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”Vi blir alltid en blandning” 
Om förbindelsen mellan personlig och etnisk identitet 

 
Lisa Lewin och Emma Tingström 

 
 

Sverige är ett mångkulturellt land och forskningsområdet kring hur det är att 
leva med två kulturer är viktig att belysa. Denna studies fokus riktas mot hur 
unga vuxna upplever kopplingen mellan den personliga och etniska 
identiteten. En kvalitativ undersökning genomfördes med 16 intervjuer. 
Respondenterna levde i den svenska samt en utomeuropeisk kultur. 
Resultatet visade att deltagarna upplever sig som en blandning av de två 
erfarna kulturerna och att den etniska identiteten upplevs som stark. 
Svårigheter hos deltagarna låg i den personliga identiteten som påverkas av 
att ha en etnisk identitet. Den personliga identiteten var vacklande bland 
annat på grund av en svår anpassningsprocess till båda kulturer. Studien 
bidrar framförallt med fördjupade kunskaper om den personliga identiteten.  
 
Key words: personal identity, ethnic identity, young adults, culture, 
immigration. 
 

 
Inledning 

 
Midsommarstång, matjessill och kräftskiva. Tystlåtenhet, att vänta på sin tur i kön, att aldrig 
komma oanmäld på besök samt att undvika offentliga känsloutbrott. Detta är företeelser som 
alla kan sägas tillhöra den svenska kulturen. Hur fungerar det att kombinera dessa och andra 
svenska företeelser med en annan kulturs seder och bruk? Detta är en aktuell fråga idag då 
immigration och kulturpåverkan är viktigt i Sverige. Immigration är sammankopplat med att 
anpassa sig till en ny kultur. I och med att människor utvecklat nya informationssätt, nya 
färdsätt samt att den ekonomiska strukturen har förändrats i världen har det också blivit 
vanligare att flytta långt, byta land och därmed kultur (Dion & Dion, 2004; Hammar, 2007). 
Detta har i sin tur ökat intresset världen över för forskning inom olika områden gällande både 
invandring och utvandring (Dion & Dion, 2004).  

Idag är Sverige ett mångkulturellt land, då många kulturer existerar parallellt med 
varandra. På knappt 50 år har landets befolkning vuxit med drygt en miljon beroende på 
immigration. Många individer lever med två eller flera kulturer och ett hundratal språk talas 
och lärs ut i skolor (Hammar, 2007). Då Sverige är ett mångkulturellt land är 
forskningsområdet gällande unga vuxna som lever i två kulturer mycket viktig att lyfta fram 
och belysa även i forskning. Detta för att få en djupare och mer ingående förståelse för 
fenomenet, vilket kan leda till att interaktion underlättas mellan kulturer och större förståelse 
för varandra som individer kan erhållas. Det är också viktigt att belysa detta ur ett 
identitetsperspektiv då unga vuxna i Sverige är landets framtid. Att undersöka två kulturers 
inverkan på deras identitet är av vikt att studera för att kunna främja att dessa individer 
utvecklas i god riktning (Sondegger & Barrett, 2004). Studier visar att det kan vara en svår 
och ibland stressfylld process att flytta till ett nytt land med en ny kultur, eftersom en sådan 
flytt ofta innebär inlärande av nya sociala normer, attityder och principer. Det kan också 
innebära att man måste lämna familjemedlemmar och vänner bakom sig. Speciellt utsatta för 
stress och oro i samband med att anpassa sig till en ny kultur är ofta barn och ungdomar (Dion 
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& Dion, 2004; Mann, 2004; Oh, Koeske, & Sales, 2002; Schwartz, 2005; Sondegger & 
Barrett, 2004). Det har även visat sig att unga immigranter i större utsträckning lider av 
depressiva symptom än den ursprungliga befolkningen.  Detta kan kopplas samman med dålig 
anpassning till den nya kulturen i form av språk, kulturella verksamheter samt relationer till 
individer i den nya kulturen. De individer som anpassat sig väl till den nya kulturen visar 
tendenser till mindre stress och depressiva symptom. Svagare känsla av tillhörighet med den 
nya kulturen kan med andra ord bidra till olika former av obehag och besvär hos immigranter 
(Oh et al., 2002).  

Denna studie utgår främst från nutida västerländsk forskning, och som ett komplement 
utgår även studien från Erik H. Eriksons (1968) syn på identitet. Internationell 
identitetsforskning idag har starkt influerats av denna tänkare (Berzonsky, Macek, & Nurmi, 
2003; Dion & Dion, 2004; Giesbrecht, 1998; Schwartz, Montgomery, & Briones, 2006; Xu, 
Shim, Lotz, & Almeida, 2004).  
 
 
Kultur och etnicitet 
 
Kulturbegreppet inbegriper levnadssätt, seder och traditioner inom en större folkgrupp (Järv, 
2007). I diskussionen om kultur är det viktigt att belysa hur man definierar och identifierar sig 
själv. Människan tenderar att definiera sig själv utifrån en grupp på så sätt att denne 
kategoriserar in sig själv och andra människor i grupper för att lättare kunna behärska 
världen. Detta tänkande går att applicera på kultur då den kulturella gruppen tydligt definierar 
vem man är och inte (Tajfel & Turner i Myers, 2005). Gruppens etnicitet kan även vara 
avgörande för hur man skapar dessa kategorier av människor i sitt inre (Worchel, 2005). 
Etnicitet innebär identifikation med och känsla av tillhörighet till ett folk eller en folkgrupp 
(Lindholm Schulz, 2007).  
 
 
Identitet 
 
För att förstå hur det kan vara att komma till en ny kultur och dess eventuella påverkan på 
identiteten är det av vikt att få en uppfattning om vad identitet är. Betydelsen av identitet är ett 
mycket omdiskuterat ämne, men ses som en central del i människans utveckling (Branch, 
2001; Dion & Dion, 2004; Erikson, 1968). Identitet betecknas som en process som sker i en 
individs innersta och samtidigt i centrum av dennes kultur. Det innebär en medvetenhet om 
sig själv som en unik individ (Erikson, 1968), att det finns en skarp gräns till andra, att man 
själv bestämmer över sina tankar och handlingar samt att man i grunden är densamma trots de 
förändringar som inträffar under livet (Ottosson, 2007).  

Perioden mellan 18 och 25 år representerar en mycket distinkt period rent 
utvecklingsmässigt då det är i denna ålder människor utvecklar sin identitet (Branch, 2001; 
Schwarz, 2005; Sondegger & Barrett, 2004; Xu et al., 2004). Erikson (1968) menar däremot 
att vid 18 års ålder har man redan gått igenom det stadium i livet då man formar sin identitet. 
Många nutida studier (Berzonsky et al., 2003; Giesbrecht, 1998; Schwartz et al., 2006) utgår 
från Erikson, även om vissa menar att identitetsutvecklingen inte förklaras fullkomligt enligt 
denna modell. Vissa forskare hävdar att identitetsutvecklingen sker i större utsträckning högre 
upp i ungdomsåren. Istället ska framtida studier undersöka både ungdomar och unga vuxna 
för att täcka hela identitetsutvecklingen, finna faktorer som gynnar en god utveckling samt för 
att fånga en helhetsbild av denna process (Schwartz, 2005; Xu et al., 2004). Finkelstein, 
Gonnerman och Foxgrover (2001) tar detta ett steg längre och hävdar att 
identitetsutvecklingen sker mer eller mindre hela livet igenom. För att erhålla en fullständig 
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bild av denna utveckling måste forskare ta hänsyn till denna aspekt.  I denna studie har valet 
av Erikson skett med anledning av att nutida forskning i stor utsträckning grundas på hans 
teori om identitetsutveckling, dock med revidering angående åldersaspekten. 

Erikson (1968) delar upp människans liv i åtta stadier där det femte stadiet behandlar 
identitetsfrågan. Under detta stadium funderar ungdomar mycket över sig själva och hur andra 
människor ser på dem. Förebilder är mycket viktiga, liksom kamratgruppen. I det femte 
stadiet kan ungdomar skapa en grundläggande identitet alternativt en splittrad identitet. Om 
den unge vuxne lyckas förena sina olika roller kan denne grundlägga en stark känsla av en 
stabil och sammanhängande identitet och gå stark ur denna period. Skulle ungdomen däremot 
misslyckas med föreningen av sina olika roller kan identitetsförvirring uppstå. Dessa 
antaganden om identitetsarbetet stöds av nutida identitetsforskning. Forskare menar 
exempelvis att denna period ofta är extra känslig hos de ungdomar som har en annan etnisk 
bakgrund än andra i det land som de bor i (Phinney, 1992; Ting-Toomey, 1981; Xu et al, 
2004). Det är en stor utmaning för unga vuxna att forma en stabil och sammanhängande 
identitet (Schwartz, 2005; Xu et al., 2004). Ungdomar från immigrerade familjer har visat sig 
ha en mycket mer komplicerad uppgift än andra ungdomar under denna turbulenta fas av livet 
i fråga om att etablera en känsla av identitet (Mann, 2004). Det är viktigt att inse att 
potentiella svårigheter gällande identitetsarbetet hos ungdomar från immigrerade familjer kan 
förekomma. Detta på grund av att ungdomarna växer upp i skilda kulturer som i vissa fall 
ställer olika krav på hur de ska vara och uppföra sig (Dion & Dion, 2004; Sondegger & 
Barrett, 2004).  
 
 
Självidentitet 
 
Människans självidentitet ses som delar av eller uttryck för identiteten. I likhet med 
identitetsbegreppet innebär självidentiteten upplevelsen av den egna personen, både kroppen 
och personligheten (Erikson, 1968; Ottosson, 2007). Mer specifikt inbegriper självidentiteten 
känslan av det egna självet, alltså vem en individ är nu och även vem denne kan bli i 
framtiden (Myers, 2005; Ottosson, 2007).  

Både unga män och unga kvinnor utvecklar självidentiteten på liknande sätt och ställs inför 
liknande problem (Giesbrecht, 1998). Också Mann (2004) skriver om formandet av 
självidentiteten, men mer specifikt hos immigrerade ungdomar. Författaren beskriver hur 
formandet av självidentiteten hos immigrerade föräldrar och deras ungdomar ser ut. 
Immigrerade familjer står med fötterna i två världar och måste hitta och skapa strategier för 
att kunna lösa de svårigheter de möter i en eventuell kollision mellan dessa två världar. 
Immigrerade föräldrar kämpar med sin egen känsla av självidentitet, vilket gör att de inte 
alltid finns där emotionellt närvarande för att stödja sina barn som kan behöva hjälp med sin 
egen ångest inför att tillhöra två världar. Vidare menar författaren att dessa ungdomars 
process att frigöra sig från föräldrarna och skapandet av ett självständigt själv möter andra och 
nya utmaningar. Självidentiteten består av ett flertal komponenter, och denna studie har lagt 
vikt vid den personliga och den etniska identiteten.  

 
 

Personlig identitet 
 
I tidigare forskning omnämns både privat och personlig identitet. Definitioner och 
förklaringar av dessa är likvärdiga och fortsättningsvis kommer personlig identitet att 
användas, vilket också är den term Erikson (1968) använder. I likhet med identitetsbegreppet 
definieras en trygg personlig identitet som en medveten inre känsla av att vara densamma i 
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alla sammanhang samt att ha en inre stabilitet (Erikson, 1968; Schachter, 2004). Till skillnad 
från identitetsbegreppet kan personlig identitet delas upp i två komponenter; att man själv 
känner att ens existens har sammanhang och kontinuitet i tid och rum samt att andra också 
uppfattar detta. Alltså finns det en inre och en yttre känsla av personlig identitet (Erikson, 
1968). Den inre känslan av den egna existensen innefattar och definieras av ens individuella 
karaktärsdrag och mål (Myers, 2005). Den personliga identiteten har också en social aspekt, 
en yttre känsla av personlig identitet. Detta då individer i omvärlden samt sociala situationer 
spelar stor roll för den yttre personliga identiteten (Erikson, 1968). Speciellt stor roll spelar 
den sociala aspekten om ungdomen lever i två kulturer. Unga immigranter har till exempel 
funnits vara känsligare för kamrat- och grupptryck samt sociala förväntningar än individer 
som enbart lever i en kultur (Schwartz et al., 2006). 

Schwarz et al. (2006) menar att den personliga identiteten fungerar som ett stöd för 
immigrerade individer under övergången och anpassningen till ett nytt samhälle samt en ny 
kultur. Då en immigrerad individ utsätts för nya kulturella värderingar och ideal och 
interagerar med en ny social miljö är det sannolikt att den personliga identiteten även 
påverkas. Författarna utgår ifrån att individen lägger stor tonvikt på den inre och yttre 
personliga identiteten vid ett möte med en ny kultur. Dessa förändringar uppstår förmodligen 
på grund av en önskan att passa in i det nya kulturella systemet. En känsla av god anpassning 
till den nya kulturen tros bidra till att den inre personliga identiteten stärks och blir mer stabil. 
Vidare menar författarna att den personliga identiteten kan spela en skyddande roll hos 
immigranter. Den yttre personliga identiteten har möjligheten att stabilisera den inre 
personliga identiteten hos individen under övergången till ett nytt socialt samhälle. Då den 
inre personliga identiteten skyddas uppstår närvaron av sammanhängande ideal, värderingar 
och mål. Dessa kan hjälpa individen att bestämma hur nya intryck, som kan vara oförenliga 
med de egna, ska bemötas. Saknar individen däremot ett inre sammanhang av mål kan följden 
bli att individen blir känslig när det gäller mottagande av den nya eller den ursprungliga 
kulturen. Bathia och Ram (i Schwarz et al., 2006) menar att i vilken utsträckning den 
personliga identiteten består av kulturella element beror på den immigrerades 
grupptillhörighet och den nya kulturen i fråga. I de fall då den personliga identiteten står i 
konflikt med kulturella krav, kan den personliga identitetens sammanhang undermineras. 
Detta kan resultera i att en stabil personlig identitet inte finns tillgänglig som stöd i 
förändringsprocessen av identiteten i en ny kultur. Även Giesbrecht (1998) har undersökt den 
personliga identiteten och fann att för kvinnor spelar omsorg stor roll för den personliga 
identiteten. Resultatet visar även att perspektivtagande, alltså att vara förstående och empatisk 
är mer väsentligt för kvinnors känsla för den personliga identiteten än för män. Den starkaste 
slutsatsen av studien är dock att den personliga identiteten och intima relationer samverkar i 
utvecklingen för både unga kvinnor och män.  

Schwartz et al. (2006) menar att empirisk forskning om den personliga identiteten är 
bristfällig och ringa. För att kunna få ett sammanhang av människans identitet måste den 
personliga identiteten studeras ytterligare. Vidare menar Schwartz et al. att det finns en aspekt 
av den personliga identiteten som ännu inte har studerats, den yttre personliga identiteten. 

 
 

Etnisk identitet 
 
Etnisk identitet är en del av självidentiteten och definieras som en individs känsla av sitt själv 
inom en viss etnisk grupp (Branch, 2001; Erikson, 1968; Xu et al., 2004). Det kan handla om 
känslan av självet i sin ursprungliga etniska grupp, men också känslan av självet i den etniska 
grupp som tillhör det land som en individ bor i (Phinney, Lochner, & Murphy i Xu et al., 
2004). Mer specifikt handlar etnisk identitet om i vilken grad en individ med två eller flera 
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kulturer tar till sig värderingar och normer från den kultur en individ lever i, samt i vilken 
grad individen behåller värderingar från sin ursprungliga etniska grupp. De flesta forskare ser 
etnisk identitet som ett bikulturellt fenomen, det vill säga att etnisk identitet berör endast de 
individer som lever med två eller flera kulturer. Individer som lever med enbart en kultur har 
alltså ingen etnisk identitet  (Dion & Dion, 2004; Xu et al., 2004). Ålder och etnisk identitet 
hänger samman, då det har framkommit att yngre barn och ungdomar har en mer stabil etnisk 
identitet än 18- till 25-åringar. Individer i åldrarna 18 till 25 tenderar att ha en mer vacklande 
etnisk identitet (Branch, 2001). Detta menar forskare har att göra med att det är just i perioden 
mellan 18 och 25 som unga vuxna skapar en stabil identitet och därmed också den etniska 
identiteten och i denna process är det naturligt att vara osäker i sin identitet (Branch, 2001; 
Schwarz, 2005; Xu et al., 2004). 

Då etnisk identitet omnämns är det av vikt att nämna etnisk identifikation, som beskrivs 
som en individs känsla av sin etniska identitet (Xu et al., 2004). Gällande hur unga vuxna 
etniskt identifierar sig då de tillhör två eller flera kulturer menar Dion och Dion (2004) att 
unga vuxna tenderar att vara specifika. Unga vuxna refererar gärna till en eller flera specifika 
grupper som exempelvis svensk eller vietnames. Individer identifierar sig mycket sällan i mer 
generella kategorier som europé eller asiat. I de allra flesta fall är unga vuxna positiva till sin 
ursprungliga etniska bakgrund. Detta oberoende av om de är födda i sitt ursprungsland eller 
inte. Både unga män och kvinnor anser att deras etniska bakgrund är personligt viktig för 
dem. Xu et al. (2004) menar att både föräldrar och vänskapsförhållanden har en stor inverkan 
på en ung individs känsla av sin etniska identitet, både positivt och negativt. Rumbaut (1994) 
visar på att den etniska identiteten är beroende av framförallt familjekontexten. Sannolikheten 
att en anpassning till en ny kultur ska ske utan stora problem är beroende av föräldrarnas 
etniska socialisation, sociala status samt hur förhållandet mellan ungdom och förälder ser ut. 
Ungdomars etniska identitet speglas starkt av deras uppfattning av framförallt moderns 
etniska identitet. Ungdomar som skäms över sina föräldrars etniska ursprung och sociala 
status tenderar att se sig själva som medlemmar i den nya kulturen. De ungdomar som inte 
skäms över sina föräldrar tenderar att istället identifiera sig med sitt ursprungliga etniska 
ursprung. I likhet med Rumbaut (1994) menar också Mann (2004) att en del ungdomar som 
skäms för sina föräldrars etniska ursprung motsätter sig föräldrarnas sociala och kulturella 
värderingar och blir rebeller. Den stora skillnaden mellan Rumbauts (1994) och Manns (2004) 
studier är att Rumbaut visar att familjekontexten är den viktigaste faktorn för ungdomars 
etniska identifikation, medan Mann istället visar att det är kamratgruppen som spelar störst 
roll. Merparten av ungdomarna i Manns (2004) studie strävar efter att känna tillhörighet till 
den nya kamratgruppen. Föräldrarna tillhör inte deras värld, särskilt inte om föräldrarna inte 
delar det nya landets värderingar. Även Tarrant (2002) belyser vänskapskretsen som central i 
skapandet av identifikation för ungdomar. Författaren menar att vänskapskretsen fungerar 
som en länk till en stabil identifikation. Genom att umgås med jämnåriga som delar samma 
perspektiv, värderingar och intressen kan en positiv identifikation skapas. Tarrant, North, 
Edridge, Kirk, Smith och Turner (2001) menar också att kamratgruppen är mycket viktig för 
ungdomar med etnisk identitet. Unga vuxna använder intressen, aktiviteter och attribut som är 
viktiga för dem i skapandet av relationer i den egna gruppen. Utfallet av detta är en positiv 
etnisk identitet. Xu et al. (2004) länkar samman resultaten av dessa studier; föräldrar och 
kamratgruppen spelar lika stor roll gällande unga vuxnas känsla av etnisk identitet. Även 
Erikson (1968) menar att både kamratgruppen och förebilder såsom föräldrar är mycket 
viktiga under formandet av en stabil identitet. Nesdale och Mak (2003) fokuserade på etnisk 
identifikation i samband med kulturella avstånd mellan immigrerade grupper och värdlandet i 
sin studie. Resultatet indikerade att kulturell distans, i vilken utsträckning vänskap fanns med 
medlemmar från värdlandet, graden av deltagande i den etniska gruppens gemenskap samt 
förmågan att tala värdlandets språk var en prediktor för etnisk identifikation. Resultatet pekar 
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med andra ord på att den etniska identifikationen influeras av den kulturella distansen som 
består av problem med språket, en känsla av tvång att följa de egna traditionerna samt att vara 
tillsammans med personer ur samma etniska grupp.  

Anpassning är en mycket viktig komponent i skapandet av en etnisk identitet. En god 
anpassning till en ny kultur leder ofta till en positiv syn på den nya kulturen. Svårigheter med 
anpassning kan skapa problem och hindra exempelvis identitetsutvecklingen. Om det land 
eller den kultur som individen kommer till är likt ursprungslandet eller ursprungskulturen har 
individen lättare att anpassa sig till den nya kulturen, och tenderar att ställa sig mer positiv till 
den nya kulturen. Det är viktigt att inse att anpassning kan skilja mellan olika etniska grupper 
(Sondegger & Barrett, 2004). Detta i likhet med Vedder och Virta (2005) som utöver detta 
också menar att tillvägagångssätten för anpassning är kontextberoende. Det är viktigt att 
nämna att det inte finns någon strategi som gäller för alla tider och platser. Sondegger och 
Barrett (2004) menar också att tidsaspekten är en mycket viktig komponent i etnisk identitet. 
Tidsaspekten hänger samman med anpassningsprocessen för ungdomar med etnisk identitet. 
Ju längre tid ungdomar med etnisk identitet vistas i sitt nya land desto mer positiva tenderar 
de att bli till den nya etniska identiteten som tillhör det nya landet. Som en följd av detta tar 
ungdomarna i stor utsträckning till sig seder och värderingar från det nya landet. Den första 
tiden ungdomar lever i ett nytt land tenderar de att gömma och ljuga om sitt etniska ursprung. 
Detta på grund av en önskan att bli accepterad i det nya landet. Dock får ungdomar ofta en 
mer positiv inställning till sin ursprungliga kultur när de har bott i ett nytt land en längre tid 
och blivit accepterade i den nya kulturen. Ungdomar lär sig att uppskatta den gamla kulturen 
mer och blir mer stolta över sitt kulturella arv med tiden. Att ungdomar blir mer positiva till 
sin gamla kultur med tiden åsyftar också Pfeifer, Rubble, Bachman, Alvarez, Cameron och 
Fuligni (2007). Resultatet indikerar att ju äldre ungdomarna blir och följaktligen ju längre de 
vistas i sitt nya hemland, desto större benägenhet har de att värdera sin egen etniska grupp 
högre än de andra etniska grupperna i studien, där också den ursprungliga kulturen ingick. 
Rumbauts (1994) studie går mer specifikt in på det Sondegger och Barrett (2004) nämner om 
anpassning och dess relation till etnisk identifikation. Rumbauts (1994) undersökning om 
ungdomars anpassning till en amerikansk kultur visar att den etniska identifikationsprocessen 
till viss del är könsbetingad. Flickorna i studien tenderar att i större utsträckning än pojkarna 
identifiera sig med både ursprunget och den nuvarande etniska tillhörigheten. Pojkarna valde 
istället en nationalitet att identifiera sig med. Resultatet visar att flickor löpte större risk, än 
pojkar, att utveckla dåligt självförtroende vid dålig anpassning och att därigenom i större 
utsträckning bli deprimerade och hamna i konflikter med föräldrarna. De ungdomar som talar 
sitt modersmål flytande identifierar sig, till skillnad från de amerikanskfödda, med sin 
ursprungliga nationalitet. Två tredjedelar av studiens deltagare identifierar sig med sitt eget 
eller föräldrarnas ursprung. De resterande rapporterar att deras identitet inte är kopplat till 
ursprunget utan klassificerar sin etniska identitet som amerikansk.  

Vedder och Virta (2005) menar att immigranters anpassning till den svenska kulturen är 
god, då den politiska ledningen i Sverige välkomnar integration med andra kulturer. I Vedder 
och Virtas studie om turkiska immigranter i Sverige undersöks hur anpassningsprocessen ser 
ut till en svensk kultur. Deltagarna visar stark anpassning till det nya samhället. 
Anpassningsstrategin de använder sig av är att bevara modersmålet och den ursprungliga 
etniska identiteten. Forskarna menar att resultatet kan härledas till kontexten, att Sverige är 
angeläget om att låta immigranter upprätthålla sitt modersmål och kulturella traditioner. Som 
en följd härav kan svenska immigranter skapa en stark ursprunglig etnisk identitet som i sin 
tur hjälper dem att anpassas och integreras i det svenska samhället. En stark etnisk identitet 
konstrueras bestående av både de gamla och nya kulturerna.  
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Syfte och frågeställning 
 
Sverige är ett mångkulturellt land och frågan om hur ungdomar kombinerar två kulturer är 
viktig att undersöka. Speciellt viktig är denna fråga att belysa ur ett identitetsperspektiv då 
unga vuxna i Sverige är landets framtid. Genom kunskap om detta kan interaktion underlättas 
mellan kulturer och större förståelse för varandra som individer kan nås. Författarna till denna 
studie valde att undersöka hur den etniska och den personliga identiteten upplevs av unga 
vuxna som lever med två eller flera kulturer i Sverige. Unga människor som själva eller som 
har föräldrar som immigrerat till Sverige utsätts för utmaningen att skapa en etnisk identitet 
med element både från den tidigare och den nya svenska kulturen. Detta samtidigt som de 
försöker skapa, liksom alla andra jämnåriga, en känsla av en personlig identitet. Dessa 
individer utsätts med andra ord för utmaningar och påfrestningar i identitetsutvecklingen, 
vilket gör det relevant att undersöka hur detta påverkar framförallt den personliga identiteten. 

Forskningen kring etnisk identitet är mycket begränsad i Europa och mer specifikt från 
Norden eller Sverige. Därtill är forskningen kring den personliga identiteten mycket 
begränsad världen över, vilket gör detta till ett viktigt område att undersöka. Majoriteten av 
undersökningarna inom området för etnisk och personlig identitet är kvantitativa, vilket gör 
att det är av vikt att bredda området kvalitativt och fokusera mer till ungdomars innersta 
upplevelser. Detta för att få en mer ingående förståelse för fenomenet.  

Huvudfrågeställningen är enligt följande; Hur upplever unga vuxna i Sverige att 
förhållandet mellan deras etniska och personliga identitet ser ut och påverkas av att leva i 
gränslandet mellan en svensk och en utomeuropeisk kultur? De mer specifika frågorna är 
följande; (a) Hur ser unga vuxna på sin personliga identitet utifrån en etnisk identitet, det vill 
säga att leva med två kulturer? (b) Hur påverkas den personliga identiteten av att ha en etnisk 
identitet?  

 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
I en pilotstudie, där intervjuguiden testades, deltog två individer vid en högskola i 
Mellansverige. I huvudstudien deltog 16 intervjupersoner som var 18 till 25 år gamla. 
Samtliga var studenter vid samma högskola i Mellansverige som deltagarna i pilotstudien. 
Anledningen till valet av denna ålderskategori för huvudstudien var att det är i denna period 
människor utvecklar sin identitet. Det är också här individer med anknytning till två kulturer 
bygger upp en stabil alternativt vacklande etnisk identitet (Branch, 2001; Schwartz, 2005; Xu 
et al., 2004). Kriterier för deltagande var att intervjupersonerna skulle vara permanent bosatta 
i Sverige. De skulle själva vara födda eller ha föräldrar där en eller båda var födda och 
uppvuxna i en kultur utanför Europa. I de fall där enbart en av föräldrarna var född i en 
utomeuropeisk kultur ställdes kravet att intervjupersonen skulle ha bott i denna 
utomeuropeiska kultur minst åtta år. Anledningen till dessa kriterier var viljan att undersöka 
och ställa två skilda kulturers inflytande mot varandra. Skulle kulturerna vara alltför lika 
varandra, vilket de kan sägas vara inom Europa, ställs ungdomarna inte inför samma frågor 
och möjliga problem. Fyra av undersökningsdeltagarna var födda i Sverige och tolv var födda 
i en utomeuropeisk kultur. Förutom en svensk kultur levde undersökningsdeltagarna i 
thailändsk, irakisk, iransk, indisk, japansk och kinesisk kultur. Några undersökningsdeltagare 
hade också sina rötter i Dominikanska republiken, Kuba, Uganda, Ryssland, USA och Chile. 
Som tack för medverkan i studien erbjöds alla deltagare varsin lott.  
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Material 
 
Datainsamlingen skedde med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. En intervjuguide och ett 
missivbrev utformades. Intervjuguiden tog upp sex frågeområden (Appendix A), det första 
bakgrundsfrågor om namn och ålder. Följande område berörde frågor om kultur och etnicitet. 
Område nummer tre och fyra tog upp vänners och föräldrars influenser på den etniska 
identiteten. Det femte området berörde frågor kring den personliga identiteten kopplat till den 
etniska identiteten. Intervjuguiden bestod av fasta frågor med kompletterande följdfrågor, och 
det fanns relativt stort spelrum för intervjupersonerna att fördjupa sig i de områden de fann 
intressanta. I missivbrevet (Appendix B) togs de forskningsetiska principerna upp om 
samtycke, frivillighet, nyttjande och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessutom 
beskrevs kriterierna för deltagande. Missivbrevet tog också kortfattat upp vad intervjun skulle 
handla om. Under intervjutillfällena användes bandspelare.  
 
 
Procedur 
 
En e-postlista till skolans alla programstudenter vid en högskola erhölls. Alla 
programstudenter på högskolan fick missivbrevet, med undantag för utbytesstudenterna. 
Dessa valdes bort eftersom de inte bor permanent i Sverige, vilket var ett krav för deltagande. 
Ett målinriktat urval gjordes då de mest intressanta personerna valdes för att få en spridning 
gällande bakgrund. Dessa personer ringdes upp och åldersuppgifter och kulturellt ursprung 
kontrollerades så att intervjupersonerna skulle matcha de kriterier som ställts upp. Dessa 
kriterier gällde från början att de själva skulle vara födda eller ha föräldrar där båda var födda 
och uppvuxna i en kultur utanför Europa. Dessa krav ändrades under resans gång då två 
personer med intressant bakgrund dök upp som enbart hade en förälder från en utomeuropeisk 
kultur. I dessa fall ställdes krav på att intervjupersonen skulle vara född och ha bott i denna 
utomeuropeiska kultur i åtta år. Inledningsvis gjordes två testintervjuer med två personer som 
anmält sitt intresse för studien. Detta för att säkerställa att frågorna var av fungerande art. 
Efter pilotstudien reviderades intervjuguiden; vissa frågor togs bort och några formulerades 
om för att bli tydligare. Intervjuerna varade mellan 30 och 75 minuter. Under intervjutillfället 
togs de forskningsetiska principerna återigen upp. Åtta intervjuer per författare genomfördes 
till huvudstudien. Dessa bandades och därefter transkriberades materialet. Samtliga 18 
intervjuer till pilotstudien och huvudstudien genomfördes på överenskommen plats enligt 
intervjupersonernas önskemål. Alla intervjuer utom två genomfördes på en högskola i 
Mellansverige. De resterande utfördes i en av författarnas hem. De personer som anmält sitt 
intresse till deltagande i studien som inte var lämpliga eller som sedan visade sig vara 
obehövliga kontaktades via e-post och tackades för visat intresse.  
 
 
Databearbetning 
 
Intervjuerna transkriberades och numrerades. Summan av transkriberingssidor blev 178 för de 
16 intervjuerna. Materialet analyserades därefter med hjälp av meningskoncentrering (Kvale, 
1997). Varje intervjuutskrift bearbetades inledningsvis var för sig av författarna. Genom ett 
induktivt tillvägagångssätt skapades en helhetsbild av varje intervjuutskrift för att därefter gå 
in mer specifikt i varje intervju och finna grundläggande koder. Fortsättningsvis jämförde 
författarna dessa koder intervjuutskrifterna emellan för att finna intressanta kopplingar. Dessa 
subkategorier sammanfattades och grupperades sedan till teman. Ambitionen var att göra en 
deskriptiv tolkning av materialet, nära intervjupersonernas egna formuleringar. De teman som 
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urskiljdes var etnisk identifikation, integration, kontroverser samt monokulturell kontra 

bikulturell livssituation. Dessa teman kom att överlappa varandra och de kunde kopplas till 
den personliga och den etniska identiteten. Då resultatet strukturerades användes till viss del 
ett deduktivt förfaringssätt, då utformandet av resultatet delvis var begreppsstyrt från tidigare 
forskning. Under hela processen fanns studiens frågeställning med i bakgrunden. Detta med 
anledning av att ständigt påminnas om forskningsområdet samt för att undersöka det som från 
början avsågs. 
 
 

Resultat 
 
Resultatet visade att intervjupersonerna ställdes inför likartade frågor, problem och fördelar i 
fråga om etnisk identitet och formandet av den personliga identiteten. Detta trots den 
varierande kulturella bakgrunden. Till varje tema redovisas underkategorier som rymdes inom 
ramarna för respektive tema. Temat etnisk identifikation är kopplat framförallt till den etniska 
identiteten och likaså är integration främst förenat med den etniska identiteten. Det tredje 
temat kontroverser är sammanbundet med både den personliga och den etniska identiteten. 
Det sista temat monokulturell kontra bikulturell livssituation är kopplat till den personliga 
identiteten.   
 
 
Etnisk identifikation 
 

Klassificerande identifikation. Samtliga intervjupersoner i studien definierade sig specifikt, 
det vill säga att de identifierade sig etniskt med ett land eller en folkgrupp. ”Om jag ser på 
mig själv så är jag nog kinesisk” (IP 12). ”Jag ser på min etnicitet att jag är helt klart… i 
hjärtat är jag ryska, verkligen” (IP 9). Alla intervjupersoner har funderat över i vilken kultur 
de hör hemma. Det skiljde sig intervjupersonerna emellan vilken kultur de kände sig mest 
hemma i. Hälften av intervjupersonerna kände sig mest hemma i den svenska kulturen. Tre av 
intervjupersonerna kände sig mest hemma i sin eller sina föräldrars ursprungskultur. De 
resterande fem intervjupersonerna var osäkra på i vilken kultur de kände sig mest hemma i. 
”När jag är här känner jag mig ibland inte hemma och när jag är där borta känner jag mig 
absolut inte hemma” (IP 2). ”Jag kan inte utesluta mitt iranska arv men jag kan inte heller 
förneka att jag är svensk” (IP 16). Hos tio intervjupersoner har dessa tankar skapat förvirring 
och osäkerhet. Då förvirringen gällde vilken kultur intervjupersonerna hörde hemma i löpte 
detta samman med vilken kulturs regler de skulle följa. Under tidiga tonårsperioden var denna 
förvirring störst. Två av intervjupersonerna menade att förvirring uppstod då de ville ha 
samma regler som sina jämnåriga kompisar, men var tvungna att följa regler som deras 
respektive föräldrar ställt upp, vilka i sin tur var influerade av föräldrarnas kultur. ”När man 
var 13, 14, 15, där var det ju lite extra jobbigt, alltså i den perioden. Då var det mer konflikter 
i och med att jag inte kunde göra, att jag inte kunde vara ute till två på natten” (IP 7).  

I den etniska identifikationsprocessen visade sig kompisarna vara viktigare än föräldrarna. 
Sju av intervjudeltagarna identifierade sig helt med sina svenska kompisar. Detta var inte 
kopplat till om de var födda i Sverige eller hade växt upp i sin ursprungskultur och endast bott 
en period i Sverige. Detta hade att göra med att svenska kompisar bidrog till en god 
anpassning och därmed hjälptes intervjupersonerna in i den nya kulturen. En annan anledning 
var att intervjupersonerna upplevde att de trivdes bäst med svenska vänner samt att 
förhållandet till dessa var enklare än till utländska kompisar. Detta för att de svenska 
kompisarna inte hade några förväntningar på uppträdande och beteende. De svenska 
kompisarna ställde inte samma krav på att intervjupersonerna skulle följa vissa regler i 
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enlighet med ursprungskulturen. Resterande intervjupersoner identifierade sig med personer 
som i likhet med dem själva levde med två kulturer. Detta med anledning av att de delar 
gemensamma upplevelser. Trots olika kulturella rötter menade de att de hade en koppling till 
varandra genom att inte fullständigt dela de svenska sederna och värderingarna.  

 
Det har jag tänkt på jättemånga gånger varför man dras till dem, eller varför man dras 
till utländska. Det är just för att man känner samma sak, man delar så mycket 
kulturmässigt. Även om de flesta av mina kompisar är muslimer och jag är katolik så 
delar vi ändå den här respekten mot religionen och den här gemenskapen på något annat 
sätt som finns utomlands (IP 4).  

 
Att identifiera sig med individer med liknande bakgrund innebar en trygghet för 
intervjupersonerna. Det ingav känslan av att umgås med likasinnade som delade samma 
intressen och erfarenheter av en annan kultur och familjesituation. ”Det känns som att de som 
har fler kulturer kan förstå hur jag känner mig bättre, de har själv varit i den sitsen fast de inte 
är i samma kultur” (IP 8). Gemenskapskänslan grundades på ömsesidig förståelse, en 
förståelse svenskar saknade på grund av att de endast levde i en kultur. De hade inte samma 
förbindelse som immigranter har till varandra. 

 
Diskrepant identifikation. Den förvirring som vi nämnt ovan som samtliga intervjupersoner 

upplevde gällande vilken kultur de hörde hemma i sammanföll med osäkerhet kring vem de 
var som person, alltså kring den inre personliga identiteten. De hade svårigheter med att veta 
vilken kulturs parti de skulle ta när de två kulturerna ställdes emot varandra. ”Ibland måste jag 
välja sida på något sätt känns det som” (IP 14). ”Man vill ju inte känna mer gemenskap med 
en svensk om det är en chilenare bredvid” (IP 5). Den förvirringen med grund i problem med 
den etniska grupptillhörigheten minskade för de immigrerade intervjupersonerna efter några 
år i landet. Detta då språket inlärts och umgängeskretsen blivit mer trygg. Femton av 
intervjupersonerna menade också att den kultur de identifierade sig med varierade beroende 
på umgänge. Vid kontakt med svenska vänner förstärktes den svenska etniska identiteten och 
vid samröre med familj och släkt upplevdes den ursprungliga etniska identiteten starkast. 
Detta upplevdes inte som något stort problem utan var en följd av naturlig anpassning. Dock 
kunde det vara jobbigt att pendla mellan kulturerna på detta sätt. För vissa kunde osäkerheten 
yttra sig via beteende. Intervjupersonerna kunde känna sig kluvna hur de skulle bete sig i 
vissa situationer då de har kunskap och erfarenheter av två sätt att agera. Denna kluvenhet 
uppfattades som negativ och ledde till bland annat osäkerhet, blyghet och ambivalens. Dock 
var denna kluvenhet något intervjupersonerna främst uppvisade för sin närmsta krets i form av 
familj och vänner. En av intervjupersonerna upplevde att förväntningen på omgivningens 
bemötande inte stämde överens med den egna förväntningen. Intervjupersonen såg sig själv 
som svensk men upplevde sig bli bemött som invandrare, alltså inte som en person som 
delade den svenska kulturen. Detta ledde till förvirring för intervjupersonen.  

Sex av intervjupersonerna ansåg sig vara desamma då de rörde sig mellan två kulturer 
medan tio stycken uppträdde och visade olika sidor av sig själva när de bevistade respektive 
kultur. Intervjupersonerna som upplevde att de inte kunde vara samma person i båda 
kulturerna menade att kulturerna hade förväntningar på beteende och värderingar. Detta 
gjorde att de var tvungna att anpassa sig. En av intervjupersonerna hade under hela sin 
uppväxt spelat två roller, en i skolan och en i hemmet, för att han inte kunde kombinera dessa 
två sidor av sig själv. Detta var inte längre aktuellt men under tiden detta dubbelspel pågick 
upplevdes det som svårt. De intervjupersoner som upplevde att de var olika beroende på 
kulturell kontext uppfattade inte det som ett problem utan snarare något som föll sig naturligt. 
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Tidsbunden identifikation. Tiden intervjupersonerna hade bott i Sverige spelade roll för hur 
pass svenska ungdomarna kände sig. Ju längre tid intervjupersonerna hade varit bosatta i 
Sverige desto starkare blev deras svenska etniska identitet. För sex av intervjupersonerna 
försvagades därmed känslan av tillhörighet till ursprungskulturen, medan sex av 
intervjupersonerna däremot menade att känslan av behöva bevara ursprungskulturen 
förstärktes efter en tid i Sverige. Känslan av identifikation med ursprungskulturen var också 
tidsbunden hos tio intervjupersoner. Ju längre tid de tillbringat i Sverige desto mindre kände 
de att de identifierade sig med sin ursprungskultur. En av intervjupersonerna sa: ”Jag har varit 
här så länge och… om jag skulle flytta dit nu så tror jag typ inte att jag skulle passa in riktigt” 
(IP 13). Detta förklarades med att de varit uppvuxna i den svenska kulturen, lärt sig språket 
och seder, gått i svensk skola och därmed tappat ursprungskulturens livsstil. En av 
intervjupersonerna menade att efter arton år i Sverige hade stoltheten över ursprunget stärkts 
och denne hade skapat romantiserande bilder av ursprungslandet och hur det är att leva där. 
Denna illusion hade däremot inte de intervjupersoner som återvänt till sina rötters hemländer 
målat upp eftersom de kunde konstatera att det inte var enkelt att leva där. 

 
 
Integration 
 

Kulturell anpassning. Anpassning visade sig vara den allra viktigaste komponenten i att 
leva i två kulturer i Sverige. Anpassning inbegrep att lära sig språket, förstå svenskars 
beteenden samt regler och normer. Alla intervjupersoner nämnde anpassning som en viktig 
faktor i deras process att inordnas i den svenska kulturen och det var en viktig del i deras 
etniska identitet. Med anpassning syftade intervjupersonerna på de medel de använde och det 
sätt de betedde sig på för att smälta in i den svenska kulturen. Begreppet användes även då de 
beskrev hur de förhöll sig till den ursprungliga kulturen i Sverige. Anpassningsmetoderna som 
intervjupersonerna upplevde skiljde sig markant i vissa fall. Dock menade alla att det var 
nödvändigt att anpassa sig. ”Ska jag lyckas i det här samhället måste jag anpassa mig till det 
svenska samhället” (IP 15).  

Intervjupersonerna menade att anpassningen till den svenska kulturen och anpassningen till 
att förena och kombinera den svenska och ursprungliga kulturen var en process. I processens 
inledningsskede försökte intervjupersonerna passa in i det svenska samhället. Detta innebar 
att lära sig det svenska språket, förstå svenskars beteenden samt regler och normer. Sedan 
skedde för de flesta en slags återkoppling till hemlandet, en tankemässig återgång till 
bakgrunden och vilken betydelse det hade för intervjupersonerna. Resultatet av denna process 
var att deltagarna kombinerade de två kulturerna. ”Vi blir alltid en blandning” (IP14). Själva 
anpassningsprocessen beskrevs som mycket svår, utmanande och påfrestande men att den 
skedde naturligt för de flesta. Några få menade dock att de var en ansträngning att anpassa sig 
och att de fick kämpa för det. Svårigheterna grundade sig i otrygghet inför det okända och för 
det stora arbete som låg framför dem. Två av intervjupersonerna uppfattade att konflikter med 
föräldrar och i skolan grundade sig i osäkerhet  på grund av  problem med anpassning.   

 
Kontextuell anpassning. Att utröna av samtliga intervjupersoners utsagor var att 

anpassningen var kontextbunden. ”Man har ju blivit en kombination av båda dessa grejer så 
man försöker anpassa sig mest till situationen och människorna. Man har utvecklat sitt 
beteende så att man kan anpassa sig till olika situationer” (IP 13). Samtliga intervjupersoner 
ansåg att de lärt sig att anpassa sig till båda kulturerna. ”Jag kan anpassa mig till båda 
kulturerna. Vi kan aldrig helt utesluta den svenska kulturen och vi kan aldrig helt gå tillbaka 
till en assyrisk kultur” (IP 14). Flertalet intervjupersoner ansåg att de även kunde och skulle 
kunna anpassa sig till andra kulturer. 
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Språklig anpassning. Språk var en stor källa till en yttre konflikt. Samtliga intervjupersoner 
berörde språket som en viktig del av att leva som mångkulturell, och flera av dessa såg de 
skilda språken som en källa till missförstånd och svårigheter. ”Jag känner hur jag bryter, jag 
kanske inte kan komma på alla ord. Ibland känns det som att man borde kunna mer” (IP 6). 

 
När jag kom till Sverige då kunde jag inte så mycket svenska. Då fanns det ett ord; de 
Allah, det betyder alltså alla människor typ sådär. Fast på arabiska det betyder ju Gud 
sådär. Då var det någon som sa: ”Kolla på alla fåglar”, och så trodde jag att han dyrkade 
fåglarna. Så jag tyckte jätteilla om han sådär jättelänge och det tog ett tag till jag förstod 
liksom vad det innebar. Så det är klart att språket kan föda missförstånd (IP 1). 

 
Språket var den viktigaste faktorn i att integreras och anpassas till det svenska samhället. ”De 
som jag känner som inte har kunnat anpassa sig, det är de som inte har förstått samhället och 
det är de som inte har lärt sig språket” (IP 15). Utan det svenska språket kunde 
intervjupersonerna inte kommunicera eller förstå andra människor. Därmed kunde de inte 
heller skapa vänskapsrelationer eller ett svenskt umgänge. Utan språk och vänner var 
möjligheterna mycket ringa att kunna anpassa sig och lära känna den svenska kulturen. 
Språket var det samtliga immigranter i studien fokuserade på när de kom till Sverige för att bli 
en del av den nya kulturen. Att lära sig behärska det svenska språket upplevdes som en 
övergång från att vara immigrant till att vara svensk.  
 
 
Kontroverser 

 

Inre konflikter.  Mer eller mindre upplevde samtliga intervjupersoner att det förekom inre 
konflikter på grund av att de levde i två kulturer. Det förekom tankar och funderingar kring 
självuppfattningen, det vill säga gällande den inre personliga identiteten, och detta grundades 
i svårigheter att förstå och anpassa sig till den svenska kulturen. Detta gällde både de 
intervjupersoner som var födda i Sverige och de som immigrerat till landet. Framförallt de 
intervjupersoner som immigrerat till Sverige upplevde att processen att anpassa sig var 
konfliktfylld och orsakade osäkerhet i självuppfattningen. Samtliga som immigrerat upplevde 
att det var som svårast i första skedet av integrationen. Detta främst på grund av språk men 
även osynliga normer gällande svenskt beteende.  

Tankar kring hur det hade varit om intervjupersonerna inte levt i två kulturer och om de 
hade levt enbart i föräldrarnas kultur och hemland var vanligt förekommande och var starkt 
sammankopplade med självuppfattningen. Exempelvis vilka val de hade gjort om de endast 
hade erfarenhet av en kultur, hur livet skulle bli i Sverige och varför de hade utvecklats som 
de gjorde var frågor som flera av intervjupersonerna hade funderat över. ”Jag kan väl kalla det 
lite förvirrad, man vet inte vilket sätt som är bäst” (IP 12). Dessa funderingar orsakade oro, 
ängslan, bekymmer samt rädsla för vissa intervjupersoner. Viktigt att påpeka är att graden av 
dessa bekymmer skiljde sig åt mellan intervjupersonerna. De unga vuxna som var födda i 
Sverige upplevde inte dessa känslor och svårigheter i samma utsträckning. De kände inte 
samma behov och krav att anpassa sig till en ny kultur då de under hela sitt liv levt parallellt 
med två kulturer och därmed uppfattades inte dessa orosmoln som lika märkbart.  

Samtliga intervjupersoner såg sig som stabila utåt sett gällande självuppfattningen. 
Osäkerhet, oro och förvirring gällande självuppfattningen var ingenting de visade utåt för 
allmänheten. För fyra av intervjupersonerna kunde familjen och vissa nära vänner vara 
införstådda med denna instabilitet. Inåt sett hade tretton av intervjupersonerna en vacklande 
självuppfattning gällande bland annat etnisk tillhörighet, mål, karaktärsdrag och 
förutsättningar ”Alltså jag kände, här var jag helt vilsen. När jag kom hit var det skitjobbigt, 
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jag ville inte ens leva. Jag var helt borta” (IP 14). Den vacklande självuppfattningen 
grundades både i den etniska och den personliga identiteten. 

 

Yttre konflikter. Konflikthanering gällande utbildning och framtida jobb, partnerval samt 
fester kunde urskiljas ur intervjupersonernas utsagor. Tretton av studiens intervjupersoner 
kände en press från föräldrarna att vidareutbilda sig på högskola och universitet. Att studera 
vidare var en självklarhet för intervjupersonerna då detta alltid varit underförstått i familjen 
men vilken typ av inriktning studierna skulle ta var upp till intervjupersonerna själva. Dock 
fick en av intervjupersonerna inte läsa någon utbildning som ledde till ett lågavlönat yrke. Tio 
av intervjupersonernas föräldrar förväntade sig att de skulle få bra jobb och därmed goda 
framtidsutsikter. ”Men bra jobb och bra utbildning och bra framtid förväntar de sig” (IP 15). 
”De tycker att jag ska tjäna bra med pengar och liksom skapa en framtid för mig. Man ska 
helst ha hög befattning eller vad man säger” (IP 6). Denna press från föräldrarna att 
vidareutbilda sig och skaffa ett bra jobb grundade sig i de flesta fallen på att föräldrarna inte 
haft samma goda förutsättningar för utbildning då de var unga. Detta på grund av att de levt 
under krig eller fattiga förhållanden. På grund av detta skapade föräldrarna en press på sina 
barn av välmening då de ville att barnen skulle få bättre möjligheter och förutsättningar än de 
själva haft. 

Sex av intervjupersonerna upplevde att det förekom restriktioner i val av partner. Fyra av 
dessa individer upplevde att religionen hindrade ett fritt val av partner. ”Jag skulle inte kunna 
se en framtid med en muslim. Det är omöjligt. Alltså det är en oskriven lag helt enkelt” (IP 
14). De resterande två upplevde att kulturen var hindret i valet av kärlekspartner. Föräldrarna 
till dessa ville att intervjupersonerna i fråga skulle träffa en partner som hade samma 
kulturella bakgrund och värderingar. Fyra av studiens deltagare upplevde att deras föräldrar 
framförde krav på att de inom en snar framtid skulle gifta sig. Dessa intervjupersoner motsatte 
sig dock föräldrarnas krav och valde att vänta, vilket de hänvisade till var i enlighet med den 
svenska kulturen.  

Fester var även en källa till konflikter både inom familjen och gentemot kompisar. Åtta av 
intervjupersonerna nämnde att svenskar och immigranter inte beter sig på samma sätt när det 
kommer till festiviteter. ”Vi har typ så här folkdanser och traditionella danser medan 
svenskarna då går ut på krogen på det svenska sättet och bara tar en öl eller någonting sånt” 
(IP 14). Detta var ett upphov till konflikter då det saknas förståelse för varandras sätt att hålla 
fest. ”Men just när man typ ska anordna en fest eller någonting sådär. Om man bjuder både 
invandrare och svenskar har det typ blivit lite konstiga situationer” (IP 13). Sex av 
intervjupersonerna berättade att synen på alkohol skiljer sig i den svenska kulturen och den 
andra kultur dessa individer har erfarenhet av. De flesta av dessa intervjupersoner menade att 
detta förbud kom av kulturen, men i några få fall var alkohol förbjudet enligt 
intervjupersonernas religion. ”Det blir ju lite emot vår religion så att dricka alkohol” (IP 1). 
Ungdomarna upplevde att alkohol var vanligt förekommande i svenska nöjesaktiviteter och 
detta var en av anledningarna till att deras föräldrar stramade åt tyglar i uppfostran. Detta blev 
ett problem då intervjupersonerna inte uppfattade sig bli behandlade på samma sätt som 
jämnåriga kamrater som hade en mer fri uppfostran och inte blev kontrollerade av sina 
föräldrar på grund av detta. En lösning på problemet menade intervjupersonerna var att 
antingen försöka separera på svenska vänner och invandrarvänner vid festliga tillfällen eller 
att försöka bjuda in svenska vänner i deras kulturella festliga sammanhang för att de ska lära 
känna en annan sida av den främmande kulturen och på så sätt öka förståelsen för 
intervjupersonernas levnadssätt. 
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Monokulturell kontra bikulturell livssituation 
 

Mål. Femton av intervjupersonerna upplevde att deras mål i livet gällande utbildning, 
arbete och familj hade sett annorlunda ut om de inte hade haft sin nuvarande livssituation. 
Fyra av dessa upplevde att deras uppfostran styrde deras mål i livet. Dessa fyra 
intervjupersoners uppfostran präglades av deras föräldrars kulturs inflytande. Hur målen 
skulle se ut om intervjupersonerna enbart levt i sin ursprungskultur skiljde sig åt, dock gick 
två huvudgrupper att urskilja. Tre av intervjupersonerna upplevde att deras mål skulle ha varit 
högre om de levt i ursprungskulturen och hälften av intervjupersonerna menade att deras mål 
skulle ha varit lägre. De intervjupersoner som menade att deras mål skulle ha varit högre i 
ursprungskulturen menade att detta berodde på att de i ursprungskulturen skulle ha haft sämre 
förutsättningar till följd av fattigdom, krig samt större konkurrens om arbeten. Höga mål var 
ett måste för att kunna ta sig fram och lyckas i livet. Lägre mål bottnade i dels att 
förutsättningarna var sämre än i Sverige och dels i en press att som kvinna vara hemma och ta 
hand om hem och barn.  

 
I Kina är det ganska vanligt att man är hemmafru, man väntar sig nästan det. Det blir 
nästan konstigt om frun jobbar för då är det liksom din man tjänar inte tillräckligt med 
pengar för att försörja dig. Att mannen ska vara den som tjänar pengar och frun ska ha 
hand om pengarna och ge lite veckopeng då och då till mannen. Det skulle ha varit mitt 
mål, att hitta en bra man så att han kan försörja mig så jag slipper jobba (IP 8).   

 
Att leva i två kulturer i Sverige har lett till högre målsättningar för hälften av 

intervjupersonerna. Detta menade intervjupersonerna var en följd av att de upplevt 
missförhållanden såsom krig och fattigdom. Därför har de skapat högre mål för sig själva 
främst gällande utbildning och arbete. Intervjupersonerna kände att de fått en andra chans och 
ville ta vara på den. Dessutom förekom en press från föräldrarna att intervjupersonerna skulle 
lyckas bättre än dem.  
 

Erfarenheter. Samtliga intervjupersoner berättade att deras liv upplevdes som rikare i 
förhållande till individer med erfarenhet från endast en kultur. Alla utom en intervjuperson 
såg denna rikedom som positiv. Intervjupersonerna upplevde att deras liv berikades då de 
hade fler språk, bredare matkultur samt fler högtider att fira. De kände även att de kunde ta 
flera perspektiv, det vill säga att de kunde applicera fler tankesätt och se saker från olika 
vinklar. Intervjupersonerna kände även att de hade mycket lätt att anpassa sig till nya 
människor och situationer i och med att erfarenheten av att leva i två kulturer. Den 
intervjuperson som såg negativt på sina erfarenheter av att leva i två kulturer menade att det 
var mycket jobbigt att leva i två kulturer då det innebar att ständigt behöva anpassa sig efter 
andra och aldrig helt kunna vara sig själv. 
 

Sedan jag var liten har jag alltid haft problem både i skolan, hemma, ute på, alltså 
umgås med folk, komma in i själva gänget, att umgås med dem som bor här i Sverige. 
Alltid anpassa mig, jag har ansträngt mig alldeles för mycket för att bli det jag vill idag. 
Jag har fått ta mycket konsekvenser och alltid fått lära mig nya saker. Jag har väldigt 
svårt i skolan på grund av både språket och kulturen, att man inte förstår lärare och 
lärare inte förstår mig. Det är sådana saker som gör att jag känner; gud vad jobbigt det 
är att leva i två kulturer (IP 3). 

 
Trots att nästan alla intervjupersoner såg sin egen personliga erfarenhet av att leva i två 
kulturer som en tillgång, kunde de också se de negativa sidor som livet i två kulturer medför. 
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Ingen av de 15 intervjupersonerna som såg det som positivt att leva i två kulturer skulle vilja 
byta ut sin livssituation för att istället leva i enbart en kultur. Men åtta av dem kunde ändå se 
att det på många sätt hade varit enklare att enbart leva i en kultur. ”Det tror jag hade varit 
ganska mycket enklare faktiskt på många vis. Men samtidigt fattigare också för jag har fått 
väldigt mycket också tror jag” (IP 10). Om intervjupersonerna enbart hade levt i en kultur 
hade de inte behövt känna pressen över att smälta in i en ny kultur eller känslan av att i vissa 
sammanhang vara diskriminerad. Genom att bara leva i en kultur behövde de inte gå igenom 
känslan av osäkerhet gällande att inte helt och hållet tillhöra ett land och att känna sig osäker 
på sin etnicitet.   
 

Det är positivt med två kulturer för min egen del, men samtidigt så vinner de som lever i 
en kultur ju också på det. För då kanske de inte får gå igenom vissa negativa saker som 
jag får gå igenom idag, typ att jag fortfarande inte kan varken säga att jag är svensk eller 
iransk (IP 2). 

 
Fjorton intervjupersoner hade erfarenhet av starka familjeband, något de ansåg skilde sig 

från den svenska familjebilden. ”Jag tycker det är tråkigt för familjebanden är så mycket 
starkare hos oss än vad de är här” (IP 15). Studien visade att ursprungskulturen ofta band 
samman familjen. Detta genom ett bibehållande av traditioner, seder och språk. Dessa element 
upplevdes av samtliga fjorton intervjupersoner som skilda från den svenska kulturen och 
fungerade därmed som ett klister för att hålla familjen samman. Det blev en påminnelse för 
vad familjen hade gemensamt i en främmande kultur. För många av intervjupersonerna blev 
det en trygghet att bibehålla sitt kulturella arv. Men för ett fåtal skapade det istället distans till 
familjen genom att föräldrar och barn hade olika syn på hur pass integrerade de borde bli i den 
svenska kulturen. Starkare familjeband var något som var utmärkande i det intervjupersonerna 
såg som en stor skillnad mellan svenska och icke-svenska familjer.  
 

Karaktärsdrag. Egenskaper som utvecklats av erfarenheten av att leva i två kulturer var 
stillsamhet, anpassningsbarhet, noggrannhet, klarsynthet, öppenhet och humor. ”Man får ju 
lite bredare personlighet” (IP 13). Flera av intervjupersonerna påpekade att öppenhet 
tillsammans med en förståelse för andra människor, ett empatiskt förhållningssätt, var något 
de utvecklat på grund av att vistats i två kulturer med olika syn på saker och ting. ”Som jag 
ser det har man mindre fördomar och större förståelse för andra människor överlag” (IP 9). 
Öppenheten kom av att intervjupersonerna uppväxten igenom kom att ställas inför nya och 
ibland främmande situationer. Humorn kunde härledas till erfarenheten att bli utsatt för skämt 
gällande ursprungskulturen. Genom att skämta bort elaka kommentarer från jämnåriga samt 
att själv skoja om sin egen etniska tillhörighet avdramatiserade intervjupersonerna spänningen 
i att ha en annan främmande bakgrund. Intervjupersonerna upplevde också att de blivit mer 
diplomatiska och demokratiska. Några av ungdomarna upplevde också att de blivit mer 
fördomsfria av sin livssituation. 

  
Det bästa med att jag har två kulturer är jag att jag aldrig kan ha rasistiska åsikter. Jag 
kan aldrig tycka något om en annan kultur för jag har själv tre kulturer i mig. Att jag har 
tre gör att jag kan släppa in fler kulturer, jag kan acceptera fler människor (IP 15).  

 
Tretton av intervjupersonerna upplevde att deras karaktärsdrag skulle ha sett annorlunda ut 

om deras livssituation varit en annan, det vill säga om de inte levt i två kulturer. 
”Kubakulturen till exempel är lite mer machoaktig, så jag tror lite grann att jag blivit så om 
jag bott kvar” (IP 6). På frågan om karaktärsdragen hade varit annorlunda om de endast levt i 
den svenska kulturen menade elva av studiens intervjupersoner att så hade varit fallet. Mer 
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självständig och ordentlig samt mindre seriös, uppskattande och respektfull var sidor som 
intervjupersonerna förutspådde de skulle besitta om de enbart växt upp i den svenska 
kulturen. ”Det som jag uppfattar som mer svenskt är ju att man lever mer fritt då och 
självständigt” (IP 12). Livet hade varit mer fritt och lugnt och detta hade även påverkat 
intervjupersonernas uppträdande på så sätt att de skulle ta saker för givet och inte kunna se 
saker ur olika perspektiv, det vill säga varit mer bortskämda, kräsna och naiva. Fem av 
intervjupersonerna menade att leva i en kultur antagligen hade gjort dem mindre osäkra på 
vem de var som personer. 

 

Förutsättningar. Tre av intervjupersonerna trodde att deras kulturella bakgrund utövar 
inflytande på deras chanser att lyckas i arbetslivet och i skolan. De menade att de måste 
anstränga sig mer än svenska motsvarigheter för att nå samma position. ”Det är ju så att jag 
måste jobba hårdare för att komma någon vart” (IP 11). ”I alla fall mina föräldrar, det är inte 
hemlandet så här så du kanske måste jobba lite hårdare för att konkurrera om samma plats” 
(IP 12). Om intervjupersonerna levt kvar i ursprungskulturen eller fötts och stannat kvar i 
föräldrarnas ursprungskultur hade deras förutsättningar sett annorlunda ut enligt alla 
intervjupersoner. 
 
 

Diskussion 
 
Studiens resultat visar att trots intervjupersonernas varierande kulturella bakgrund ställs de 
inför liknande frågor, problem och fördelar i fråga om den etniska identiteten och formandet 
av den personliga identiteten. Gällande etnisk identifikation tenderar studiens intervjupersoner 
att identifiera sig specifikt med ett land eller en folkgrupp. Trots detta funderar de över vilken 
kultur de hör hemma i, vilket leder till osäkerhet. Denna osäkerhet sammanfaller med 
förvirring kring vilka de är, alltså kring den personliga identiteten. Majoriteten av 
ungdomarna menar att den kultur de identifierar sig med varierar beroende på umgänge. Den 
svenska identiteten förstärks vid kontakt med svenska vänner och den ursprungliga etniska 
identiteten vid samröre med familj och släkt. Ungdomarna växlar alltså mellan olika etniska 
identifikationer. Studien visar att vänskapsförhållanden är viktigast för ungdomarnas etniska 
identifikation. Den etniska identiteten är tidsbunden. Ju längre tid de har varit bosatta i 
Sverige desto starkare blir intervjupersonernas svenska etniska identitet och ju längre tid 
intervjupersonerna tillbringar i Sverige desto mindre känner de att de identifierar sig med sin 
ursprungskultur. Gällande integration är anpassning en utmärkande faktor. Att behärska 
språket är en viktig del i att anpassas och att känna sig delaktig i den svenska kulturen. 
Anpassning är även kontextbunden då intervjupersonerna anpassar sig till båda kulturerna. 
Resultatet av anpassningsprocessen är att kulturerna intervjupersonerna lever i sammansmälts 
och deltagarnas upplevelser av detta är att de blir en kombination av två kulturer. 
Kontroverser upplevs, både inre och yttre, på grund av att intervjupersonerna lever i två 
kulturer. De inre konflikterna visar sig som tankar och funderingar kring självuppfattningen. 
Yttre konflikter gäller främst utbildning och framtida jobb. Många av intervjupersonerna 
upplever att deras mål och karaktärsdrag hade sett delvis annorlunda ut om de inte haft sin 
nuvarande livssituation. De upplever att deras liv berikats då de har fler språk, fler tankesätt 
samt fler högtider att fira. Egenskaper som utvecklats av erfarenheten av att leva i två kulturer 
är anpassningsbarhet, noggrannhet, klarsynthet, öppenhet, empati och humor. Majoriteten av 
intervjupersonerna som ser det som positivt att leva i två kulturer vill inte byta ut sin 
livssituation för att istället leva i enbart en kultur. Närmare hälften av intervjupersonerna 
upplever att deras karaktärsdrag skulle se annorlunda om de endast levt i den svenska kulturen 
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Mer självständig och ordentlig samt mindre seriös, uppskattande och respektfull är sidor som 
intervjupersonerna skulle besitta. 
 
 
Relation till frågeställning och syfte 
 
Då forskningen kring området etnisk och personlig identitet är begränsad var målet att 
vidareutveckla och utöka det kvalitativa materialet från ett svensk perspektiv. Av studien 
framgår det att unga vuxna med flera kulturer utsätts för prövningar och erfarenheter i 
identitetsutvecklingen som inte monokulturella ungdomar genomgår, vilket åskådliggör 
vikten av studier av detta slag.  

Studiens huvudfråga handlar om hur unga vuxna i Sverige upplever att förbindelsen mellan 
deras etniska och personliga identitet ser ut och påverkas av att leva i gränslandet mellan en 
svensk och en utomeuropeisk kultur. Av resultatet framkom att intervjupersonernas personliga 
identitet i stor utsträckning påverkas av att leva i två kulturer och att förbindelsen är stark 
mellan den etniska och personliga identiteten. Resultatet visar att det finns ett förhållande där 
den etniska identiteten påverkar den personliga identiteten. Dock har studien inte kunnat visa 
att den personliga identiteten påverkar den etniska identiteten. Hos majoriteten av studiens 
intervjupersoner skapar frågan gällande var de känner sig mest hemma förvirring och 
osäkerhet, vilket möjligtvis kan tänkas bero på att de har en svagare svensk samt ursprunglig 
etnisk identitet. Dock har dessa intervjupersoner som känner förvirring tagit stor del av den 
svenska kulturens seder och bruk för att kombinera dessa med sin ursprungskultur. Slutsatsen 
av detta är alltså att deltagarna överlag har en stark svensk samt ursprunglig etnisk identitet, 
då förmågan att kunna kombinera de två kulturerna visar på stark etnisk identitet. Trots 
osäkerhet kring var intervjupersonerna känner sig mest hemma nämner elva av studiens 
intervjupersoner vilken kultur de känner starkast tillhörighet till. De intervjupersoner som 
känner starkast tillhörighet till den svenska kulturen har en stark svensk etnisk identitet. 
Resterande som känner starkast för sin ursprungskultur har en sådan stark etnisk identitet. 
Slutsatsen av den huvudsakliga forskningsfrågan är att intervjupersonerna har en stark etnisk 
identitet, men mer specifikt kan någon av delarna utmärkas som starkare än den andra. 
Resultatet visar att intervjupersonerna upplever sig som en blandning av de två kulturerna på 
grund av att de tar till sig de två kulturerna och därmed blir den etniska identiteten stark. 
Svagheter hos intervjupersonerna ligger snarare i den personliga identiteten, som i sin tur 
påverkas av att leva i två kulturer. 

Den första delfrågan handlar om hur unga vuxna ser på sin personliga identitet utifrån att 
leva i två kulturer. Utåt sett upplever intervjupersonerna att de har en stabil yttre personlig 
identitet på grund av att svagheter inte visas gentemot omvärlden, men inombords är den inre 
personliga identiteten mindre stabil. Inåt sett upplever framförallt de intervjupersoner som 
immigrerat till Sverige att de är anpassade eller försöker anpassa sig till den svenska kulturen. 
Genom anpassningsprocessen som ofta upplevs som påfrestande och utmanande känner sig 
intervjupersonerna många gånger osäkra på vilka de är. Denna inre personliga 
identitetsförvirring hör samman med just svårigheter att anpassa sig nu eller tidigare i livet till 
den svenska eller båda erfarna kulturer. Den upplevda förvirringen kring självuppfattningen 
leder till oro och osäkerhet. Detta innebär att intervjupersonerna har en instabil inre personlig 
identitet. Intervjupersonerna menar att de är desamma då de seglar mellan kulturerna men 
samtidigt menar de att de anpassar sig efter kulturell kontext. Detta är ytterligare ett tecken på 
att den inre personliga identiteten är vacklande.  

Gällande frågeställningen om hur den personliga identiteten påverkas av att ha en etnisk 
identitet visar studien att splittringar kan förekomma i den inre personliga identiteten. 
Samtliga av intervjudeltagarna upplever inre konflikter på grund av den bikulturella 
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livssituationen. Tankar kring vilka de är, var de hör hemma och varför de är som de är, är 
kopplat till att intervjupersonerna har en etnisk identitet. Mål och karaktärsdrag som är 
karaktäriserande för den inre personliga identiteten är annorlunda och påverkas av att leva i 
två kulturer. Detta visar tydligt att den personliga identiteten påverkas av att ha en etnisk 
identitet. Intervjupersonernas karaktärsdrag och mål utvecklas i viss mån av att 
intervjupersonerna har dubbla kulturella erfarenheter. Även den yttre personliga identiteten 
påverkas av att leva i två kulturer då intervjupersonerna anpassar sig efter kontext. Dock 
upplevs denna yttre påverkan inte lika påtagligt på grund av att intervjupersonerna upplever 
att omgivningen ser dem som stabila och desamma. Osäkerhet, blyghet och ambivalens var 
uttryck som kunde visas utåt, men då nästan uteslutande för den närmsta kretsen. 
Intervjupersonerna är inte alltid desamma i alla sammanhang, men uppfattas så. Den yttre 
personliga identiteten kan alltså sägas vara relativt stabil. Sammantaget kan det sägas att 
samtliga frågeställningar är besvarade på ett utförligt sätt samt på en detaljrik nivå.  

 
 
Relation till tidigare forskning 
 
Denna studie bekräftar en stor del av tidigare forskningen gällande både den personliga och 
den etniska identiteten. Den största skillnaden mellan denna studie och tidigare forskning är 
den detaljrika beskrivning denna studie ger av den personliga och etniska identiteten. Då 
majoriteten av forskningen är av kvantitativ art har inte utförliga beskrivningar getts i stor 
utsträckning tidigare. 

Undersökning visar att då intervjupersonerna kommer till en ny kultur eller lever med två 
kulturer påverkas den personliga identiteten på flera olika sätt, vilket bekräftar studien av 
Schwartz et al. (2006). Som nämnt delas personlig identitet in i två komponenter; att man 
själv känner att ens existens har sammanhang och kontinuitet i tid och rum samt att andra 
också uppfattar detta (Erikson, 1968). Den inre känslan av en sammanhängande tillvaro hos 
intervjupersonerna är relativt instabil. De immigrerade intervjupersonerna menar exempelvis 
att anpassningsprocessen till den svenska kulturen är påfrestande och svår, vilket bidrar till att 
många av intervjupersonerna är osäkra på vilka de är. I kontrast till detta upplever 
intervjupersonerna sig stabila utåt sett då de menar att andra personer uppfattar dem som 
beständiga. Att denna känsla av existens involverar individers karaktärsdrag och mål (Myers, 
2005) var något som denna studie fann. Dessa skulle troligtvis ha sett annorlunda ut om 
intervjupersonernas livssituation varit en annan. Alla intervjupersoner utom en upplevde att 
mål gällande utbildning, arbete och familj skulle ha sett annorlunda ut. Tidigare studier 
specificerar inte på vilket sätt immigranters mål skiljer sig, men i denna studie kan detta 
urskiljas. Några av intervjupersonerna upplever att deras mål skulle ha varit högre och hälften 
att de skulle ha varit lägre om de enbart levt i sin ursprungskultur. Att leva med två kulturer i 
Sverige bidrar till högre målsättningar för hälften av intervjupersonerna. Gällande 
karaktärsdrag menar intervjupersonerna att de erhåller en bredare personlighet av att leva i två 
kulturer i Sverige. Detta skiljer sig från om de enbart levt i en kultur då intervjupersonerna 
tror att de skulle ha haft smalare personlighet i detta fall. Öppenhet, ett större 
perspektivtagande och empati är egenskaper som medföljer en bikulturell livssituation. Denna 
studie visar också att den personliga identiteten har en social sida, i likhet med tidigare studier 
(Erikson, 1968; Schwartz et al., 2006) Denna studie visar att familjen och framförallt 
kompisarna är mycket viktiga i intervjupersonernas skapande av både en stabil inre och yttre 
personlig identitet. Kompisar fungerar som ett stöd för intervjupersonerna under övergången 
och i anpassningen till den svenska kulturen. Dessa resultat fann också Giesbrecht (1998) som 
menar att intima relationer med kompisar och familj bidrar till utvecklingen av den personliga 
identiteten. 
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I likhet med Dion och Dion (2004) fann studien att unga vuxna som tillhör två kulturer 
etniskt identifierar sig specifikt och refererar sig själva till en folkgrupp eller ett land. Till 
skillnad från tidigare forskning som säger att familjekontexten är viktigast gällande etnisk 
identifikation (Rumbaut, 1994) visar denna studie att kamratgruppen spelar störst roll. Detta i 
likhet med flera tidigare studier (Mann, 2004; Tarrant, 2002; Tarrant et al., 2001). Vänner är 
viktiga gällande anpassning och därmed möjligheten att skapa en etnisk identitet som 
inbegriper båda kulturer. Tillhörighet till kamratgruppen leder till större känsla av tillhörighet 
till den nya kulturen. Studien fann även stöd för att språket är en prediktor för god anpassning, 
vilket också Nesdale och Mak (2003) fann. Anpassning visar denna studie vara 
kontextbunden och kopplat med tiden unga vuxna vistats i en ny kultur. Detta antagande 
förstärks av tidigare forskning (Sondegger & Barret, 2004; Vedder & Virta, 2005). I 
inledningen skildras att ju längre tid unga vuxna med etnisk identitet vistas i sitt nya land 
desto mer positiva tenderar de att bli till den nya etniska identiteten. Detta samtidigt som 
inställningen till den ursprungliga kulturen blir bättre med tiden (Pfeifer et al., 2007; 
Sondegger & Barret, 2004). Ju längre tid intervjupersonerna i studien varit bosatta i Sverige 
desto starkare upplevs deras svenska etniska identitet. Dock finns inga direkta indikationer på 
att inställningen till den ursprungliga kulturen skulle bli mer positiv av att leva i den svenska 
kulturen. Studien fann att ju längre tid de unga vuxna tillbringar i Sverige desto mindre 
känner de att de identifierade sig med sin ursprungskultur. Det har visat sig att etnisk 
identifikation delvis påverkas av kunskapen om den nya kulturens språk och möjligheten att 
följa den ursprungliga kulturens traditioner (Nesdale & Mak, 2003), vilket även den aktuella 
studien ytterligare styrker. Förmågan att tala det svenska språket samtidigt som ursprungliga 
kulturella traditioner bibehålls är faktorer som påverkar intervjupersonernas etniska 
identifikation samt anpassning. Intervjupersonerna upplever sig vara väl anpassade till det 
svenska samhället, mestadels beroende på att de behärskar det svenska språket. Det är dock 
svårt att utröna med detta material till grund om det är den svenska kontexten som är 
anledningen till den goda anpassningen som enligt Vedder och Virta (2005) främjar och är 
ansvarig för positiv omställning och anpassning.   
 
 
Validitet och självkritik 
 
Då undersökningen är tämligen omfattande gällande undersökningsdeltagare uppnåddes 
mättnad. Redan efter elva intervjuer upplevdes en mättnad i resultatet. De resterande 
intervjuerna bekräftade det som redan framkommit av de tidigare intervjuerna. Mättnaden kan 
ha bidragit till att frågeställningen kunnat besvaras på ett utförligt och detaljerat sätt samt att 
god inblick i intervjudeltagarnas upplevelser erhölls. Avsikten att sätta sig in i de unga vuxnas 
levda verklighet om personlig och etnisk identitet tillgodosågs väl. Validiteten kan möjligtvis 
ha blivit lidande då författarna endast har erfarenhet av den svenska kulturen och därmed kan 
eventuellt inte ett fullt förtroende skapas då liknande livssituation saknas. Full förståelse för 
upplevelsen av att leva i två kulturer och ha en invandrarbakgrund kan inte uppnås, vilket 
också möjligtvis kan ha förorsakat att relevanta följdfrågor inte ställts eller att betydande svar 
inte följts upp.  

Ett validitetshot som eventuellt kan ha stört undersökningen är deltagarnas strävan efter 
social önskvärdhet. Dessa förväntanseffekter minimerades dock genom att det egentliga syftet 
att undersöka den personliga och den etniska identiteten inte avslöjades på förhand. Dessutom 
ombads intervjupersonerna att svara på intervjufrågorna enligt deras egna uppfattningar. Det 
kan också ha förekommit problem med att intervjudeltagarna inte svarade som de skulle ha 
gjort i en naturlig situation. Då människor är medvetna om att de deltar i en undersökning kan 
deras beteende avvika från deras naturliga beteende. Det kan ha förekommit att 
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intervjudeltagarna inte svarade så som de skulle ha gjort om en bekant frågade dem utan syfte 
att dokumentera deras svar. Ytterligare ett möjligt validitetshot är det faktum att två intervjuer 
genomfördes i författarnas hem. Detta kan ha lett till att intervjupersonerna kände sig 
obekväma och möjligen strävade efter social önskvärdhet. Men då detta var ett val enligt 
intervjupersonernas önskemål minimerades troligtvis dessa effekter.   

Författarna är nöjda med genomförandet av studien som helhet. En insikt som uppkommit 
i efterhand är att det hade varit en fördel om frågeställningarna varit helt färdiga från början. 
Istället växte de fram under processens gång, vilket försvårade strukturerandet av uppsatsen.  
 
 
Begränsningar och framtida forskning 
 
En begränsning med studien är förmågan att generalisera resultatet till andra grupper av unga 
immigranter. Detta på grund av ett homogent urval bestående av högskolestudenter med 
ambition att anpassas och integreras till den svenska kulturen. Det kan antas att resultatet 
skulle sett mycket annorlunda ut om individer som saknar denna ambition att integreras 
inkluderats i studien. Dock kan det tänkas att resultatet kan generaliseras till den homogena 
grupp studien utgått ifrån samt till unga individer med samma målsättningar. De resultat som 
styrks av tidigare forskning är möjligen generaliserbara. Detta då flera studier drar samma 
slutsatser.    

Framtida forskning kan fylla en lucka gällande åldersaspekten i identitetsutveckling. 
Tidigare forskning undersöker en viss period i människans identitetsskapande. Då detta enbart 
är mycket korta perioder i en människas liv kan detta ses som en begränsning. Vissa forskare 
hävdar att identitetsarbetet är en ständig process (Finkelstein et al., 2001) och därför kan 
framtida forskning bredda sina perspektiv och ta hänsyn till andra perioder i människors liv 
gällande identitetsforskning. 

Författarna har funnit få artiklar kring den etniska identiteten från Europa eller mer 
specifikt från Sverige, vilket gör denna undersökning mycket relevant. Då kontexten sägs vara 
annorlunda för immigranter i Sverige jämfört med andra länder (Vedder & Virta, 2005) är 
denna undersökning också av vikt. Då forskningen kring den personliga identiteten är mycket 
knapp världen över kan forskningsområdet kring den personliga identiteten i framtiden 
uppmärksammas mer än vad som görs idag. Förhoppningsvis kommer denna studie inspirera 
andra forskare att vidareutveckla forskningsfältet om etnisk och framförallt personlig 
identitetsutveckling i Sverige. För framtida forskning är det av intresse att ytterligare fördjupa 
sig i förbindelsen mellan den personliga och etniska identiteten. 
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Appendix A 
 
1. Bakgrund 
 

• Namn? 
• Ålder? 

 
 
2. Kultur och etnicitet 
 

• Vilka kulturer lever du i? 
• Hur länge har du bott i Sverige? Är du född i Sverige? 
• Hur länge har dina föräldrar bott i Sverige? 
• På vilket sätt anser du att du lever i två kulturer? 

� Hur tar sig detta i uttryck? 
� Levnadssätt rent allmänt? 
� Seder? 
� Värderingar? 
� Övrigt? 

• Vilken kultur är känner du dig mest hemma i? 
� Varför? 
� På vilket sätt visar sig detta? 

• Kan du berätta om i vilka situationer det har varit tydligt att du lever i två kulturer? 
� Vilka känslor har detta väckt? 

• Hur ser du på din etnicitet? Du är alltså född i…  
� Definierar du dig som svensk eller som något annat? Varför? 
� Kan du berätta om hur du skiljer din svenskhet från ditt etniska ursprung? 
� Positivt /Negativt /Både och? 

• Har du betraktat dig annorlunda tidigare under din uppväxt gällande din etnicitet? 
� Hur ser på denna förändring? Positivt/ Negativt /Både och? 

 
 
3. Vänners influenser 
 

• Hur ser din kompiskrets ut i fråga om etnicitet och kulturell tillhörighet? 
� Har du vänner som tillhör ditt /dina föräldrars etniska ursprung? 
� Har du vänner som är svenska? 
� Har du vänner med annat ursprung än ovanstående? 
� Vilka vänner identifierar du dig med? De svenska eller andra eller båda 

grupper? 
• Kan du känna dig splittrad i din självuppfattning i ditt kompisgäng med tanke på att du 

lever i två kulturer? 
� Kan du vara dig själv? 
� På vilket sätt påverkar det dig? 

• Hur tror du att dina vänner upplever dig med tanke på att du lever i två kulturer? 
� Kan du ge exempel? 

• Anser du att det förekommer eller har förekommit konflikter eller missförstånd i ditt 
kompisgäng på grund av att du lever i två kulturer? 

• Vilka positiva effekter har din kulturella bakgrund medfört till ditt kompisgäng?



4. Familjeinfluenser  
 

• Efter vilken/ vilka kulturer lever ni i hemma i din familj? 
� Hur tar sig detta i uttryck? 

• Vilken roll spelar svensk respektive [annan] kultur för din familjs sätt att leva? 
• Har du flyttat hemifrån? 

� Om ja, vilken kultur lever du efter i ditt hem? 
� Varför? 
� Hur visar det sig? (Inredning, mat, kläder) 

• Hur ställer sig dina föräldrar till din nuvarande livsstil? 
• I Sverige tänker vi att man som ung vuxen frigör sig från sina föräldrar och utvecklar 

en självständighet. Hur har denna frigörelse sett ut för dig? 
� Har det funnits specifika problem som du tror att du inte hade upplevt om du var 

svensk?  
� Specifika problem gällande: Fester, (sexuella) relationer, yrkesval, regler, 

familjeband?  
� Vilken konflikt har svårast/ lättast? 
� Hur har detta påverkat ditt förhållande till dina föräldrar? 
� Hur har detta påverkat ditt förhållande till dina vänner? 

• Anser du att det förekommer eller har förekommit andra konflikter i din familj på 
grund av att ni lever i två kulturer? 

� I så fall, vad är det som orsakat konflikterna?  
� Hur har ni löst dem? 

 
 
5. Personlig identitet 
 

• Hur tror du att det hade varit om du hade levt i enbart en kultur? 
� Uppfostran? 
� Attityder? 

• Hur tror du att du hade sett på dig själv om du endast levt i en kultur? 
� Kan du jämföra detta med din nuvarande situation? 
� Hur tror du att dina förutsättningar hade sett ut? 
� Hur tror du att dina karaktärsdrag hade sett ut? 
� Hur tror du att dina mål i livet sett ut? 

• Hur tror du att sin livssituation (att leva i två kulturer) kan ha påverkat din 
självuppfattning? 

• Vilka förväntningar upplever du att du har på hur du ska vara? 
� Från föräldrar? 
� Från vänner? 
� Från omvärlden generellt? 

• Tror du att personer från de respektive kulturerna uppfattar dig på samma sätt?  
� Varför/ Varför inte? 

• Hur tror du att det hade varit om du hade levt i enbart kultur? 
� Positivt/ Negativt/ Både och? 
� Har du stött på några hinder på grund av detta? Hur har dessa sett ut? Har du 

kunnat lösa dem? 
• På vilket sätt anpassar du dig till de två kulturerna? 

� Kan du bete dig på samma sätt i båda kulturerna?



� Anser du att du kan vara dig själv i båda kulturerna? Varför? / Varför inte? 
• Upplever du att din självuppfattning är stabil när du rör dig mellan två kulturer? 

� Förändras din syn på dig själv? 
� På vilket sätt? 

• Har du upplevt förvirring gällande din självuppfattning på grund av att du lever i två 
kulturer? Har du ställt dig frågan: vem är jag? 

� På vilket sätt? 
� Varför? 

• Vad har varit positivt med att leva i två kulturer?  
� Vad anser du är det mest värdefulla du har fått med dig? 
� Vad tror du att andra går miste om som enbart lever med en kultur? 

 
 
6. Avslutning 
 

• Är det något du vill lägga till? 
• Något som du tycker vi glömt fråga om? 
• Vill du ta del av den färdiga uppsatsen? 



Appendix B 
 
Hej! 
 
Vi är två beteendevetarstudenter som nu skriver vår C-uppsats i psykologi.  
Vi vill ha Er hjälp till vår intervjuundersökning! 
 
Vår studie kommer att handla om unga vuxna som är födda i eller har föräldrar som båda är 
från en utomeuropeisk kultur. Vi vill ta reda på hur det är att leva med två kulturer i dagens 
Sverige och hur detta kan påverka ens självuppfattning. 
 
Vi söker Dig som är mellan 18 och 25 år och som lever upp till beskrivningen ovan.  
 
Intervjun kommer att ta upp frågor om kultur och etnicitet med fokus på hur det är att leva i 
två kulturer. Detta relateras till familj- och vänskapsförhållanden samt identitet. En del av 
intervjuns frågor kan möjligen uppfattas som känsliga. Intervjuerna beräknas ta maximalt en 
timme och kommer att ske på överenskommen plats. Vi är öppna för Era önskemål gällande 
intervjuplats. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan göras om till ordagrann 
utskrift. Därefter kommer banden att raderas.   
 
Undersökningen kommer att följa de forskningsetiska principerna, vilka bland annat innebär 
följande; Deltagandet bygger på samtycke och frivillighet, det vill säga att Ni har själva rätt 
att bestämma över Er medverkan och har möjlighet att avbryta intervjun när som helst Ni 
önskar. Detta utan att materialet kommer att användas. Alla deltagare kommer även att ges 
konfidentialitet. Detta betyder att endast vi kommer att ha tillgång till era personuppgifter. 
Resultaten av våra intervjuer kommer enbart att användas till vår C-uppsats. Vi garanterar 
också att resultaten i uppsatsen inte ska kunna kopplas samman med någon enskild deltagare.  
 
Som tack för hjälpen får ni en liten uppmuntran i form av en lott. 
 
 
Tack på förhand! 
Kontakta oss snarast via mail där ni skriver namn och telefonnummer så ringer vi tillbaka. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lisa Lewin lln04011@student.mdh.se 
Emma Tingström etm04001@student.mdh.se 
 
   
 


