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ABSTRACT 

Den här studien handlar om unga vuxnas identitetsskapande. Syftet med studien är att 

analysera hur åtta unga vuxna i samtida Stockholm identifierar sig själva och hur de upplever 

sig bli identifierade av sin omgivning. Utifrån ett material, bestående av åtta intervjuer gjorda 

med unga vuxna, undersöker jag hur meningssammanhang som ålder, utbildning, etnicitet och 

plats förstås, används, gestaltas och kommuniceras i de unga vuxnas berättelser och hur dessa 

meningssammanhang skapar identifikation.  Studien utgår från ett teoretiskt ramverk som dels 

utgörs av intersektionell kulturanalys. Studien visar att meningssammanhang som kläder, 

umgänge, språk, bloggar, graffitti, studier och boende osv. spelar en stor roll för 

informanternas pågående identifikation, samt visar på att identitet är ett relativt begrepp som 

formas vid speglingen med ”den Andre”. 

 

Nyckelord: Identitetsskapande, meningssammanhang, vägval, unga vuxna, intersektionalitet. 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Vem är jag? I förhållande till vem? Vem är hon/han? Vem är jag i förhållande till dem? Det är 

exempel på frågor som ur olika avseenden har att göra med identitet. Jonas Stier förklarar att 

begrepp såsom ”personlighet”, ”självuppfattning”, ”självbild”, ”självkänsla”, 

”självuppskattning”, ”jag” och ”själv” ofta verkar som synonymer till ”identitet” (Stier 

2003:20).  Därmed kan det tänkas att identitet innefattar flera olika betydelser. 

Jag har länge känt en nyfikenhet över hur människor i allmänhet identifierar sig själva 

och andra. Dagligen möter vi människor som vi själva och andra delar in i fack och 

kategoriserar beroende på vad vi uppfattar i interaktionen med den andre. Vi tenderar att dra 

slutsatser och kategorisera människor efter de intryck vi får av dem. Hur påverkar vår 

kategorisering av andra människor vår egen identitet och självuppfattning? Någon gång i livet 

har du antagligen frågat dig ”Vem är jag?”. Svaret kan vara svårt att definiera om ens möjligt 

eftersom identiteten kan variera beroende på om du är ensam eller umgås med familj, vänner, 

kollegor eller klasskamrater. Identiteten kan formas vid situation, tid och rum – från barnsben 

till ålderdom. Kan du välja vem du vill ses vara, vad du skall tillskrivas för identitet av din 

omgivning? Frågorna är många. Den här studien handlar om identitet. Mer specifikt handlar 

den om några unga vuxnas syn på och upplevelse av identitet och identitetsskapande i dagens 

Stockholm. 

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att analysera hur åtta unga vuxna i samtida Stockholm identifierar sig själva 

och hur de upplever sig bli identifierade av sin omgivning. Min avsikt är att undersöka och 

beskriva hur meningssammanhang som ålder, utbildning, etnicitet och plats förstås, används, 

gestaltas och kommuniceras i de unga vuxnas berättelser och hur dessa meningssammanhang 

skapar identifikation. I tre kapitel söker jag besvara frågeställningarna: Vad är identitet? Vad 

spelar de unga vuxnas livssituation med ålder, boende, umgänge och sysselsättning för roll i 

dennes pågående identifikation? Finns det motsägelser, ambivalens, tveksamhet och/eller 

något outtalat i de unga vuxnas berättelser om identifikation, i så fall, vad kan det ha för 

betydelse för deras identitetsskapande? 
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Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Identitet 

Studiens fokus är att undersöka unga vuxnas uppfattning och upplevelse av identifikation ur 

olika aspekter. Jag vill reda ut vad som kan menas med begreppet identitet. Enligt Jonas Stier 

finns det inte någon enkel och entydig definition av vad identitetsbegreppet är och betyder. 

Han menar att det sannolikt inte ens är möjligt att ge en allomfattande definition (Stier 

2003:13). För att försöka ge en beskrivning av vad identitet kan stå för vänder mig till Marja 

Ågren som förklarar att det finns en ståndpunkt som återkommer i många olika formuleringar 

i litteratur om identitet. Människans identitet förklaras inte vara någonting inre och därmed 

finns det inte någon ursprunglig identitet som är färdig att tas i bruk när vi föds eller som går 

att finna längs med livet som levs. Identitet skapas och förändras i en ständigt pågående 

kontextuell process. Processen pågår i ett samspel mellan personen och hennes omgivning. 

Det leder till identitetens tyngdpunkt ständigt förflyttas mellan olika positioner.  Den identitet 

som vi uppfattar som vår egen upprätthålls oavbrutet i relation till och i dialog med det som 

ligger utanför oss själva. Det gör att identiteten aldrig fixeras. Det pågår ständigt en ömsesidig 

klassificering och tillskrivning av identiteten. Individen har samtidigt möjligheten att till viss 

del välja positioner, men tillskrivs även positioner av andra. Dessutom begränsas människans 

positioner av normer, institutioner och strukturer, som inte heller är givna och en gång för alla 

fastlagda (Ågren 2006:20f). Enligt definitionen av identitet ovan ska jag undersöka den dialog 

som pågår mellan informanternas och dennes omgivning, se till den ömsesidiga 

klassificeringen och tillskrivelsen av identitet som är konstant pågående.   

Den reflexiva moderna människan 

Jag anser att Ove Sernhede för en intressant diskussion om hur människan i det senmoderna 

samhället lever i en reflexiv värld. Han menar att det skapats nya möjligheter där ”Vi” har 

utvecklat en förmåga att iaktta, förstå, kommentera och förhålla oss till oss själva och andra. 

Han pekar på att det i människans vardag finns ett stort mått av vetande när det gäller 

vaksamhet- och själviakttagelseförmåga något som påverkar konstruktionen av identitet. Han 

menar att denna reflexivet kan resultera i en självdistans som under vissa sammanhang kan 

verka betungande för individens självkänsla (Sernhede 2006:27). Sernhedes beskrivning ovan 

får mig att ställa frågorna: Vem är jag? I förhållande till vem? Vem är hon/han? Vem är jag i 

förhållande till dem? Och varför och vilka har vi benägenhet att jämföra oss själva med? Det 

är frågor som jag undersökt vid de unga vuxnas tal om sig själva och andra. Stier för också en 
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diskussion och analys det senmoderna samhällets reflexiva människor. Enligt honom antas 

dagens samhälle vara mer komplext, föränderligt, specialiserat, svårbegripligt och 

oöverblickbart till skillnad från tidigare historiska eror. Han menar att det därför har blivit 

svårt och kanske även omöjligt för många människor, att se en mening med livet samt svårt 

att forma en stabil, sammanhängande och meningsfull identitet. Samtidigt vill många 

individer ha större inflytande över utvecklingen av och uttrycken för det egna jaget. Deras 

identiteter har kommit att bli, som Giddens (1991) uttrycker ”reflexiva projekt” och Stier 

benämner som ”identitetsprojekt” (Stier 2003:35–36).  

Skillnadsskapande  

Vid sökandet efter informanternas identifikation ser jag att analyser av skillnadsskapande kan 

verka som ett gott redskap. Eftersom identitet enligt Stier bara är meningsfullt i relation till 

något annat eller någon annan, och därför måste kontrasteras till någon eller något för att 

enligt min förståelse få en inbördes mening (Stier 2003:17).  

Enligt Maria Bäckman är skillnadsskapande ett centralt verktyg för att uppmärksamma 

hur skillnad upprättas som ett sätt att skapa identitet och hur det i denna process även ingår 

producerandet av ojämlika och oönskade maktrelationer (Bäckman 2009:27). Rickard Jonsson 

lyfter fram ett intressant exempel på skillnadsskapande där han pekar på att en maskulin norm 

ständigt skapas i relation till någonting annat, i relation till skillnad till vad det inte är. 

Maskulinitet får, som ett exempel, sin mening i förhållandet till femininitet. Jonsson lyfter 

fram att varje norm förutsätter det avvikande och den behöver sin motsats för att kunna 

definieras (Jonsson 2007:30–31).  

Intersektionell kulturanalys 

Vid min studie tillämpar jag ett intersektionellt perspektiv kombinerat med kulturanalys som 

en analysmetod för att se till identitet och skillnadsskapande. Intersektionalitet är enligt 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari ett teoretiskt perspektiv som synliggör hur olika 

situationsberoende maktrelationer skapas genom simultana processer som konstruerar och 

vidmakthåller relationer av överordning och underordning mellan individer och grupper av 

individer. De menar att situationsberoende maktrelationer skapas i och genom den simultana 

verkan av kategorierna kön, klass och ”ras”/etnicitet (de los Reyes och Mulinari 2007:17,24). 

Utifrån kategorierna ålder, etnicitet, utbildning och plats studerar jag hur de interagerar i ett 

ömsesidigt växelspel. Jag undersöker det ömsesidiga växelspelet för att synliggöra och förstå 

informanternas pågående identifikation. Jag vill poängtera att de kategorier som jag lägger 
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störst vikt vid i denna studie inte går att särskilja utan att de även samverkar tillsammans med 

andra icke nämnda kategorier.  Ålder ingår till viss del per automatik eftersom mitt urval 

består av en begränsad åldersgrupp där jag undersöker vad åldern har för påverkan på 

individen med dennes identifikation. Etnicitet används för att undersöka hur individen ser på 

sig själv likväl som på andra. Utbildning skulle likväl kunna bytas ut till sysselsättning eller 

social skiktning för att se till vad det gör och hur det påverkar individens syn på dennes nutid 

och framtid. Platsen står för att undersöka hur, var, om och varför en individ placerar sig 

tillhöra respektive inte tillhöra.   

Jag använder kulturanalyser som komplement till det intersektionella perspektivet med 

en förhoppning att kunna se det välbekanta och synliga i den miljö som finns i informanternas 

och även min egen omgivning. Jag lutar mig mot Billy Ehn och Orvar Löfgren som bidragit 

till att jag kunnat fördjupa mig i de unga vuxnas uppfattningar om sin omgivning och de olika 

kulturer som omger dem. Ehn och Löfgren menar att kulturanalyser kan verka som ett kritiskt 

verktyg för att ifrågasätta etablerade synsätt, problematisera det självklara och noggrant 

analysera fördomar och stereotyper. Vidare pekar de på att så fort något framställs som 

normalt, naturligt och eller självklart påbörjas den kulturanalytiska misstänksamheten (Ehn & 

Löfgren 2001:169). Jag menar att det finns en anledning att se bakom det naturliga, normala 

och självklara för att undersöka olika identifikationsprocesser/aspekter. Ehn och Löfgren 

lyfter fram att kulturstudier både kan förknippas med positiva attribut så som gemenskap och 

meningsfullhet men att begreppet även innehåller en destruktiv kraft som utestänger, skapar 

intolerans och döljer motsättningar (Ehn & Löfgren 2001:169f). Med hjälp av kulturanalyser 

kommer jag att söka kunskap om hur informanternas identifikationsuppfattningar påverkas av 

och i samverkan med deras omgivande miljö.  

Etnicitet 

Etnicitet är liksom identitet ett svårdefinierbart begrepp att analysera och definiera. Jag 

ansluter mig till Maria Bäckman som visar på att den etniska tillhörigheten handlar om socialt 

definierade gränser mellan grupper av individer. Hon menar att en bärande tanke är att den 

tillskrivelse som omgivningen ger och den självupplevda tillskrivelsen av etniciteten skapar 

en föreställd skillnad mellan människor. En skillnad som hon menar lika gärna skulle kunna 

dela en kapacitet för likhet. Samtidigt som de etniska kategoriseringarna och benämningarna 

appliceras utifrån används ofta ord och uttryck av människor själva för att uttrycka en 

upplevelse av samhörighet och identitet. Bäckman menar att detta synsätt på etnicitet gör det 

möjligt för forskaren att analysera de dolda innebörder som det etniska kategoriserandet har 
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för människors vardagsverklighet (Bäckman 2009:23f). Jag har intresserat mig för att se vad 

det är för kategoriserande identiteter som skapas, berättas och gestaltas i de unga vuxnas 

berättelser samt undersöka de betydelser som berättas i det lokala sammanhanget som kan 

kopplas till olika tillskrivningar av identitet. 

Katarina Mattson för en analys om svenskhet och ”det vita västerländska”, där hon 

hämtat inspiration och teoretiska influenser från fältet kritiska vithetsstudier. Hennes analys 

kommer att verka som ett redskap när jag undersöker etnicitet. Kortfattat beskriver Mattson 

att kritiska vithetsstudier lyfter upp frågor som berör hur rasism och diskriminering formas 

vid en normerande vithet vilket menas att idén om att vita människor utgör en specifik grupp 

med särskilda och ofta eftersträvansvärda egenskaper.  Där rasifieringsprocesser formar och 

påverkar ”vita” människors livsvillkor och perspektiv på sin omgivning. Hon visar på att 

vithet som en strukturellt priviligierad position måste ses i relation till andra system av 

privilegium som t.ex. de jag använder vid denna studie: ålder, utbildning, etnicitet och plats 

(Mattson 2005:140f). Jag finner att analysen om etnicitet är intressant eftersom det är en del 

av det mänskliga meningsskapandet genom exempelvis skapandet av ”vi” och ”dom”. Ehn 

och Löfgren pekar på att det är intressant att undersöka vad människor gör med sin etniska 

tillhörighet och vad den tillhörigheten gör med dem (Ehn & Löfgren 2001:91).  

Åsa Andersson lyfter fram en diskussion om etnicitetsbegreppet och visar på att det 

varit/är omtvistat. Hon visar bl.a. att begreppet kan riskera att upprätthålla en hierarkisk 

position mellan människor. Det kan härledas från att etnicitetsbegreppet är allt för präglat av 

den koloniala diskurs där den uppkommit. Det var till en början invånarna i de koloniserade 

länderna som kom att identifieras och kategoriseras utifrån idén om etniska grupper 

(Andersson 2003:187). Jag vill med detta visa på att det finnas anledning till att jag förhåller 

mig reflexiv och försiktig med mitt användande av begrepp som etnicitet, för att inte bidra till 

att vidmakthålla positioneringen av ”Vi” och ”Dem”. 

Platser 

En annan viktig komponent i min studie är att undersöka platsens betydelse för identifikation 

hos informanterna. Att känna sig hemma på en plats kan enligt de los Reyes beteckna en 

särskild upplevelse av det specifika sociala rummet, där individen upplever en tillhörighet (de 

los Reyes & Martinsson 2007:112). Individers grupptillhörighet ger enligt Iris Marion Young 

individer en känsla av gemenskap, identifikation och samhörighet (Young 2000:57). 

Undersökningen av platsens betydelse för identifikation kan även uppmärksammas som en 

markör och uttryck för social samhällsskiktning (Andersson 2003:18). Eftersom att jag söker 
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kunskap om de unga vuxnas självidentifiering och upplevda tillhörighet anser jag att studier 

av platsens betydelse är relevant.  

För att fördjupa min analys av platsens betydelse för mina informanter lutar jag mig mot 

Tim Cresswells teori om begreppet ”Place”. Cresswell menar att platsen är socialt 

konstruerad som ett sätt för människan att förstå och skapa mening. När vi ser på världen ser 

vi olika saker och platsen kan ha olika betydelser beroende på betraktarens ögon (Cresswell 

2004:11f). Cresswell visar på att platsens betydelse inte är någonting naturligt och självklart 

utan den är skapad av människor konstruerat en definition av vad som både är och inte är 

lämpliga beteenden och handlingar. Han visar även på att det finns individer som har hittat 

sätt att stå emot förväntningarna för hur de ska uppföra sig och anpassa sig till det förväntade 

normativet genom att etablera en mening genom subversiva handlingar (Cresswell 2004:27). 

Han lyfter även fram begreppen in place och out of place som syftar till att den som känner 

sig hemmavarande på en plats befinner sig in place, medan den individ som ett exempel står 

utanför normen kan ses som out of place (Cresswell 2004:13). Min uppfattning är att den 

specifika platsen kan upplevas olika för olika individer och grupper. En plats där någon 

känner sig hemma och tillhörande, kan för en annan individ vara en främmande plats där 

denne upplever ett främmandeskap och utanförskap.  

Metod och material 

Den metodologiska ansatsen i denna studie är kvalitativ eftersom empirin i huvudsak består 

av intervjuer och tidigare studier i ämnet som varit relevanta att analysera och stötta mig mot.  

Intervjuer 

Jag genomförde individuella intervjuer med unga vuxna boende i Stockholmsområdet. 

Intervjuerna pågick mellan 28 och 75 minuter.  Jag tog kontakt med informanterna via 

bekanta som gav mig förslag på individer som de ansåg skulle passa vid denna studie. Jag 

valde att avgränsa studien till att informanternas minimum ålder skulle vara 18 år, eftersom 

studien är tidsbegränsad och på grund av att det kan vara svårt att få minderåriga föräldrars 

godkännande för intervju på kort varsel. Informanterna kom att bestå av både män och 

kvinnor i åldrarna 18 till 24 år. Totalt genomfördes intervjuer med åtta personer. Till en 

början höll jag en löst strukturerad form under intervjuerna för att låta informanterna få tala så 

öppet som möjligt varifrån jag hade hopp om att se en intressant röd tråd länkad till mitt syfte 

med hopp om att därpå ställa uppföljande frågor. Utfallet resulterade emellertid inte med vad 

jag hade hoppats någonting som till viss del beror på att studiens ämne är svår att ringa in i 
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sig. Efter att ha genomfört några intervjuer insåg jag att jag behövde utgå från mer specifika 

teman för att inte få allt för ”spretiga” intervjuer. Även om jag utgick från några specifika 

teman så undvek jag att forma studien till att ställa direkta frågor som kunde resultera i att jag 

lade orden i informanternas ”mun”. Jag strävade efter att låta informanterna tala så fritt som 

möjligt, jag var hela tiden öppen för allt som sades med en förhoppning om att det kunde dyka 

upp nya intressanta teman som berörde studiens syfte. Några exempel på hållpunkter som jag 

utgick från under intervjuerna lyder: om de såg på sig själva som unga vuxna och i så fall hur 

det påverkade dem, hur de såg på din framtid, vart de kunde tänka- respektive inte tänka sig 

att bo i deras framtid.  

Vid intervjuerna var jag uppmärksam på att observera informanternas klädsel, gester, 

uttryck, den befintliga miljön och andra aspekter som kan vara av betydelse för min analys. 

Jag spelade in alla intervjuer med diktafon och var noggrann med att i direkt efter varje 

avslutad intervju slå mig ned för att anteckna och summera allt jag observerat samt nya tankar 

som jag hade fått. Jag transkriberade stora delar av de gjorda intervjuerna. Jag lyssnade 

igenom inspelningarna flera gånger och valde att skriva ut de sekvenser som kunde komma att 

vara betydelsefulla för denna studie i sin helhet. Vid lyssnandet och transkriberingen pendlade 

jag mellan att tolka innebörden i informanternas ord och att försöka se generella mönster i det 

berättade (Ehn & Löfgren 2003:136).  

I början av varje intervju berättade jag om intervjuns syfte och frågade därefter om 

deras samtycke till att medverka som informant vid studien. Jag tydliggjorde att allt som sades 

eller gjorde var konfidentiellt och att alla personer därför skulle anonymiseras och namnen 

föras under pseudonym, att allt material kopplat till dem skulle förvaras hos mig och att 

obehöriga inte skulle kunna få tillgång till dem.  

Reflexivitet 

Billy Ehn och Barbro Klein lyfter fram att reflexivitet handlar om att sammanföra forskaren 

och privatpersonen, vilket menas den tänkande och den kännande. Reflexiviteten handlar i 

hög grad om forskarens självmedvetenhet i mötet med ”den Andre” som i mitt fall är de unga 

vuxna. Ehn och Klein pekar på att studier av andra delvis handlar om att även studera sig 

själv, eftersom beskrivningen av verkligheten är en produkt av forskarens redan innehavda 

bilder och föreställningar av det som skall studeras. De menar att vara reflexiv är att vara 

”medveten om sin egen medvetenhet” (Ehn & Klein 1994:10f). Jag har strävat efter att vara 

medveten om min medvetenhet och begrundat mitt tänkande och frågat mig varför mina 

tolkningar ser ut som de gör.  
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Jag har flera gånger reflekterat över mina val av analyser och använt mig av reflexiva 

frågor som jag hämtat från Ehn och Löfgren (2001:168). Jag formulerade om frågorna för att 

passa studiens syfte: Är de analyser som jag för i studien meningsfulla, är de rimliga och hur 

väl underbyggda är de? Stämmer diskussion och analys överens med det presenterade 

materialet? Är analyserna teoretiskt genomarbetade och tar de hänsyn till tidigare forskning 

eller är för mycket tyngd vid analys baserad på mina egna tankar och åsikter?  

Vid analysen och mitt användande av identifikationsbegrepp så som etnicitet, 

invandrare, svensk kommer jag utgå från informanternas egen beskrivning av nationalitet och 

grupptillhörighet, en så kallad emisk definition (Bäckman 2009:20). Därför kommer 

utgångpunkter för att analysera ord som används utgå ifrån de betydelser som informanterna 

tilldelar dem.  

Identitet är som tidigare beskrivet rörligt och därmed aldrig fixerat. Det har medfört att 

det varit svårt att uttolka vad som i de unga vuxnas berättelser symboliserar, deras egen 

respektive omgivningen identitet. Det kan orsakas av att människan identifierar sig själv 

genom den andra. I en del undersökningar har jag valt att frångå att endast se till de studerade 

individernas syn på deras egen identitet. Vid ett tillfälle valde jag att ta upp hur en informant 

talar om hur hon ser på människors sätt att skapa identitet, där hon lyfter fram bloggar och 

graffitimålning, en intressant synvinkel för hur identitet skapas. Vid några tillfällen har jag 

valt att ta upp egna erfarenheter, eftersom jag anser att de var relevanta för den analys som 

fördes. Jag söker och undersöker kategorierna ålder, etnicitet, utbildning och plats, det har 

styrt mina tolkningar, mina urval av exempel och det sätt som texten är konstruerad. Jag utgår 

från informanternas egna berättelser om deras pågående liv.   

Disposition 

I det här inledande kapitlet har jag bland annat beskrivit studiens bakgrund och syfte, den 

metod som jag kommer utgå från vid analysen och mitt förhållningssätt till reflexivitet. I 

kapitel två undersöker jag de unga vuxnas syn på identitet och de olika vägar som 

identifikation främst skapas genom. I kapitel tre intresserar jag mig av att undersöka vad 

informanternas personliga ursprung med etnicitet har för betydelse för deras identitet. I kapitel 

fyra undersöker jag platsens relevans för informanternas liv. I kapitel fem för jag en 

avslutande diskussion och försöker tvinna ihop det som diskuterats i de tidigare kapitlen. 
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IDENTIFIKATION 
I det här kapitlet kommer jag diskutera hur mina informanter såg på identifikation både 

gällande dem själva och rörande andra i deras omgivning. I inledningen visade jag att identitet 

är ett relativt begrepp som definieras i en jämförelse med något annat. Identiteten kan sägas 

variera beroende på vem som betraktar eller betraktas i nära anslutning till tid och rum.  Jag 

inleder avsnittet med en kort presentation av de unga vuxna som intervjuats för denna studie. 

Därefter följer en analys av olika identitetsskapande aspekter ur skilda synvinklar och 

sammanhang. 

Presentation av åtta informanter 

Nedan följer en kort presentation av varje informant med deras namn under pseudonym, ålder, 

boendeplats, sysselsättning och etnisk/nationell bakgrund.  

Stina är 22 år. Hon studerar sin femte termin på Stockholms universitet och bor i Jakobsberg. 

Stina är född och uppvuxen i Sverige likaså hennes far medan modern är inflyttad från Chile.  

Martina är 20 år. Hon arbetar deltid i en klädbutik belägen i Kista galleria och bor i 

Stockholm tillsammans med sin pojkvän. Martina är född och uppvuxen i Sverige likaså 

hennes mor medan fadern är född i Norge. 

Oliver är 22 år. Han studerar Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och bor hos sin mor i 

Solna. Oliver är född och uppvuxen i Sverige liksom hans far medan modern är från Brasilien. 

Josefin är 22 år. Hon arbetar på hemtjänsten i en förort söder om Stockholms innerstad. 

Josefin bor på Lidingö tillsammans med sin pojkvän. Josefin liksom hennes mor och är födda 

och uppvuxna i Sverige. Hennes far är halvtysk och halvamerikan.  

Ali är 24 år. Han arbetar som it-tekniker på ett stort företag och som dj. Han bor i 

Sundbyberg. Ali är född och uppväxt i Sverige medan hans föräldrar har sitt ursprung i Iran 

och de flyttade till Sverige bara en kort tid innan Ali föddes. 

Sara är 18 år. Hon studerar det sista året på gymnasiet. Hon bor tillsammans med sina 

föräldrar i Solna. Hon flyttade tillsammans med sina föräldrar från Iran till Sverige när hon 

var 6 år gammal.  

Sandra är 19 år. Hon har nyligen gått ut gymnasiet och börjat arbeta i en butik. Under 

intervjun bodde hon ännu kvar hos sin mor i Jakobsberg, men bara någon vecka efter 

intervjun skulle hon på en tre månaders lång resa till Thailand med sin pojkvän. När hon kom 
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hem visste hon inte var hon skulle bo eftersom att modern skulle flytta till en mindre lägenhet. 

Sandra och båda hennes föräldrar är födda och uppväxta i Sverige. 

Kasper är 19 år. Han studerar på försvarshögskolan och bor hemma hos sina föräldrar på 

Lidingö. Hans mor och far är födda och uppväxta i Sverige. 

Vägar till identitetsskapande – Konstruktionen av identitet 

Martina berättade att hon på sin fritid umgås en hel del med sin jämngamla pojkvän och hans 

vänner. Det är personer som klottrar och målar graffitti. Hon förklarade att det där med 

graffitti förmodligen handlar om att skapa identitet, en egen person, en person som vill vara 

någonting. Hon berättade även att det handlar om att upprätthålla en roll som skrivs lite 

överallt och att utförandet i sig skapar en kick. Martinas beskrivning av pojkvännens 

graffittiumgänge ser jag som ett intressant exempel på hur människor kan tillskriva sig själva 

en identitet. Han tillsammans med graffittiumgänget skapar en identitet genom ett namn som 

de skriver ut. Dock sker handlingen anonymt eftersom det är olagligt att måla graffitti och 

klottra. Ändå kan det ses vara en identifikationsskapande handling att tagga/klottra/måla ut 

sitt och gruppens namn. De tillskriver sig själva ett namn och en identitet medan deras 

omgivning kan se på dem med helt andra ögon. Enligt egen erfarenhet kan Martinas pojkvän 

med vänner ses som oansvariga klottrare som kostar skattebetalarna pengar. Andersson menar 

att människor tillskriver sig själva identifikation samtidigt som de tillskrivs identiteter av 

andra i dess omgivning. Gruppering, kategorisering och identifiering kan ses vara ett verktyg 

för människor att orientera sig i tillvaron (Andersson 2003:17). Att måla graffitti är ett sätt att 

skapa en egen identitet, ett eget namn som skiljer sig från andras. Martina berättar att 

pojkvännen med sina graffittivänner är en crew (en sammansluten grupp) som har ett 

gemensamt namn som också kan skrivas ut skapar en gruppbeteckning.   

En annan identitetsskapande aspekt är kläder och utseende som för många människor är 

en viktig komponent för både den egna identiteten och för tillskrivelsen av andra individers 

gruppering, kategorisering och identifiering. Martina förklarar att hon köper mycket kläder 

och tror det handlar om identifikation.  

 

Martina: Den här månaden har jag spenderat massa pengar på kläder. Jag tror man hela 

tiden försöker vara någonting genom materiella saker. Man köper grejer, för vi är 

väldigt materialistiska. Varför köper vi så mycket? Måste vara ett sökande efter 

bekräftelse och identitet!  

Jag: För vem tror du att du gör det? 
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Martina: För mig själv, men antagligen är det för att andra ska uppfatta mig på ett visst 

sätt. Det är väll för mig själv men för att det ska spegla min identitet. Men det är 

jättekonstigt egentligen. 

 

Martinas reflektion över att hon klär sig för sin egen skull men att det antagligen beror på att 

andra ska uppfatta henne på ett visst sätt kan ses som Maja Jacobson uttrycker ett icke-verbalt 

kommunikationsmedel. Jacobson menar att kläders former och färger kan tala sitt eget språk, 

de kan ha sina speciella moraliska och symboliska innebörder. Hon pekar på att människans 

klädsel och dessutom hela dennes yttre består av budskapsbärande enheter som frisyr, make 

up, plaggdelar som kan ha olika färg, form och stil. Jacobson beskriver att när vi möter andra 

människor som vi inte känner sen tidigare men som vi av en eller annan anledning vill önskar 

göra oss en uppfattning om, då använder vi vederbörande individs kläder och yttre framtoning 

som signaler för att kunna kategorisera personen. Det sker även omvänt, genom våra kläder 

och yttre framtoning presenterar människan sig för sin omvärld. Jacobson förklarar att kläder 

ger bäraren möjlighet att signalera utmärkande drag som kännetecknar individen eller den 

inträdda rollen (Jacobson 2001:96f). Martina lyfte fram att ”vi är väldigt materialistiska” och 

förklarade att det måste bero på ett sökande efter bekräftelse och identitet. Det är något som 

väl kan länkas till Jacobsons beskrivning ovan. Det kan även vara ett sätt för människor att 

skapa ordning i sin tillvaro. Jag reflekterar över om kläder och andra materialistiska ting som 

bostad, heminredning, bil mm är ett sätt att skapa den identitet som personen upplever sig ha, 

vill ha eller visa sig ha. Klädval och andra materialistiska ting kan även visa individens 

klasstillhörighet.  

I Martinas berättelse lyfter hon fram funderingar gällande bloggar och förklarar att hon 

många gånger funderat över vad bloggförfattaren lyfter fram i sina utlägg/inlägg. 

 

Jag har tänkt mycket på sånt här med folk som har bloggar, är inte det och också nått 

sätt att skapa en människa man kanske inte riktigt är. Att man kanske försöker skapa en 

identitet som inte riktigt överensstämmer med den man är? En blogg, där man kan 

framställa sig själv exakt som man vill, där man kan lyfta fram en massa saker. Skriver 

man ett inlägg på en dag, då skriver man inte så mycket om vad man gjort under dagen 

eller om hur man ä som person. Jag har tänkt mycket på bloggar och Internet, 

överhuvudtaget är det intressant. Intressant om man tänker på identitet, där kan man 

verkligen välja hur man vill ses och uppfattas (Martina).  
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Bloggar kan vara en tydlig markör för vad människor är och vad de vill vara. I en blogg kan, 

likt vad Martina uttryckte, individen välja att skriva ut de erfarenheter, berättelser och 

händelser som framhäver det som individen vill vara. Stier pekar på att utifrån det bemötande 

och den respons individen får av andra skapar vi en bild av oss själva. Han lyfter fram att 

”andra” i detta sammanhang både kan vara en enskild individ likväl som ett kollektiv (Stier 

2003:51). Genom exempelvis kläder och bloggande kan individer vara med och påverka vad 

de får för bemötande av sin omgivning, och på så vis vara med och forma sin självbild. 

Sara berättade att hon alltid är den som säger vad hon tycker. Som i klassrummet menar 

hos sig vara den som säger rakt ut till läraren, inför alla i klassen, om någonting inte är som 

det borde. Hon berättade om att hennes klasskompisar kan irritera sig på att de som exempel 

har för många skoluppgifter att lösa på för kort tid men att de inte säger detta läraren. Då är 

Sara den som tar upp frågan även om hon inte haft något problem med vad frågan gällde. Hon 

menar sig kunna få ta skit ibland men att hon alltid varit sån som säger precis vad hon tycker 

och gärna talar åt andra. Egenskapen om att säga vad hon tycker och tänker återkom 

genomgående genom intervjun. En meningsskapande egenskap som Sara lade stor vikt vid är 

således att hon står upp för sig själv och talar för sig själv och andra. Hennes uttryck kan 

verka som en central aspekt i hennes egen identitet, hennes självuppfattning. Stier pekar på att 

självuppfattningen är den bild som individen har av sig själv. Han redogör för att 

självuppfattningen inrymmer all den kunskap och information som vi tror oss ha om oss 

själva (Stier 2003:50).    

Språket kan verka som en verbal kommunikation till skillnad från kläder som kan ses 

som en icke-verbal kommunikation. Kasper berättade att han umgås med en grupp vänner, 

som han beskrev som ett gäng, och nämnde i ett sammanhang att de använde en sorts slang. 

Jag frågade om han kunde förtydliga vad han menade med slang. Han svarade att ”Vi har ju 

vår egen slang, det får väl alla sammanslutna grupper?”. Vidare förklarade han att de ofta 

interagerar med varandra på nätet och där använder de enligt honom ”mycket överdriven 

slang”. Han förklarade att texterna som exempel kan skrivas övertydligt som att använda 

tjugo stycken ettor istället för en eller onödigt många utropstecken. Han menade att det är kul 

att se att folk inte förstår att de skrivna är överdrivet, eftersom de både skriver fult och det 

låter fult. Han sa även att det är kul att skriva en mening som kommer provocera folk, där 

personer kommer gnälla på vad som skrivits. Kasper och hans gäng som skriver provocerande 

meningar på nätet har skapat sitt eget interna kommunikationsmedel. Deras grupp kan 
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provocera andra som inte förstår. Rickard Jonsson förklarar att individer genom ord, uttryck, 

gester, kläder, samtal och olika sätt att tala på eller olika slags berättelser också kan göra 

någonting som påverkar deras identitet. Jonsson pekar även på att individer genom sitt språk 

kan skapa ett ”vi”, ”dem” och ”jag”. Språket kan användas som ett verktyg för att skapa 

gemenskap och förståelse för vem ”Vi” eller ”Andra” är (Jonsson 2007:24). Kaspers gäng är 

ett ”Vi” och de som irriterar sig på deras språk är ”de ”Andra”. Kasper tillhör en 

sammansluten grupp, deras sätt att interagera genom internet-slang möjliggör känslor av 

samhörighet och gemenskap. Deras internet-slang hjälper deras grupp att upprätta och 

upprätthålla en gräns mot deras omgivning som står utanför och inte förstår vad de skriver. 

 Oliver berättade att han anpassar sitt språk beroende på socialt sammanhang. Han 

förklarade att han pratar ”blattesvenska” med sina vänner och talade en ”ren” svenska vid mer 

vuxna sammanhang då han behövde vara representativ, som när han pratade med sina 

föräldrar, lärare eller på sin arbetsplats. Jag bad honom utveckla vad som kännetecknar 

”blattesvenska”. Han förklarade att det är ett lättsamt och avslappnat sätt att tala, där ord är 

tagna från lite olika språk, i första hand från turkiska, persiska och arabiska. Han förklarade 

att det kom till för att man pratar ett språk hemma och svenska i skolan och sen trodde han att 

man gör det för att vara lite speciell, bara för att inte vara som alla andra. Jag undrade hur han 

pratar med sina nuvarande klasskompisar och han svarade enligt följande:  

 

Det första året umgicks jag med en kille från Spånga och en från Husby. Jag pratade ju 

som killen från Husby, vi kom jättebra överens, förstod varandras slang. Alla skojade 

om att jag bodde i Tensta för att jag pratade så […]Bara en sån sak att språket gör att 

man bor någonstans, det förstår jag, där man pratar så är det mycket invandrare men på 

dem var det som att de ville ha sagt att, de kanske inte ville säga att jag inte var lika bra 

som dem men att de bodde på bättre ställen än jag. Nu har det försvunnit […]Vi har 

varit med varandra så länge och de har anpassat sitt språk till slang, vi möts på mitten 

[…] Jag pratar mer som dem och de mer som jag. Det är ganska käckt för då ligger alla 

på samma nivå. Alla skämt går hem och alla fattar vad man menar, det är ganska najs 

(Oliver). 
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Oliver menade sig anpassa sitt språk beroende på om han befann sig i en vuxenhet eller vad 

jag uppfattade det som mer vänskapliga sammanhang. Beroende på situation använde Oliver 

sitt språk för att placera sig i känslan av ”vi”. När han anslöt sig till sina vänner då han 

använde ett mer renodlat ”blattespråk”, när han umgicks med klassvänner talade han ett språk 

som formats i samspel med klassvännerna och med vuxna och arbetsrelaterade sammanhang 

talade han en ”ren” svenska. Ur ett intersektionellt perspektiv kan han ses anpassa sig efter det 

sociala sammanhang som han vistas vid. Beroende på den tolkning han gör av det sociala 

sammanhanget antar han en viss ”språkroll”, där maktordningar kan tänkas styra hur han 

formar sitt språk. Han visar även på att han till en början placerades i ett visst fack av sina 

klassvänner. Klassvänner befann sig i en position där de kategoriserade honom till att höra till 

en stigmatiserad förort. Vid interaktionen mellan Oliver, de andra som talade ”Blattespråk” 

och de ”svenska” klassvännerna formades språket i klassen om. 

Ali berättade att han på sin fritid håller på med musik. Att han är dj och spelar på 

nattklubbar till 40 årsfester. Han förklarade att han föredrar att spela house, spela sina egna 

listor och inte radiomusik som ofta efterfrågas. Han går själv knappt ut på nattklubbar bara 

när han själv spelar. Han menade att det inte är kul att spela varje kväll eftersom det då blir 

som ett jobb, men att han gör det ändå för att lyfta sitt namn. Nu hade han fått en crowd 

(grupp människor, publik) på cirka 100 personer som älskar hans musik. Han poängterade att 

man måste etablera sitt namn för att få spela på schyssta klubbar. Han vill etablera sitt namn i 

nattklubbsvärlden. Hans namn är en symbol som signalerar hans identitet och positionerar 

honom i sociala sammanhang (Stier 2003:18). I det här fallet kan Alis namn och identitet 

utifrån hans crowd, ses vara en dj som spelar den musik som de älskar.  

Ung eller vuxen – Ett vägval? 

De unga vuxna som medverkar i min studie lever under skilda förhållanden, några bor hos 

sina föräldrar, några har flyttat hemifrån och två är på väg att lämna föräldrahemmet. En 

studerar ännu på gymnasiet, tre står och pendlar i ett stadium när de inte riktigt vet vad de vill 

göra, en har fast arbete efter genomförda universitetsstudier och två studerar vid universitet. 

De är alla i en fas i livet där det antingen pågår en stor förändring, genomgått en stor 

förändring eller väntar en livssituerad förändring. Enligt Marianne Liliequist behöver inte 

alltid olika livsstadier vara länkade till den faktiska åldern. Hon hävdar att olika stadier i 

livscykeln innebär skilda socialisationsformer.  Hon menar att ritualen hjälper individen att 

växa in i sin nya livssituation, riten tydliggör samtidigt statusbytet för omgivningen 

(Liliequist 2001:15,18). En livsförändring som Liliequist uttryckte som ett statusbyte påverkar 
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med all sannolikhet den enskilde individens identifikation. I det följande kommer jag 

undersöka några av informanternas pågående livssituation och se till hur den påverkar deras 

identifikation.   

Sandra har nyligen avslutat sina gymnasiestudier där studentfirandet, enligt Liliequist, 

kan ses som en övergångsritual (Liliequist 2001:15).  För Sandra spelade åldern en stor roll 

för den hon är just i detta stadie av sitt liv eftersom hon är på väg att övergå från att vara tjej 

till att bli kvinna. Hon identifierade sig som en ung vuxen eftersom hon hade börjat få ta 

väldigt mycket ansvar över sitt liv och över sina handlingar. Hon förklarade sig arbeta för att 

få ihop pengar till saker som hon själv ville göra och att hon inte länge får saker serverat på 

silverfat. Hon berättade vidare att 18 år är en viktig ålder då man går ut skolan och ska bli 

vuxen. Hon uttrycker vidare att hon samtidigt är väldigt ung och därför får hon även bete sig 

ungt. Hon sa därefter att om hon varit äldre skulle det inte spelat någon roll om hon varit 25, 

30 eller 40 år för då vet man vart man befinner sig i livet och vad man vill men som 18år har 

man inte lärt sig alla dessa saker. Följande är ett utdrag från hennes berättelse om sin 

nuvarande livssituation. 

 

Man måste hela tiden tänka efter innan man utför vissa handlingar för att bli uppfattad 

som den person man vill vara. Jag lever för min ålder just nu på det sättet att jag provar 

på olika saker både på vuxen fronten men även på ungdomsfronten. Som exempel 

jobbar heltid och betalar hyra hemma och umgås mycket med familj och vänner och det 

ser jag som vuxet. För att sedan kunna åka utomlands i tre månader och göra vad jag vill 

och det är det som känns ungdomligt (Sandra). 

 

Sandra kan ses vara i en form av övergångssituation i sitt liv. Hon kan ses vara pendlande 

mellan att stå i den vuxna världen och när som helst kunna komma tillbaka till ungdomens 

värld. Vidare förklarade Sandra att hon såg positivt på sin framtid. Hon menar sig ha gått ut 

gymnasiet med bra betyg och därför inte har så svårt att komma in på någon högskola men 

poängterade att det inte var något som hon ville göra i nuläget. Hon förklarade sig ha ett jobb 

som hon får behålla så länge som hon vill och att hon har många möjligheter till att bli 

någonting som hon verkligen vill. Innan hon slutligen bestämmer sig förklarade hon att hon 

vill göra sånt som man inte riktigt kan göra när man har en familj och fast arbete. Hon vill 

resa och njuta av världen. Hon förklarade att hon dessutom har en jättefin pojkvän som har 

samma förutsättningar som hon själv. Hennes berättelse visar på att hon vill stanna kvar i vad 
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hon kallar för ungdomligt. Hon vill vänta med att börja studera för att göra sånt som inte går 

att göra när man har fast arbete och barn istället vill hon resa och njuta av världen någonting 

som hon såg som ungdomligt. Till sommaren avslutar Sara sina gymnasiestudier och hon vill 

ut och se världen samtidigt som hon har en vision om universitetsstudier. Hon kan ses stå vid 

samma vägskäl som Sandra, men att Sandra redan tagit beslutet att vänta med sina studier för 

att resa och njuta av världen.  Vilka bakomliggande faktorer har fått Sandra att göra sitt val? 

Har det varit ett självklart val?  

Josefin upplevde sig vara i en vuxen fas. Hon har bott ensam i en lägenhet fram tills hon 

flyttade ihop med sin nuvarande sambo. Har arbetat sedan hon gått ut gymnasiet. En 

anledning till upplevelsen av att vara vuxen berodde till stor del på att hon har sig själv att 

ansvara för och sig själv att försörja. Till skillnad från t.ex. Sandra har Josefin ett fast arbete, 

körkort och egen bostad någonting som visar på en skillnadsmarkör dem emellan.  

Ali och Sara skiljer sig från de övriga då de sedan tidig ungdom ansett sig ta ett stort 

ansvar samtidigt som de ser sig som lättsamma och ungdomliga. Ali förklarade att han ansåg 

såg sig som mer vuxna än många andra i sin omgivning och att han är ansvarsfull.  

 

Jag ser mig ofta som mer vuxen än andra. Jag har varit ansvarsfull och väldigt 

ehhmm… Jag tycker att det är mycket viktigt gällande etik och moral som ungdomar 

ofta kan glömma bort. Vilket är förståeligt men jag har aldrig tummat på sådana saker. 

Jag beter mig bra bland vuxna […] Jag har nästan, tror jag, aldrig varit stöddig mot 

personer som jag inte känner. Jag har aldrig dränkt ner mig i grupptryck. Om mina 

vänner säger att vi ska supa varje helg så är jag inte intresserad (Ali).  

 

Jag frågade hur det kommer sig att han lägger stor vikt vid etik och moral. Han förklarade att 

det definitivt beror på bakgrund, föräldrar, uppväxt och vilka värderingar man får hemifrån 

och avslutade meningen med ”tror jag”. Ali bor ensam i sin lägenhet, arbetar heltid, arbetar 

extra som dj, är sällan ute och festar, säger sig kunna vara en ensamvarg som gärna sitter 

hemma hela helger och lyssnar och tar fram ny musik inför dj-arbetet. Intressant att Ali som 

upplevde sig vara en mycket social person som känner många människor samtidigt ser sig 

som en ensamvarg. Ali likt Oliver och Stina valde att påbörja universitetsstudier i direkt 

anslutning till avslutade gymnasiestudier. Ali utbildade sig till it-tekniker. Jag frågade Ali 

varför han valde att påbörja studier i direkt anslutning till att gått ut gymnasiet. 
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Nä, jag vet inte, det var lite såhär att det var något som man skulle göra. Det kom 

hemifrån och jag har ganska mycket prestige och… (Han har svårt att hitta ord) får 

prestationsångest. Jag brukar vilja göra mycket grejer vilket kan vara negativt ibland, 

eftersom det inte alltid blir så bra. Jag borde göra saker mer strategiskt. Så jag gjorde så, 

hoppade på plugget direkt! Det var en tung period att studera, jag hade mycket annat 

privat som störde […] Att plugga direkt var både bra och dåligt. Det som kändes minst 

rätt var utbildningen. Tror att jag valde fel för min personlighet. Jag borde ha pluggat 

nått där det är mer kommunikation och mer jobb med människor, där man får en social 

roll på jobbet efter studierna. Det går ändå att komma in, bananskal genom hela livet. 

Jag grämer mig inte över det. Men det hade varit roligare med en sån bakgrund när det 

gäller skolan (Ali).  

 

Valet att påbörja studier i direkt anslutning till gymnasiet förklarade Ali både var bra och 

dåligt. Det som var minst bra var utbildningen som han trodde var fel för hans personlighet. 

Att han inte varit strategisk ledde till fel val av linje. Nu har han en tillsvidareanställning som 

renodlad it-tekniker som inte innefattar en social roll på jobbet. Några dagar efter vårt möte 

skulle han på en anställningsintervju. Orsaken till att han sökte ett nytt jobb berodde just på att 

han ville få en mer social roll inom samma område som han var utbildad. Nu skulle han söka 

det arbete som innehöll mer kommunikation som enligt citatet kan visa passar hans 

personlighet. Ali lyfte fram att valet att påbörja universitetsstudier delvis kom hemifrån, något 

som även Oliver lyfte fram som en stark bidragande faktor till val av Universitetsstudier.  

Martina valde att i direkt anslutning till att hon avslutat sina gymnasiestudier flytta till 

Stockholm från Piteå. Under det första året i Stockholm studerade hon enstaka kurser på 

Stockholms universitet. Därefter valde hon att börja arbeta i väntan på att så småningom 

komma på vad hon vill studera. Men att välja vad hon skulle studera upplevdes som 

någonting mycket svårt. Hon fann det mäktigt att behöva välja vad hon ska arbeta med i sin 

framtid.  Liliequist pekar på att flyttningar mellan olika bostäder kan ses som övergångsriter i 

det nutida samhället. Där flytten markerar en övergång till ett nytt stadium i livet (Liliequist 

2001:18). Martina flyttade från en mindre stad där hon bott hos sina föräldrar till att bo i 

Stockholms city ensam med sin pojkvän. Hennes flytt kan ses som en markant förändring för 

hennes livssituation, som ett kliv in i vuxenvärlden samtidigt som hon finner det mäktigt att ta 

ett beslut om sin framtid när det gället studier.  Liliequist talar om att boendeflytt kan markera 
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en övergångsrit, likväl som jag finner att nya livsval kan ses som en annan form av 

övergångsrit.  

Kasper bor kvar hemma hos sina föräldrar tillsammans med sina yngre bröder. Han är 

osäker på vad han vill göra då den pågående studieterminen är avslutad. Han påbörjade en 

termins studier som en form av tidsfördriv i direkt anslutning till avslutade gymnasiestudier. 

Han berättade att han alltid haft föreställningen om att hålla på med informationsteknik men 

det är vägen dit och målet som är det svåra. Han förklarar att det finns så många olika 

benämningar för, vad han menar egentligen, består av likvärdiga arbetsuppgifter. Han menar 

att det var lättare förr för då fanns det inte lika många yrken. Han förklarar att ”Idag är det sån 

jäkla valfrihet. Inget jobb är det andra likt. Man ska vara specialist för nått. Företagen hittar på 

nått löjligt namn bara för att det ska heta nått flashigt”. Han vet inte hur han ska plugga och 

om han överhuvudtaget vill det.   

Liliequist menar att gränsen mellan ungdom och vuxenliv är diffus. Enligt henne sker 

upptagandet i vuxenvärlden enligt en glidande skala (Liliequist 2001:17). Svaren varierade 

markant när jag undersökte om informanterna i sina berättelser såg sig som unga vuxna. Det 

kan tyda på, som Liliequist sa, att upptagandet i vuxenvärlden sker i en glidande skala som 

jag tolkar att det finns ingen bestämd definiering för när en individ blir vuxen. Jag ser till 

Liljekvist frågor om när man blir vuxen, är det: När man flyttar hemifrån? När man tagit 

körkort? När man gjort lumpen? När man börjat arbeta? När man tar studenten? När man blir 

sambo eller gifter sig? När man får sitt första barn? När man skaffar villa (Liliequist 

2001:17)?  Stier betonar att varje era i en människas liv har sina speciella konsekvenser för 

individens identitetsskapande och att var och en hanterar dessa på mycket olika vis (Stier 

2003:38). Jag vill peka på att de unga vuxna befinner eller har befunnit sig vid olika vägval 

där olika bakomliggande faktorer kan ses påverka deras val. Vid det simultana mötet mellan 

faktorer som uppfostran, umgänge och egna visioner osv. gör individen vissa val som, mer 

eller mindre, påverkar deras identitet och identitetsskapande.  

Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag utifrån olika perspektiv undersökt olika hur identitet skapas, 

formas och hur detta påverkar informanternas liv. Diskussionen har visat på hur de unga 

vuxna kategoriserar, grupperar och identifierar sig själva och andra i sin omgivning som ett 

sätt att skapa mening i tillvaron. Vi har fått se att identiteten både kan vara själdefinierad och 

utifrån-definierad och inrymmer både individuella- och kollektiva identiteter (Stier 2003:19). 

Jag har även undersökt om informanterna ser sig som unga vuxna, deras tankar om framtiden, 
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deras syn på studier och annan sysselsättning. De har alla gjort ett val, står inför ett val eller 

befinner sig mitt i en ny livsera.  

KULTUR OCH ETNICITET 
Vem är du? Vem är jag? Vem är jag i förhållande till dig? Bor du där? – Jaha… men jag bor 

ju där! Var kommer du ifrån? Hur menar du nu? På frågan – Var kommer du ifrån? Skulle 

svaret kunna vara -Norrland, -Solna, -USA, -landet, Europa eller kanske Iran. Svaret kan med 

ett antagande variera beroende på vem det är som frågar, var den som frågar har sitt ursprung 

i relation till den som tillfrågas, beroende på vilket land som individen befinner sig etc. Det är 

en öppen fråga som endast kan ge ett öppet svar. I det följande beskriver jag hur och om olika 

individers rötter, ursprung och etnicitet skapar och formar informanternas identitet. Jag 

kommer att diskutera hur informanterna talar om kultur, etnicitet med svenskhet och 

invandrarskap, för att se vad berättelserna har för betydelse för deras identifikationsskapande. 

Jag kommer även belysa hur det är att ha en förälder med ursprung i Sverige och en annan 

med ursprung i ett annat land. 

Var kommer du ifrån? 

Vem har rätten att hävda sin svenskhet? Jag var med om en situation under min tid i fältet i 

samband med att jag var nere i tvättstugan då en städare med utländskt ursprung kom in i 

rummet. Efter att han vistats en kort stund i rummet frågade han med bruten svenska vad jag 

hette, varför jag var där på dagtid och plötsligt frågade han var jag kom ifrån. Jag undrade vad 

han menade och han förtydligade sin fråga med att undra om mitt etniska påbrå. Jag svarade 

att jag är svensk. Han blev förvånad över mitt svar och verkade inte kunna förstå att jag var 

svensk, vidare undrade han om jag faktiskt var helsvensk och jag responderade med att jag är 

så svensk man bara kan bli. Han fann sig i mitt svar och uttryckte sig med en fascination om 

att jag är helsvensk. Han förklarade därefter att jag inte ser ut att vara svensk. Jag funderade 

på varför han frågat var jag kommer ifrån, varför han inte trodde att jag var svensk. Jag hade 

aldrig tidigare fått den frågan. Jag slogs av tanken att det kan bero på att jag bor i ett etniskt 

heterogent område med få svenskar och att det kan ha gjort det för honom självklart att jag 

inte var svensk. Ett område där svenskheten är en majoritet i minoritet. Det jag vill peka på är 

frågorna om vad som ger mig rätten att säga mig vara svensk? Vad är svenskhet? 
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För att ge en förståelse för hur svenskhet kan definieras visar jag en lista som Katarina 

Mattson (Mattson 2005:149) har stolpat upp för hur kategorin svensk omväxlande baseras på 

uppfattningar som: 

- att vara född i Sverige 

- att inneha svenskt medborgarskap 

- så kallade svenska blodsband (båda föräldrar födda i Sverige). 

- kultur och språk: att vara ”kulturellt svensk”, däribland med svenska som modersmål 

- utseende: att ”se svensk ut”. 

Mattsons lista är intressant eftersom mina informanter uppfattade svenskhet olika någonting 

som jag kunde urskilja i deras berättelser. För en del tillhör alla individer som bor i Sverige 

svenskheten, för andra var huvudpoängen att den som är svensk är den som anammat den 

svenska kulturen och de svenska lagarna oavsett hur länge denne varit bosatt i Sverige.  

René León Rosales förklarar att de markörer som symboliserar den etniska 

tillhörigheten varierar beroende på vilken ordningsprincip som aktiveras. ”Att vara svensk 

kan till exempel kopplas ihop med en viss fysionomi, med en ’ren svenska’ och/eller 

traditioner som midsommarafton och lucia (Rosales 2010:32).” Informanterna knyter an till 

León Rosales ordningsprincip där de lyfte fram olika markörer som beskrev och visade deras 

syn på etnisk- och nationell identitet. Josefin talade återkommande om att alla som anammar 

den svenska kulturen med korrekt svenskt tal, firandet av svenska traditioner, acceptans till att 

hissa den svenska flaggan och acceptans för att låta en svensk kvinna bära kort kjol om hon så 

vill är svenska medborgare. Hon nämnde inte den fysionomiska markören för att beskriva 

etnicitet, kultur eller nationalitet. Sandra menade att de som följer svenska lagar och talar 

svenska är svenska medborgare, sen menade hon att det inte spelar någon roll om individen 

kommer från exempelvis Spanien. Stina berättade att hon ser två olika svenskheter där hon 

drar en skillnad. Hon förklarade att man kan vara etniskt svensk och man kan vara svensk 

nationellt. Hon menade sig dra en gräns mellan två olika sorters svenskhet. Oliver tyckte att 

det är omständigt och onödigt att uttrycka t.ex. ”mörkhyad” för att beskriva en människas 

utseende och ansåg att man lika gärna kan säga svart, vit, brun för det är de färger som 

människan är. Några av informanterna såg till utseenden vid sitt tal om andra medan andra 

inte sa någonting överhuvudtaget om utseenden.       

Talet om kultur 

I inledningen av intervjun med Sara började hon sin presentation av sig själv med en trygghet 

och styrka i sin röst, ”Jag är svensk” följt av ett mumlande ”eller kanske inte”. Det var som att 
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hon kom på sig själv att hon klivit in på fel territorium. Billy Ehn visar att många ungdomar 

med utländsk bakgrund ser sig som svenska, eftersom att de växt upp i landet och formats av 

svensk kultur. Han betonar att etnicitet är ett skapande och dynamiskt begrepp som ur ett 

individperspektiv, likt ovan, måste användas med stor försiktighet (Ehn 2001:76). Ali nämnde 

aldrig någonting om varken sin egen eller andras etnicitet, han talade vid något tillfälle om att 

föräldrarna emigrerat från Iran, utan talade återkommande om olika världsliga kulturer. Han 

talade om att han kände ett stort behov och intresse av att ha ett stort kontaktnät för att lära sig 

av andra, byta erfarenheter och få mer förståelse för hur människor agerar och tänker. På min 

fråga om varför han upplevde ett stort behov av att ha en stor umgängeskrets svarade han 

enligt nedan (ett kort utdrag av hela berättelsen).  

 

Nä, men man, det är trevligt att känna många. Man vet aldrig vad som kan hända, det 

kan gynna en mycket i livet. Kanske lär sig nått som är jättebra. Jag tror det är viktigt att 

dela erfarenheter. Man lär sig mycket och jag tror att man blir mer öppensinnad som 

person än att bara läsa böcker som oftast är väldigt generella […]Man drar slutsatser 

annorlunda om man känner fler och delat med sig mer av alla olika kulturer, att känna 

olika personer som har olika liv. Man märker mer att människor är människor oavsett 

var du hamnar på planeten. Givetvis är du kulturellt formad men det finns schyssta och 

oschysta människor oavsett vart man kommar från men de flesta är schysta. Det lär man 

sig. Det är svårare att dra en generell slutsats om ett land och kanske tom 

personlighetsdrag (Ali).  

 

Jag såg liknande tendenser av en positiv inställning kring talet om värdet med en stor kulturell 

mångfald hos de andra informanterna, speciellt tydligt hos Oliver och Sara. Alla nämnde att 

de tycker det är tråkigt när det är för homogent i deras omgivning. Oliver tyckte att alla borde 

växa upp med en bred etnisk och kulturell mångfald för att få mer förståelse för andra. Deras 

tal om acceptans och välvilja att uppskatta olika sociala kulturer kan länkas till Charles 

Westins tal om att finna ett sätt att tilldela svenskhet till alla svenska medborgare oavsett 

kultur, tro, hudfärg eller språk. Westin menar att det enda sättet att vinna allmän acceptans för 

en ny syn på svenskhet är genom att ompröva vad det innebär att vara svensk. Han pekar på 

att olikheter i t.ex. språk, kultur och etnicitet varken bör tystas eller tonas ned utan de bör 

uppfattas som det normala tillståndet (Westin 2005:226).  Kan det vara så att informanternas 

positivitet inför stor mångfald när det gäller allt från olika kategorier av människor till 
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nationella/etniska kulturer vara en början och eller en påbörjad omförhandlingsprocess när det 

gäller svenskhet?  

Att vara både och…! 

Jag upptäckte att de informanter som hade en förälder som var född och uppvuxen i Sverige 

medan den andre var född i ett annat land och senare i livet flyttat till Sverige upplevde ett 

problem när det gällt identifikation. Vid frågan om Oliver identifierar sig som svensk svarade 

han enligt nedan. 

 

När jag är i Sverige brukar jag alltid säga att jag är brasse, när jag är i Brasilien säger 

jag att jag är brasse men de säger att jag är svensk. Det beror på, jag brukar vara en sån, 

om folk tror att jag är brasse säger jag att jag är halvsvensk också. OM de tror att jag är 

svensk så säger jag att jag är halvbrasse. Jag vill få folk att se hela bilden av mig. Jag 

vill inte att man ska tro att gör man såhär eller sådär är du svensk, eller så är du brasse. 

Jag tror det är 50/50. Identifierar mig som svensk när det behövs och brasse när det 

behövs. Det är alltid ett sånt dilemma när man är halv (Oliver).  

 

Oliver och sitt tal om att både känna sig brasiliansk och svensk berodde på vem han talade 

med. Om en individ sa att han var svensk så ville han poängtera att han även är brasiliansk. 

Om någon tillskrev honom som invandrare var han tydlig med att poängtera sitt svenska 

påbrå. Ehn och Löfgren lyfter fram en intressant aspekt om att ungdomar kan leka med sin 

etniska identitet och experimentera med att vara någon annan än den vanligtvis uppfattas som. 

De menar att barn från blandäktenskap kan välja att betona den ena eller den andra förälderns 

ursprung.  Även om hudfärg och modersmål kan sätta gränser för vad de kallar ”identitetslek” 

så utnyttjar de unga ändå möjligheten att passera som någon annan när de har någonting att 

vinna på det (Ehn & Löfgren 2001:92). Oliver samtal fortsatte och han förklarade att han 

alltid är både och, att han inte kan vara varken eller:  

 

När jag gick i högstadiet, ibland, när jag var med mina svenska kompisar, Dom ba! – 

Vad gör du här du är fan brasse!? – Jag är svensk också hallå! Dom ba! -Okej det är bra. 

Å så var jag med dom. När jag kom till de andra så ba, -Ska du inte vara med 

svenskarna? Jag ba hallå jag är faktiskt brasse också. Det blev alltid så att man hamnade 

emellan. Jag gick i en ganska svensk klass även om jag gick i Brabyskolan. Fyra 

stycken med invandrarbakgrund medan det i de andra klasserna var 90 %. Så jag vet 
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inte hur det gick till men jaa… Så ehh… Nä, men det blir väl att man kommer i ett 

mellanting hela tiden (Oliver).  

 

I grundskolan gick Oliver i en socialt och etniskt heterogen skola, i ett område där han även 

växt upp. Det är ett område som i många sammanhang brukar kallas för 

miljonprogramsområde. För några år sedan flyttade han till en annan stadsdel. Han förklarade 

sin ambivalens inför att vara både svensk och invandrare. Katarina Mattson pekar på att hur 

människor kategoriseras av sig själva och av andra är direkt länkat till vem som i olika 

sammanhang har makt att definiera och kategorisera. Vidare beskriver hon att förhandlingen 

om identiteter ofta görs i sammanhang som ofta kontrolleras av medlemmar som är placerade 

i den priviligierade gruppen som i hennes artikel var ”svenskar” och ”vita”(Mattsson 

2005:148). Jag vill peka på att Oliver vid vissa sammanhang kan tillgå en ”identitetslek” och 

vid andra situationer stå utan möjlighet att påverka vad omgivningen tilldelar honom för 

identitet. Stina talade om liknande erfarenheter som Oliver om upplevelsen av hur hon 

tillskrevs en identitet av andra utan att själv ha någonting att säga till om. 

 

Det har jag väll märkt med ganska många att de gillar att lägga en i fack. Jag får inte  

välja om jag är invandrare, Jag får inte välja att vara två saker, jag måste vara en sak.  

Jag får inte vara chilenare och svensk. Utan jag måste välja mellan att vara chilenare  

eller svensk, eller jag får inte ens välja det utan folk lägger det på mig (Stina).  

 

Blickar vi tillbaka till Mattssons lista över dimensionerna av svenskhet så kan både Stina och 

Oliver placeras in i flera av punkterna. Stina kan direkt placeras in i två av punkterna 1) född i 

Sverige och 2) innehar ett Svenskt medborgarskap. Hon kan till hälften placeras in på två av 

punkterna. 3)Hon har femtio procent ”svenska” blodsband och 4) femtio procent svenska som 

språk och kultur. Den dimension femte dimensionen kan hon inte länkas till och det är 5) 

utseendet att ”se svensk ut”. Mattson förklarar att när de sammanblandade dimensionerna av 

svenskhet läggs som lager på varandra skapar de en inre kärna av ”obestridliga svenskar” som 

hon förklarar består av människor som utifrån samtliga kriterier kategoriseras som svenskar. 

Parallellt med den inre kärnan, förklarar Mattsson, att det skapas en sorts periferi med 

”tillfälliga svenskar” som omväxlande definieras som ”svenskar” respektive ”icke-svenskar”, 

som definieras oavsett hur de själva upplever sig. Hon förklarar även att det finns en yttre 

grupp som består av ”otänkbara svenskar” (Mattsson 2005:152). Samtidigt som Mattsson 
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poängterar att de kategoriseras oberoende av deras egen uppfattning så tänker jag att de måste 

få en medvetenhet och skapar en taktik för att kunna parera när det behövs. När Stina såg på 

sin självidentifiering resonerade hon enligt följande. 

 

Det kan ändras från dag till dag och beroende på vilka människor jag är med. Är jag i en 

grupp där det bara är blonda och blåögda då blir det så självklart att jag inte är svensk. 

Men är jag med en grupp chilenare känner jag mig som råsvensk. Så att jag distanserar 

mig från dem är jag är med och känner mig annorlunda och känner mig aldrig som en 

del av gruppen (Stina).  

 

Stina kan själv inta en placering i dimensionerna av ”svenskhet”, och beroende på hennes 

placering gentemot andras skapas hennes uppfattning om vad hon har för nationell och/eller 

etnisk tillhörighet. Jag tolkar Mattssons analys som att de som befinner sig i en position som 

”obestridliga svenskar” innehar en överlägsen social position vilken en rad olika 

maktrelationer skapas (Mattsson 2005:152).  

När Stina gick i grundskolan bestod hennes umgängeskrets av, som hon själv uttryckte: 

kurder, iranier, irakier och australiensare. Hon förklarade att de vid ett tillfälle skämtat om 

deras etnicitet och kom fram till att en av tjejerna i gänget på åtta personer var helsvensk och 

att Stina därnäst var mest svensk etniskt eftersom att hon var halv. Stina förklarade att hon 

gick från att ha umgåtts med det ”utländska gänget” till att umgås med främst svenskar, men 

förklarade att det inte var ett val som hon gjort utan att det föll sig naturligt delvis eftersom 

hon umgicks med sin svenska pojkvän. Hon förklarade vidare att hon ser skillnader i de båda 

umgängeskretsarna men känner att hon kan smälta in dem båda.  

Både Stina och Oliver upplever en form av ambivalens för hur de kategoriseras och 

identifieras av deras omgivning. Jonas Stier pekar på att individer som tillhör 

majoritetsbefolkningen vanligtvis tar sin etniska tillhörighet förgivet. Däremot blir det mer 

problematiskt för invandrare, adoptivbarn, minoritetsgrupper etc. eftersom att deras etniska 

tillhörighet blir mer påtaglig eftersom de tillhör en minoritet (Stier 2008:65). de los Reyes och 

Gröndahl lyfter fram en intressant tanke om att den diskursiva konstruktionen av människor 

och grupper som annorlunda eller avvikande har konsekvenser för hur människor behandlas, 

bemöts och definieras (de los Reyes & Gröndahl 2007:14).  

Oliver talar om sin umgängeskrets i nuläget. Det är intressant hur han lyfter fram 

studenter på KTH som mer intellektuella och att det kan vara en bidragande orsak till att alla 
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är accepterande gentemot varandra och att det är mindre segregerat där än vad det varit i 

grundskolan.  

 

På KTH, i min klass nu, den största delen är svenskar men alla är ändå med alla. Jag vet 

inte om det beror på att de ligger på en högre intellektuell nivå eller om man är tvungen 

att vara med varandra för man går i samma klass. Det känns som att alla är med alla i 

alla fall för man typ accepterar. Vissa pratar annorlunda än de andra. Man är ändå med 

de som är smarta. Sen, ibland kanske man är med någon som bara är rolig att vara med. 

Alla har sån stor respekt för varandra för man går på KTH. Jag tror inte man ser på var 

personen kommer ifrån, utan man kollar på hur personen är, hur han lyckas och vad han 

gör. Det är inte många som är korkade på KTH. Man ser mer på hur smart personen är 

och hur den beter sig. Det är mindre segregerat där i alla fall än i grundskolan (Oliver). 

 

Oliver berättelse tyder på en upplevelse av att alla i hans nuvarande klass accepteras oavsett 

språk och vart denne kommer ifrån. Oliver poängterade med glimten i ögat att KTH är en 

mycket mer prestigefull skolan än Stockholms universitet som han visste att jag studerar vid. 

Jag fick en känsla av att det var viktigt för honom att visa på att han gör någonting 

prestigefullt. Han studerar tillsammans med intellektuella studenter, majoriteten är 

”svenskar”, vid ett universitet som anses ha hög status.   

Både Martina och Josefin förklarar sig vara halvsvenska och båda två identifierar sig 

som svenskar. Jag frågar mig varför Stina och Oliver sätts inför en annan 

identifikationsproblematik till skillnad från Martina och Josefin. Kan de på grund av, vad jag 

kunde se, sin ljusa hudfärg ses som närmre det vita västerländska? Mattson skriver om det 

vita västerländska ”både de nationalistiska idéer kring svenskhet och de specifika rasifierade 

idéer som konstruerar vithet och ’det vita västerländska’ som norm i Sverige” (Mattson 

2005:144). Jag tänker mig att de båda till synes inte skulle kunna ifrågasättas tillhöra 

någonting annat än just kategorin svensk. Därmed kan de själva placera sig i en icke ifrågasatt 

position som svensk. Jag vill lyfta fram Lundström som pekar på att vithet har identifierats 

som en central biståndsdel i skapandet av svensk nationell tillhörighet, där det finns en 

ojämlik tillgång till den svenska positionen. Lundström visar på att ras kan ses utgöra en 

viktig skillnadsmarkör för exempelvis nationell tillhörighet (Lundström 2007:20f). De los 

Reyes och Kamali visar på att det finns ett system av privilegier som är baserad på 

föreställningar om ”ras” och som gör att människor som definieras som ”vita” placeras i en 
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överordnad position i samhället (de los Reyes & Kamali 2005:13). Jag ser att Oliver och 

Stinas möjlighet till identifiering och meningsskapande är till synes mer komplex än för 

Josefin och Martina. Denna identifikationsproblematik kan väl länkas till Mattsson som 

menar att idéerna om vithet och det vita västerländska har avgörande konsekvenser för hur 

människor bemöts och kategoriseras (Mattson 2005:139f).  

Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag undersökt vad som är svenskhet och hur de unga vuxna med en 

förälder född i Sverige och en annan förälder med ursprung i ett annat land upplever sin 

placering i svenskheten. Jag har sett att individer kan påverkas olika beroende på var den 

andre förälderns ursprung är och beroende på situation. 

PLATSENS BETYDELSE   
I det här kapitlet för jag en diskussion om vad platsen har för betydelse för informanternas 

förhållningssätt till identifikation. Jag undersöker var de kan tänka sig att bo, respektive inte 

tänka sig bo och vad som kan vara en bakomliggande orsak. Jag undersöker även hur 

informanterna genomgått platsbyten vid exempelvis byte av skola och bostads förflyttelse. 

Stigmatiserad plats 

Oliver trivdes bra med att bo i den lokala stadsdel där han växt upp men kunde inte se sig bo 

där i framtiden. Han förklarade att omgivningen kan tro att man inte är bra för han bor där och 

att man kanske inte har pengar. Enligt honom kunde ett sådant boende påverka synen på 

honom negativt, utifrån andras tillskrivelse av hans identitet. Han poängterade att han kanske 

skulle få sämre förutsättningar vid sökande av jobb genom att bo vid en stigmatiserad förort 

till skillnad får ett boende i innerstan. Jag frågar mig varför han upplever att en mångetnisk 

plats kan ge honom en upplevd negativt tillskriven identitet. I Oliver fall upplevde han denna 

problematik när han påbörjade sina universitetsstudier då kursvännerna direkt hade trott att 

han kom från en stigmatiserad förort. Han förklarade att många av hans nya kursvänner inte 

ens hade besökt dessa områden. Hur kommer det sig att utomstående kan bilda sig en 

uppfattning och uttala sig om platser de kanske inte har besökt eller ens träffat folk ifrån. En 

bidragande orsak kan bero på att platser påverkas av t.ex. media eller vänners erfarenheter. 

Jag ser till Arnstberg som lyfter fram en intressant diskussion om den stigmatiserade förorten. 
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Det som är mest skrämmande med förortens dimensionering är kanske att den solidaritet 

med samhällets fattiga och olyckliga, som är välfärdssamhällets starkast 

sammankittande kraft, är på reträtt. Uppfattningen om att de som bor där i periferin har 

sig själva att skylla, vinner terräng. De är knappast längre de fattiga, samhällets 

olycksbarn. De är de andra, de där besvärliga som bor långt där ute i förorterna. I de 

mer lyckosamma innerstadsbornas ögon är de mer eller mindre förvandlade till parias, 

vars vardagsverklighet arbetsamma skattebetalare och aktiesparare i karriären anser att 

de delvis bekostar (Arnstberg 2005:176).   

 

Olivers berättelse visar på Arnstbergs ord ovan eftersom han har upplevt hur utomstående ser 

på ”dem” i förorten. Jag tänker mig även att Oliver kan ses vilja ha en symbolisk 

bostadsadress. Arnstberg lyfter fram att det rent tekniskt kan finnas en ström av 

boendekarriärer i samhället där människan flyttar från en plats till en annan. Han poängterar 

att det inte behöver vara så att boendet i sig har ett bättre materiellt värde från tidigare. Enligt 

honom kan personen bytt boendeplats, till en plats som har högre status. Boendes vid en plats 

som anses ha ”hög” status som t.ex. innerstan har lättare att övertyga sin omgivning om ett 

som Arnstberg sa ”ett lyckat livsprojekt” mot för vad det skulle vara för en individ som bor 

vid en stigmatiserad förort (Arnstberg 2010:177). Oliver vill inte bo vid sin uppväxtort 

eftersom att det kan verka till hans nackdel när det t.ex. gäller arbete. Istället vill han bo vid 

en mer statusfylld plats för att lättare kunna visa omgivningen att han har lyckats med sitt 

livsprojekt, och därmed skapa sig en högre status.  

Sandra flyttade från att ha bott vid centrum i en ytterförort till Stockholm, till att bo i ett 

villaområde i samma kommun. Hon förklarade att det är mycket lugnare efter att ha flyttat till 

det nya området. 

 

Först bodde jag nära centrum, det var mycket mer hejvilt. Med alla gäng och så vidare 

som man alltid behövde gå förbi genom centrum. Min syster och pojkvän var alltid lite 

rädda för hennes pojkvän är så himla kaxig och står alltid upp för sig själv. Så det vart 

bråk och tjafs. Så det har alltid varit lite spänt att gå igenom där och det har hänt så 

mycket vid centrum. Nu bor vi i ett jättelugnt område, ganska långt ifrån centrum, men i 

alla fall gångavstånd. Det är barnfamiljer, lite äldre, kanske någon yngre. Jag har inte 

sett något gäng. Det är liksom radhus och villor. Förut var det lägenheter som låg tätt 

inpå varandra och en gård där alla barnen var. Nu är det mer harmoniskt. Jag trivs bättre 
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nu man känner sig trygg, jag kan gå hem fyra på morgonen utan att vara orolig att det 

ska komma ett gäng (Sandra).  

 

Jag ser till Arnstberg som skriver om en påtvingad intimitet, som exempel enligt honom kan 

skapas när människor som kulturellt och etniskt är mycket olika varandra kommer nära 

varandra via boendet (Arnstberg 2010:182–183).  Jag tänker mig att det var vad Sandra 

upplevde när hon bodde intill centrum, där lägenheterna låg tätt intill varandra för att sedan 

flytta till ett radhus och villaområde. Enligt Arnstberg blir det annorlunda i ett boende område 

där invånarna kan hålla distans till varandra, där kan grannarna hälsa på varandra över staketet 

för att sedan dra sig in till sitt egna hem och leva vilket liv de vill. Han menar att det då är 

lättare för människorna i området att förbli toleranta. Jag tolkar det som att han menade 

tolerans gentemot varandra och att det då undviks konflikter och obehag i grannskapet 

(Arnstberg 2010:183). Arnstberg förde ovanstående parallell när det gällde kulturell och 

etnisk mångfald och det var någonting som inte framkom i mitt samtal med Sandra. Hon 

valde i sin berättelse att bortse beskrivelser av etnisk tillhörighet och nationalitet eftersom en 

del av centrumbelägna området som hon flyttade från anses vara en stigmatiserad plats, ett 

område som består av kulturell och etnisk mångfald Det som Sandra lyfte fram som mest 

positivt med flytten var att hon liksom systern med pojkvän kom bort från ”gängen” som höll 

till vid centrum där de tidigare bott. Arnstberg för en analys över ungdomsgäng i 

miljonprogramsområden och förklarar att gängen ofta skapas genom några ungdomar som 

betraktas vara allmänt bråkiga och att de håller ihop i ett slags utanförskap. Vidare förklarar 

Arnstberg att gänget snart upptäcker att de kan injaga skräck i andra ungdomar som söker sig 

till samma plats (Arnstberg 2010:127). Sandra berättade att de var tvungna att gå förbi 

”gängen” när de skulle till eller från tåget någonting de nu kunde undvika genom andra 

transportvägar. Ingen av de andra informanterna berättade om samma problematik som 

Sandra erfarit och de hade inte heller bott eller bor i samma område som henne. Jag ställde 

aldrig en direkt fråga om hennes gängproblematik utan det var någonting hon lyfte upp i 

samband med att jag frågade om vad hon såg för skillnad i de olika boendeplatserna. Vårt 

samtal fortsatte och Sandra berättade om sin syn på framtida boende. 
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Jag vill definitivt bo i Stockholmstrakterna, gärna i Sundbyberg eller Solna i en två eller 

trea till att börja med. Spelar ingen roll om min första bostad är en hyresrätt eller 

bostadsrätt, bara jag tycker om läget och lägenheten. Jag skulle inte kunna tänka mig att 

bo i de värsta förortstrakterna såsom Rinkeby, Tensta o.s.v. […] Det beror på att jag inte 

ser mig själv bo där i framtiden, alldeles för kulturellt där och det är mycket skit, farligt 

som händer. Jag skulle inte känna mig trygg om nätterna, dels på grund av alla rykten 

jag hört (Sandra). 

 

 Sandra lyfter fram var hon skulle kunna tänka sig att bo som visar på var hon skulle känna sig 

hemma och tillhörande, en ”insider”. Hon lyfter samtidigt fram platser som hon inte kunde 

tänka sig att bo, delvis på grund av att det var ”för kulturellt, för mycket skit och farligt som 

händer där. Hon kan ses få en upplevelse av att vid en sån plats bli en outsider. Hon avslutade 

berättelsen med att det kan bero på alla rykten som hon hört. Jag ser till Mattson som förklarar 

att förorten i medier systematiskt framställs som annorlunda i jämförelse med det ”egentliga 

Sverige”. Där hon poängterar att det både kan ske i positiv och negativ bemärkelse.  Media 

kan lyfta fram bilden av förorten med beskrivningar av att vara exotiska platser för karnevaler 

och kulturmöten. Samtidigt som media kan lyfta fram bilden av förorten som fylld med 

sociala problem så som våldsbrott och kriminalitet (Mattson 2005:146). Sandra lyfte fram att 

Tensta och Rinkeby var ”för kulturella” och det kan vara ett tecken för en upplevelse av det 

främmande och annorlunda. Platser där hon skulle känna sig som en outsider? Sandra talar 

även om hennes känsla för att inte känna sig trygg på dessa platser delvis orsakats av rykten 

som hon hört. Vad spelar media för roll i det ryktesspridande sammanhanget? Irene Molina 

som lyfter fram massmediala representationer av förorter, där förorterna förvandlats till 

annorlunda och placerade i periferin. Hon menar på att det inte bara handlar om en 

stigmatisering av de människor som förknippas med dessa platser utan att även platserna i sig 

görs till ”den Andre” (Molina 2005:100b) Sandra hade som ovan nämnt haft problematik vid 

sitt tidigare boende vid ett centrumområde men jag tolkade henne som att det var vitt skilda 

känsloupplevelser. Det tidigare centrumområdet kände hon till, men hon trivdes inte alls men 

samtidigt var inte det en plats hon lyft fram som att vara en av de platser där hon inte kunde se 

sig bo i sin framtid. Stinas berättade att hon letade lägenhet och ville flytta. Hon förklarade att 

hon har favoriserat norrorter som Karlberg, Solna eller Sundbyberg och då föredrar hon de 

lugna områdena. Helst familjeområden där det finns barn, kanske skola och skolgård framför. 

Jag frågade henne vad som inte är ett lugnt område och får som svar:  
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Gud vad elakt det låter, men getton! De första tio åren när jag uppväxte upp, i ett 

område som var mycket stökigt, jag kunde inte gå ut och leka utan att bli mordhotad. 

Det var bara invandrare som hamnade där. Nyinflyttade in i Sverige, de flesta som 

mamma lärde känna på Komvux bodde i samma område, alla hamnade där. Det ändrade 

sig helt när vi flyttade till där jag bor nu, till en bostadsrätt, då vart det bara svenskar. Vi 

flyttade ifrån det för att jag inte ens kunde gå ut, jag trivdes inte alls. Där var det stökigt 

med mycket klotter… Usch… (Stina).  

 

Stina och Sandra delar samma uppfattning om vart de kan tänka sig att bo och de är båda 

medvetna om var de inte kan tänka sig att bo. Sandra lyfter platser som hon inte vill bo på 

som kan ha orsakats av rykten. Stinas berättelse visar på att hon föredrar att bo i ett lugnt 

område efter egna erfarenheter från att ha levt i vad hon kallade getto. I båda deras fall 

handlar det om att platsen är länkad till trygghet och trivsel.  

Ett intressant exempel, från en av mina intervjuer som skiljer sig från de övriga, är hur 

Kasper som bor på Lidingö, inte ansåg sig bo i en förort eftersom det är en stad. Min 

uppfattning av det sagda var att det var viktigt för honom att tydliggöra att han bodde i en stad 

vid sidan av storstaden och inte i en förort. Det för mig till tanken om vad som definieras vara 

en förort? Några av de andra informanterna bor i en annan stad, Solna Stad, belägen precis 

intill Stockholms innerstad och de talade ändå om förorter. Varför poängterade Kasper att han 

bodde i en stad? Molina talar om ”Stadens rasifiering”. Hon lyfter fram problematiken kring 

den segregation som finns i Sveriges städer som är skapad genom de konstruerade 

skillnadsmarkörerna ”invandrare” och ”svenskar”. Hon talar om att det ännu, efter ett halvt 

sekel av invandring till landet ännu finns bostadsområden som kan kallas för ”vita öar”. Hon 

menar att mekanismerna bakom den rumsliga segregationen är flera, allt från bostads- och 

befolkningspolitiskt historiska mekanismer till vad hon kallar olika former av stigmatisering 

och andrefiering av de områden där invandrare bor (Molina 2005:105a). Felix kan ses bo på 

en av de Svenska ”vita öarna” (komiskt nog så bor han faktiskt på en ö). För Kasper kan 

förorten vara en främmande och stigmatiserad plats, en plats där ”de andra” bor. Han 

identifierar sig inte bo i en förort utan han bor i en stad, givetvis håller jag med honom om att 

Lidingö är en stad, liksom Solna men ändå ser jag dem båda som förorter till Stockholms stad.   
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Platsbyte 

Alla informanterna hade på ett eller annat sätt förflyttat sig från det lokala område där de levt 

under tonåren. Det skedde antingen genom utvidgade umgängeskretsar, via arbete, 

boendeflytt eller skolbyte. Några av informanterna valde att gå i en gymnasieskola som låg i 

en annan kommun/stadsdel än där de bodde. Arnstberg lyfter fram en intressant aspekt i 

frågan om hur det kan komma sig att ungdomar väljer att byta skolort vid gymnasieval. Han 

menar att ungar är lokalt förankrade och dessutom är de ofta lokalpatrioter. Det egna lokala 

området kan ses vara ett revir, en värld som de känner till och behärskar. Arnstberg menar att 

den lokala tillhörigheten ofta bryts i tonåren, då tonåringar beger sig in till stadskärnorna och 

bygger nya närverk som sträcker sig långt utanför den lokala orten. Han menar att skolan i 

detta sammanhang spelar en stor roll (Arnstberg 2010:190). Anledningen till informanternas 

val av skolortsbyte och boendeortsbyte varierar. Dock har allas livssituation förändrats vid 

deras val av förflyttelse. Se till Sandra som har skapat sig ett stort nätverk av vänner. De bor i 

utkanten av Stockholm som Bålsta, Jakobsberg, Viksjö och Upplands Väsby. De träffas på 

olika fester för att gemensamt bege sig in till centrala Stockholm och går enligt Sandra alltid 

ut på Stureplan. Kasper valde en gymnasieskola inne i Stockholms stad för att slippa vad han 

kallade för ”backslicks” som är en beteckning för vad han kallade ”överklassungar” där 

”pappa betalar”. Han ville således komma bort från de som han menade fick allt de ville från 

sina föräldrar. Han förklarade att han hade några få vänner men att de flesta var dryga och 

därför orkade han inte gå vidare i gymnasiet på den orten. Han förklarade att han fick vänner 

som bodde i ”stan”, i samband med att han började i gymnasiet, i samma veva fick nya vänner 

i sin hemort, som han träffat via de nya vännerna i skolan. Den nya umgängeskretsen som han 

umgås med har skapat ett gäng, som han förklarar, inte orkar med ”Backslicks” som han 

definierade vara ”de människor som bor på orten”. Jag blev nyfiken på vad det var för gäng 

som de hade skapat. Kasper förklarade glatt att deras gäng hade en liten historia. Namnet på 

gänget står för att alla är välkomna och att allt fler alternativa människor hänger med dem 

som inte är ”Backslick”. Med en spridd ålder från 15 – 21 år. Här kan tänkas att Kasper och 

hans gäng är ”out-of-place” i deras boendeplats. De har valt att gå en annan väg och bryta 

med den kontextualiserade normen (Cresswell 2004:27f).  
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Framtida boende 

Jag har redan berört var flera av informanterna kan tänka sig bo i sin framtid och svaren har i 

olika stor utsträckning varierat. Kasper berättar att han skulle vilja bo på Södermalm i en fin 

gammal lägenhet. ”Det är drömboendet. Med en positiv stämma lyfter han fram att ”Söder 

klingar arbetarkvarter och sköna människor. Frågar man om hjälp där får man ett trevligt 

svar.” Han är den enda av informanterna som nämner en vilja om att se sitt framtida boende 

på söder. Hans berättelse visar på att han ser sig kunna trivas, tillhöra den rådande norm för 

socialt liv som utspelas på Söder, han skulle känna sig ”in place” till skillnad från trivseln vid 

hans nuvarande bostadsplats (Cresswell 2004). Han berättade något uppgivet att den mysiga 

stämningen på söder hade börjat förändras, allteftersom områden började moderniseras och 

det medfört att en annan typ av människor alltmer börjat vistas på söder. På frågan om var han 

inte skulle kunna tänka sig att bo blev svaret att han inte skulle kunna tänka sig att bo på 

landet eller i en mindre stad. Han var den enda av informanterna som inte nämnde någonting 

om att inte kunna tänka sig bo vid en annan plats i Stockholmsområdet. 

Sammanfattning 

I det här avsnittet har jag undersökt var informanterna kan tänka sig att bo respektives inte bo 

och sett till om det finns någon bakomliggande anledning till varför de känner så. Jag har fört 

en diskussion om hur de unga vuxna vid tonåren har bytt eller utvidgat sin palatsmiljö. Det 

skedde antingen genom utvidgade umgängeskretsar, via arbete, boendeflytt eller skolbyte. 
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AVSLUTNING 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur åtta unga vuxna i det samtida Stockholm 

identifierar sig själva och hur de upplever sig bli identifierade av sin omgivning. Fokus i 

undersökningen har varit att beskriva hur meningssammanhang som ålder, utbildning, 

etnicitet och plats förstås, används, gestaltas och kommuniceras i de unga vuxnas berättelser 

och hur dessa meningssammanhang skapar identifikation. Jag har undersökt vad som är 

identitet, hur identitet skapas, hur informanternas livssituation med boende, umgänge och 

sysselsättning har för roll i dennes pågående identifikation, samt undersökt om det funnits 

motsägelser, ambivalens, tveksamhet och/eller något outtalat i informanternas berättelser om 

identifikation, i så fall, vad det kan ha för betydelse för informanternas identitet. Jag ska här 

sammanfatta uppsatsens tre analyskapitel och ställa några följdfrågor som förhoppningsvis 

kan besvaras i framtida studier.  

Studiet av identitet är komplext i sin karaktär. Vad som upplevs på ett sätt för den ene 

upplevs på ett annat sätt av den andra. Beroende på vem som ser på dig, ses du utifrån denne 

individs perspektiv oavsett hur du ser på dig själv. Identiteter är således rörliga i sin karaktär. 

Jag har inte kunnat ge några definitiva svar på studiens frågeställningar eftersom alla 

informanterna uttryckte sig på vitt skilda sätt och om vitt skilda händelser, upplevelser, 

erfarenheter osv. Studien kan visa på att unga vuxna i samtida Stockholm lever i ett samhälle 

med en vid mångfald. Mångfald i denna bemärkelse består av mycket mer än kulturell och 

etnisk mångfald. Jag ser en mångfald när det gäller identitet och identifiering. Jag knyter an 

till diskussionen om den moderna människans reflexivitet. De unga vuxna lever helt skilda 

liv, de lever i olika miljöer, har skilda umgängeskretsar, olika fritidssysselsättningar. Några 

bor kvar hos sin ena förälder eller båda, med eller utan syskon. En annan bor ensam, två är 

sambos och en annan är på resande fot osv. Givetvis kan en faktor till studiens tydliga 

uppvisning av mångfald bero på att individerna inte känner varandra och inte umgås i samma 

umgängeskretsar men det är en del med poängen. Samhället har så mycket att erbjuda när det 

gäller utbildning, boendemiljö, klädstilar, umgängeskretsar och yrken. Det finns många olika 

vägar för de unga vuxna att välja gå, för en del är det ett självklart och ett givet val medan det 

för en annan är ett svårt och mäktigt val att göra. För några informanter har universitetsstudier 

i direkt anslutning till gymnasieexamen varit självklart medan andra inte vet vad de ska välja 

för utbildning eftersom det är svårt att veta ”vad man vill bli”.   
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Vad spelade åldern för roll för de unga vuxnas identitet? Det finns inget givet och enkelt 

svar eftersom ålder likt de andra meningsskapande sammanhangen upplevdes och påverkade 

informanterna olika. Det som kännetecknade åldern visade på att alla levde i en 

förändringsprocess. En del kan nyligen ha genomgått och andra väntade en stor förändring i 

livet medan andra befann sig mitt i ett nytt livsstadium. Liliequists tal om att upptagandet i 

vuxenvärlden sker i en glidande skala stämmer väl överens med det jag kunde urskilja från 

informanternas berättelser. Uppfattningen om sin ålder och placering i ungdomens eller 

vuxenhetens värld kan ses vara relativ och upp till var och en. På vilket sätt är åldern 

betydelsefull för individers livssituation med yrke, boende, umgänge osv? Är åldern en 

väsentlig faktor i människans sätt att leva, är man sin ålder?  

Informanterna sysselsatte sig med olika saker. En studerade sista året på gymnasiet, en 

sitt sista år på universitetet, en är mitt i universitetsstudierna, en läste en enstaka kurs som 

tidsfördriv, en arbetade i en butik som tidsfördriv i väntan på att komma på vad hon ville 

studera, en arbetade heltid och hade inga tankar på studier, en arbetar heltid efter genomförda 

universitetsstudier och en är på resande fot och tänker vänta med studier för att kunna göra 

sånt som hon menade inte går att göra när man har familj och fast jobb. De befinner sig vid 

olika stadier i livet och har olika tankar och visioner om sin framtid. De flesta av de som inte 

studerat på universitetet har en tanke om att påbörja universitetsstudier i sin framtid, dock 

upplevdes valet av linje/program vara ett svårt val eftersom att det finns många olika vägar att 

gå för att nå vissa arbeten samtidigt som valet även stod för ett beslut om sin framtid. Just det 

här med vägval av vägar att gå vid avslutade gymnasiestudier skulle vara ett mycket intressant 

ämne för en framtida studie. Vad är det som gör att vissa väljer att direkt börja på 

universitetet, vad får andra att börja arbeta och för en del hamna i ett tidsfördriv i väntan på att 

komma på hur de ska nå det önskade yrket eller i väntan på att komma på vad denne vill 

utbilda sig till?  

Jag undersökte även etnicitet och ursprungets betydelse för informanternas identitet. 

Där kunde jag urskilja att två av de fyra informanter med en utlandsfödd förälder kunde 

uppleva en problematik för hur andra såg på dem, de kunde uppleva att andra placerade dem i 

fack.  

Berättelserna om platsens betydelse för de unga vuxna visade på att de alla hade någon 

tanke och syn på vad de kunde tänka sig att bo respektive inte tänka sig att bo. Det kan visa på 

upplevelse av ”in place” och ”out of place”. På vissa platser skulle de känna sig hemma och 

tillhörande medan de på andra skulle känna sig främmande och utanför (Cresswell 2004). Det 
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har gjorts många studier kring ungdomar och stigmatiserade förorter där jag skulle finna det 

intressant med en utvecklad studie i frågan om: Varför t.ex. Oliver inte kan tänka sig bo vid 

miljonprogramsområdet där han växt upp för att det kan verka negativt för hur omgivningen 

ser på honom? 

Jag kunde se hur informanterna lyfte fram sina personlighetsdrag som en del av dem, 

deras personliga markör, deras självuppfattning. Sanda poängterade att hon är en glad tjej som 

även tror sig ses vara det i andras ögon. Enligt Stier inrymmer självuppfattningen värden och 

betydelser som individen tillskriver sin egen person. Han menar att självuppfattningen 

ständigt jämförs med hur vi tycker att vi borde vara. Han visar även på att självuppfattningen 

inte alltid är sann eller objektiv, utan istället färgas av individens subjektivitet eller av att 

individen inte är sann mot sig själva (2003:50). Jag menar inte att de unga vuxna hade en 

felaktig syn på sig själva, istället vill jag lyfta fram att det kan vara så att individer inte alltid 

är sanna mot sig själva med en vilja att visa omgivningen de egenskaper som de vill att andra 

ska se av dem. Det kan även tänkas att individen anpassar sin självuppfattning beroende på 

vem den speglar sig med. Jag vill peka på att det här resonemanget kan länkas till andra 

meningsskapande sammanhang som lyfts fram i studien som kläder, umgänge, språk, bloggar, 

graffitti, studier och boende osv.  

De unga vuxna kan ses leva med att foga sig till de sammanhang där de befinner sig. 

Det vill säga att de vid interaktionen med andra kan formas och omformas till att passa in det 

kontextuella sammanhanget och även omvänt. Där det sker ett ömsesidigt växelspel när de till 

exempel förhåller sig till ålder, etnicitet, sysselsättning och plats. Under studien har 

meningssammanhang som kläder, umgänge, språk, bloggar, graffitti, studier och boende osv. 

spelat en stor roll för informanternas pågående identifikation. Det skapas relationer mellan de 

unga vuxna och det som finns i deras omgivning, som skapar överordning och underordning 

mellan individen och dennes omgivande meningssammanhang (De los Reyes & Mulinari 

2007).  

Sammanfattningsvis vill jag lyfta fram att studier av och om identitet är ett mycket 

intressant ämne men samtidigt mycket svårgripbart. Det beror till viss del på att begreppet 

identitet i sig är flytande i dess form och därmed aldrig fast. Precis som begreppet identitet är 

nästintill omöjlig att definiera är det enligt min uppfattning minst lika svårt att söka efter 

människors uppfattning och upplevelse om sin och andras identitet.  
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Intervjuer 

Namn: Stina 

Ålder: 22år  

Uppväxtort: Jakobsberg 

Sysselsättning: Studerande  

Intervjudatum: 2010-10-12 

Intervjuns längd: 29 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Namn: Felix 

Ålder: 19 år 

Uppväxtort: Lidingö 

Sysselsättning: Studerande 

Intervjudatum: 2010-10-19 

Intervjuns längd: 68 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Namn: Martina 

Ålder: 20 år 

Uppväxtort: Piteå 

Sysselsättning: Butiksbiträde 

Intervjudatum: 2010-10-18 

Intervjuns längd: 32 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Namn: William 

Ålder: 22 år 

Uppväxtort: Solna 

Sysselsättning: Studerande 

Intervjudatum: 2010-10-19 

Intervjuns längd: 75 min 

Intervjun utförd av författaren 
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Namn: Jennifer 

Ålder: 22 år 

Uppväxtort: Sundbyberg 

Sysselsättning: Hemtjänst 

Intervjudatum: 2010-10-05 

Intervjuns längd: 43 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Namn: Reza 

Ålder:24 år 

Uppväxtort: Uppsala och Sollentuna 

Sysselsättning: It-tekniker  

Intervjudatum: 2010-11-14 

Intervjuns längd: 52 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Namn: Sara 

Ålder: 18 år 

Uppväxtort: Solna 

Sysselsättning: Studerande  

Intervjudatum: 2010-11-15 

Intervjuns längd: 57 min 

Intervjun utförd av författaren 

 

Namn: Sandra 

Ålder: 19 år 

Uppväxtort: Kallhäll och Jakobsberg 

Sysselsättning: Butiksbiträde och resande fot.   

Intervjudatum: 2010-10-20 

Intervjuns längd: 28 min 

Intervjun utförd av författaren 
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