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UNGDOMAR MED UTLÄNDSK HÄKOMST OCH DERAS KÄNSLA AV NATIONELL
TILLHÖRIGHET*

Känslan av den nationella tillhörigheten/nationell identitet hos ungdomar med
utländsk härkomst studerades. Undersökningens syfte var att studera ungdomarnas
känsla av nationell tillhörighet och faktorer som sammanhänger med denna känsla.
Undersökningen har en positivistisk grundsyn. Ramen för den teoretiska
förklaringsmodellen består av konfliktteori och dialektiskt synsätt. Studien är
genomförd som en enkätundersökning. Data från 359 elever (årskurs 7-9 och
gymnasieelever) från två Storstockholms förorter med högre invandrartäthet än
riksgenomsnittet samlades in och bearbetades. Studien visar att drygt hälften av de
tillfrågade inte känner sig vara svenskar. Studien visar positiva signifikanta
korrelationssamband mellan ungdomarnas känsla av nationell tillhörighet och
graden av umgänge med svenska kompisar, upplevelse av deras kultur som en del
av svenska kulturen, den samlade känslan av vikten och värdet av att vara svensk
samt negativt signifikant korrelationssamband med att vara född utanför Sverige
och synen på religionens betydelse. En logistisk regressionsanalys visar att med
hjälp av en modell byggd av de ovannämnda faktorerna kan man predicera 77,5 %
av fallen i rätt svarsgrupp och förklara 32-50% av variationen i känslan av
nationella tillhörigheten hos ungdomar.

Världen har blivit mindre. Avstånden har krympt och mångas intresse världen över har knutits
samman. Globalisering har vävt samman världsdelarna och människor och varor färdas tvärs
över kontinentgränser (Berglez & Olausson, 2009). Samtidigt lever vi i en allt oroligare värld
där krig och annan misär har avlöst varandra i mer än två decennier.

Ny teknik minskar människornas avstånd till varandras vardag och föreställningsvärld. De nya
medierna får en allt större roll. Samtidigt når människor högre välfärdsnivåer och får ökade
möjligheter att resa. Det gör att vi ser mer av världen och vi hör mer om världen (Stevensson,
2003). Hunger och fattigdom är andra sidan av verkligheten. Olika färdriktningar speglar
världens tudelning. När globalisering och union bildningar i världen växer sig allt starkare växer
även nationalismen och de solidariska antiglobaliseringsrörelserna (Castells, 1997; Billing,
1995). En annan växande kraft är rasistiska och ultranationalistiska rörelser och politiska partier
världen runt (Billing, 1995). Terrorismen, rasismen och ultranationalismen är några av de
fenomen som har påverkat livet på vår planet och människornas vardag under senare årtionden.

I den industrialiserade västvärlden som är pressad av en ekonomisk lågkonjunktur förstärker
man tonen mot folkgrupper som avviker kulturellt/socialt. Drag som ras, hudfärg, språk, uttal
och religion legitimerar hot och förtryck när konflikter uppstår. Rasism och nationalism har
börjat visa sina vassa klor. Den här gången har man sina kulturella särdrag som sköld. Man
försöker dra gränser mellan minoritet och majoritet i samhället med hänvisning till olika
kulturella ursprung.

*Jag skulle vilja tacka alla ungdomar som deltog i undersökningen och skolornas personal och
ledning för deras medverkan. Jag vill även tacka FOU-Södertörn för deras stöd och Thomas
Bons för hans kloka kommentarer. Den här uppsatsen hade inte blivit av utan min handledares,
Eva Nyberg, stöd och uppmuntran. Jag vill tacka henne för hennes kloka råd, tålamod och
förståelse. Till sist vill jag tacka min familj för deras stöd under den långa arbetsprocessen.
Stockholm, 2015-09-01, Saber Mehdizadeh
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Kategorisering av ”vi” gentemot ”de” har fått påverka massmedierna och oss (Berglez &
Olausson, 2009). Tajfel (1974) skrev att när man en gång har kategoriserat grupper som vi och
de leder det till diskriminering av den andra gruppen och favorisering av den egna. Man lägger
större vikt vid skillnader än vid gemensamma värderingar och intressen (för att läsa om
gruppuppfattningar och kulturella mötens effekter på mellanmänskliga relationer se även
Bochner, 1982; Ward, Bochner & Furnham, 2001).

Det är en allmän uppfattning att interkulturella kontakter i sig är konfliktfyllda och
stressframkallande, men det finns väsentliga meningsskiljaktigheter om vilka de avgörande
faktorerna är (Torbjörn, 1994; Berry, 1992; Berry, 2002). Två av de vanligaste konsekvenserna
av kulturella konflikter är samhällets destruktion och personliga kriser (Sauna, 1970).
Samhällets destruktion ser vi i form av exkluderingar och utanförskap. Flera grupper i ett
samhälle kan känna sig utanför den stora gemenskapen. Detta kan medföra sociokulturella
sammandrabbningar och social oro. Det innebär även personliga kriser och konsekvenser. Barn
som är födda och uppvuxna i ett land stämplas som utlänningar och samhället som har
uppfostrat och exkluderat dem avsäger sig ansvaret för gruppens svårigheter att hitta sin plats i
samhället. Dessa tankar blev startskottet för denna studie som skulle, i slutändan skapa en bättre
förståelse av hur ungdomarna upplever sin nationella tillhörighet.

Svenska förhållanden
Det finns anmärkningsvärt lite forskning inom området nationell identitet. Det finns några
kvalitativa intervjustudier och några få kvantitativa studier. Flera SOU rapporter producerades
i början av 2000-talet men deras praktiska användning lyser med sin frånvaro (SOU 2005:56;
SOU 2005:41). En närmare titt på olika statliga utredningar under senare tid kan vara ett sätt
att belysa verkligheten som vi alla lever i. Det är särskilt en grupp som har uppmärksammats,
nämligen invandrare och eller svenskar med utländsk härkomst/bakgrund. Deras situation har
följts upp från skolåldern till arbetsmarknadens korridorer. En rapport från Integrationspolitiska
maktutredningen (SOU 2004:33) visar hur negativa uppfattningar om människor med utländsk
härkomst befästs i svenska skolor. En annan statlig rapport om makt, integration och strukturell
diskriminering konstaterar att ”paradoxalt nog motverkar i vissa fall utbildningen sitt syfte att
inkludera alla medborgare i nationsskapandet och det demokratiska deltagandet och
reproducerar existerande samhällsklyftor mellan olika grupper. Nationen utbildas till att
införliva föreställningen av ett normalt ”vi” och ett onormalt ”dem” som ibland existerar utanför
och ibland innanför nationens gränser.” (SOU 2006:40).

Utbredning av friskolor och etniska/religiösa skolor har ökat segregationen mellan utrikesfödda
och elever födda i Sverige samt mellan elever med utländsk respektive svensk bakgrund
(Böhlmark, Holmlund och Lindahl, 2015; Gustafsson, 2006; Skolverket, 2012; Skolverket,
1997). Friskolorna kan samtidigt användas som en bro för att övervinna de alltför starka
assimileringsstrategierna. Alldeles för många ungdomar med dåliga kunskaper i svenska
betraktas som färdigutbildade. De kommer att ha svårt att utbilda sig eller skaffa sig jobb med
hög status. Samtidigt har bostadspolitiken och invandringspolitiken haft en segregerande effekt
som visat sig genom gettoliknande segregerade stadsdelar (SOU 2006:40). När människor
saknar arenor för att mötas uppstår ingen gemensam vi-känsla. Boverkets rapport ”Välkommen
till bostadsmarknad” (Boverket, 2005) belyser segregationen och alla hinder som finns för
gruppen, som benämns invandrare eller svenskar med utländsk härkomst, att följa de ordinära
bostadskarriärerna (Bråmå, 2006). I rapporten ” Etniska hierarkier i boendet” (Boverket, 2007)
skriver Boverket att etniska hierarkier innebär att människor med olika ursprung har olika
möjligheter i samhället. Ju längre bort från Sverige kommer man ifrån och ju mer annorlunda
utseende och kultur man har, desto svårare verkar det vara att bli inkluderad i det svenska
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samhället (Molina, 1997). Gruppen med utländsk bakgrund är alltså heterogen. Boverkets
rapport visar att personer med ett ursprung utanför ”västvärlden” (som vi kallar ”synliga
minoriteter”) har den svåraste situationen på bostadsmarknaden.” Förhållandena för övriga
personer med utländsk bakgrund är mer lik förhållandena för dem som har svensk bakgrund.
Strukturella problem påverkar gruppernas möjligheter till egen försörjning. En stor grupp av
människor hamnar utanför skyddsnätet och ordinarie arbetsmarknad (SOU 2005:41; SOU
2006:73). Vi kan även se skillnader i hälsa och välbefinnande mellan majoritetsgruppens
medlemmar jämfört personer med utländsk härkomst. Kvinnor födda utanför Sverige drabbas
oftare av fysiska sjukdomar och mår psykiskt sämre jämfört med majoritetsgruppen (se Fonseca
1994-1995, Malmström, 2003). Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät (2009) visar att
större delen av minoritetsbefolkningen har en sämre hälsosituation än befolkningen som helhet.
Vi kan hitta samma diskussioner i andra delar av Europa. Man försöker skapa en egen nationell
identitet gentemot andra. Processen verkar gälla för alla EU-länder (SOU 2005:41; SOU
2006:73). De senaste diskussionerna i Frankrike om fransk nationalitet och särprägel är en
alldeles färsk nyhet som följer samma mönster.

Förstudie
En kvalitativ intervjustudie gjordes och resultatet sammanställdes under hösten 2007
(Mehdizadeh, 2007). Undersökningen visade samband mellan upplevelsen av att vara svensk
med språk, umgänget, kultur, synsätt/livsstil och synliga kriterier.

Figur 1. Figuren visar hur de funna kategorierna kopplades samman för att utveckla en
definition av nationell tillhörighet, här även kallad ”att vara svensk”.

Resultatet visade att intervjuade ungdomar med utländsk härkomst ansåg sig vara icke svenskar.
Svenskhet definierade de som att ha svenskt blod, eller ett speciellt sätt att leva med avseende
på språk, kultur, synsätt, umgänge och även ett visst utseende. Svenskheten uppfattades även
som ett etniskt fenomen och föreställningen om att bli svenskar likställdes med assimilering,
något som kan tolkas som en upplevd identitet. Studien visade vilka faktorer som
sammankopplades till nationell identitet utan anspråk på kausala samband.
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Huvudstudie
En kvantitativ studie med samma syfte som förstudien planerades för att undersöka om
förstudiens resultat kunde bekräftas. Undersökningens syfte var också att se vilka
bakgrundsfaktorer som samvarierade med ungdomarnas upplevelse av sin nationella
identitet/samhörighetskänsla. Undersökningen ville se om ungdomarnas kön, ålder,
familjesituation, bostad, hemspråk och etniska härkomst kan påverka ungdomarnas nationella
samhörighet. Studien syftade även att undersöka om boendet i segregerade bostadsområden
försvårade för invandrarungdomar att uppleva sig som svenskar. Studien utgick från att många
faktorer samverkar i en identitets uppbyggnad (Lange & Westin, 1981), så som religion, kultur,
språk och så vidare. Det var av särskilt intressant att titta närmare på om att vara accepterad och
upplevelse av mobbning och diskriminering kan förklara ungdomarnas upplevelse av deras
nationella samhörighet. Beroende variabel i undersökningen var den nationella
identitetskänslan. De viktigaste oberoende variablerna var upplevelse av majoritetsgruppens
attityder, upplevelse av samhällsstrukturer som befrämjar samhörighet, ekonomiskt välstånd,
föräldrarnas egenskaper, språkets roll och den kulturella integrationens påverkan.

Begreppsdefinitioner
Undersökningens beroendevariabel, nationell identitet, består av en kombination av två delar.
För det första är nationell identitet en del av individens identitet. För det andra beskriver den
ett socialt fenomen, dvs. en nation. Nationell identitet är även ett socialt fenomen. Det påverkar
individens självbild och hennes upplevelse av samhörighet med olika samhällsgrupper. Det
handlar om individens föreställningar och den kontext som hon lever i.

En begreppsdefinition blir första steget för att kunna strukturera studien. Forskning om identitet
och nationell identitet har funnits i många decennier. Definitionen av fenomenet nationell
identitet är omstridd. Även en enhetlig definition av begreppet nation och nationalitet saknas.
En sammanblandning av etnicitet och nationalitet förekommer i många sammanhang. De
viktigaste begreppen för studien är identitet, nation och nationell identitet. Ungdomar/personer
med utländsk härkomst har i officiella dokument definierats som ungdomar/personer födda
utomlands eller födda i Sverige med minst en förälder född utomlands (SOU 2000:1).
Undersökningen använder ett vidare begrepp. I studien räknas även ungdomar födda i Sverige
med två infödda föräldrar varav minst en av föräldrarna har utländsk härkomst (för en mer
ingående diskussion om begreppets definition se även DS 2000:43, Begreppet invandrare,
användning i myndigheters verksamhet).

Identitet.
Definitionen av begreppet identitet har diskuterats sedan början av 1900-talet. Det har funnits
olika vetenskapliga inriktningar och synsätt som har påverkat definitionen av begreppet.
Identitet är inte något ting. Det är en process i ett samspel mellan individen och hans sociala
omgivning. Det är något som definierats av människor, som är verkligt, och därför verkligt i
sina konsekvenser (Thomas, 1928). Identiteten är i ständig utveckling och förändring under
hela livscykeln (Erikson, 1959). Det är två motsatta processer, individualisering och
avindividualisering, där den ena betonar individens unika egenskaper och den andra betonar
individens likheter med andra (Lange & Westin, 1981). Den sociala identiteten är våra
föreställningar om vem ”vi” är eller betraktas vara (Lange & Westin, 1981). Identitetens
subjektiva respektive objektiva aspekt belyser två olika delar av människans identitet. Lange
och Westin (ibid) skriver att den objektiva sidan konkretiseras i begreppet ”identitet för och
genom andra” och den subjektiva aspekten är ”identitet inför sig själv”. Man delar den objektiva
aspekten i social identitet och personlig identitet. Det handlar om hur andra identifierar
individen i termer av sociala kategorier och roller. Kön, ålder, yrke, etniskt ursprung,
nationalitet och religionen är några allmänt accepterade sociala kategorier. Studiens
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frågeställning om ungdomarnas upplevelse av sin nationella identitet är en del av den sociala
identiteten (Se Zavalloni, 1975; Lange & Westin, 1981). Åtminstone den del av den som
handlar om hur vi tror att vi betraktas av andra. Den subjektiva delen av identiteten är den
självupplevda. Detta innebär att individens identitet består av både individ och grupp aspekter.
Identiteten utvecklas i skärningspunkten mellan uppfattningen om den egna relationen till andra
och om andras uppfattning om en själv. Den objektiva aspekten av identiteten kan även visa sig
i attribut såsom kön, ålder, yrke, etnisk ursprung, nationalitet eller religiös bekännelse
(Parming, 1977; McCall & Simmons, 1966).

Festinger (1954) skriver om hur individen ser på sin sociala position i jämförelse med andra
individer och grupper. De kognitiva dissonanserna skapad av olika tolkningar av individens
sociala position kan påverka individens attityder och tolkningar av sina personliga egenskaper.
Festinger (ibid) menar att vi använder andra personer som jämförelse när vi skall bedöma våra
egna attityder, åsikter och förmågor. En konflikt mellan individens och kollektivets uppfattning
kan skapa inre konflikter hos individen. Även skillnader mellan verkligheten och det önskvärda
kan bli grund till inre/kognitiva konflikter hos individen. Enligt Festinger (ibid) söker vi oss
gärna till personer med liknande attityder. När vi jämför oss med andra, söker vi utveckla en
positiv social identitet. Detta hjälper oss att förneka upplevelsen av skillnader mellan individens
och gruppens uppfattning om individens roll och funktion. Konflikter mellan vad jag är och vad
jag önskar vara kan skapa en inre kognitiv dissonans (konflikt). Även skillnader mellan
individens uppfattning om andras syn på en och hur individen vill bli betraktad kan skapa
kognitiv dissonans. Processen kan avslutas med att hitta en enhetlig bild av sig själv och
övervinna den kognitiva dissonansen.

Vi jämför oss med andra inom de grupper som vi ingår i. Vi jämför oss även med andra grupper
och vi överskattar värdet av vår egen grupp och nedvärderar andra grupper (Nilsson, 1996).
Upplevelsen av nationell identitet är en del av individens föreställning om sig själv och hur hon
tolkar andras uppfattningar om henne. Huruvida vi kan leva upp till de krav som ställs på oss
för att få status eller uppnå vissa tillstånd påverkar vårt sätt att agera och uppleva vår situation
(Turner, 1999; Turner & Oakes, 1986). Kön och ålder kan vara tillskrivna medan yrke och
civilstånd kan ses som uppnådda egenskaper och identitetsfaktorer. Att uppnå en viss egenskap
förutsätter att det finns formella krav och strategier knutna till det specifika tillståndet. Gränsen
mellan tillskrivna och uppnådda egenskaper är flytande. Det kan finnas en önskan att bli
tillskriven vissa egenskaper och inte behöva uppnå dem genom handlingar.

Man kan önska att vara svensk/tillskrivas det som nationalitet och inte behöva uppnå det genom
att anamma andra egenskaper eller genom att handla annorlunda. Egenskaper/handlingar som
varken går att uppnå eller bli tillskriven är aspekter som visar skillnader (Lange & Westin,
1981).
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Figur 2 visar processen utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Där sociala identitet agerar
som en objektiv faktor. Något som uppfattas som tillskriven och relaterat till de sociala roller
och kategorier som hon har tilldelats till. Det är den del av identitet som bildas för och genom
andra, med andra ord det upplevs i och genom relationer. Teorin om social identitet lades fram
av Henri Tajfel och Ralph Turner i början av 1970-talet (Tajfel, 1974; Tajfel & Turner, 1979).
Teorin om social identitet går ut på att vår upplevelse om vilka vi är har två källor, en social
och en personlig. I teorin pratade de om objektiva och subjektiva aspekter. Självbilden och de
personliga egenskaperna är andra sidan av samma mynt, det vill säga andra delen av processen.
Resultatet blir en mångsidig men holistisk och enhetlig identitet. Det betyder inte att människor
skapar dubbla identiteter eller falska identiteter för att luras eller låtsas.

Enligt Zavalloni (1975) identifierar vi oss lika mycket genom att definiera vem vi är och vem
vi inte är. Nationell identitet klargör vår samhörighet med en nation och grupper som ingår där
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Figur 2. Ett modifierat schema över identitetens aspekter, Lange & Westin, 1981.
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(Brune, 2000). Zavallonis beskrivning saknar den psykologiska processen och de
värderingsbaserade kulturella och språkliga faktorerna. Det är i den etniska uppdelningen som
kultur, språk och andra viktiga faktorer lämnar sina spår. Individens etnicitet kan påverka
hennes tolkning av de sociala faktorer som är av stor vikt för bildandet av identitet (Frisén &
Hwang 2006).

Vad är en nation?
Benedict Anderson (1993) beskrev nationen som ”en föreställning om en suverän gemenskap”.
En föreställning om att dela samma öde och ömsesidig förståelse. Helt enkelt att tillhöra en
gemenskap som trots inre motstridigheter finner större gemenskap hos varandra gentemot andra
på andra sidan av landgränser. Nationen har olika verktyg till sitt förfogande. Skriftspråket
reproducerar känslan av samförstånd och staten tar hjälp av det för att reproducera känslan av
tillhörighet. Språket spelade ännu större roll i början av bildandet av nationer när man ville
sprida en och samma historiebeskrivning och känslan av tillhörighet.
Språket var det som utgjorde grunden för en standardiserad modern utbildning. Benedict
Anderson skriver att ”i en värld där nationalstaten är den överväldigande normen betyder allt
detta att nationer kan föreställas utan någon språklig gemenskap”. Han menar att grundidén
bygger på en föreställning av jämbördiga och likvärdiga individer och etniska gruppers
gemenskap. Max Weber (1949) beskriver nationen som ”solidarity of ethnic communities”.
Han tillägger att det finns en tydlig relation mellan nationsbygget och borgarnas
maktövertagande och ideologiska intresse (Narin, 1973). Nationen är en anpassad stor grupp av
individer från låg och medelklass kopplad till regionala maktcenter och de ledande sociala
grupperna genom kommunikation och ekonomiska förbindelser (Weber, 1978: Deutsch, 1966).
Nationen är samhällen skall nationen vara solidarisk, allomfattande och en garant för formell
rättvisa och lika rättigheter för alla. Nationen ska kunna ha en gemensam beskrivning av
historien och gemensamma intressen som grupperna bär med sig. I ett samhälle där en grupp
betraktar sig ensam som statsbärande och nationsbildande kan nationalismen uppfattas som
exkluderande och minoritetsgrupper kan känna sig utstötta och diskriminerade.

Minoritetsgrupper.
Människor med minst ett gemensamt intresse kan betraktas som en grupp. En minoritetsgrupp
består av en grupp som är mindre än hälften av totalbefolkningen och majoritetsgruppen inom
samma nationsgränser. Religion, ras, etnicitet, sociala egenskap eller politiska ideologier kan
vara grund för indelningen i grupper och därmed bildandet av minoritetsgrupper.
Minoritetsgrupper kan bildas även inom andra grupper som etniska grupper och dylik.
Endast 9 % av världens länder år 1971 hade etniska minoritetsgrupper som var mindre än 10 %
av befolkningen. Resten av länderna hade en etnisk minoritetsgrupp som var större än 10 % av
totalbefolkning. I Sverige beräknas 25 % av befolkningen år 2010 vara födda utomlands eller
ha utländsk härkomst. I det här räknar man inte de fem officiella minoritetsgrupperna d.v.s.
Samer, Sverigefinnar, Tornedalingar, Judar och Romer (Svensk författningssamling 2009:724).
De här grupperna uppskattas till 400 000-700 000 personer. Riksdagens kriterier för att erkänna
minoritetsgrupper är grupper som är urskiljbara med specifik kultur, tydlig självidentifikation
och en historisk kontinuitet.

Etniska grupper.
Etniska grupper handlar om folkgrupper som delar samma språk, kultur, ursprung, värderingar
och en känsla av grupptillhörighet. En etnisk grupp kan vara delad i olika nationella grupper
utifrån nationsgränser och historiska separationer. En etnisk grupp kan även bestå av flera
interna delgrupper eller interna grupperingar. Religion och nationstillhörighet är några faktorer
som delar etniska grupper i delar. Ordet etnicitet härstammar från grekiskans ”ethnos” vilket
kunde användas i relation till hedningar, en grupp människor, en stam eller folk. En grupp
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människor som trots alla skillnader kan och vill betrakta sig som en grupp med distinkt kultur.
Gruppers självidentifikation förändras under historiska processer och sociala relationer. Lange
och Westin (1981) skriver om språkets roll i sammanvävandet av människors kollektiva
identitet i form av etniska grupper. ”Språket är bärare av den etniska gruppens mytologiska
föreställningar om sitt ursprung” (Lange & Westin, 1981). De beskriver även språkets roll i
gruppens kodifierade subjektiva kultur och primära socialisation (sid 324).

Barth (1969) sammanfattar de antropologiska kriterierna för etniska grupper i sin bok ”Ethnic
groups and boundaries”. Barth definierar den etniska gruppen som ”en biologisk
självreproducerande population som delar kulturella värden och former med etablerade fält för
kommunikation och interaktion och till sist som en grupp av individer som identifierar sig själv
och identifieras av andra som en särskild grupp.” Begreppet innefattar både inkludering och
exkludering genom att föreställa en innegrupp och en utegrupp. En klar skiljelinje mellan
etniska grupper och minoritetsgrupper är svårt att dra.

Kultur, dess egenskaper och innehåll.
Kultur avser socialt överförda levnadsmönster hos en grupp individer. Ett system av kunskap,
tro, lagar, traditioner och andra mänskliga tankeprodukter som mer eller mindre delas av en
grupp. Ritualer, myter, historien och även andra symboliska detaljer är delar av kulturen som
bidrar till organisering av samhället. Kulturen omfattar samhällsmedlemmarnas explicita som
implicita värderingar, tro och deras sätt att organisera. Det innefattar såväl värderingar som
definitioner av fel respektive rätt. En människas kultur varierar därför med hennes etnicitet,
nationstillhörighet, socialklass, miljö, åldersgrupp och könsroll. Torbjörn (1994) skriver att
”Förenklat kan en kultur definieras som en uppsättning normer, gemensamma för en avgränsad
grupp människor. Förenklingen ligger bl.a. i att beteenden och tolkningar är återspeglingar av
underliggande attityder, värderingar, antaganden om tillvarons beskaffenhet och mening osv.”.
En kultur inbegriper således inte bara vad som är manifest eller tydligt utan också en osynlig
del. Vars uttryck ofta är av komplex, subtil, indirekt och symbolisk karaktär. Han tillägger att
” (kulturen) … återspeglar grundantaganden om människans natur, om människan förhållande
till naturen, till andra människor, rumsuppfattning, tidsbegrepp och orientering i tiden,
aktivitetsorientering. Andra dimensioner i en kultur är tydlighet och klarhet i rådande normer.”

Vissa skulle definiera kulturen som människornas lösningar och svar på alla skeenden och livets
omständigheter. Kulturen skulle vara primärt bunden av den ekonomiska/teknologiska
utvecklingen som i sin tur orsakar social organisering och gruppering och även
värderingssystem. Kulturen hjälper samhällsmedlemmarna att fungera via adekvata beteenden
och tolkningar. Torbjörn (1994) skriver att ”en person som inte har tillägnat sig den kultur som
råder i omgivningen kan principiellt förväntas fungera sämre i denna miljö, hantera och tolka
situationer felaktigt till följd av att manifesta eller underliggande förhållanden inte är kända
eller har anammats”. Det är där man lär sig gränserna mellan förbjudet och tillåtet. Torbjörn
skriver att ”som sociologiskt fenomen kan kultur beskrivas avseende fysiskt rumsliga aspekter,
historiska, sociala, politiska, ekonomiska villkor etc.”. Andra dimensioner som har inkluderats
i kulturbegreppet är: kunskap/vetenskap, tal/språk, artefakter, materiella drag/egendom,
konst/lek, religion, samhällsstruktur, regering/politiska organisationer och krig/historien.
Kulturbegreppet har definierats deskriptivt, historiskt, normativt, psykologiskt, strukturellt och
genetiskt.

Nationell/etnisk kultur vs subkultur.
Nationell kultur är ett föränderligt fenomen över tid och rum. Nationella kulturer förutsäger inte
i hög grad enskilda individers beteende, skillnaderna visar snarare på centrala tendenser för hela
gruppen (Hofstede, 1991). Föränderligheten i samhället är en faktor som påverkar kulturen
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(Richerson, 2001). Ju snabbare samhällsförändringar desto snabbare förändringar behövs i vårt
sätt att tänka och agera. Olika gruppers status, makt, tillgång till teknologi och utbildning
påverkar deras kulturella överlevnad och deras roll i bildandet av de centrala kulturella
tendenserna.

Ett begrepp för kulturella förgreningar från en helhet är subkulturer.  Subkulturen är en
sammanhängande kultur anpassad att existera i ett visst samhälle och med en speciell relation
till dominerande kulturen (Lalander & Johansson, 2002). Subkulturen speglar de yttre
omständigheternas villkor och påverkan. Subkulturer är i sig ett komplett system som existerar
i en avgränsad, sammanhängande och varaktig form men den måste leva i en ständig kontakt
med den dominerande majoritetskulturen genom massmedia, offentliga institutioner,
marknaden osv. Den dominerande kulturen som färgar samhället med sina normer och
värderingar kan komma i konflikt med sina subkulturer. Minoriteter och andra sociala grupper
med sina egna subkulturer begränsas av de villkor som den dominerande kulturen ställer.
Graden av subkulturers frihet till att utöva sina kulturella drag avgörs av den dominerande
kulturens normer och ramar (Hannerz, 1983). Begreppet multikulturalism används för att
beskriva ett samhälle där flera kulturer eller etniciteter lever inom samma politiska enhet.
Multikulturalism är även en ideologi där man ser sådana kulturellt-etniskt blandade samhällen
som ett ideal. Att förespråka kulturell mångfald eller minoritetskulturers bevarande kallas även
pluralism (Ålund, 1997). I ett mångkulturellt samhälle strävar man efter att skapa sådana
sociopolitiska förutsättningar som kan underlätta individernas strävan efter en sund kulturell
identitet och en mogen positiv intergrupp attityder. Intergrupp attityder är förhållandet mellan
en grupps attityder gentemot en annan grupp. Individens upplevelse av situationen bereder mark
för en värdering av de inblandade sociopolitiska faktorerna. Detta förutsätter att det finns höga
ambitioner och engagemang hos bägge sidor (Gergen, 1986). När båda parterna vill söka en ny
lösning (för sin sociala/kulturella samexistens) som innefattar båda parternas behov och
önskemål kallas processen dialektisk problemlösning (Basseches, 1983).

Diskussioner om multikulturella samhällen och kulturkrockar är två sidor av samma fenomen
det vill säga vikten av den kulturella acceptansen i skapandet av tillhörighet och
samhörighetskänsla. Vid kulturella konflikter ifrågasätts de gamla normerna och förändringen
kan skapa oro och obehag för samhällsmedlemmar. Individen kan drabbas av främlingskap,
osäkerhetskänsla, identitetsförvirring och depression och kan på gruppnivå uppleva situationen
som ett hot mot sina rådande normer, tillhörighetskänsla och privilegier (Berry, 1992). Berrys
modell om ackulturation särskiljer fyra olika strategier eller förhållningssätt vid mötet mellan
två kulturer. Han kallar dem för Assimilation, Integration, Separation och Marginalisation. Där
anpassning leder till assimilation och chauvinism föranleder en separationspolitik. Både
assimilation och separationsstrategier motverkar pluralismen och existensen av mångkulturella
samhällen. Mångkulturella människan är en syntes av bägge kulturer men kan inte likställas
med mekanisk summering av inblandade kulturer. När ena parten inte har något intresse att
bibehålla sin kultur men ändå visar motstånd mot motpartens kultur har man en kulturell
marginalisering. Marginaliserade gruppen saknar fotfäste på någon sida av kulturmötet (Berry,
1992). En av de negativa effekterna är ett kulturellt tomrum inom minoritetsgrupper och dess
medlemmar. Andra generationen invandrare i synnerhet kan förlora sin etniska, språkliga och
religiösa rötter utan att kunna slå nya rötter i den dominerande kulturen (kulturell
marginalisering).

Resultatet av interkulturella kontakter på gruppnivå delades i fyra tydliga kategorier av
Furnham och Bochner (1986). Folkmord (Rwanda), assimilation (Tibet), segregering (USA)
och integration (SydAfrika) är de fyra framträdande resultaten på gruppnivå. Interkulturella
kontakter kan resultera i kulturell integration, assimilation, separation och marginalisering. Med
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kulturell assimilation menar de att den ena parten avsäger sig sin kultur till fördel för den andra
partens kultur. Von Oundenhoven och Willemsen (1989) kom till slutsatsen att de flesta
europeiska länderna förespråkar total assimilation. Brune (2000) skrev om mediernas skildring
av personer med utländsk härkomst att ”det är som om man hårdnackat vägrar att godta att
människor kan skapa sin identitet genom att positionera sig som både - och i en självvald
identifikation med drag i det svenska samhället och med bibehållen lojalitet med den egna
familjens värderingar”( se även Brune 2004; Borgström, 1998). Den kulturella acceptansen
handlar om huruvida gruppens kultur i sin helhet integreras och accepteras av
majoritetsgruppen. Endast strävan efter integrationstillstånd kan skapa ett öppet samhälle som
har utrymme för individens och gruppens önskemål och där är individen fri att välja mellan
bibehållandet av ursprungliga kulturen eller att bli delaktig i det större samfundets
angelägenheter (Lange, 2000; Borgström, 1998).

Vad är nationell identitet?
Nationalitet eller nationell identitet är en del av människoidentiteten. Förstudien hade visat
vilka faktorer som var relaterade till känslan av nationell identitet (Mehdizadeh, 2007).
Nationell identitet är, ur detta perspektiv, föreställningen om en bestämd tillhörighet i en nation.
Det är ett resultat av nationsbyggnadsprocesser och statsmaktens strävanden att skapa ett
nationellt medvetande och känsla hos medborgarna. Föreställning om en gemenskap bildas i
mötet mellan olika individer och etniska grupper. Samtidigt bildas nationell identitet i hur
nationen definierar sig själv och de andra nationerna. En identitet som bildas i mötet med andra
och definieras av hur vi definierar de andra (Zavalloni, 1975). Föreställningen om att dela
gemensamma referensramar, rättigheter och förpliktelser skapar en imaginär gemenskap
(Anderson, 1993). Det handlar om hur man uppfattar sin grupptillhörighet och känslan av
gemenskap inom landets gränser. Det döljer eller förmildrar skillnader och olikheter mellan och
inom landets egna/ interna grupperingar.

De naturliga mötesarenorna.
Furnham och Buchner (1986) skriver att de permanenta medlemmarna (eller de som syftar att
bli permanenta) i multikulturella samhällen vill möta andra (folkgrupper) på arenor som är
gemensamma. Det inkluderar de offentliga/privata institutionerna så som skolor, arbetsplatser,
nöjesplatser och de administrativa inrättningarna och rättsväsendets organ. Det innebär att
reformer och integrationsplaner kan bli mindre verkningsfulla om grupper inte möter varandra
på de mötesplatser som behövs och är naturliga för dem. Alla reformer kan komma att framstå
som pappersarbete utan reell innebörd om inte de kollektiva beslutsfattandena kopplas samman
med de vardagliga villkoren. Att känna tillhörighet och samhörighet förutsätter att det finnas
naturliga mötesarenor och kontaktytor där gemensamma intresse skapar gemenskap.

Konfliktteori och dialektiskt synsätt.
Konfliktteorin är ett brett perspektiv som används för att förstå sociala strukturer och
förändringar. Konfliktteorin är baserad på antagandet att alla samhällen karaktäriseras av
konflikter mellan grupper vilket leder till social förändring. Studien vill använda en modell som
är färgad av konfliktperspektivet/teorin. Modellen tar en positivistisk grundsyn och utgår från
att konflikter är oundvikliga och genomsyrar tillvaron. Konflikter är även konsekvenser av
oliktänkande/nytänkande och olika utvecklingsstadier eller olika samhällsstruktur. Olika
intressen står för hur olika grupper agerar gentemot varandra. Det pågår en kamp mellan olika
intressen om hur man ska uppfatta olika fenomen i samhället och därmed hur man ska
organisera samhället och fördelning av resurser (Marx, 1859). Konfliktteorin accepterar
existensen av motstridiga intressen och konflikter för att kunna kontrollera verkligheten utifrån
egna intressen. Teorin bygger på att den sociala världen innehåller många antagonistiska
konflikter (alla konflikter är inte antagonistiska) vilka kräver lösningar som leder till högre
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stadier av historisk utveckling. Helhetstänkande genomsyrar konfliktteorin. Helheten består av
olika delar som kan ha olika egenskaper. Delarna reflekterar helheten, och inte tvärtom.
Helheten är inte en mekanisk summering av delarna. Ingen del är starkare än helheten.

Ett dialektiskt synsätt är den andra hörnstenen i förklaringsmodellen där alla mötande kulturer
påverkar varandra och relationerna har dubbelriktning. Dialektiken hänvisar till spänningen
mellan motsatta krafter i en konflikt och att spänningen endast kan lösas genom att hitta en
syntes för de motstridande krafterna (Altman, Vinsel & Brown, 1981). Det är bara genom
konfrontationen som parterna i konflikten kan komma till en lösning. Sanningen finns hos båda
sidorna av konflikten. Medvetande och världen utanför vårt medvetande är två sidor av
verkligheten. ”Medvetandet kan aldrig vara något annat än det medvetna varat, och människans
vara är hennes verkliga livsprocess.” (Den tyska ideologin, Karl Marx1845-1846). Hur jag
uppfattar världen blir min verklighet som påverkar mitt agerande och därmed andras verklighet.
Det är av stor vikt hur vi ser på vår identitet och hur vi uppfattar andras syn på vår identitet.

De mötande kulturerna är kopplade till varandra genom dialektisk relation som låter dem
definiera varandra och påverka varandra. Alla attityder och värderingar blir en del av
verkligheten utan att nödvändigtvis spegla hela verkligheten. Alla omges av en och samma
verklighet men man kan uppfatta den olika beroende på social kontext och värderingar. Även
om det kommer att finnas mer eller mindre viktiga delar i alla komplexa organisationer så
kommer helheten att vara större och effekten av delarna påverkas av systemets helhet (Marx,
1852).

Enligt detta synsätt påverkar omständigheterna som omgärdar oss vår självbild och identitet.
Identiteten kan bestå av både psykologiska och socialpsykologiska delar och de objektiva och
subjektiva delarna bidrar till det som i slutändan betraktas av individen som ens identitet.
Nationell identitet består av många delar som mer eller mindre kan beskriva en del av
verkligheten men i slutändan är det förståelsen av den komplexa helheten som kommer att
påverka vårt sätt att tolka delarnas vikt i sammanhanget.

Syfte och frågeställningar.
Syftet med den föreliggande enkätundersökningen var att undersöka känslan av den nationella
tillhörigheten hos ungdomar med utländsk härkomst födda i Sverige/alternativt invandrade
under första levnadsåren. Undersökningens syfte är att kartlägga vilka faktorer som påverkar
ungdomarnas upplevelse av sin nationella tillhörighet. Studien undersöker om det finns
samband mellan känslan av att vara accepterad av majoritetsgruppen och nationell tillhörighet.
Denna undersökning har haft målet att belysa området med kvantitativa fakta som kan göras
om och förhoppningsvis följas med kompletterande undersökningar bland barnen under tolv år
och unga vuxna 19-25 år gamla. En landsomfattande undersökning där ungdomar från små och
mellanstora städer och alla områden i storstäderna kan delta är en nödvändig fortsättning på den
här studien.

Studiens frågeställningar.
1. Hur upplever ungdomar sin nationella identitet?
2. Vilka faktorer (personer, grupper och sammanhang) påverkar ungdomars nationella
identitetskänsla? Vilken betydelse har dessa faktorer för formandet av deras nationella
identitet?
3. Hur sammanhänger individens upplevelse av nationell identitet med upplevelse av att vara
accepterad av majoritetsgruppen?
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Metod

En induktiv metod användes i förstudien och det har använts en deduktiv metod i denna studie
(huvudstudien). Studien följer forskningscykeln (Lundahl & Skärvad, 1992) som börjar med
ansamlingen av data utan några förbestämda antaganden. Förstudien genomfördes i enlighet
med metoden för att bilda en uppfattning om forskningsfältet. Därefter användes en deduktiv
ansats under huvudstudien. Undersökningen försöker att se om slutsatserna i förstudien stöds i
den kvantitativa undersökningen.

Deltagare
Den undersökta gruppen bestod av 359 ungdomar födda i Sverige (93,3 procent) eller de som
hade flyttat hit som små barn det vill säga före ett års ålder (6,7 procent). I studien deltog 195
flickor och 164 pojkar mellan 12 och 20 år (M=15,86 år, SD=1,60). 32,3 procent av undersökta
respondenter gick i högstadiet och 67,7 procent var gymnasieelever. Gruppen bestod av 15
procent icke religiösa, 24 procent muslimer och ca 55 % kristna. Cirka hälften av
respondenterna bodde i hyreslägenheter och andra halvan bodde i bostäder som ägdes av deras
föräldrar. Cirka hälften av respondenterna bodde i områden med hög eller mycket hög andel
människor med utländsk härkomst. 88,5 procent hade ett annat hemspråk än svenska..

Material
En enkät gjordes utifrån förstudien som grund. Frågeformuläret byggde delvis på en redan
beprövad enkät för att därmed kunna ha möjligheter till jämförelse (av insamlade data) med de
andra studierna. Försökspersonerna fick ett frågeformulär med information och instruktioner
om hur de ska kunna besvara frågorna. Där fanns en enda fråga om de kände sig vara svensk
eller inte. Därefter fick de olika frågeformulär beroende på vad de hade svarat på infobladets
fråga (se bilaga 1 & 2). Frågeformuläret innehöll frågor om ålder, kön, bostadsområde,
födelseland, föräldrarnas härkomst/utbildning, familjens ekonomiska tillstånd osv. Frågor om
deras deltagande i sociala livet, social tillhörighetskänsla, kulturell tillhörighet och deras
attityder ingick i frågeformuläret.

Alla frågor i påstående form hade en fyrgradig skala. En etta betyder att påståendet inte stämmer
alls med respondentens verklighet/upplevelse och en fyra skall stå för total samstämmighet
mellan individens verklighet/upplevelse och påståendet. Frågeformulären finns som bilaga 1
och 2 i slutet av rapporten. Försökspersonernas anonymitet garanterades genom användning av
icke numrerade frågeformulär.

Datainsamling
Enkäten utdelades bland elever under skoltid. Innan dess gav man en kort information om
studiens mål och arbetssätt. I vissa skolor fick lärarna en kort utbildning om hur man informerar
och samlar data för att lärarna skulle kunna leda utdelning och insamlingen av enkäter. Studien
genomfördes på flera skolor i de bostadsområden som har högsta andelen invandrare i
Stockholmsområdet dvs Botkyrka och Södertälje. Alla elever i klassen deltog i undersökningen.
Efteråt sorterades bort barnen som inte hade utländsk bakgrund och de som flyttat till Sverige
då de var äldre än 1 år gamla.

Datareduktion.
För att minska antalet faktorer till en mer hanterbar och överskådlig nivå gjordes en faktoranalys
för att se vilka frågor som handlade om samma sak och tillhörde samma kategori.
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Frågor Kategorier
1 2 3 4 5 6 7 8

syn på självständighet 0,901
syn på kvinnor 0,876
syn på individen 0,874
syn på livsstil 0,811
syn på familjen 0,747
Stoltsvensk 0,887
Gladsvensk 0,882
Uppfattas svensk 0,83
Viktig att vara svensk 0,73
Annat språk läsa 0,898
Annat språk skriva 0,886
Annat språk tala 0,864
Annat språk förstå 0,842
Svenska läsa 0,864
Svenska skriva 0,852
Svenska tala 0,849
Svenska förstå 0,801
sv.vänner i skolan 0,877
sv. Vänner på fritiden 0,787
sv. Vänner 0,784
svenska hemspråk 0,843
sv. Föräldrar+sv. Hemspråk 0,8
sv. Föräldrar 0,793
Mammas medborgarskap 0,862
Pappas medborgarskap 0,854
Medborgarskap 0,72
Pappas utbildning 0,878
Mammas utbildning 0,863

I Tabell 1 visas resultatet av faktoranalysen. Man hade en hög gräns av samvarians (0,70) för
bildandet av olika kategorier. Alla värderingsfrågor som synen på familjen, kvinnor, individen,
självständighet och livsstil visar stor samstämmighet och bygger en kategori för sig själv.  Det
var de frågorna som i förstudien hade bildat en kategori som kallades Synsätt och Livsstil. Här
kommer vi kalla kategorin Likhet. Den består av fem frågor som slås samman till en
kategorifråga. Värdet och vikten av att vara svensk bestod av fyra frågor. Ungdomarnas
uppfattning om sig själv som svensk, att vara glad för det, att vara stolt över att vara svensk och
hur viktigt det är att vara svensk. Det är en kombination av vikt och värdet. Respondenternas
svar i alla de fyra frågorna slås ihop för att få en mer allsidig kategorifråga. Här kommer vi
kalla kategorin för vikten och värdet att vara svensk.

Antalet svenska vänner, att vara tillsammans med svenska vänner under rasterna i skolan och
umgänge med svenska vänner under fritiden visade sig ha mycket hög samvarians. Frågorna

Tabell 1. resultatet av faktoranalysen visar tydligt vilka frågor kan föras samman för att bilda kategorier
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tillhörde samma kategori som här kallas för Svensk umgänge. Svenska språket var en kategori
där resultatet av fyra frågor sattes ihop. Ungdomarnas uppfattning om hur bra är deras
språkförståelse, talförmåga, läsförmåga och skrivförmåga i svenska samlades samman som en
kategori ”Hemspråket” bestod av lika många frågor i samma sätt om deras uppfattning om deras
förmåga i annat språk än svenska. Föräldrarnas utbildning, och familjemedlemmarnas
medborgarskap visade sig att kunna bilda två andra kategorier. Ytterligare tre frågor om
föräldrars ”egenskaper” för att själv känna sig som svensk bildar en kategori som kallas
föräldrar och språk (att ha föräldrar som känner sig svensk, att ha föräldrar med svenska som
hemspråk och att ha föräldrar som både har svenska som hemspråk och känner sig som svensk).
Det handlar om olika möjligheter att utveckla en svensk identitet genom föräldrars språk och
upplevelse.

Resultat

Efter att ha reducerat antalet faktorer till ett hanterbart antal gjordes en korrelationsanalys med
hjälp av Pearsons produktmoment korrelationskoefficient. Analysen skulle visa vilka
samvariationer/korrelationer som finns mellan ungdomarnas känsla av att vara svensk och
andra faktorer. Studien skulle ta reda på vilka faktorer samvarierar med undersökningens
beroende variabel d.v.s. ungdomarnas känsla av att vara svensk genom en regressionsanalys.
Analysen skulle kunna visa effekten av varje faktor i sig när det har konstanthållits effekten av
andra faktorer.

Korrelationsanalys
Dataanalysen genomfördes genom att använda programmet SPSS. Undersökningen använde
Pearson produktmoment korrelationskoefficient i sina beräkningar. För att göra resultatet mer
åskådligt redovisas de faktorer som visade något korrelationssamband med undersökningens
beroendevariabel. Tabell 2 visar bivariata sambanden mellan undersökningens faktorer
sinsemellan.

Kön och ålder.
Undersökningen visar att kön inte har något korrelationssamband med känslan att vara svensk.
Kön påverkar inte ungdomarnas föreställning om sin nationella tillhörighet. Det är en lika stor
andel flickor och pojkar som identifierar sig som svensk respektive icke svensk. Kön har lågt
positivt men signifikant samband med ungdomarnas syn på sin hemspråkutveckling och
smakskillnader mellan svenskar och invandrare. Undersökningen visar att åldern inte har något
korrelationssamband med känslan att vara svensk. Även om fler ungdomar vid 16 års ålder
identifierar sig som icke svenska så verkar ordningen återställas senare till lika stora grupper.

Analysen visade att det fanns flera frågor som hörde samman och kunde bilda en kategorifråga.
Åldern visar ett lågt negativt samband med ungdomarnas syn på könsvikten. Åldern visar även
negativt samband med umgänge med svenska kompisar dvs. att ju äldre de blir desto mindre
umgås de med svenska vänner. Det finns även ett svagt negativt korrelationssamband mellan
åldern och att känna sig som en del av svenska kulturen.

Boende.
Inte heller boendeformen och bostadsområden visar något samband med ungdomarnas
föreställning om nationell identitet. Boendeformen skulle kunna representera olika grad av
välfärdsnivåer och möjligen samhällsklasser. Hur detta kan tolkas tar vi upp under
diskussionsdelen.
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Skolan.
Även om åldern inte har någon signifikant korrelation med känslan av att vara svensk så visar
sig högre studienivåer, dvs att börja på gymnasium ha ett negativt samband med att känna sig
som svensk. Sambandet är ett svagt negativt samband på lägre signifikansnivå. Skolnivån
visar sig ha ett starkare negativt samband med umgänge med svenska vänner (-0,236**) dvs.
ungdomarna upplever sig ha mindre umgänge med svenska vänner på gymnasienivå jämfört
med grundskolan.

Språk.
Det finns ett måttligt positivt samband mellan att ha ett annat hemspråk än svenska och känslan
av att vara svensk. Det finns inget samband mellan hur bra ungdomarna är i svenska språket
(eller annat språk) och upplevelse av nationell tillhörighet. Det finns ett svagt negativt samband
mellan kön och språkets utveckling. Det betyder att flickor upplever sig vara bättre på svenska
språket än pojkar. Det finns även ett svagt positivt samband mellan nivån på svenska språket
och hemspråkets utveckling. Ungdomar som upplever sin kultur som en del av svenska kulturen
skattar sin språknivå högre än de andra. Även där är sambandet svagt positivt på högre
signifikansnivå. När det gäller andra hemspråk hittar vi ett svagt positivt samband mellan kön
och andra hemspråk än svenska, dvs pojkar utdelar högre poäng till sig själva än flickor .

Religion.
Ungdomarnas bedömning av hur viktig religionen är hade ett måttligt negativt signifikant
samband med deras känsla att vara svensk. Det fanns fyra stora grupper, muslimer, katoliker,
syrisk ortodoxa och icke troende bland respondenterna. Andelen ungdomar som kände sig
svenska bland muslimer och syrisk ortodoxa är lika stora. En av tre ungdomar i de två
trossamfunden känner sig vara svenskar. Däremot kände sig 4 av 5 som angett ”ingen religion”
eller ”protestant” vara svenskar. Knappt 60 % av ungdomar som har angett katolicism som
religion upplever sig att vara svenskar. De andra mindre grupperna, buddister, hinduer, grekisk
ortodoxa och andra religioner är för små grupper för statistiska beräkningar.

Umgänge.
Det fanns ett måttligt positivt signifikant samband mellan känslan av vara svensk och att ha
umgänge med svenska kompisar. Starkaste sambandet fanns mellan att umgås med svenska
vänner under fritiden och att känna sig svensk. Att umgås med svenska kompisar har ett svagt
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Tvåsidig Pearson produktmoment korrelationskoefficient

Variabel
nummer

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

nummer

1
Känner sig svensk

1

2
Skolnivå

 -0,132*
1

3
Födelseland

0,285***
-0,031

1

4
M

ammas födelseland
 -0,117*

0,1
0,018

1

5
Pappas sysselsättning

0,130*
0,061

0,02
-0,065

1

6
Hemspråk

0,224***
 -0,108*

-0,061
 -0,350***

0,173***
1

7
Svenskt tal

0,116*
0,018

-0,011
 -0,118*

0,005
o,104

1

8
Svensk kultur

0,382***
 -0,118*

0,123*
 -0,158*

0,035
0,229***

0,188***
1

9
Religionens vikt

 -0,295***
0,105*

-0,056
0,300***

 -0,115*
 -0,410***

 -0,112*
 -0,220***

1

10
A

tt delta i svenska traditioner
0,151***

-0,095
0,102

-0,092
-0,039

0,113*
0,02

0,321***
 -0,145**

1

11
svenska föräldrar+svenska språk

0,132*
-0,043

0,084
-0,062

-0,022
0,126*

0,035
0,295***

 -0,128*
0,232***

1

12
Svenska kompisar

0,259***
 -0,236***

0,096
 -0,199***

0,026
0,279***

0,222***
0,364***

 -0,403***
0,267***

0,267***
1

13
Vikten och värdet av att vara svensk

0,457***
 -0,120*

0,115*
 -0,139**

0,031
0,174***

0,133*
0,629***

 -0,130*
0,294***

0,292***
0,329***

1

N=359,Signifikansnivå :  *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

T
abell 2.

K
orrelations m

atrisen visar
sam

bandet m
ellan undersökningens olika variabler
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negativt signifikant samband med åldern men ett svagt positivt signifikant samband med kön
dvs. pojkar har mer umgänge med svenska vänner än flickor. Att umgås med svenska kompisar
har ett måttligt negativt signifikant samband med ungdomarnas sysselsättning (grundskola eller
gymnasium) och ett starkt negativt signifikant samband med ungdomarnas syn på religionens
vikt.  Att inte ha annat hemspråk än svenska hemma har visat ett måttligt positivt signifikant
samband med umgänge med svenska vänner på högre signifikansnivå. Det finns även ett starkt
positivt samband mellan känslan av att vara en del av svenska kulturen (accepterad av
majoritetsgruppen) och umgänge med svenska kompisar. Det finns ett starkt positivt signifikant
samband mellan ungdomarnas känsla av vikten och värdet av att vara svensk med att umgås
med svenska vänner.

Kulturell tillhörighet.
Det visade sig finnas ett starkt positivt samband mellan känslan av att vara en del av den svenska
kulturen och att känna sig att vara svensk på en högre signifikansnivå. Att betrakta sig själv
som en del av svenska kulturen har svaga negativa men signifikanta samband med ålder,
sysselsättning och ungdomarnas syn på hur viktig religionen är. Det finns även ett svagt positivt
samband med att ha svenska som hemspråk och ett starkt positivt signifikant samband med
svenskhetens vikt och värde. Kulturell tillhörighet visar även ett måttligt positivt signifikant
samband med umgänge med svenska vänner och ett svagt positivt samband med ungdomarnas
kunnande i svenska.

Vikten och värdet av att vara svensk.
Sambandet mellan ungdomarnas känsla att vara svensk och deras syn på hur viktigt och
värdefullt det är att vara svensk är starkt. Det visade sig att ungdomarnas syn på hur viktigt och
värdefullt är det att vara svensk har ett svagt negativt samband med skolnivå och hur viktig
religionen är. Ungdomarnas syn på hur viktigt och värdefullt det är att vara svensk har även
visat svaga positiva samband med att ha svenska som hemspråk och ungdomarnas syn på vikten
av könsskillnader. Det finns även ett starkt positivt signifikant samband med att känna sig som
en del av svensk kultur och måttliga positiva signifikanta samband med umgänge med svenska
vänner och att tro på att det räcker att ha föräldrar som känner sig svensk och ha svenska som
hemspråk för att känna sig som svensk.

Övriga faktorer.
Undersökningen visade att det fanns ett svagt positivt signifikant samband mellan känslan att
vara svensk och upplevelsen av att det räcker att ha föräldrar som känner sig vara svenskar och
att ha svenska som hemspråk för att kunna känna sig svensk. Att vara svensk genom att ha
svenska som hemspråk visade inget signifikant samband med känslan att vara svensk. Att ha
föräldrar som kände sig svenskar räckte inte heller för att ungdomarna skulle kunna känna sig
svenska. Undersökningen hittade inget samband mellan tro på att man endast kan bli född
svensk och ungdomarnas känsla att vara svensk (föreställning om deras nationella identitet).
Undersökningen visar inget samband mellan känslan att vara svensk och ungdomarnas attityder
som handlar om likhet mellan svenskar och invandrare. Det finns inget samband mellan
utseende och ungdomarnas känsla av att vara svenska.

Multipel hierarkisk logistisk regressionsanalys
Alla faktorer som hade visat signifikant samband med undersökningens beroende variabel
provades i en logistisk regressionsanalys. Logistisk regression provar modellen och visar hur
stor del av resultatet kan prediceras med hjälp av modellen. Analysen provade effekten av
umgänge med svenska vänner (4 frågor) och endast en av frågorna dvs umgänge under fritiden
visade ha en signifikant effekt i modellens ekvation. Även frågor som ”glad att vara svensk”
och ”vikten av att vara svensk” bidrog inte till förståelsen av variationen och därför togs dem
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bort. De faktorer som inte visade några effekter vid borttagning avlägsnades och kvar blev fem
faktorer som visade signifikant effekt på beroende variabel i en logistisk regressionsanalys.
Dessa faktorer tillsammans bildade en modell om vilka faktorer som kan bidra till förståelsen
av ungdomarnas val av nationell tillhörighet. De faktorer som visade större effekt i en logistisk
regressionsanalys var umgänge med svenska vänner, synen på religionens vikt, att känna
kulturell tillhörighet, att känna sig stolt över att vara svensk och att uppfattas som en svensk.
För att prova modellen och se närmare på effekterna av olika oberoende variabler genomfördes
en logistik regressionsanalys med dem kvarvarande faktorerna. Analysmodellen var en
hierarkisk multipel logistisk regression i 5 steg. I steg 1 ingick umgänge med svenska vänner
under fritiden. I steg 2 ingick frågan om religionens vikt. Steg 3 fördes in kulturtillhörighet,
steg 4 handlade om att vara stolt över svensk tillhörighet och i steg 5 ingick frågan om att
uppfattas som en svensk. Cronbach alfa för oberoende variabler har räknats till 0,739 där man
har vänt om frågan om religionens vikt då det hade ett negativt samband med undersökningens
beroende variabel.

Tabell ..Multipel hierarkisk logistisk regression

Variabel STEG 1 β Steg 2 β Steg 3 β Steg 4 β Steg 5 β
Steg 1
Svenska fritidsvänner 0,389*** 0,263** 0,112 0,047 0,055
Steg 2
Religionens vikt -0,331*** -0,318*** -0,362*** -0,335***
Steg 3
Svenska kultur 0,648*** 0,406** 0,23
steg 4
Stolt att vara svensk 0,573*** 0,011
Steg 5
Att uppfattas svensk 1,138***

Cox & Snell R2 0,072 0,117 0,200 0,248 0,365
Nagelkerke R2 0,096 0,156 0,267 0,33 0,487
Procent korrekt 62,7 63,6 68,6 70,7 77,5
Modellens Chi2 25,173*** 42,021*** 75,467*** 96,189*** 153,565***
N=395, *=p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001
Cronbach α för de oberoende variabler α=0,739

Modellen kan kategorisera ungdomarnas nationella tillhörighetskänsla till rätt grupp i 77,5 %
av fallen, något som är klart högre än nollmodellens* 52 %. Modellen är signifikant i alla dess
steg och block (se Chi2 faktorn här ovan). Vi kan även se vilka faktorer som bidrar med
signifikanta effekter i varje steg. Modellen hjälper oss att förklara ca 30-50 % av variationen i
data beroende på vilken pseudo R2 används. Båda koefficienterna bör beaktas med viss
försiktighet då de inte kan visa exakta siffror på förklarade delen i variationen.
Regressionsanalysen visar att beaktandet av umgänget under fritiden bidrar till kategoriseringen
av resultatet med ca 10 procentenheter. Ett ytterligare steg visade ett starkt negativt samband
med en annan av undersökningens faktorer d.v.s. synen på hur viktig religionen är.

*Noll modellen representerar en helt slumpmässig fördelning av svar utan beaktandet av
några förklarande Faktorer/variabler

Tabell 3: Regressionsanalysen i fem steg visar hur stor av variationen i undersökningens
beroende variabel kan förklaras av de oberoende variablerna som angetts i tabellen nedan.

Tabell 3. Regressionsanalysen i fem steg visar hur stor del av variationen i
undersökningens beroende variabel som kan återföras till modellen.
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När man vägde in en annan faktor som kulturell acceptans dvs. att känna sig som en del av den
svenska kulturen, visade analysen ett starkt positivt samband med ungdomarnas
tillhörighetskänsla. En annan faktor som visat starkt samband med undersökningens beroende
variabel är hur stolta de känner sig att vara svensk. Att uppfattas som en svensk visar det
starkaste sambandet med ungdomarnas tillhörighetskänsla.

Multikulturalism
Undersökningen visade att 78 % av respondenterna vill kunna behålla sina kulturella
egenskaper för vad som är accepterat inom det svenska samhället. Man förespråkar anpassning
till de regler och traditioner som majoritetsgruppen har.

Tabell 4. Visar relationerna mellan respondenternas uppfattning om värdet av minoritets- och
majoritetskulturen. Vertikala axeln gäller för respondenternas värdering av minoritetskulturer
och horisontella axeln visar respondenternas värdering av majoritetskulturen.

Den näst största gruppen av respondenter (11,4 %) var de som ville behålla sina traditioner och
kultur utan att anpassa sig till de centrala tendenserna i samhället.

Detta medför en stor kognitiv dissonans hos ungdomar som uppfattar att det existerar vissa
assimileringskrav för att bli betraktad som svensk. Det är bara en liten grupp av ungdomarna
(4,5 %) som värderar sin egen kultur lågt och därmed har lättare att överge den till fördel för
majoritetskulturen som de värderar högt. Det är 1,1 % av respondenter som varken vill behålla
sina etniska kulturella drag eller anamma majoritetskulturen. De värderar både
majoritetsgruppens kultur och minoritetsgruppers kultur lågt.

Det är klart stor skillnad mellan andelen som vill integreras och anpassa sina kulturella
värderingar till rådande samhällsnormer med den grupp som känner sig som svenskar.

Låg värdering av
minoritetsguppers kultur
VS
Hög Värdering av
majoritetsgruppens kultur
Assimilering/Rasism/apartheid

Hög värdering av
minoritetsguppers kultur
VS
Hög Värdering av
majoritetsgruppens kultur
Integration/samhörighet

Låg värdering av
minoritetsguppers kultur
VS
Låg Värdering av
majoritetsgruppens kultur
Marginalisering/utanförskap

Hög värdering av
minoritetsguppers kultur
VS
Låg Värdering av
majoritetsgruppens kultur
Separering/Diktator

78 %

4,5%

11,4%

1,1%Låg

Låg

Hög

Hög
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Diskussion

Syftet med studien var att undersöka studiens frågeställning ur en kvalitativ och kvantitativ
synvinkel. Att nationell identitet påverkas av många olika faktorer påvisats av flera forskare
och vi har sett flera olika sätt att förklara hur en nationell identitet bildas och förändras därefter.
Denna studie bekräftar att ungdomarnas födelseland, synen på religionens vikt, umgänge över
etniska gränser, kulturell acceptans, livssyn och vår värdering av en nationell tillhörighet kan
förklara en stor del av variationen i ungdomarnas upplevelse av sin nationella identitet. Ett
förväntat samband mellan nationella identitetskänslan och synliga kriterier som hårfärg,
hudfärg, klädsel och dylik uteblev. Även sambandet mellan svenska språket och känslan av att
vara svensk uteblev i studiens korrelationsanlys och logistiska regressionsanalys.

Studien visar att utanförskapet även gäller grupper av människor som är födda i Sverige. Drygt
53 % av ungdomarna med utländsk härkomst som är födda här i Sverige känner sig inte vara
svenskar. Det är kanske dags att sluta prata om invandrargruppernas livssituation eftersom
samma mönster kan ses bland olika infödda grupper. Vi möter de nya generationerna av
svenskar som är födda här och har varit svenska medborgare sedan födseln utan att känna
nationell tillhörighet. Grupptillhörigheten har alltid varit en viktig del av människornas
identitet. Etnicitet, religion, nationalitet, familjen och många fler gruppindelningar står som
hörnstenar för identitetsbygge. Nationell identitet har klassats av så många som tillskriven
egenskap. Det ska kunna markera vikten av majoritetsgruppens agerande i sammanhanget. Man
kan undra hur avsaknad av nationell tillhörighet, en motstridig bild av den upplevda etniska
tillhörigheten och den tillskrivna semietniska klusterbilden som invandrare, eller avsaknad av
den klassamhörighet och ideologisk klassificering kan påverka ungdomarnas identitetsbygge.

Det är viktigt att komma ihåg att ungdomar som deltog i studien inte representerar alla
ungdomar med utländsk härkomst i hela landet. Undersökningen har begränsats till några av
Stor-Stockholms förorter. Undersökningen visar att 82,5 % av ungdomarna vill integreras med
eller assimileras i majoritetsgruppens kultur men endast knappt hälften av ungdomarna känner
samhörighet med andra grupper som en nation. Det finns långt fler ungdomar som vill bli en
del av gemenskapen och känna tillhörighet med sina andra svenska landsmän.
Segregeringspolitiken och kraven på assimilation å ena sidan och diskrimineringen å andra
sidan lämnat djupa spår efter sig. Det har ”undergrävt legitimiteten hos samhällsinstitutioner,
lagar och regelverk” (SOU 2006:79). Andra effekter är mindre deltagande och engagemang hos
svenskar med utländsk härkomst och omvandlingen av sociala konflikter till etniskt baserade
motsättningar. Det har skapat utstötning och avståndstagande bland ungdomar. I
undersökningen syns denna reaktion bland 11 % av ungdomarna. Denna grupp värderar
majoritetskulturen och integrationens vinster lågt. En rimlig fråga är om även delar av denna
grupp kan ändra sina åsikter om integration och vinster av en större gemenskap i ett öppnare
och mer välkomnande samhälle.

Studien visar ingen skillnad mellan könen. Lika stor andel flickor som pojkar anger sig vara
icke svenskar. Detta kan komma i kollisionskurs med den bild som medierna har skildrat av
ungdomarna med utländsk härkomst. Det upplevs att killar med utländsk härkomst skildras mer
negativt i medierna (Wingborg 2005).

Mediernas beskrivning av kvinnor som offer och de patriarkaliska männen och deras olika grad
av samhörighet med svenska samhället bekräftas inte av undersökningens resultat (Burne,
2000). Även om studien inte visade något samband mellan ålder och upplevelsen av nationell
tillhörighet borde man uppmärksamma att undersökningens respondenter endast bestod av
ungdomar 12-19 år gamla. Ett mindre negativt samband fanns mellan att vara gymnasieelev
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jämfört med grundskoleelev. Det skulle vara av stort värde om man kunde jämföra barns
respektive unga vuxnas upplevelse av sin nationella tillhörighet. Andra undersökningar har
visat att åldern kan ha ett samband med hur människor uppfattar samhällets och mediernas bild
av deras etniska grupp (Wingborg 2005).

Undersökningen visar att ungdomarnas födelseland eller ursprung har ett samband med
ungdomarnas syn på sin nationella tillhörighet. Undersökningen visade inget samband heller
mellan ungdomarnas medborgarskap och upplevelse av sin nationella identitet. Detta bekräftar
andra forskares slutsatser om att den formella nationaliteten antagligen har mindre betydelse än
deras ursprungsland, hudfärg och likhet i kultur (Daun och Ehn, 1995).

Så många som 78 % av respondenterna vill bli integrerade i svenska samhället med bibehållen
etnisk kulturell tillhörighet. Deras föreställning om möjligheten att bli en del av svenska
kulturen strider mot den gängse föreställningen om existensen av ett ”kollektiv medvetande”
eller enhetlig svensk kultur (SOU 2006:79). En mångfacetterad kultur där kulturen ses som en
process och något som ständigt är i rörelse ger alla möjlighet att integreras och bli en del av den
stora gemenskapen (Wilson 1997). Föreställningen om att andras kultur skiljer sig väsentligt
från svenska kulturen och att bevarandet av deras särart kan underlätta deras återvändande har
präglat svenska integrationspolitiken under flera decennier. Kulturen kom att bli ett redskap för
beskrivningen samt förklaringen av skillnaderna. Undersökningen bekräftar ännu en gång att
minoritetsgruppernas medlemmar vill bli integrerade i svenska samhället och den stora
gemenskapen. Det ska vi kunna möjliggöra genom att se på de likheter som finns och definiera
dem på ett allmängiltigt sätt där alla inkluderas. En stor del av upplevelsen av svensk nationell
tillhörighet kan förklaras av synen om hur viktig och värdefull är den svenska nationell
tillhörigheten. Det gäller att höja värdet av det och göra det beständigt. Det gäller att skapa en
känsla av win-win situation och inte villkora det alltför hårt.
Inga personliga egenskaper som smak, synliga kriterier och synen om kvinnor, synen på
individen, självständighet, livsstil visade signifikanta samband med ungdomarnas upplevelse
av sin nationella identitet. Studien visar att endast 24 % av respondenterna som upplever vara
icke svensk tycker att majoritetsgruppen inte har varit orättvis eller negativ inställd mot
invandrare. En stor majoritet av ungdomar upplever att deras etniska grupp har behandlats
orättvis eller nedvärderats. Andelen respondenter som tycker ha blivit personligen accepterad
av majoritetsgruppen är 55 %. Av dem som upplever vara icke svensk uppger 59,1 % att de inte
känner personligen motarbetat eller avvisat. Det kan tolkas som att en stor grupp av
respondenterna väljer att söka samhörighet med andra etniska minoritetsgrupper på grund av
deras upplevelse av majoritetsgruppens negativa inställning gentemot deras etniska grupp trots
att de personligen kan känna sig accepterad. Det kan kanske tolkas som att individer i första
hand strävar bli accepterade som tillhörande en etnisk grupp

Resultat visade att upplevelsen av likhet och parbildningar över etniska gränser har ett samband
med upplevelse av nationell tillhörighet. Detta har visat ha samband med olika gruppers
beredvillighet att ingå i närmare kontakter med medlemmar i andra grupper (Lange 2000).
Lange myntade begreppet ”subjektiv integration” för att förklara gruppers känslor och
förhållningssätt samt avspegling av gruppens situation i det samhället dem bor i och den
förankring man upplever sig ha i detta samhälle. Han menade då att majoritetsbefolkningens
förhållningssätt till andra grupper i termer av likhet/olikhet, social distans och tillskriven status
påverkar gruppers känsla av samhörighet med Sverige och var man känner sig mest hemma.

När det gäller ungdomarnas umgänge med majoritetsgruppens medlemmar visade
undersökningen ett starkt positivt samband mellan upplevelsen av svensk nationell identitet och
ett omfattande umgänge. Kontakter med majoritetsbefolkningen i form av parbildning eller
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vänskapsband är en viktig indikator på inkorporering i samhället menar Lange (2000). Lange
pratar om en växelverkan mellan umgänget och samhörighetskänslan. Vår undersökning visade
också hur viktig umgänget med majoritetsbefolkningens medlemmar är. Studien bekräftar den
här bilden genom att visa effekten av kontakten mellan minoritetsgruppens medlemmar med
majoritetsgruppens medlemmar. Undersökning visade att umgänget kunde förklara en del av
variationen i upplevelsen av tillhörighetskänsla. Undersökningen visar inte hur frivilligt är
avsaknad av umgänge med majoritetsgruppens medlemmar.

En av studiens frågeställningar var om det finns någon skillnad mellan olika etniska gruppers
upplevelse av deras nationella tillhörighet. Sammanställningen av data visade att endast två
etniska grupper hade tillräckligt många medlemmar. Vi har inte kunnat undersöka den frågan
på grund av att data saknades. Undersökningen har inte kunnat heller ta reda på om det finns
skillnader mellan olika minoritetsgruppers möjligheter att komma i kontakt med
majoritetsgruppens medlemmar.

Vi har inte haft möjlighet att studera om bostadssegregationen haft något samband med
tillhörighetskänsla även om vi vet att bostadssegregation minskar kontaktytor med
majoritetsgruppen och erbjuder färre mötesarenor. Undersökningen som gjordes på ett område
med lägre invandrartäthet visade ha för få personer med utländsk härkomst och inte kunde ge
tillräckligt underlag för jämförelse. Denna undersökning finner inget samband mellan ”synliga
kriterier” med ungdomarnas nationalitetskänsla i motsats till den kvalitativa förstudien som
hade visats ett samband mellan synliga kriterier och känslan av nationell tillhörighet. Det kan
bero på en skillnad mellan undersökningsgrupperna i förstudien och huvudstudien. I förstudien
deltog många ungdomar som hade gått ut gymnasiet nyligen eller hade börjat arbeta efter
skolavslutning dvs de var äldre och inte längre såg sig själva som studenter. Det kan tolkas som
att synliga kriterier visar sin effekt när barnen och ungdomarna möter institutionerna och
majoritetsgruppens krav. Det skulle vara intressant att studera yngre barns respektive unga
vuxnas upplevelse av nationell tillhörighet för att se hur denna känsla utvecklas med åren med
hänsyn till den förändrade livsmiljön.

Undersökningen inte kan ge svar om antalet mötesarenor upplevs som tillräckliga och om det
finns något samband mellan mötesarenor och samhörighetskänslan. Sambandet mellan
deltagande i gemensamma aktiviteter, svenska traditioner och fritidsaktivitet tillsammans med
majoritetsgrupp och ungdomarnas upplevelse av sin nationella identitet kan tolkas som vikten
av mötesarenor. Även umgängets vikt och samband med ungdomarnas samhörighetskänsla kan
tolkas som behovet av kontaktytor och mötesarenor. Att umgås med svenska vänner under
fritiden var viktigaste enskilda faktorn och visade starkaste sambandet med ungdomarnas
nationalitetskänsla.

Undersökningen visar att det finns ett svagt negativt samband mellan känslan av nationell
tillhörighet och att börja i gymnasium. En annan statlig rapport om makt, integration och
strukturell diskriminering konstaterar att ”paradoxalt nog motverkar i vissa fall utbildningen
sitt syfte att inkludera alla medborgare i nationsskapandet och det demokratiska deltagandet
och reproducerar existerande samhällsklyftor mellan olika grupper. Nationen utbildas till att
införliva föreställningen av ett normalt ”vi” och ett onormalt ”dem” som ibland existerar utanför
och ibland innanför nationens gränser (SOU 2 006:40). En rapport från Integrationspolitiska
maktutredningen (SOU 2004:33) visade hur negativa uppfattningar om människor med
utländsk härkomst befästs i svenska skolor. Undersökningens resultat bekräftar
maktutredningens resultat.
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Att det finns ett negativt signifikant samband mellan upplevelse av nationell identitet och hur
viktig religionen är, är en viktig kunskap. Bland muslimer och syrisk ortodoxa upplever sig fler
ungdomar som icke svenskar och bland ungdomar som betraktar sig som icke troende känner
sig flera ha svensk nationell tillhörighet. Att religionen konkurrerar med nationell identitet är
ingen nyhet. Det har funnits en maktkamp som pågått i flera decennier där staten har
representerat nationaliteten och kyrkan och moskén har stått för religionens maktövertagande.
Varje gång man går ifrån kravet på en sekulär stat skapar man grogrund för etniska och
nationella konflikter. Kravet på att ge en religion särställning i samhället kan ha skapat
motreaktioner i form av högre värdesättning av sin egen religion som ett alternativ till
majoritetsgruppens religion och institutionella särställning. Samhörigheten till staten och
nationen minskas och man sluter sig hårdare inom religiösa samfund.

Jag skulle vilja betona att vissa fel och brister minskar undersökningens generaliseringsvärde.
Konstruktionen av frågeformuläret visade sig vara ett hinder för att använda en del av frågorna
som endast fanns på version B. Version A besvarades av dem som upplevde sig ha svensk
nationell identitet. Jag kunde endast använda de frågor som fanns på båda formulären. Även
kulturfrågorna och frågor om värdet av ett medlemskap i svenska nationen kunde vara bättre
och mer detaljerade för bättre resultat. Det visade sig att de hade mycket hög samvariation med
undersökningens oberoende variabel. Ändå har de flesta frågorna högt reliabilitetsvärde.
Konstruktionen av frågeformulären och flera frågor hade lånats av ett redan beprövat
frågeformulär av CEIFO (Centrum för forskning om internationell migration och etniska
relationer). Virta (2005) redovisade sin delstudie inom ramen av projektet ICSEY (International
Comparative Study of Ethno cultural youth) med hjälp av samma frågeformulär.

Även valet av Stockholms invandrartäta områden begränsar resultatets användbarhet. Valet av
områden underlättade genomförandet av undersökningen och tillgång till fler ungdomar men
begränsar samtidigt resultatets giltighet till specifika bostadsområden. Många ungdomar med
utländsk härkomst lever i små och mellanstora städer samt andra delar av storstäderna.
Förstudien däremot hade hela Storstockholm som sitt geografiska undersökningsområde.
Förändringen gör att viss skillnad kan finnas mellan förstudiens och huvudstudiens resultat. Det
kan vara på grund av valet av undersökningsområde. Det är möjligt att ungdomarna som deltagit
i huvudundersökningen aldrig upplevde synliga skillnader mellan sig själva och de som
betraktas som medlemmar av majoritetsgruppen. Ramberg och Pripps (2002) skriver om
ungdomar som känner sig hemma i Fittja men utpekade i Stockholm city. Vi får inte glömma
att många ungdomar med utländsk härkomst bor i stor städerna och de flesta bor i områden med
högre invandrartäthet än riksgenomsnittet. Vi vet samtidigt att bostadssegregationen har skapat
invandrartäta bostadsområdet även i de flesta mellanstora städerna i Sverige (Boverket 2005,
SOU 2006:73).

Datasamlingen gjordes under 2010 och detta kan påverka studiens användbarhet. Vi vet att
samhället har förändrats under senare tid och känslan av utanförskap och nationell tillhörighet
kan ha fått nya innehåll.

Undersökningen visar att det finns fler frågor än svar hittills. Vidareforskning om hur yngre
barn och ungdomar respektive unga vuxna upplever sin nationella tillhörighet och hur denna
process fortskrider och kopplas samman kan hjälpa samhället att överbrygga ett stort gap som
just nu skiljer olika folkgrupper från varandra. Att kunna studera hur bildas värdet av en
nationellsamhörighet och när den uppfattas som viktig kan underlätta det institutionella arbetet
som skall skapa enighet och gemenskap.
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Abstract

This report presents the results of a survey study about sense of national identity among
adolescents with foreign descent. Its objective is to study their sense of national belonging and
associated factors with that. The investigation has a positivist ethos. The framework for the
theoretical explanation model consists of conflict theory and dialectical approach. The study
is conducted as a survey study. Data from 359 students (grades 7-9 and high school students)
from two Stockholm’s suburbs with higher immigration frequency than the
national average, was gathered in and processed. The study showed that just over half of the
respondents did not identify themselves as Swedes. The study showed positive significant
correlation relationship between the adolescent’s sense of national belonging and the level of
relations with ethnic Swedish friends, experience their culture as part of the Swedish culture,
and the collective feeling of the importance and value of being Swedish and negatively
significant correlation associated with adolescent’s religious view and being born outside of
Sweden. A logistic regression analysis shows that using a model built by the above mentioned
factors can predict 77.5% of cases, the correct response group and explain 32-50% of the
variation in the sense of national identity among youth.
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Du kan svara på nästan alla frågor genom att sätta ett kryss [ X] vid det svar som du tycker
stämmer bäst. I några fall får du skriva in svaret. Det finns några frågor där du kan välja fler
svarsalternativ.
Försök att svara snabbt på varje fråga utan att stanna och fundera alltför länge. Du får också
gärna skriva egna kommentarer på frågeformuläret, om du känner för det.

A. Först får du några frågor som handlar om dig och din bakgrund.

1. hur gammal är du? ______ år

2. Är du flicka eller pojke? [  ] Flicka [  ] Pojke

3. Vad är din nuvarande sysselsättning?
[  ] Går i grundskolan; i vilken årskurs? ______
[  ] Går i gymnasieskolan; i vilken årskurs? ______
[  ] Går i annan utbildning; i vilken? _______
[  ] Arbetar
[  ] Arbetslös
[  ] Annat; Vad? ___________________
Om du går i Gymnasieskolan, i vilket program?_________________________

4. I vilket land är du född?
[  ] Sverige
[  ] Annat land; vilket? _____________________________

5. Om du är född i ett annat land än Sverige, Hur gammal var du när du kom till Sverige?
______________ år

6. Är du och dina föräldrar svenska medborgare?
Mamma Pappa Du själv
[  ] Ja [  ] [  ]
[  ] Nej [  ] [  ]
[  ] Dubbel medborgarskap [  ] [  ]
[  ] Vet inte [  ] [  ]

7. Vad har du för religion?
[  ] Ingen religion [  ] Muslim
[  ] Protestant [  ] Buddist
[  ] Katolik [  ] Hindu
[  ] grekisk ortodox [  ] syrisk ortodox
[  ] Judisk [  ] Annat; vad? ___________________

8. I vilket land är dina föräldrar födda?
Mamma Pappa
[  ] Sverige [  ] Sverige
[  ] Annat land; vilket? ___________ [  ] Annat land; vilket? ___________
[  ] Vet inte [  ] Vet inte
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9. Vad har din mamma för sysselsättning?
[  ] Arbetar; vilket yrke? ____________________________
[  ] Pensionerad [  ] Studerande
[  ] Hemmafru [  ] Annat; vad? _____________
[  ] Arbetslös [  ] Vet inte

10. Vad har din pappa för sysselsättning?
[  ] Arbetar; vilket yrke? ____________________________
[  ] Pensionerad [  ] Studerande
[  ] Hemmaman [  ] Annat; vad? _____________
[  ] Arbetslös [  ] Vet inte

11. Dina föräldrars utbildningsnivå, markera endast deras senaste utbildning.
Mamma Pappa
[  ]          6-8 årig folkskola eller motsvarande [  ]
[  ]          9-årig grundskola eller motsvarande [  ]
[  ]        1-2 årig gymnasium eller motsvarande [  ]
[  ]        3-4 årig gymnasium eller motsvarande [  ]
[  ]           Högskole-/universitetsutbildning [  ]

12. Vilket av följande alternativ beskriver bäst människorna i ditt bostadsområde?
[  ] Nästan alla är svenskar
[  ] De flesta är svenskar
[  ] Det finns lika många svenskar som invandrare
[  ] De flesta är invandrare
[  ] Nästan alla är invandrare

13. Bor dina föräldrar tillsammans?
[  ] Ja
[  ] Nej, de är frånskilda eller bor isär
[  ] Nej, en av mina föräldrar är död
[  ] Annat alternativ; vad? __________________

14. Bor du i en
[  ] Villa
[  ] Radhus eller kedjehus
[  ] Bostadsrätt
[  ] Hyresrätt
[  ] Annat alternativ; Vad? _____________

B. Här kommer några frågor om språk. Var vänlig och svara genom att sätta ett
kryss [X] framför det svar som du tycker stämmer bäst.

1. Talar du något annat språk hemma än svenska
[  ] Ja; vilket språk? _________________
[  ] Nej

2. (Om du svarat ja på fråga 1) Har du deltagit i någon hemspråkundervisning?
[  ] Ja, deltar i år [  ] Nej, men har deltagit tidigare [  ] Har aldrig deltagit
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Hur ofta talar du annat språk än svenska hemma..
Nästan aldrig Ibland Halva tiden oftast Nästan alltid

3. Med dina föräldrar [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
4. Med dina syskon [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
5. Följande frågor handlar om hur bra du tycker att du kan svenska och ditt eventuelle

andra hemspråk.
Hur bra… inte alls inte så bra ganska bra bra mycket bra
(a) Förstår du svenska    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(b) Talar du svenska       [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(c) Läser du svenska       [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(d) Skriver du svenska [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

6. Du som har ett annat språk än svenska hemma;
Hur bra… inte alls    inte så bra ganska bra bra mycket bra
(a) Förstår du ditt hemspråk [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(b) Talar du ditt hemspråk    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(c) Läser du ditt hemspråk    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(d) Skriver du ditt hemspråk [  ] [  ] [  ] [ ] [  ]

C. Människor uppfattar sig själva på olika sätt De kan t ex känna att de tillhör olika
nationaliteter eller länder. Hur stämmer de följande påståenden för din del?

1. Jag uppfattar mig som svensk
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

2. Jag känner mig som en del av den svenska kulturen
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

3. Jag är glad att vara svensk
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

4. Jag är stolt över att jag är svensk
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

D. Människor skiljer sig från varandra när det gäller hur pass viktiga olika sidor
hos dem själva är för dem. Hur viktiga är de följande sidor av dig?

1. Att du är en människa
[  ]Inte alls viktigt [  ]lite viktigt [  ]Ganska viktigt        [  ]viktigt      [  ]mycket viktigt

2. Att du är en svensk
[  ]inte alls viktigt [  ]lite viktigt [  ]ganska viktigt       [  ]viktigt       [  ]mycket viktigt

3. Att du har en religion
[  ]inte alls viktigt [  ]lite viktigt [  ]ganska viktigt       [  ]viktigt       [  ]mycket viktigt
4. Att du är tjej/kille
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[ ]inte alls viktigt [  ]lite viktigt [  ]ganska viktigt       [  ]viktigt       [  ]mycket viktigt

E. Här kommer några påståenden om traditioner, äktenskap, språk osv. Hur
stämmer dessa påståenden med vad du själv tycker? Sätt ett kryss vid det
alternativ som du tycker stämmer bäst.

1. Jag tycker att invandrare borde
[  ] anpassa sig till svenska traditioner och inte behålla sina egna traditioner
[  ] behålla sina egna traditioner men också anpassa sig till svenska traditioner
[  ] inte behålla sina traditioner och inte heller att anpassa sig till svenska traditioner
[  ] behålla sina egna traditioner och inte anpassa sig till svenska traditioner

2. jag skulle lika gärna gifta mig med en svensk som med en invandrare
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

3. Jag tycker att kulturen hos svenskar och invandrare liknar varandra i stora drag.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [ ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

4. Jag vill helst delta i sociala aktiviteter där både svenskar och invandrare är med.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

5. Det är viktigare för mig att kunna bra svenska än andra språk.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

6. Hur ofta deltar du i aktiviteter eller tillställningar där man följer svenska traditioner
[  ]Aldrig
[  ]nästan aldrig
[  ]några gånger om året
[  ]några gånger i månaden
[ ]varje vecka

F. Följande fråga handlar om du kan känna igen svenskarna genom att
se/observera dem. Du kan välja flera svarsalternativ om så du vill.

1. Jag kan känna igen svenskar på deras
a) Klädsel[  ] b) Hudfärg[  ] c) Hårfärg[  ] d) Utseende[  ]
e) Beteende[  ] f) Musiksmak[  ] g) Filmsmak[  ]
h) Annat synlig. Vad?_______ [  ] i) Ingen av dem kriterierna[  ]

G. Följande frågor handlar om dina vänner och bekanta.

Hur många av dina vänner är
1. Svenskar [  ]inga alls [  ]Bara en [  ]Ett par [  ]Några [  ]Många
2. Invandrare [  ]inga alls [  ]Bara en [  ]Ett par [  ]Några [  ]Många

Hur ofta är du under rasten i skolan tillsammans med
3. svenska elever [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid
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4. Invandrare [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid

Hur ofta är du på fritiden med människor som är
5. Svenskar [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid
6. Invandrare [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta [  ]nästan alltid

Hur ofta idrottar eller motionerar du på fritiden tillsammans med människor som är
7. svenskar [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid
8. Invandrare [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid

9. Jag vill helst ha både invandrare och svenska vänner.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

H. Följande frågor handlar om ditt synsätt. Hur stämmer dessa åsikter med vad du
själv tycker?

1. Jag upplever inte någon skillnad mellan svenskars och invandrares syn på
Stämmer inte alls Stämmer ganska dålig Osäker/neutral stämmer ganska bra Stämmer helt

Familjen      [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Kvinnor [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
individen [  ] [  ] [  ] [ ] [  ]
Självständighet[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Livsstil [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

I. Följande frågor handlar om språket och föräldrarnas vikt av att känna sig som
svensk.

För att du ska känna dig som svensk,
1. Det räcker att ha föräldrar som känner sig som svenskar
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

2. Det räcker att ha svenska som hemspråk
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

3. Det räcker att ha föräldrar som känner sig som svenskar och svenska som hemspråk.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

4. Man kan endast bli född till svensk.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt
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Skriv gärna om du vill kommentera enkäten eller frågorna!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Du kan svara på nästan alla frågor genom att sätta ett kryss [ X] vid det svar som du tycker
stämmer bäst. I några fall får du skriva in svaret. Det finns några frågor där du kan välja fler
svarsalternativ.
Försök att svara snabbt på varje fråga utan att stanna och fundera alltför länge. Du får också
gärna skriva egna kommentarer på frågeformuläret, om du känner för det.

J. Först får du några frågor som handlar om dig och din bakgrund.

15. hur gammal är du? ______ år

16. Är du flicka eller pojke? [  ] Flicka [  ] Pojke

17. Vad är din nuvarande sysselsättning?
[  ] Går i grundskolan; i vilken årskurs? ______
[  ] Går i gymnasieskolan; i vilken årskurs? ______
[  ] Går i annan utbildning; i vilken? _______
[  ] Arbetar
[  ] Annat; Vad? ___________________
Om du går i Gymnasieskolan, i vilket program?_________________________

18. I vilket land är du född?
[  ] Sverige
[  ] Annat land; vilket? _____________________________

19. Om du är född i ett annat land än Sverige, Hur gammal var du när du kom till Sverige?
______________ år

20. Är du och dina föräldrar svenska medborgare?
Mamma Pappa Du själv
[  ] Ja [  ] [  ]
[  ] Nej [  ] [  ]
[  ] Dubbel medborgarskap [  ] [  ]
[  ] Vet inte [  ] [  ]

21. Vad har du för religion?
[  ] Ingen religion [  ] Muslim
[  ] Protestant [  ] Buddist
[  ] Katolik [  ] Hindu
[  ] Grekisk ortodox [  ] Syrisk ortodox
[  ] Judisk [  ] Annat; vad? ___________________

22. I vilket land är dina föräldrar födda?
Mamma Pappa
[  ] Sverige [  ] Sverige
[  ] Annat land; vilket? ___________ [  ] Annat land; vilket? ___________
[  ] Vet inte [  ] Vet inte
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23. Vad har din mamma för sysselsättning?
[  ] Arbetar; vilket yrke? ____________________________
[  ] Pensionerad [  ] Studerande
[  ] Hemmafru [  ] Annat; vad? _____________
[  ] Arbetslös [  ] Vet inte

24. Vad har din pappa för sysselsättning?
[  ] Arbetar; vilket yrke? ____________________________
[  ] Pensionerad [  ] Studerande
[  ] Hemmaman [  ] Annat; vad? _____________
[  ] Arbetslös [  ] Vet inte

25. Dina föräldrars utbildningsnivå, markera endast deras senaste utbildning.
Mamma Pappa
[  ]          6-8 årig folkskola eller motsvarande [  ]
[  ]          9-årig grundskola eller motsvarande [  ]
[  ]        1-2 årig gymnasium eller motsvarande [  ]
[  ]        3-4 årig gymnasium eller motsvarande [  ]
[ ]           Högskole-/universitetsutbildning [  ]

26. Vilket av följande alternativ beskriver bäst människorna i ditt bostadsområde?
[  ] Nästan alla är svenskar
[  ] De flesta är svenskar
[  ] Det finns lika många svenskar som invandrare
[  ] De flesta är invandrare
[  ] Nästan alla är invandrare

27. Bor dina föräldrar tillsammans?
[  ] Ja
[  ] Nej, de är frånskilda eller bor isär
[  ] Nej, en av mina föräldrar är död
[  ] Annat alternativ; vad? __________________

28. Bor du i en
[  ] Villa
[  ] Radhus eller kedjehus
[  ] Bostadsrätt
[  ] Hyresrätt
[  ] Annat alternativ; Vad? _____________

K. Här kommer några frågor om språk. Var vänlig och svara genom att sätta ett
kryss [X] framför det svar som du tycker stämmer bäst.

7. Talar du något annat språk hemma än svenska
[  ] Ja; vilket språk? _________________
[  ] Nej

8. (Om du svarat ja på fråga 1) Har du deltagit i någon hemspråkundervisning?
[  ] Ja, deltar i år [  ] Nej, men har deltagit tidigare [  ] Har aldrig deltagit

Hur ofta talar du annat språk än svenska hemma..
Nästan aldrig Ibland Halva tiden oftast Nästan alltid
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9. Med dina föräldrar [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
10. Med dina syskon [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

11. Följande frågor handlar om hur bra du tycker att du kan svenska och ditt eventuelle
andra hemspråk.
Hur bra… inte alls inte så bra ganska bra bra mycket bra
(a) Förstår du svenska    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(b) Talar du svenska       [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(c) Läser du svenska       [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(d) Skriver du svenska    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

12. Du som har ett annat språk än svenska hemma;
Hur bra… inte alls    inte så bra ganska bra bra mycket bra
(a) Förstår du ditt hemspråk [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(b) Talar du ditt hemspråk    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(c) Läser du ditt hemspråk    [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
(d) Skriver du ditt hemspråk [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

L. Människor uppfattar sig själva på olika sätt de kan t ex känna att de tillhör olika
nationaliteter eller länder. Hur stämmer de följande påståenden för din del?

5. Jag uppfattar mig som svensk
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

6. Jag uppfattar mig som invandrare
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

7. Jag känner mig som en del av den svenska kulturen
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

8. Jag känner mig som en del av ett annat lands kultur
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

9. Jag är glad att vara svensk
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

10. Jag är glad att ha en annan nationalitet än svenska
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

11. Jag är stolt över att jag är svensk
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

12. Jag är stolt över att jag har en annan nationalitet än svenska
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer
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inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

M. Människor skiljer sig från varandra när det gäller hur pass viktiga olika sidor
hos dem själva är för dem. Hur viktiga är de följande sidor av dig?

5. Att du är en människa
[  ]Inte alls viktigt [  ]lite viktigt [  ]Ganska viktigt        [  ]viktigt      [  ]mycket viktigt

6. Att du är en svensk
[  ]Inte alls viktigt [  ]lite viktigt [  ]Ganska viktigt        [  ]viktigt      [  ]mycket viktigt

7. Att du har en annan nationalitet
[  ]Inte alls viktigt [  ]lite viktigt [  ]Ganska viktigt        [  ]viktigt      [  ]mycket viktigt

8. Att du har en religion
[  ]Inte alls viktigt [  ]lite viktigt [  ]Ganska viktigt        [  ]viktigt      [  ]mycket viktigt

9. Att du är tjej/kille
[  ]Inte alls viktigt [  ]lite viktigt [  ]Ganska viktigt        [  ]viktigt      [  ]mycket viktigt

E. Här kommer några påståenden om traditioner, äktenskap, språk osv. Hur stämmer
dessa påståenden med vad du själv tycker? Sätt ett kryss vid det alternativ som du
tycker stämmer bäst.

F.
7. Jag tycker att invandrare borde
[  ] anpassa sig till svenska traditioner och inte behålla sina egna traditioner
[ ] behålla sina egna traditioner men också anpassa sig till svenska traditioner
[  ] inte behålla sina traditioner och inte heller att anpassa sig till svenska traditioner
[  ] behålla sina egna traditioner och inte anpassa sig till svenska traditioner

8. jag skulle lika gärna gifta mig med en svensk som med en invandrare
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

9. Jag tycker att kulturen hos svenskar och invandrare liknar varandra i stora drag.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

10. Jag vill helst delta i sociala aktiviteter där både svenskar och invandrare är med.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

11. Det är viktigare för mig att kunna bra svenska än andra språk.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt
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12. Hur ofta deltar du i aktiviteter eller tillställningar där man följer svenska traditioner?
[  ]Aldrig
[  ]nästan aldrig
[  ]några gånger om året
[  ]några gånger i månaden
[  ]varje vecka

13. Hur ofta deltar du i aktiviteter eller tillställningar där man följer andra traditioner än
svenska?

[  ]Aldrig
[  ]nästan aldrig
[  ]några gånger om året
[  ]några gånger i månaden
[  ]varje vecka

G. Följande frågor handlar om dina vänner och bekanta.

Hur många av dina vänner är/har

1. Svenskar [  ]inga alls [  ]Bara en [  ]Ett par [  ]Några [  ]Många
2. Samma hemspråk [  ]inga alls [  ]Bara en [  ]Ett par [  ]Några [  ]Många
3. Andra invandrare [  ]inga alls [  ]Bara en [  ]Ett par [  ]Några [  ]Många

Hur ofta är du under rasten i skolan tillsammans med elever som är/har

4. svenska [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [ ]ofta   [  ]nästan alltid
5. samma hemspråk [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid
6. Andra invandrare [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid

Hur ofta är du på fritiden med människor som är/har
7. svenskar [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid
8. samma hemspråk [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid
9. Andra invandrare [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid

Hur ofta idrottar eller motionerar du på fritiden tillsammans med människor som är/har
10. svenskar [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid
11. samma hemspråk [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid
12. Andra invandrare [  ]nästan aldrig  [  ] sällan [  ]ibland [  ]ofta   [  ]nästan alltid

H. Följande frågor handlar om din upplevelse av att bli accepterad som svensk!

1. Jag tycker att svenskarna har varit orättvisa eller negativa mot invandrare i Sverige.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

2. Jag känner att svenskarna inte accepterar mig.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [ ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

3. Jag känner att svenskarna har något emot mig.
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[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer
inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

4. Jag har blivit mobbad eller förolämpad för min invandrar bakgrund
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt
1.

I. Hur ofta händer det att följande personer är orättvisa eller negativa mot dig för att
du har invandrar bakgrund?

1. Lärare [  ]Aldrig  [  ]Sällan    [  ]Då och då  [  ]ofta  [  ]mycket ofta
2. Vuxna utanför skolan [  ]Aldrig  [  ]Sällan    [  ]Då och då  [  ]ofta  [  ]mycket ofta
3. Myndighetspersoner [  ]Aldrig  [  ]Sällan    [  ]Då och då  [  ]ofta  [  ]mycket ofta
4. Andra elever [  ]Aldrig  [  ]Sällan    [  ]Då och då  [  ]ofta  [  ]mycket ofta
5. Barn/unga utanför skolan [  ]Aldrig  [  ]Sällan    [  ]Då och då  [  ]ofta  [  ]mycket ofta

J. Följande frågor handlar om ditt synsätt och din livsstil. Hur stämmer dessa åsikter
med vad du själv tycker.

1. Jag upplever inte någon skillnad mellan svenskars och invandrares syn på
Stämmer inte alls Stämmer ganska dålig      Osäker/neutral stämmer ganska bra Stämmer helt

Familjen      [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Kvinnor [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Individen [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Självständighet[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]
Livsstil [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

K. Följande fråga handlar om att möjligheten att känna igen svenskarna genom att
se/observera. Du kan välja flera svarsalternativ om så du vill.

1. Jag kan känna igen svenskar på deras
a) Klädseln [  ] b) Hudfärg[  ] c) Hårfärg[  ] d) Utseende[  ]

e) Beteende[  ] f) Musiksmak[  ] g) Filmsmak[  ]

h) Annat synlig. Vad?_______ [  ] i) Ingen av dem kriterierna[  ]

L. Följande frågor handlar om språket och föräldrarnas vikt i ens känsla om svenskhet.

1. Det räcker att ha föräldrar som känner sig som svenskar
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

2. Det räcker att ha svenska som hemspråk
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

3. Det räcker att ha föräldrar som känner sig som svenskar och svenska som hemspråk.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer
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inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

4. Man kan endast bli född svensk.
[  ] Stämmer     [  ] stämmer [  ] Osäker/ [  ] stämmer [  ] Stämmer

inte alls ganska dåligt neutral ganska bra helt

Skriv gärna om du vill kommentera enkäten eller frågorna!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


