisk 

grupp man har fötts in i, en individs familj och släkttillhörighet. Vad händer då om man har 

flera etniska grupper som man har fötts in i, var känner man mest tillhörighet och varför? 

Syftet med denna studie är som sagt att undersöka upplevelsen av att leva med flera kulturer. 

Hur individer med flera etniciteter upplever sin tillhörighet och formar sina/sin identitet.  I 

vilka situationer med olika etniska grupper dessa individers identitetsskapade påverkas, och 

vilka olika roller de eventuellt spelar upp i olika situationer. Eriksen (1998: 21-22) menar att 

för att etnicitet ska kunna uppstå behövs det kontakt mellan gruppmedlemmarna och en delad 

syn på att andra grupper skiljer sig från den egna, att det centrala är relationen mellan 

medlemmarna i gruppen och inte egenskaper inom den. Även Giddens (2007: 394) menar att 
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etnicitet är de värderingar som finns inom en grupp och som skiljer denna grupp från en 

annan. 

Frisén och Hwang (2006: 79) skriver om etnisk identitet, och menar att det är när en individ 

upplever sig tillhöra en viss etnisk grupp och delar gruppens tankesätt och beteende, utifrån 

det centrala i just denna etniska grupp. Etnisk identitet berör den egna upplevda känslan att 

höra ihop med en viss grupp, i relation med andras tankar/syn på vilken grupp man tillhör. 

Det finns ett antal delar som ingår i begreppet etnisk identitet (Frisén och Hwang, 2006: 80) 

Några av dem är en individs egen upplevelse av att tillhöra en viss grupp, självidentifikation. 

Upplevda känslor av tillhörighet och lojalitet, positiva eller negativa attityder till gruppen.  En 

upplevelse att man delar viktiga värderingar och attityder med gruppen och särskilda 

traditioner med gruppmedlemmarna. Dessa kriterier är något som även Allardt och Starck 

(1981: 43) tar upp i sin studie. 

Frisén och Hwang (2006: 80) menar att en individs självuppfattande etniska identitet beror på 

sin egen uppfattning om sig själv samtidigt som den är beroende av den etniska 

grupptillhörighet individen uppfattar sig vara medlem i. På det sättet tillskrivs individen en 

etnisk identitet som grundas på samhällets och omgivningens uppfattningar och på individens 

egen uppfattning. Den etniska tillhörighet som omgivningen tillförskriver individen kommer 

spela en stor roll för hur denne individ kommer att uppfatta sig själv. Frisén och Hwang 

(2006: 87) menar att ett barns självuppfattning formas i samspel med den närmsta familjen 

Att barnets självuppfattning kring den etniska identiteten formas i dessa relationer med 

signifikanta andra och den kultur familjen lever inom. De menar att föräldrar från skilda 

kulturer har olika synsätt på deras barn, vad gäller t.ex. regler, normer och bemötande. Något 

som påverkar tillskrivandet av olika sorters egenskaper hos barnet. Barnet växer upp med 

signifikanta andra, och rör sig i olika sociala sammanhang där andra individer såsom lärare, 

släktingar och vänner medverkar i en individs identitetsskapande (Frisén och Hwang, 2006: 

87). 

Subjektiv identitet är en individs egen självbil, något som påverkas av omgivningen. Den 

subjektiva sociala identiteten består även av identifikation med en specifik grupp och den 

egna upplevelsen av att tillhöra denna grupp (Wellros, 1998: 116-117). 

Etnicitet i denna studie kommer att utgå ifrån Frisén & Hwangs tolkning, att etnicitet är när en 

individ upplever sig tillhöra en viss etnisk grupp och delar gruppens tankesätt och beteende.  

När en individ upplever känslan att höra ihop med en viss grupp. 
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4.3 Kultur 

Kultur begreppet är något som bland andra Swidler behandlar i Culture in Action: Symbols 

and Strategies (1986) och menar att kultur består av symboliska meningar och ceremonier, 

samt kulturella sedvanor som språk, skvaller, berättelser och ritualer i det vardagliga livet 

(Swidler, 1986: 273). Dessa symboliska former är de medel genom vilka sociala processer för 

att dela beteendemönster inom ett samhälle delas. En kultur är inte ett enhetligt system som 

driver och påverkar handlingar i en viss riktning, både enskilda individer och grupper har 

färdigheterna att veta hur de ska handla och agera i olika situationer. Kulturen förklarar varför 

olika grupper beter sig olika i likadana situationer (Swidler, 1986: 277). Vi människor skapar 

tool kits, verktygslådor som innefattar vanor, färdigheter och beteendestilar som vi 

konstruerar strategier och åtgärder för olika situationer. Det finns två typer av kulturellt 

influerade modeller, den ena är settled lives då kulturen är integrerad med ens handlingar 

genom att tillhandahålla resurser och alternativ som människor kan konstruera olika 

handlingslinjer efter. Att man har dessa kunskaper i sitt tool kit, men att det inte alltid 

influerar ens handlingsstrategier. Den andra typen är unsettled lives då det kulturella 

inflytandet sker via t.ex. religionen och politiska åsikter vilket leder till att det konstrueras nya 

strategier för hur man ska handla och agera (Swidler, 1986: 278). I den här studien kommer 

jag att definiera kultur i likhet med Swidler (1986: 273) som en uppsättning av ett kulturellt 

tool kit, som tillhandahåller strategier för hur man ska handla och bete sig i olika situationer. I 

de situationer en individ upplever att det är en fördel att ha vissa kulturella färdigheter och 

faktorer, plockar man fram det ur sitt tool kit för att nå upp till sina mål (Swidler, 1986: 277). 

5. Teori 

Detta avsnitt tar upp de valda teorier som kommer att användas i analysen av det insamlade 

datamaterialet. De teoretiker jag har valt att använda i denna kvalitativa studie är Goffman 

(2009), och Berger & Luckmann (1993). Då dessa teoretiker behandlar identitetsskapandet, 

något som är centralt i valt ämne för denna studie. 
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5.1 Goffman 

Erving Goffman (2009) utgår ifrån det dramaturgiska perspektivet och menar att vi människor 

lever i en liknelse till teaterns värld, och har olika rollframträdanden under livet. Ett 

framträdande är det en individ spelar upp vid ett specifikt tillfälle i syfte att påverka de andra 

individerna. Det i förhand fastställa handlingsmönster en individ spelar upp under sitt 

framträdande, och som kan spelas upp under andra tillfällen är en individs roll/rutin. En 

social roll är de färdigheter en individ spelar upp vid olika tillfällen för liknade publikgrupper, 

eller för en publik med samma individer som vid ett tidigare tillfälle (Goffman, 2009: 23). 

Det är interaktionen mellan människor som skapar en ömsesidig påverkan på varandras 

handlingar (Goffman, 2009: 23). Vidare tar Goffman (2009: 73) upp begreppet team, då det 

sker ett samarbete mellan flera aktörer. Alla aktörer måste definiera situationen gemensamt, 

och spela sina roller på ett trovärdigt sätt. Ett teamframträdande är då ett antal individer 

arbetar tillsammans för att skapa ett trovärdigt framträdande (Goffman, 2009: 75). 

Goffman (2009: 28) menar att man har en fasad, som är en del av en individs fastställda 

framträdande, något som regelbundet fungerar i olika situationer. En individ gör en definition 

av situationen inför framträdandet inför andra som i sin tur definierar situationen och handlar 

därefter. Individer definierar situationer i samstämmighet med varandra. Denna gemensamma 

överenskommelse kallar Goffman för en preliminärt fungerande enighet (Goffman, 2009: 17-

18). 

Goffman skriver om främre region och bakre region, och menar att det är i den främre 

regionen teatern, där olika roller spelas upp för andra människor. Framträdandet i den främre 

regionen är situationsberoende och man anpassar sig till publiken via olika uttryck och gester 

(Goffman, 2009: 97-98). 

I den bakre regionen förbereder man sitt framträdande som ska spelas upp i den främre 

regionen, och kan liknas det som är bakom teaterscenen. Det är i den bakre regionen Goffman 

menar att en individ har möjlighet att vara sig själv (Goffman, 2009: 101-102).  

Goffman menar att det är i samspelet mellan den främre och bakre regionen som en individs 

Jag formas, en individs identitet. Genom agerande i den främre regionen formas andra 

individers uppfattning om ens Jag som i sin tur formar och bygger upp ens egen identitet 

(Goffman, 2009: 218) 
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5.2 Berger och Luckmanns Kunskapssociologi och 

Giddens definition av socialisation 

Berger och Luckmann (1993: 69-70) skriver i boken Kunskapssociologi -Hur individen 

uppfattar och formar sin sociala verklighet att de upprepade handlingar vi människor utför 

blir vanemässiga. Något som underlättar vardagen för individer, då man inte behöver 

reflektera över beslut, utan gör som man alltid har gjort, och behöver då inte definiera varje 

situation på nytt. Vidare menar Berger och Luckmann (1993: 70-71) att typifiering av 

vanemässiga handlingar är det som leder till institutionalisering. Dessa ömsesidiga 

typifieringar byggs upp över tid, aktörer emellan. Berger och Luckmann (1993: 91) tar även 

upp roller och rolltyper och menar att dessa roller hänger ihop med institutionaliseringen av 

handlingar. Dessa roller är objektifierade via språket och social interaktion, och det är via 

dessa olika roller en individ blir/är en del av den sociala värld man lever inom. ”Aktörerna 

förkroppsligar rollerna och förverkligar dramat genom att framställa det på den givna scenen” 

(Berger & Luckmann, 1993: 92). Genom att internalisera dessa olika roller skapar en individ 

även en subjektiv verklighet. Internalisering gör enligt Berger och Luckmann (1993: 153-154) 

att vi förstår våra medmänniskor och att världen vi lever i uppfattas som meningsfull och 

social. Vilket bidrar till en ömsesidig förståelse av gemensamma situationer mellan individer. 

Berger och Luckmann (1993: 154) menar att det är via internaliseringen en människa blir 

medlem i samhället, något som sker via socialisationsprocessen. Socialisationsprocessen 

innebär att strukturerna och individerna i samhället, formar och skapar tankar och 

handlingsramar hos den enskilda individen. Socialisation är enligt Giddens (2007: 161) i 

likhet med Berger och Luckmanns (1993)  socialisationsprocess en process då ett barn skaffar 

sig kunskaper och blir medveten om de färdigheter som behövs i den kultur man har fötts in i. 

Det är under de första åren ett barn ser hur de äldre beter sig och tar efter deras handlande, 

värderingar och beteende. Detta finns i alla samhällen menar Giddens, det är vad som skiljer 

en kultur från andra kulturer (2007: 161). 

Det finns två typer av socialisation, den ena är primär socialisation som är under en individs 

barndom. Enligt Berger och Luckman (1993: 155) är det den primära socialisationen som är 

det viktigaste för en människa, då man föds in i en värld där signifikanta andra har uppsikt 

över individens socialisation in i samhället. De förmedlar världen till individen, och barnet får 

en bild av deras perspektiv på världen då ett barn identifierar sig med dessa signifikanta 

andra. Identifiering via internaliseringen, då de signifikanta andras attityder och värderingar 

överförs till barnet som gör dem till sina egna (1993: 156) är viktigt för en individ, det skapar 
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förutsättningar att kunna förstå andra människors subjektiva verklighet. Detta leder till att en 

individ kommer till den andra typen av socialisation, den sekundära. Då andra institutioner i 

samhället som skola och arbete samt vänner tar över denna process, för att kunna bevara och 

bekräfta en individs identitet (1993: 162-167). 

Den primära och sekundära socialisationen är även något Giddens (2007: 165) skriver om, 

och menar att den primära socialisationen är den tid då den kulturella inlärningen är som 

starkast. Om en individ har flera etniska bakgrunder hemma, och lever med flera olika 

kulturer, hur påverkar det en i vuxen ålder med språk, beteendemönster och handlingar?  

Under den sekundära socialisationen är det inte längre bara familjen utan även skola och 

vänner som påverkar en individs socialisation i samhället. Vilket leder till att man lär sig 

värderingar och beteenden som blir till mönster i kulturen man lever i (Giddens, 2007: 165). 

6. Metod 

Då detta är en kvalitativ studie anser jag att intervjuer lämpar sig bäst för att få svar på min 

frågeställning. Aspers menar i sin bok Etnografiska metoder (2007: 133) att en intervju är en 

samtalsrelation där man som forskare strävar efter att försöka förstå den personen man 

samtalar med under intervjun. Under intervjuerna utgick jag ifrån en intervjuguide. Genom att 

ha temaämnen som skulle behandlas under intervjun och öppna frågor så att individerna 

skulle kunna få tala fritt, och genom att ge utrymme för deras tankar hoppas jag kunna finna 

svar på mina frågor. Således kommer jag i min studie använda mig av dessa 

semistrukturerade, temaindelade djup intervjuer. I semistrukturerade intervjuer har man ett 

antal fasta frågor som behandlas, som kan ha både öppna eller slutna svarsalternativ, och det 

finns även möjlighet att följa upp vissa svar som kommer fram under intervjun och utveckla 

dessa (Aspers, 2007: 137).  En enkät undersökning skulle kunna vara ett bra komplement till 

denna metod, då vissa ämnen eventuellt är känsligare än andra att prata om under intervjuer, 

men att bara göra en kvantitativ metod hade inte lämpat sig i detta fall då syftet är att 

undersöka upplevelsen av att leva i tre olika kulturer, och hur det påverkar en individs 

identitetsskapande. Detta hade vid en kvantitativ metod varit en utmaning att få tillräckligt 

djupgående information om valt fenomen. En fallstudie hade varit intressant att kombinera 

med, men då det finns väldigt många som delar detta fall skulle det tagit längre forskningstid 
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att utföra denna studie. Däremot hade en narrativ kombination varit givande, då man väljer få, 

centrala personer och har fokus på individuella skildringar och beskrivningar för att få en 

ännu mer djupgående information om vad, när och hur individer upplever att deras identitet 

skapas eller förändras i olika situationer (Creswell, 2007: 53-54).  På grund av tidsbrist är det 

något som inte skulle gå att genomföra i denna studie.  

Då mitt syfte med studien är att undersöka upplevelsen av att leva med tre olika kulturer, och 

jag vill undersöka hur individer med en annan etnisk bakgrund än den svenska upplever sin 

kulturella tillhörighet och formar sina/sin identitet, anser jag att den lämpligaste ansatsen är en 

fenomenologisk studie. Detta eftersom man inom fenomenologiska studier beskriver 

människors upplevelser av ett fenomen (Creswell, 2007: 57-58), och jag vill ta reda på 

upplevelserna av att leva med flera kulturer i formandet av sin identitet.  I denna 

fenomenologiska studie kommer fokus att ligga på de individer jag intervjuar och deras egna 

upplevelser av att leva inom flera kulturer.  

I en fenomenologisk studie söker man svar på meningen med levda erfarenheter hos ett flertal 

individer, angående en situation eller ett fenomen, och samlar sedan data från de individer 

som har upplevt det fenomen som undersöks i studien (Creswell, 2007: 57-58). En 

fenomenologisk rapport ska ge läsaren en bättre förståelse för en händelse eller ett fenomen, 

och skapa en bättre förståelse för hur det kan vara för en individ att uppleva vissa saker. I 

fenomenologisk dataanalys analyseras uttalanden och teman i sökandet efter mening. Jag 

började därför med att läsa samtliga transkriberade intervjuer för att skapa en helhetsbild, för 

att sedan kunna skapa signifikanta uttalanden från varje beskrivelse, som sedan integrerades 

till teman som ger en berättande beskrivning av fenomenet (Creswell, 2007: 61). Som 

forskare måste man kunna lägga sina förutfattade meningar om fenomenet åt sidan för att 

kunna förstå det ur informanternas synvinkel vilket kallas för ”bracketing” (Creswell, 2007: 

62). Då jag själv en liknande bakgrund som mina respondenter, 

och därför kanske har mer förutfattade meningar än vad en annan forskare skulle ha, är det 

väldigt viktigt att jag inte försöker tolka materialet som jag själv upplever det, utan har 

respondenternas upplevelser i fokus, man måste försöka vara så objektiv som möjligt för att 

skapa en trovärdighet i studien. 

 

Man bör utveckla sina begrepp utifrån en ständig dialog med sitt empiriska datamaterial 

menar Becker (1998: 109) i boken Tricks of the trade, How to think about your research while 

you´re doing it, då det är viktigt att kunna anpassa valda begrepp till det datamaterial man ska 

sammanfatta. Vidare skriver han att utan begrepp vet man inte vad man ska leta efter, inte 
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heller hur man känner igen det man letar efter när man har funnit det (Becker, 1998: 110). Vet 

man inte vad problemet eller fenomenet är kan man inte heller tolka och studera det.   

Denna studie är både deduktiv då den utgår ifrån valda teorier som behandlar 

identitetsskapande, som i detta fall är Goffman (2009) och Berger och Luckmann (1993), och 

induktiv då det under studiens gång har funnits en öppenhet till andra fenomen som man inte 

hade inkluderat i början utav studien (Bryman, 2011: 40). 

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen till denna studie grundas på sju stycken semistrukturerade intervjuer, fyra 

kvinnor och tre män, i åldern 25-40 år. Samtliga respondenter är födda och uppvuxna i 

Sverige. Intervjuerna varade mellan 45-60 min. Jag använde mig utav en intervjuguide, men 

även av följdfrågor under intervjun för att ge möjligheten till intervjudeltagarna att utveckla 

vissa svar och utrymme att tala mer om något tema, och på så sätt få mer djupgående 

information. Innan man genomför intervjun är det viktigt att man väljer en plats där intervjun 

kan ske ostört och i lugn och ro, så att intervjudeltagarna kan känna sig lugna och trygga.  

Man bör även redogöra för hur den så kallade intervjueffekten kan påverka svaren om man 

tror att forskarens kön, ålder eller annat kan tänkas påverka resultaten (Bryman, 2011: 229 & 

369). Det kan även hända att vissa intervjudeltagare svarar på ett sådant sätt de tror forskaren 

vill höra, eller väljer att framställa sig på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten, 

vilket kan göra svaren mindre tillförlitliga (Bryman, 2011: 229 & 369). Något jag hoppas inte 

har inträffat under mina intervjuer då jag hoppas att samtliga intervjudeltagare inte har känt 

någon press på sig att svara eller bete sig på ett visst sätt. Forskaren kan i sin tur ha påverkar 

intervjudeltagarnas svar, i syfte att det skulle passa studien bättre (Bryman, 2011: 229 & 369). 

Något som har försökt minimerats då jag noga har reflekterat över deras svar och inte ändrat 

något under transkriberingen, utan skrivit ner deras exakta ord. Det gavs möjlighet att när som 

helst under intervjun avbryta, be mig upprepa en fråga eller utveckla något. Jag har i min tur 

frågat om de kan utveckla vissa svar för att bekräfta att jag har förstått rätt, för att minska 

risken för missuppfattningar. Det har inte varit något bortfall då samtliga tillfrågade 

respondenter har ställt upp som intervjudeltagare i studien. 

Efter intervjuerna har jag transkriberat inspelningarna, som jag läst igenom ett antal gånger 

för att skapa en helhetsuppfattning.  Datamaterialet kodades för att sedan tolkas och 

analyseras med hjälp av valda teorier och begrepp. Jag kodade med hjälp av olika färger, och 

kategoriserade utifrån teman som utgår ifrån valda begrepp. Som i denna studie är identitet, 
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etnicitet och kultur. Genom att kategorisera var det lättare att analysera olika teman i 

datamaterialet. Vid kodning måste man ställa sig frågan, vilket typ av information man ska 

leta efter i sitt material, beroende på ansats. När man kodar utifrån ett fenomenlogiskt 

perspektiv så fokuserar man på signifikanta meningar och fraser som informanterna berättat, 

och letar efter gemensamma erfarenheter och upplevelser. Syftet är att hitta fenomenets kärna 

(Creswell, 2007: 159). 

6.2 Urval 

Intervjudeltagare till min studie har valts ut via snöbollseffekten, d.v.s. att en individ ger tips 

om fler att intervjua, som i sin tur rekommenderar någon (Creswell, 2007: 127).  Detta är ett 

bra sätt att hitta respondenter, då man ska undvika att ha någon typ av relation till de man 

intervjuar eftersom det kan försvåra forskarens roll att vara objektiv. Skulle det uppstå att man 

inte kommer i kontakt med individer som är obekanta för en, måste man tydligt redogöra för 

det i sin rapport. En annan fördel är att försöka inkludera olika fall av ett fenomen. Jag 

försökte i denna studie att finna individer som inte alla har liknande etniska bakgrund för att 

se om likheter finns trots skilda världsdelar. Problematiken i en fenomenologisk studie kan 

vara att finna deltagare till studien som har upplevelser av just ett visst fenomen (Creswell, 

2007: 62). Något som jag trodde skulle vara mycket enklare när jag började fundera över 

denna studie, men som visade sig vara lite mer komplicerat än vad jag trodde. Vilket ledde till 

att jag i slutändan fick sju intervjuer, och inte åtta som var planerat i början av studien. 

6.3 Etiska överväganden 

Bryman (2011: 131-132) tar upp fyra olika forskningsetiska rekommendationer som man bör 

förhålla sig till när man gör sin studie. Det första är informationskravet (Bryman, 2011: 131-

132), då man som forskare ska informera berörda personer om syftet med sin undersökning, 

att studera individers upplevelser av att leva i tre olika kulturer. Jag har innan varje intervju 

informerat samtliga intervjudeltagare om att det görs i studie syfte till mitt uppsatsarbete, och 

även i samband med intervjun. Jag har även frågat dem om jag kan få spela in intervjuerna, 

något som samtliga respondenterhar godkänt. De har även blivit informerade om att studien är 

värdeneutral, och att jag inte någonstans i studien kommer att bedöma vad som är moraliskt 

rätt eller fel, då det är individernas upplevelser som står i fokus. Nästa rekommendation är 

samtyckeskravet (Bryman, 2011: 131-132), som ska ge deltagarna möjlighet att själva avgöra 

TML4
Anteckning
bara lika intervjuer



 

 16 

om de vill medverka eller inte. Samtliga intervjudeltagare har varit myndiga, de har inte 

representerat någon organisation eller gjort intervjun i någon annans ställe. Utan samtliga 

medverkande har deltagit i egenskap av privatperson. Jag har väldigt noga informerat samtliga 

om att det är helt frivilligt att medverka och att de när som helst, både innan och under 

intervjuerna har valet att inte längre medverka i undersökningen. De kan när som helst under 

intervjun välja att avstå från att svara på en fråga, utan någon som helst följdfråga från min 

sida, de behöver inte heller ange av vilket skäl de väljer att avbryta. Det tredje är 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011: 131-132), då alla uppgifter om de individer som har 

medverkat i undersökningen kommer att ha anonymitet. Jag har talat om för samtliga 

respondenter att jag kommer att avidentifiera deras namn, och även deras riktiga etniska 

bakgrunder så att ingen kan sammankoppla svaren till dem. Det kommer inte heller framgå 

var de bor eller arbetar, men det kommer att framgå om det är en man eller en kvinna. Det 

sista är nyttjandekravet (Bryman, 2011: 131-132), då det material som har samlats in endast är 

avsett att användas för denna undersökning. Även detta har jag informerat intervjudeltagarna 

om, att ingen annan än jag själv kommer att lyssna på det inspelade materialet, och att det inte 

heller kommer att användas för andra ändamål. Jag förvarar inspelningarna och det 

transkriberade materialet så att det inte ges möjlighet för någon annan att ha tillgång till det. 

Intervjudeltagarna har även blivit tillfrågade om de vill ta del av den färdiga studien. 

6.4 Reliabilitet och Validitet 

Bryman (2011) redogör för begreppen reliabilitet och validitet och dess relevans i kvalitativa 

studier. 

6.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om en studies resultat kan se likadan ut om den skulle genomföras på nytt 

av någon annan (Bryman, 2011: 49). Reliabiliteten i en studie ökar om flera forskare 

gemensamt kommer överens om hur man ska tolka det empiriska materialet. En hög 

reliabilitet uppnås om man tydligt redovisar sitt tillvägagångssätt under studien (Bryman, 

2011: 352). Jag har eftersträvat i denna studie att tydlig redogörelse för den metod som har 

använts i studien. 
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6.4.2 Validitet 

Vad gäller validitet ska det finnas en överensstämmelse mellan det empiriska materialet och 

de teoretiska idéer som utvecklas. Jag har i studien försökt att på ett så tydligt sätt som möjligt 

definierar de begrepp som behandlas. 

Validitet i en studie uppnås om man mäter det man har avsett sig att mäta så att syftet med 

studien kan uppnås (Bryman, 2011: 50-52). Något jag har strävat efter att göra på ett 

trovärdigt sätt och tydligt redovisat hur jag har gått till väga för att uppnå syftet med studien. 

7. Analys 

I denna del kommer resultaten från intervjuerna kopplas ihop med begreppen identitet, 

etnicitet och kultur. Det är även i detta avsnitt i studien valda teorier kommer att studeras 

utifrån ovannämnda begrepp, för att studera om det går att sammankoppla dessa teorier med 

respondenternas svar. 

7.1 Identitet 

Vad gäller identiteten krävdes det funderingar för respondenterna att avgöra vad de ansåg sig 

vara. Samtliga respondenter är födda och uppvuxna i Sverige, trots det hade de svårt att 

identifiera sig som svenskar. Vid frågan upplever du dig vara svensk? Var svaren ofta nej, 

eller inte helt och hållet. 

 

Kevin: ”Nej men att jag bara skulle tillhöra en kultur, att vara hundra procent 

svensk skulle nog vara.. det är inte jag. Jag kommer från föräldrar som har jaa 

en bakgrund i andra kulturer och som har påverkat, jag har tagit del av den 

kulturen under uppväxten samtidigt som jag har gått i svensk skola. Levt här i 

den här kulturen, så jag har ändå fått ta del av mycket mer än vad som erbjuds 

av att vara hundra procent svensk eller vad man ska säga. Mmm och jag vill 

inte släppa det, det är, jag känner att det är en del av mig. En del av mig tillhör 

andra kulturer...” 
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Malin: ”Jag benämner mig aldrig som svensk. Eller tvärtom, jag betonar inte 

heller att jag inte är svensk. Neee.. det skulle jag inte säga, jag bor i Sverige och 

jag har typ samma rättigheter och sånt. Och jag lever i den här kulturen 

Men..ehh jag skulle ju inte säga att jag är svensk liksom…” 

 

Kalle menar att samhället inte ser honom som svensk, hur kan då han identifiera sig med det? 

I de andra länderna identifierar de inte heller honom som en av dem. 

 

Kalle: ”I Spanien är jag aldrig spansk och i Chile är jag svensk. Så att vart jag 

än är så, så är det någonting som inte stämmer liksom.” 

 

Respondenternas uttalanden kan kopplas ihop med det Erikson (1969: 19) menar, att identitet 

är en process som samspelar mellan individens inre och något som står i centrum för kulturen 

i den grupp individen befinner och samspelar i. Respondenterna bedömer sig själva utifrån 

hur de upplever att andra människor bedömer dem. Om samhället inte ser individerna som 

svenskar, kan det bli en utmaning för individerna att göra det. Goffman (2009: 218) menar att 

samspelet mellan den främre och den bakre regionen formar en individs Jag. Respondenterna 

bygger upp sitt Jag via andra individers uppfattning om vem man är. Om andra individer inte 

ser de som svenskar formas deras Jag till att inte uppleva sig vara svenskar, och den egna 

identitetsuppfattningen formas. I Kalles fall, då han upplever att det ständigt är någonting som 

inte stämmer i samhället och på så sätt hans egen syn på vem han är, skapar det ett 

odefinierbart Jag. 

 

Vad gäller frågan om deras uppfattning om sin identitet påverkas av vänner och/eller släkt 

svarar Kalle att han blir påverkad, speciellt när han är i Chile, och börjar då bete sig som han 

förväntas bete sig. Något som även sker i Sverige med vänner då han beter sig som han 

förväntas bete sig här också.  

 

Kalle ”Jaa, absolut jag ändrar mitt beteende, hundra procent. Det är jag säker 

på. Även om det är omedvetet så gör jag det..” 

 

Goffmans (2009: 23) teori om att en individ har ett i förhand fastställt handlingsmönster som 

spelas upp i sitt framträdande och som skapar olika roller kan kopplas ihop med att Kalle blir 

påverkad av den publik han har under sitt framträdande. Denna sociala roll kan spelas upp för 



 

 19 

liknande publikgrupper, eller för samma individer som vid ett tidigare tillfälle. Alltså kan 

Kalle plocka fram de färdigheter han anser sig behöva i framträdandet för den turkiska 

släkten, för att ändra roll och agera annorlunda med de svenska vännerna.  Roller är även 

något Berger och Luckmann (1993: 91) tar upp, de menar att den roll en individ spelar 

förverkligas genom framträdandet på den givna scenen. 

 

Det är interaktionen mellan individerna som skapar en ömsesidig påverkan på varandras 

handlingar (Goffman, 2009: 23). Även Berger och Luckmann (1993: 92) menar att de olika 

roller en individ spelar upp är beroende av den sociala interaktionen i en viss situation. 

I de framträdanden Kalle är med de svenska vännerna påverkar interaktionen honom att bete 

sig på ett visst sätt, för att i en annan situation interagera med den chilenska släkten som 

skiljer sig från det sätt de svenska vännerna gör, och som i sin tur påverkar Kalles handlingar 

och framträdande. Detta kan kopplas ihop med Goffmans (2009: 97-98) teori om att vi 

människor förbereder ett framträdande i den bakre regionen, och spelar upp det i den främre 

regionen. Då framträdandet i den främre regionen är situationsberoende och anpassat efter 

publiken. 

 

I frågan om beteendet ändras i vissa situationer svarade respondenterna: 

 

Anna:” Ja jag tycker nog att jag förändras, inte kanske i mitt sätt utåt mot 

personerna som jag är med, men i mig själv. Alltså i mina tankar, ja i mina 

tankar om situationen.” 

 

Kalle: ”Absolut, absolut. Och ja, jag anpassar min personlighet tror jag mycket 

efter vilka jag umgås med och situationen. Jag förväntas vara på ett visst sätt, 

och jag tror att helt omedvetet så beter jag mig efter det, som folk förväntar att 

jag ska vara.” 

 

Sara: ”Man är lite olika man kamouflerar sig beroende på vem man pratar med. 

Det är skillnad om man är på en inflyttningsfest och en arabisk förlovningsfest. 

Man kamouflerar ju sig, det är ju mer sociala koder. Det är ingen press, men 

det är sociala koder. Det är ju så, man vill göra det som förväntas av en. Du 

måste, eller inte måste men det är bara så…” 
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Samtliga respondenter menar att de ändrar beteendet i olika sociala sammanhang, dock 

kanske det inte alltid visas utåt. Goffman (2009: 23) menar att en individ under sitt 

framträdande i den främre regionen har ett i förhand fastställt handlingsmönster, en roll/rutin 

(Goffman, 2009: 23). Något som kan utläsas i Saras svar, att hon kamouflerar sig beroende på 

den publik som finns i ett visst framträdande. Kalle gör en definition av situationen 

(Goffman, 2009: 17-18) och ändrar sin personlighet och sitt beteende därefter. 

 

Goffman (2009: 101-102) menar att det är i den bakre regionen en individ har möjlighet att 

vara sig själv. Vid frågan när respondenterna upplevde att de kunde vara sig själv var svaren 

bland annat:  

Sanna: ”När jag får vara mig själv det kanske låter flummigt men det är när jag 

står på gymmet. Då stänger jag av allt. Då får jag vara mig själv, det är ingen 

som dömer eller ingen som säger något. Jag kör mitt race.” 

 

Anna: ”Ehh mig själv är jag väl kanske liksom med de människor jag känner 

mig tryggast med. Eller min ensamhet, när ingen ser mig” 

 

De flesta anser att de kan vara sig själva när man är med dem man känner sig trygg med, eller 

då de är ensamma. Wellros (1998: 82) menar att identitet är en känsla av att ha en fast kärna 

och vara en och samma person trots olika uppträdanden i olika åldrar och situationer. Något 

som inte går att utläsa från respondenternas svar. De upplever snarare, att de kan vara sig 

själva utan att behöva tänka på etnisk bakgrund i vissa sammanhang, men i de situationer de 

interagerar med andra individer påverkas respondenternas beteende. Som styrker Goffmans 

idéer om att identiteten är tätt sammankopplat till interaktion. Det är via interaktion mellan 

individer det skapas en ömsesidig påverkan på varandras handlingar (Goffman, 2009: 23).  

 

Slutsatsen är att respondenterna har svårt att identifiera sig som svenskar, men eftersom de är 

av blandad etnisk härkomst är det inte heller lätt att identifiera sig till hundra procent med 

någon av de andra etniska bakgrunderna individerna lever med. Det respondenterna svarade 

passar ihop med Goffmans (2009) teori då han menar att individer bygger upp sitt Jag via 

andra individers uppfattning om vem man är. Även att respondenterna spelar upp olika roller i 

olika sammanhang, då identiteten formas i samspel med andra individer via interaktion. 

Något som både Goffman (2009) och Berger och Luckmann (1993) påvisar har betydelse i 

situationer med andra individer. Något som det däremot inte går att utläsa från 
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respondenternas svar är det som Wellros (1998) menar, att människor har en fast kärna. Att en 

individ är en och samma person trots olika uppträdanden. 

7.2 Etnicitet 

Kalle berättade att han brukar få höra att han har ett konstigt namn, och att första intrycket är 

att personer blir lite misstänksamma. Han känner att han hela tiden måste bevisa något, både i 

skolan som ung och i arbetslivet. 

 

Kalle: ”Jag är född i det här landet och jag har läst samma böcker som de har 

läst så att jag borde kunna det här språket lika bra som dem. Så att man får hela 

tiden bevisa sig själv. Att bara för att jag har ett konstigt namn så betyder inte 

det att jag inte förstår svenska. Så ska man förklara hela historien att man är 

halv-halv och att man är född här. Och man måste hela tiden bygga upp det här 

förtroendet att ok, man kom inte hit på en bananbåt… Det är väl den nackdelen 

här i Sverige som jag upplever.”  

 

Även Sanna känner att samhället kategoriserar henne, 

 

Sanna: ”Nee, asså när någon frågar mig var kommer du ifrån, så säger jag 

grekisk-polsk. När jag bodde i USA så sa jag alltid när folk frågade var kommer 

du ifrån så sa jag svensk. Så sa de sluta driv, du är inte svensk. Men jag är ju 

född där sa jag.. så då ändrade jag direkt och sa grekisk-polsk för jag orkade 

inte hålla på att förklara mig. Så att nja jag kan inte säga att jag känner mig 

direkt svensk faktiskt, jag känner mig mer blandad. För att den frågan har jag 

fått ofta, men jag känner mig mer blandad. Ja, jag älskar Sverige, jag är ju född 

och uppvuxen här. Så det här landet kommer alltid betyda något speciellt för 

mig. Men bara för enkelhetens skull, för ingen trodde mig så blev det att man 

säger grekisk-polsk.” 

 

Sara: ”Ibland kan det vara svårt ibland att man inte vet hur man ska förklara för 

någon att man är både svensk och någonting annat.. Att det tas på ett annat sätt 

i samhället, att man ser inte ut som alla andra, och att man blir liksom direkt 

satt i fack, i vissa situationer, det är ju inte alltid det är så men... Man blir 
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tillfrågad vad är det du tillhör. Och när man säger att man tillhör allt möjligt, 

att man är född i Sverige, man är född här man har föräldrar från ett annat land 

eller från andra länder. Och då blir det ju den här frågan att vilken utav de här 

tre? Men det kan ju vara, det är en blandning liksom…” 

 

Respondenterna upplever att de blir kategoriserade av samhället. Detta kan studeras med hjälp 

av Eriksen (1998: 12) och Wellros (1998: 116) som skriver om kategorisering, något som 

skapar en ”vi” och ”dom” känsla.  Stets och Burke (2000: 224) menar att självkategorisering 

eller identifikation med en viss grupp formar en individs identitet. Även Allardt och Starck 

(1981: 40-41) tar upp att kategorisering eller självkategorisering är centrala processer i 

formandet av en individs identitet. 

I Kalles fall, då de i skolan ville kategorisera honom som invandrare ”dom”, när han enligt 

honom själv är en ”vi” då han är född i Sverige, och anser sig besitta samma kunskaper som 

de andra barnen kan identitetsskapandet ha påverkats då Kalle inte vet vilken av grupperna 

han ska identifiera sig med. Sanna fick inte platsa i kategorin ”svensk” enligt andra i 

samhället, och valde därför till slut att inte försöka placera sig i den kategorin. Även Sara 

upplever att om man ser lite annorlunda ut i samhället blir man direkt satt i fack, i vissa 

situationer. 

 

Vad gäller vänner svarar alla respondenterna att de söker sig till vänner som har någon annan 

etnisk bakgrund med sig hemifrån, eller att det underlättar om de förstår andra kulturer.  Även 

detta är något som kan kopplas ihop med kategorisering. Att de gemensamt går under 

kategorin ”utländsk bakgrund”.  Både Giddens (2007: 394) och Eriksen (1998: 21-22) menar 

att för att etnicitet ska kunna uppstå behövs det kontakt mellan gruppmedlemmarna och en 

delad syn på att andra grupper skiljer sig från den egna. Så trots att de inte delar exakt samma 

eller liknande etnisk bakgrund, räcker det att det finns någon mer kunskap om andra kulturer 

för att respondenterna ska uppleva att det finns värderingar i gruppen ” utländsk bakgrund” 

som skiljer dem från andra grupper, i detta fall individer som saknar kunskap om andra 

kulturer. Noble m.fl. ( 1999: 32) betonar vikten av att ha relationer med andra som delar 

etnisk tillhörighet i formandet av en individs identitet. Respondenterna betonar inte att det 

måste vara relationer med individer som delar etnisk tillhörighet, men att relationer med andra 

som delar någon typ av förståelse för andra etniska kulturer är viktiga för dem. Noble m.fl. 

(1999) resultat, att identiteten formas i kombination med föräldrarnas kulturella bakgrund, 
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genom egna erfarenheter och via interaktion med vänner är något som kan utläsas även i mitt 

studieresultat: 

 

Malin: ”Jag har lättare att komma överens med folk med liknade värderingar 

och moral som en själv. Och så spelar det liksom ingen roll om du är från 

Egypten eller från Serbien, eller Kina. Utan jag tror bara att den här kulturella, 

tror jag alla invandrare i Sverige känner att man har gemensamt. Att man 

känner nån slags, att man har annorlunda värderingar typ. Ehh jaa och sen 

asså, det är jätte svårt att svara på rak arm, men absolut så tror jag att det är 

viktigt att man delar vissa värderingar i alla fall i en vänskap, annars håller inte 

det i längden, tror jag…” 

 

Sanna: ”Ganska mycket, eller jag själv känner att jag har dragits mycket till och 

hittat vänner som kanske har två olika kulturer, eller är från en annan kultur. 

För jag känner att vi förstår varandra bättre.” 

 

Sara: ”Det är absolut inget som har styrt mig men ehh självklart har jag ju 

märkt att har man någon vän som har förståelsen gemensamt så underlättar det 

ganska mycket. För om någon som inte har en aning om hur den här kulturen är 

uppbyggd kan det då bli mer ifrågasättande det blir inte lyssna på mig, eller 

hjälp mig. Men har man någon som har förståelse för det eller vet lite om det så 

blir det lite enklare, självklart.” 

 

Samtliga respondenter anser att de kan dela mångkulturen och förståelsen med personer som 

är lika de själva, vad gäller öppenheten och förståelsen för andra kulturer. Hur saker och ting 

kan fungera i andra kulturer än den man lever i. Att det finns ett utbyte vad gäller värderingar, 

ett utbyte i form av kunskap. Därav underlättar det i vänskapsrelationer enligt respondenterna, 

att ha vänner som delar värderingar och förståelsen för varandra. Det är dock inget som 

medvetet styr valet av vänner menar Sara. 

 Detta kan kopplas ihop med den sekundära socialisationen (Berger och Luckmann, 1993: 

162-167) (Giddens, 2007: 165) då det inte längre är de signifikanta andras olika perspektiv 

och värderingar, utan andra institutioner i samhället, vänner som påverkar en individs 

identitetsskapande via deras värderingar och beteenden. 
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De flesta respondenter ansåg att tillhörigheten till en etnisk grupp blir som starkast när de är i 

en situation med någon av släkterna, jag frågade om respondenterna kände mer tillhörighet till 

den ena släkten när de träffades och svaret var: 

 

Jonas: ”Självklart, självklart. När man är med den kinesiska släkten känner man 

sig mest kinesisk.” 

 

Malin: ”Är man med många rumäner, så säger man gärna att man är rumän, är 

det många danskar så känner man sig mer delaktig där, och pratar danska.” 

 

Goffman (2009: 28) menar att en individ gör en definition av situationen inför framträdandet 

inför andra som i sin tur definierar situationen och handlar därefter. Individer definierar 

situationer i samstämmighet med varandra. När Malin är med den rumänska släkten definierar 

hon situationen i samstämmighet med dem, och spelar upp en roll som enligt henne passar 

bäst i det framträdandet. I de situationer hon är med många danskar interagerar de på danska, 

då de har definierat situationen gemensamt och bildat en preliminärt fungerande enighet 

(Goffman, 2009: 17-18). Detta överensstämmer med Similäs (1987: 45) studie där han 

behandlar självidentifikation och menar att en känsla av grupptillhörighet kan variera hos en 

individ. 

 

Respondenternas svar ger resultatet att om respondenterna har träffat sina båda släkter lika 

mycket upplever de en lika stark tillhörighet till båda. Något som enligt Giddens (2007: 161, 

165) och Berger och Luckmanns (1993: 155) teorier om den primära socialisationen kan ha 

att göra med att ett barn skaffar sig kunskaper om de färdigheter som behövs i den kultur man 

har fötts in i. De respondenter som har träffat de båda släkterna lika mycket har då via 

signifikanta andra tagit del av deras handlande, värderingar och beteende och upplever därför 

en lika stark tillhörighet till de båda släkterna. 

Men i de fallen då de har lärt känna den ena kulturen bättre, och umgåtts mer med släkten från 

den sidan så känner de en lättare naturlig tillhörighet än vad de gör när de träffar släkten från 

den andra föräldern. Allardt och Starck (1981: 43) och Frisén och Hwang (2006: 80) redogör 

för vilka olika delar som ingår i begreppet etnisk identitet. Några av dem är en individs egen 

upplevelse av att tillhöra en viss grupp, självidentifikation. Upplevda känslor av tillhörighet 

och lojalitet till gruppen, positiva eller negativa attityder till gruppen. Wellros (1998: 116-

117) menar att den subjektiva identiteten påverkas av omgivningen. Den subjektiva sociala 
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identiteten består av identifikation med en specifik grupp och den egna upplevelsen av att 

tillhöra denna grupp. De respondenter som har träffat de båda släkterna lika mycket, känner 

tillhörighet till de båda sidorna och kan självidentifiera sig lika lätt med båda grupperna. 

Saknas det en upplevelse av att men delar värderingar, attityder och särskilda traditioner med 

gruppen känner man inte en lika naturlig tillhörighet till gruppen, inte heller som en medlem i 

den.  

Både Berger & Luckmann (1993: 154) och Giddens (2007: 161) menar att det är via 

socialisationsprocessen en individ formas av strukturer och andra individer i samhället, som 

skapar tankar och handlingsramar hos den enskilda individen. De kunskaper och färdigheter 

som finns i den kultur man lever i formar individen. De respondenter som har träffat de båda 

släkterna lika mycket har socialiserats in i de kulturerna. Men de individer som inte har fått de 

kunskaper och färdigheter via socialisationsprocessen och formats av de individer i den andra 

släkten, och den kulturen kan då inte identifiera sig med det och känner därför inte en lika 

stark tillhörighet. 

 

Kevin: ”Jag känner en starkare tillhörighet till min fars kultur eftersom den har 

varit mer, jag har fått lära mig mer av den. I och med att jag har varit där mer 

och lärt känna den kulturen, egentligen lära känna den bättre. Och därav så 

känner jag en naturlig tillhörighet som är mycket lättare att känna än när jag är 

hos mammas släkt i och med att jag inte känner den lika väl skulle jag vilja 

säga…” 

 

Kevins uttalande är något som kan tolkas utifrån Frisén och Hwang (2006: 87) som tar upp att 

ett barns självuppfattning formas i samspel med den närmsta familjen, något som även 

Giddens (2007: 161) menar spelar in i en individs socialisationsprocess i samhället. 

Ett barns självuppfattning kring den etniska identiteten formas i dessa relationer med 

signifikanta andra och den kultur familjen lever inom. Föräldrar från skilda kulturer har olika 

synsätt på deras barn, vad gäller t.ex. regler, normer och bemötande.  En individ som träffar 

den ena släkten mer, formas av de signifikanta andra människorna i den omgivingen. De tar 

del av den ena kulturen och dess värderingar mer vilket gör att det lättare att känna 

tillhörighet till den etniska gruppen. Något som Similäs (1987: 45) resultat visar, att den 

viktigaste kulturbevarande institutionen är den egna familjen, stämmer in på resultaten i min 

studie i de fall respondenterna inte träffar sina båda släkter lika mycket.  
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7.3 Kultur 

En respondent upplever sig vara kluven då jag frågar om tillhörighet till olika kulturer, han 

upplever sig tillhöra den svenska kulturen mest, då han är uppvuxen här och firar jul, påsk och 

midsommar.  

 

Jonas: ”Och då är man ju svensk… eller gör som svenskar. Jag är svensk, eller 

jag är uppvuxen här.. Hmm svårt att säga..” 

 

Han kommer sedan fram till att det är en blandning, det går inte att välja mellan dessa tre 

olika kulturer i fråga om tillhörighet. Han menar att man är sig själv, inte något land. 

Respondenten Sara har liknande problem att svara på frågan: 

 

Sara: ”Om jag ska vara ärlig så är det, det är jätte svårt att svara på den frågan 

(paus) jätte, jätte svårt… För jag känner mig, jag tillhör alla. Ibland kan man ju 

säga att man känner sig mer svensk och ibland, alltså det beror på tror jag vad 

det är för situation.” 

 

När respondenterna är i de länder föräldrarna kommer ifrån känner de tillhörighet till dem, 

samtidigt som vissa upplever att de skiljer sig från den kulturen vad gäller resonemang, att det 

blir mer påtagligt för dem att det svenska samhället har påverkat dem. Som Sara menar beror 

detta på att hon lever i samhället mer än vad hon lever hemma. 

 

Sara: ”Ehh en stor del, alltså förutom att man växer upp på ett sätt i hemmet så 

är det ju en stor del av ens liv som man tillbringar utanför hemmet. Och det är 

ju så jag har formats, mina tankar, hur min personlighet liksom är…  Joo, det är 

ju samhället som formar mig. Hur jag ser och upplever saker. Ehh just att man 

på ett sätt kan få en inblick i liksom var föräldrarna kommer ifrån, då får man ju 

det hemma, och så möter man en annan när man kommer ut och då får man ju 

välja vilken man ska följa. Och på så sätt formas ju jag, vad jag tycker att jag 

ska göra. Ska det vara åt det svenska hållet eller ska det vara åt det andra..” 

 

En annan respondent svarar att han inte tycker att han tillhör någon kultur. 
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Kalle: ”Jag vill inte tillhöra någon etnisk kultur överhuvudtaget. Jag är en 

världsmedborgare.” 

 

Kulturen förklarar varför olika grupper beter sig olika i likadana situationer (Swidler, 1986: 

277). Vi människor skapar tool kits, verktygslådor som innefattar vanor, färdigheter och 

beteendestilar som vi konstruerar strategier och åtgärder med, för olika situationer. Flertalet 

av respondenterna formar sin identitet med hjälp av den kunskap man har till förfogande i sitt 

tool kit (Swidler, 1986: 277). Sara värderar en situation och bedömer sedan om det ska vara åt 

det svenska hållet, eller åt det andra. Detta kan kopplas ihop med settled lives (Swidler, 1986: 

278), att det kulturella interagerar med en individs handlingar genom att tillhandahålla 

resurser och alternativ. Sara menar att man får en inblick i de kulturer föräldrarna kommer 

ifrån, och hon själv möter den svenska kulturen i samhället, och då får man välja vad man vill 

följa.  

  

Fördelarna med att ha flera kulturer är enligt Kalle:  

 

Kalle: ”Du får en bredare synvinkel på olika kulturer. Och du vet hur du ska 

bete dig i olika situationer, du kan sätta mig med stela spanjorer och jag kan 

bete mig som en stel spanjor. Samtidigt så kan jag vara i ett möte med väldigt 

aggressiva chilenare som viftar med händerna och jag kan smälta in där också. 

Du blir mer världsvan med flera kulturer” 

 

Flera respondenter menar att de har väldigt mycket användning av kunskapen från 

föräldrarnas kulturer, att det finns värderingar som man kan luta sig mot. Värderingar som har 

formats i den primära socialisationen (Berger och Luckmann, 1993: 155) 

Samtidigt som vissa av dem vänder sig till den svenska kulturen då de behöver flera alternativ 

i olika situationer. De respondenter som behärskar språket som talas i båda eller något av 

föräldrarnas länder upplever att det är en fördel. Sara menar att det har gett henne en fördel på 

arbetsmarknaden. 

 

Sara: ”Så på alla mina jobb har det varit en fördel att jag kommer där jag 

kommer ifrån och att jag har de kunskaperna. Istället för att jag skulle behöva 

hämma den delen, är det mer att jag lyfter fram den..” 
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Även här kan man se hur individer använder sig av sitt tool kit (Swidler, 1986: 273) Sara 

upplever att det är en fördel att kunna flera språk i yrkeslivet, och plockar då fram det ur sitt 

tool kit. Något som Swidler (1986: 277) menar att individer gör för att nå upp till sina mål, 

som kunskaperna Sara har lyft fram för att ge henne en fördel på arbetsmarknaden. Bucholtz 

och Hall (2005) menar att identiteten skapas via språklig interaktion (Bucholtz och Hall, 

2005: 585-586). De individer som kan flera språk skulle enligt Bucholtz och Hall (2005) 

lättare identifiera sig med den etniska grupp som talar det språk individerna har fått hemifrån, 

och att de respondenter som inte kan något av språken föräldrarna pratar skulle inte lika lätt 

kunna identifiera sig med de etniska grupperna. Giddens (2007: 165) menar att kulturella 

inlärningar är som starkast i den primära socialisationen. I de fall där ett eller flera andra språk 

än svenska språket var något som förmedlas under den primära socialisationen blir det ett 

verktyg för individerna i den sekundära socialisationen (Giddens, 2007: 162-167) då språket 

bevaras i arbetet som i Saras fall. 

7.4 Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av att leva med tre olika kulturer. Att 

undersöka hur mycket dessa individers hemmamiljö, samhället samt deras vänner påverkar 

identitetsskapandet. Även i vilka situationer de väljer att vara och bete sig på ett visst sätt och 

vilka olika roller de eventuellt spelar i olika situationer. Respondenterna skiljer sig inte åt i 

svar vad gäller mer eller mindre tillhörighet till en viss kultur, olika roller, eller hur släkt och 

vänner påverkar dem i deras upplevda identitetsskapande. 

Resultatet av studien är att respondenterna inte identifierar sig som svenskar. Goffman (2009: 

218) menar att en individs Jag formas i samspel med en individs upplevda 

identitetsuppfattning och hur de upplever att andra individer bedömer dem. Blir de inte 

bedömda som svenskar i andras ögon, kan de inte heller identifiera sig som det. 

Respondenterna i studien upplever sig inte vara svenskar, men de kan inte heller identifiera 

sig till hundra procent med någon av de två etniska kulturella bakgrunder de lever med, då 

deras identitet har präglats av olika värderingar ifrån olika kulturer. 

 

Oavsett om respondenterna umgås med vänner eller släkt upplever de att de blir påverkade av 

situationen, och beter sig därefter. Det är via interaktion mellan individer det skapas en 

ömsesidig påverkan på varandras handlingar. Resultatet av studien visar att Goffmans (2009) 

teori om att vi människor lever i teaterns värld och spelar upp våra framträdanden och olika 
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roller beroende på situation stämmer. Roller är även något Berger och Luckmann (1993: 91) 

tar upp, de menar att den roll en individ spelar förverkligas genom framträdandet på den givna 

scenen. 

Vad gäller etnicitet upplever respondenterna att samhället kategoriserar dem. Något som 

skapar en ”vi” och ”dom” känsla. Samtliga respondenter söker sig till vänner som har någon 

annan typ av etnisk bakgrund med sig hemifrån. Eller individer som de upplever har en 

förståelse och öppenhet för andra kulturer. Hur saker och ting kan fungera i andra kulturer än 

den man lever i. Att det finns ett utbyte vad gäller värderingar, ett utbyte i form av kunskap. 

Därav underlättar det i vänskapsrelationer enligt respondenterna, att ha vänner som delar 

värderingar och förståelsen för varandra och flera kulturer. Det är dock inget som medvetet 

styr valet av vänner hos alla respondenter. Som leder till en självidentifikation med kategorin 

”utländsk bakgrund”. Trots att de inte delar lika etniska bakgrund upplever de en större 

öppenhet bland individer som har förståelse för andra kulturer. Noble m.fl. (1999: 32) betonar 

vikten av att ha relationer med andra som delar etnisk tillhörighet. Respondenterna i min 

studie betonar vikten av att ha relationer med andra som delar någon typ av förståelse för 

andra etniska kulturer. Noble m.fl. (1999) resultat, att identitet formas i kombination av 

föräldrarnas kulturella bakgrund, via egna erfarenheter och via interaktion med vänner är en 

slutsats som kan dras även från min studie. 

 

Similä (1987) menar att självidentifikation och grupptillhörighet kan variera hos en individ, 

något som går att koppla till respondenternas svar i denna studie, då de upplever sig känna en 

starkare tillhörighet till den ena sidan av släkten i de situationer de träffar dem.  

Trots att samtliga respondenter är födda i Sverige, och lever i den svenska kulturen anser de 

inte att de kan känna en hundra procentig tillhörighet till den svenska kulturen. Något som 

han tolkas utifrån identifiering med det svenska samhället och kategorisering av det svenska 

samhället. Respondentera identifierar sig inte med den svenska kulturen, då de i vissa 

situationer blir kategoriserade som ”inte svensk”, då faller det sig ganska naturligt att de inte 

heller kan känna en hundraprocentig tillhörighet till den svenska kulturen. 

 

Respondenterna spelar olika roller under olika framträdanden i den främre regionen 

(Goffman, 2009). Något som även Berger och Luckmann (1993: 92) redogör för, att de olika 

roller en individ spelar upp är beroende av den sociala interaktionen i en viss situation. 

Respondenterna använder sig av sina tool kits (Swidler, 1986) då de bedömer vad som passar 
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in i en specifik situation. De betonar även vikten av en gemensam förståelse och öppenhet för 

andra kulturer i relationer med andra individer. 

8. Diskussion 

De flesta faktorer som Goffman (2009), Berger och Luckmann (2003) och Giddens (2007) 

menar spelar in i en individs identitetsskapande är något som kan avläsas i mitt studieresultat. 

Att en individs Jag formas i interaktion med andra, under framträdandet i den främre 

regionen. Att de olika roller en individ spelar upp är beroende av den publik man har, och den 

situation man infinner sig i. Hur en individ via socialisationsprocessen anammar värderingar 

och handlingsmönster i samspelet med andra människor. 

 

Som tidigare nämnts har jag försökt definiera valda begrepp identitet, etnicitet och kultur, då 

det finns flera olika tolkningar i skilda sammanhang. Något som jag hoppas har tydliggjorts 

på ett ordentligt sätt. Begreppen identitet, etnicitet och kultur är i många fall sammanflätade 

och svåra att urskilja för respondentera i sökandet på upplevelsen av att leva med tre olika 

kulturer. Då tillhöriget, interaktion, beteende, roller, och socialisation ofta inte har en enskild 

påverkan, utan det är faktorer som tillsammans påverkar en individs identitetsskapande. Dessa 

faktorer har även i andra studier visat sig vara viktiga i formandet av en individs 

identitetsskapande (Bucholtz och Hall, 2005; Noble m.fl., 1999; Similä, 1987; Stets och 

Burke, 2000). Det går inte att dra slutsatser från resultatet i studien att någon specifik faktor 

påverkar en individ i en viss situation, och vad som kommer först. Utan det påverkar 

gemensamt i olika situationer. Olika individer påverkas självklart också på olika sätt, och 

beter sig därefter. Två individer med liknande tool kits (Swidler, 1986) kan självklart skilja 

sig åt otroligt mycket från situation till situation. Interaktion mellan individer har visat sig 

vara något som har inverkan på hur människor ändrar beteende beroende på situation. Även 

där kan det skilja mellan olika individer, vissa påverkas mer än andra under olika möten, 

därav kan man inte med säkerhet säga vad som mest påverkar en individs identitetsskapande, 

då det alltid skiljer sig åt från person till person. 

Det finns med stor säkerhet flera andra faktorer som påverkar en individs identitetsskapande, 

som inte har behandlats i denna studie. Något jag är medveten om, och inser att resultaten från 
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denna studie inte kan generaliseras till samtliga individer som delar samma upplevelse som de 

respondenter i min studie.  

Det som går att avläsa i min studie är att respondenternas mångkulturella ursprung har givit 

dem verktyg för att kunna anpassa sig i möten med olika kulturer. Det finns en medvetenhet 

för vilka olika roller och beteenden som är bäst lämpade i olika situationer. De spelar upp 

olika framträdanden i skilda sammanhang. Det finns alltså en medvetenhet om valet att bete 

sig på det sätt en individ tror förväntas av en, då borde det även vara så att vissa individer 

medvetet gör valet att inte definiera olika situationer likadant och anpassa sitt beteende 

därefter. Utan de gör val oberoende av vilken publik de har, och hur de individerna skulle 

bedöma individen. 

 

Intressant fortsatt forskning skulle kunna vara att studera en individs identitetsskapande 

utifrån forskning om könsidentitet. Även göra en jämförande studie mellan storstadsbor och 

individer som lever i mindre samhällen, för att se om det har någon inverkan på en individs 

identitetsskapande.  Även se till makro faktorer, och inte bara mikro. En annan typ av 

jämförande studie som skulle vara intressant att studera är individer i yngre/äldre åldrar än de 

respondenter som intervjuades i denna studie. Det skulle även vara spännande att studera om 

individer som är halv svenska, och som lever i Sverige skulle ha annorlunda upplevelser än 

vad respondenterna i denna studie har. Då de oftare antas ha en starkare svensk kultur hemma, 

än vad de flesta individer med två andra etniska bakgrunder har. 

Som tidigare nämnt hade det varit givande att kombinera uppsatsens fenomenologiska metod 

med en narrativ studie, även en enkät undersökning för att få en större förståelse om 

upplevelsen av att leva med tre olika kulturer. 

Slutligen skulle ett förslag på fortsatt forskning vara att göra en likadan studie i ett annat land, 

med en annan kultur för att se hur faktorer i det samhället påverkar en individs upplevda 

identitetsskapande. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Vad har du för etniskt ursprung? 

Träffar du både din mammas och din pappas släkt? Hur mycket? 

Upplever du att du känner mer tillhörighet till någon av dem i vissa situationer? (Alltså din 

mammas eller pappas släkt-kulturerna) 

Upplever du att du lever i ((eller med)) flera olika kulturer?  

Vilken kultur/etnicitet upplever du dig tillhöra (vad känner du dig som, identitet)  

Upplever du dig vara svensk?- varför/varför inte? 

Vilken kultur upplever du mest hemma? 

Hur upplever du din tillhörighet utanför hemmet?(sociala samhället?) 

Förändras detta i vissa situationer? I vilka situationer? Hur? Varför/varför inte? 

Vilken kultur tycker du det är lättast att känna tillhörighet till? Ändras det beroende på vilken 

situation du är i? 

Påverkas din uppfattning om din identitet av vänner, familj? Hur och varför? 

När upplever du att du är dig själv? (inte tänker på kulturell tillhörighet, och etniskt 

ursprung?) 

Vilka för/nackdelar upplever du att det finns det med att ha flera kulturer? Hur, varför? 

Hur mycket anser du att familj och släkt påverkar dig som person? 

Hur mycket anser du att vänner påverkar dig som person? 

Upplever du att du söker dig till vänner som liknar dig själv?   Delar samma eller liknande 

etniska bakgrund 

Upplever du en press på att vara på ett speciellt sätt i vissa gemenskaper/sociala 

sammanhang? Hur? Varför/varför inte? 

 

 




