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”Min kultur är en del av mig” 
Om förhållandet mellan etnisk identitet och egoidentitet 

 
Emma Tingström 

 
 

Denna uppsats undersöker förhållandet mellan etnisk identitet och 
egoidentitet hos vuxna individer. Då Sverige är mångkulturellt är detta 
förhållande ett viktigt forskningsområde att belysa. En kvalitativ 
undersökning genomfördes med nio intervjupersoner. Dessa lever i den 
svenska kulturen samt i en utomeuropeisk kultur. Resultatet visade att 
kulturen upplevdes vara en mycket viktig del av personligheten på så sätt att 
den etniska identiteten är en sammansvetsad del av intervjupersonernas 
egoidentitet. Intervjudeltagarna upplevde sig vara en blandning av de 
erfarna kulturerna. Majoriteten intervjudeltagare hade en fullbordad 
identitet, men perioder av förvirring och dilemman förekom som ett resultat 
av deras bikulturella livssituation. Anpassningsproblem och olika 
begränsningar var bidragande orsaker till dessa perioder. Studien bidrar till 
fördjupad kunskap om dubbeletniska vuxnas identitets- och 
personlighetsutveckling. 
 
Key words: ethnic identity, ego identity, adults, culture, immigration. 
 

 
Inledning 

 
Återhållsamhet, tystlåtenhet, hjälpsamhet, disciplin och blyghet kan sägas vara 
personlighetsdrag typiska för medlemmar av den svenska kulturen. Hur fungerar det att 
kombinera dessa personlighetsdrag med andra, utomeuropeiska, personlighetsdrag? Frågan 
kring immigration och etnicitet kopplat till identitet och personlighet blir alltmer viktig då 
Sverige idag är ett mångkulturellt land. På knappt 50 år har landets befolkning ökat med drygt 
en miljon beroende på immigration (Hammar, 2007). Då Sverige är mångkulturellt är det 
angeläget att lyfta fram identitets- och personlighetsfrågor kopplat till etnicitet också i 
forskning. Forskningen kring identitet och immigration har ökat de senaste åren och framför 
allt sociologer och antropologer har intresserat sig för ämnet. Genom större kunskap kring 
ämnet kan interaktion mellan kulturer underlättas och individer kan erhålla större förståelse 
om varandra. Dessutom kan mer utbredd kunskap bidra till individers utveckling i god 
riktning (Branch, Tayal, & Triplett, 2000; Kroger, 2000; Phinney, 1992; Roberts, Phinney, 
Masse, Chen, Roberts, & Romero, 1999; Yuh, 2005). Denna studie ämnar bredda kunskapen 
kring förhållandet mellan etnisk identitet och egoidentitet, som är två aspekter av identitet och 
personlighet. Egoidentitet kopplat till dubbeletnicitet hos vuxna individer (Branch et al., 2000; 
Kroger, 2000; Phinney, 1992; Yuh, 2005) har fått begränsat utrymme i tidigare forskning, och 
är därför fokus i denna studie. 
 
 
Identitet och personlighet 
 
För att förstå hur det är för en individ att komma till en ny kultur samt vilken påverkan detta 
kan ha på personligheten är det viktigt att få en uppfattning om vad identitet och personlighet 
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innebär. Betydelsen av både identitet och personlighet är omdiskuterade ämnen, men ses som 
centrala i människans utveckling (Abu-Rayya, 2006; Branch, 2001; Dion & Dion, 2004; 
Erikson, 1968; Marcia, 1966). Erik H. Erikson och James Marcia anses vara föregångare till 
skapandet av teorier om identitets- och personlighetsutveckling (Hwang & Frisén, 2005).    

Identiteten består i första hand om medvetenhet om sig själv som en unik individ, vilket 
innebär upplevelsen av att (a) vara levande, (b) det finns en skarp gräns till andra, (c) det är 
individen själv som bestämmer över sina tankar och handlingar, (d) en individ i grunden är 
densamma trots förändringar som inträffar under livet och (e) det finns bara ett jag. Identiteten 
ses som en process, vilken sker i en individs inre, samtidigt som den sker i centrum av den 
kultur individen lever i (Erikson, 1968; Ottosson, 2008). Identiteten består också av 
medvetenhet om den egna personligheten (Marcia, 1966; Ottosson, 2008).  

Personlighet innebär helheten av de psykiska egenskaper som utmärker en individ, vilket 
innefattar mönster av tankar, känslor och beteende. Personligheten utgör den främsta 
åtskillnaden från andra individer. Forskare skiljer på inre och yttre personlighet, där tankar 
och känslor tillhör den inre och beteende och humör den yttre personligheten. Liksom 
identiteten ses också personligheten som en process, där en individ utvecklar och omformar 
sina personlighetsdrag (Marcia, 1966; Nationalencyklopedin, 2008b).  

Ungdomsåren är speciellt kritiska utvecklingsmässigt då det är där identiteten börjar ta sin 
form. Erikson (1956, 1968) skapade en teori om åtta utvecklingsfaser, där den femte 
behandlar identitetsutvecklingen. Erikson menar att individen är ungefär mellan 12 och 20 år 
då denna fas pågår. Detta stadium präglas av funderingar över sig själv och sin identitet, och 
omgivningen är mycket viktig för formandet av identiteten. Beroende på hur individen 
hanterar omgivningens krav samt hur denne förenar olika roller kan individen skapa en 
grundläggande identitet alternativt en splittrad identitet, vilket bidrar till att personligheten 
formas åt olika håll. Om individen går stark ur denna period skapas en stabil och 
sammanhängande identitet, men misslyckas föreningen mellan individens olika roller kan 
identitetsförvirring uppstå.  

Eriksons tankar om identitetsutvecklingen är fortfarande gällande i forskning, men numera 
anses åldern 18 till 25 år vara en avgörande period. Nutida forskare menar att det är i denna 
ålder individer utvecklar en subjektiv känsla av egen identitet (Branch, 2001; Xu, Shim, Lotz 
& Almedia, 2004). Det är också i denna ålder en individs känsla av personlighet växer fram 
(Marcia, 1966). Idag anses det att en individ utvecklar och förändrar sin identitet och 
personlighet under hela livet (Branch, 2001; Kunnen & Wassink, 2003; Ottosson, 2008; 
Ponterotto, Gretchen, Utsey, Stracuzzi & Saya, 2003; Xu et al., 2004), varför denna process är 
viktig att belysa även i vuxen ålder i identitetsforskning (Xu et al., 2004). Trots att det 
klarlagts att identiteten utvecklas livet igenom saknas kunskap om hur processen ser ut i 
vuxen ålder (Kunnen & Wassink, 2003; Marcia, 2002). Det anses vara en stor utmaning att 
forma en stabil och sammanhängande identitet samt personlighet (Erikson, 1956, 1968; 
Marcia, 1966; Xu et al., 2004). Denna utmaning bedöms vara större och svårare för 
immigrerade individer samt för individer vars föräldrar har immigrerat till en ny kultur. 
Potentiella svårigheter gällande identitetsarbetet hos dessa individer kan förekomma då de 
växer upp i skilda kulturer som i vissa fall ställer olika krav på hur de ska bete sig (Abu-
Rayya, 2006; Dion & Dion, 2004; Mann, 2004). 
 
 
Etnisk identitet 
 
Etnisk identitet handlar om i vilken grad en individ 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 (Ekehammar, 2005; Xu et al., 2004). Etnisk identitet refererar 
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också till känslan av samhörighet dels med individer som har liknande arv och geografiskt 
ursprung som en själv, samt till individer som lever i samma kultur (Branch et al., 2000). 
Omgivning samt social kontext har en stark inverkan på formandet av etnisk identitet 
(Phinney, 1992; Yuh, 2005). Etnisk identitet ses som ett bikulturellt fenomen, det vill säga att 
etnisk identitet berör de individer som lever med två eller flera kulturer. Individer med endast 
erfarenhet av en kultur anses alltså inte inneha en etnisk identitet (Xu et al., 2004).  

Enligt forskare förekommer det ett samband mellan ålder och den etniska identiteten. 
Branch (2001) menar att ungdomar under 18 år samt vuxna över 25 år tenderar att ha en mer 
stabil etnisk identitet än de individer som befinner sig mellan 18 och 25 år. Även Worrell 
(2000) fann att ungdomar under 18 har en mer stabil etnisk identitet än de som är något äldre. 
Detta förklarar Branch (2001) med att det är i perioden mellan 18 och 25 som individer skapar 
en stabil identitet, vilket gör det naturligt att vara osäker i sin etniska identitet, vilket också Xu 
et al. (2004) instämmer i. Denna utvecklingsperiod anses vara mer kritisk för individer med 
etnisk identitet än för de som endast lever med en kultur. Detta då ungdomar med etnisk 
identitet har ett större spektrum av dilemman att bearbeta gällande socialisation, anpassning, 
tillhörighet, språkkunskaper och kulturella beteenden (Abu-Rayya, 2006; Phinney, 1992; Xu 
et al., 2004). 

Då etnisk identitet omtalas är det av vikt att nämna etnisk identifikation, vilket betecknar 
en individs känsla av sin etniska identitet (Branch, 2000; Phinney, 1992; Xu et al., 2004). 
Abu-Rayya (2006) poängterar att etnisk identifikation är något individuellt, att varje individ 
skapar sin egen identifikation. Dion och Dion (2004) menar att individer har en benägenhet att 
vara specifika då de beskriver sin etniska identitet. Sällan refererar en individ till sig själv i 
generella termer som europé eller sydamerikan. Istället används benämningar som svensk 
eller chilenare. Detta motsäger Branch et al. (2000) som åsyftar att individer som nyligen 
immigrerat till Europa tenderar att identifiera sig med sin hudfärg snarare än med sitt 
ursprungsland eller ursprungskontinent. Keel och Drew (2004) har undersökt immigranter 
från forna Jugoslavien och menar att det är lättare för dessa immigranter att identifiera sig 
med individer som också immigrerat än med individer som inte gjort detta. Detta beror på att 
immigranter upplever liknande dilemman genom att möta en ny kultur. De invandrade 
individerna upplevde andra immigranter som likasinnade, vilka de kunde dela sina känslor 
och tankar med på ett sätt de inte kunde med individer som inte immigrerat.  

Xu et al. (2004) fann att både föräldrar och vänner spelar en viktig roll för den etniska 
identifikationen hos unga vuxna. Föräldrar påverkar främst värderingar och attityder hos sina 
barn, på så sätt att föräldrar tenderar att överföra dessa på sina barn. Vänskapsrelationer 
tenderar att ha starkast påverkan på etniskt beteende som handlar om nöjes- och matvanor. Xu 
et al. (2004) samt Jourdan (2004) menar vidare att de föräldrar som starkt identifierar sig med 
sin ursprungskultur och som samtidigt förstår den inverkan de har på sina barns liv ger barnen 
större möjlighet att anpassa sig till en ny kultur. Dock finns forskare som till skillnad från Xu 
et al. hävdar att föräldrarna och vänskapskretsen inte tar lika stor plats, utan att ett alternativ 
tenderar att ta överhanden. Mann (2004) samt Lewin och Tingström (2007) vidhåller att 
kamratgruppen spelar störst roll för den etniska identifikationen hos unga vuxna, medan Abu-
Rayya (2006), Jourdan (2004) samt Rumbaut (1994) visar på att den etniska identifikationen 
framförallt beror på familjen. Både Abu-Rayya och Rumbaut menar att etnisk identifikation 
återspeglas av framförallt moderns etniska identitet. Rumbaut hävdar också att individer som 
skäms över sina föräldrars etniska ursprung tenderar att se sig själva som medlemmar i den 
nya kulturen, medan de ungdomar som inte skäms över sina föräldrar istället främst 
identifierar sig med sitt ursprungliga etniska ursprung. Jourdan beskriver hur individer med 
stödjande föräldrar upplever sin etniska identifikation mer positivt och de hade gott 
självförtroende. Individer med föräldrar som inte fanns som stöd var mer osäkra på sin etniska 
identifikation. I Manns (2004) undersökning visade resultatet att unga vuxna främst strävar 
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efter att känna tillhörighet till den nya kamratgruppen, då det är kamraterna som utgör störst 
del i vardagslivet. Likaså framgår det av Lewin och Tingströms (2007) studie att 
kamratgruppen är av störst vikt då kamraterna fungerar som stöd för anpassningen till den nya 
svenska kulturen.  

Forskning omnämner stark alternativt svag etnisk identifikation, vilket hänvisar till graden 
av värderingar, normer och bruk en individ tar till sig, dels från den kultur individen lever i 
men också från den ursprungliga kulturen (Abu-Rayya, 2006; Phinney, 1992; Phinney, 
Jacoby, & Silva, 2007; Roberts et al., 1999; Worrell, 2000; Xu et al., 2004). En individ kan 
identifiera sig starkt alternativt svagt med båda kulturer. Dessutom kan stark identifikation 
förekomma med ursprungskulturen och svag med den nya kulturen och vice versa. Stark 
känsla av etnisk identifikation indikerar bättre psykosocialt välmående, bättre anpassning 
samt högre känsla av tillhörighet. Självkänsla, optimism, självförtroende samt förmåga till 
perspektivtagande är faktorer som relaterades till stark etnisk identifikation (Abu-Rayya, 
2006; Roberts et al., 1999; Worrell, 2000; Xu et al., 2004). De individer som utövar kulturella 
traditioner tenderar att erhålla en stark etnisk identitet (Worrel, 2000; Xu et al., 2004). 
Ensamhet och depressivitet är faktorer som relateras till svag etnisk identifikation (Roberts et 
al., 1999).  

Anpassning ses som en mycket viktig komponent i skapandet av etnisk identitet, och 
inbegriper omställning till ett land med dess kultur, människor och språk. Individer med 
etnisk identitet upplever ofta anpassning som en ambivalent process, där många hinder finns 
att övervinna (Abu-Rayya, 2006; Keel & Drew, 2004; Lewin & Tingström, 2007; Phinney, 
1992; Vedder & Virta, 2005). För ungdomar beror förmågan till anpassning till en ny kultur 
till stor del på föräldrarnas inställning till den nya kulturen. God anpassning till en kultur leder 
ofta till en positiv syn på kulturen, och tvärtom. God anpassning förbinds bland annat med 
välbefinnande, gott självförtroende och optimism. Svårigheter med anpassningsprocessen kan 
skapa problem för individen och hindra identitetsutvecklingen. Dålig anpassning kopplas till 
lågt välbefinnande, lågt självförtroende, hopplöshet samt ängslighet (Abu-Rayya, 2006). 

Anpassning är sammansvetsad med etnisk identifikation. Hög grad av anpassning har visat 
sig ha ett samband med stark etnisk identifikation, medan en låg grad av anpassning har 
samband med svag etnisk identifikation (Abu-Rayya, 2006; Phinney, 1992). Individer som 
regelbundet deltar i sociala och kulturella traditioner och aktiviteter har god anpassning till 
den respektive kulturen. De känner stolthet och är fästa vid kulturen. Individer som inte 
interagerar med kulturella aktiviteter tenderar att erhålla sämre anpassning och därmed en 
svagare etnisk identifikation (Abu-Rayya, 2006; Jourdan, 2004). Detta innebär enligt Abu-
Rayya och Jourdan att individer som lever i minoritetskulturer ofta tenderar att ha en svag 
ursprunglig etnisk identitet då de ofta inte har samma tillfällen att engagera sig i sin kultur 
som individer från majoritetskulturer. Detta leder ofta i sin tur till anpassningssvårigheter. 
Detta motsäger Phinney (1992) som i sin studie fann att individer från minoritetskulturer hade 
en starkare etnisk identitet än individer från majoritetskulturer. Detta härleder Phinney till att 
minoritetsgrupper ofta utsätts för sociala nackdelar som diskriminering, vilket leder till att 
känslan av tillhörighet till den egna gruppen blir mycket viktig.  

Vedder och Virta (2005) samt Keel och Drew (2004) undersökte anpassningsprocessen hos 
individer som immigrerat till en ny kultur. Vedder och Virta tar ungdomars process i 
beaktande, medan Keel och Drew inriktar sig mot vuxna individers anpassningsprocess. 
Vedder och Virta studerade turkiska immigranters anpassningsstrategier i Sverige. Resultatet 
visade att anpassningen var god, vilket gav individerna en känsla av kontroll, självförtroende 
samt livstillfredställelse. De två strategier som användes var att bevara sin ursprungliga 
etniska identitet samt sitt modersmål. Vedder och Virta menar att dessa strategier kan 
förklaras av den svenska kontexten där den politiska ledningen i Sverige välkomnar 
integration med andra kulturer. Dessutom menar dessa författare att då svenska skolor har 
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modersmålundervisning tillåts immigranter att bevara modersmål och kulturella seder. Som 
följd av detta kan svenska immigranter skapa en stark ursprunglig etnisk identitet som i sin tur 
hjälper dem att anpassas och integreras till det svenska samhället. Keel och Drew (2004) fann 
att individer som immigrerat i vuxen ålder till en ny kultur var angelägna om att behålla sin 
ursprungliga etnicitet. Detta uteslöt dock inte strävan efter att anpassa sig till den nya 
kulturen, vilket visade sig vara viktigt för samtliga deltagare i intervjustudien. För att kunna 
anpassas väl ansåg intervjupersonerna att ett accepterande av det nya värdlandet var viktigt, 
och att bli väl mottagen som immigrant underlättade anpassningen.  

Flera studier belyser språk som betydelsefullt för anpassningsprocessen (Keel & Drew, 
2004; Lewin & Tingström, 2007; Phinney, 1992; Vedder & Virta, 2005).  Keel och Drew 
(2004) samt Phinney (1992) vidhåller att språk är en indikator på tillhörighet, vilket innebär 
att om en individ behärskar ett språk bra tenderar denne att bättre anpassa sig till den kulturen 
där språket talas. Keel och Drew fann att utan kunskap i språket som talades i det land en 
individ immigrerat till förekom svårigheter i att skaffa ett arbete eller adekvat utbildning. Det 
var också svårt för immigranterna att skaffa vänner och klara av vardagssysslor. Dessa 
resultat styrks av Lewin och Tingström (2007) som fann att unga immigranters anpassning till 
det svenska språket upplevdes som en övergång från att vara immigrant till att vara svensk. 

Mycket av den forskning som genomförts kring etnisk identitet har gjorts med 
mätinstrumentet Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM). Mätinstrument utvecklades av 
Phinney (1992) i syfte att strukturerat studera den etniska identiteten. Ponterotto et al. (2003) 
menar att MEIM utvecklades och utformades för att kunna utforska den etniska identiteten 
främst hos ungdomar och unga vuxna. Phinney delade in MEIM i två huvudsakliga 
komponenter; etnisk identitet och attityder gentemot ut-grupper, där etnisk identitet innefattar 
frågor om den egna etniciteten samt känslan för och uttryck av individers etniska arv 
(Phinney, 1992). Merparten av forskning som utförts med detta instrument har fokuserat på en 
etnisk grupp åt gången. Därför är det nödvändigt att ta ett bredare perspektiv på den etniska 
identiteten och undersöka flera etniska grupper för att utforska om liknande komponenter är 
möjliga att finna (Jourdan, 2006; Phinney, 1992; Roberts et al., 1999; Worrell, 2000, Yuh, 
2005). MEIM skapades för att möjliggöra studier av flera skilda etniciteter för att finna 
liknande komponenter (Phinney, 1992). Därför hävdar Roberts et al. (1999) att de studier som 
inriktat sig på endast en etnicitet inte utnyttjar MEIM:s kapacitet till fullo. 
 
 
Egoidentitet 
 
Ego betecknas som kärnan i en individs inre personlighet (Erikson, 1956; 
Nationalencyklopedin, 2008a). Egoidentiteten inbegriper känslan av inre sammanhang och 
kontinuitet. Då egoidentiteten omtalas syftas alltså till en individs innersta personlighet. 
Egoidentiteten innefattar inte någon social aspekt och åsyftar därmed inte en den yttre 
personligheten en individ visar utåt (Erikson, 1956). Freud är en föregångare till formandet av 
begreppet egoidentiteten. Han menar att en individs personlighet består av tre komponenter; 
ego, id och superego. På svenska har dessa termer översatts till jaget, detet och överjaget 
(Freud, 1986). Freuds lärling Erikson utvecklade senare synen på identitets- och 
personlighetsutveckling. Marcia har sedan influerats av Erikson i sin teori om egoidentitetens 
utveckling där syftet var att operationalisera Eriksons teori (Bergh & Erling, 2005; Branch et 
al., 2000; Marcia, 1966).  

Individers utveckling av egoidentiteten är unik. Trots att egoidentiteten innebär en individs 
innersta personlighet är strävan efter egoidentitet en psykosocial uppgift, där omgivning och 
kontext har stor betydelse för formandet. Egoidentiteten innehar fyra olika stadier där olika 
personlighetsdrag är karakteristiska för varje stadium (Marcia, 1966). Stadierna kallas 
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identitetsförvirring, för tidig identitet, moratorium och fullbordad identitet (Hwang & Frisén, 
2005). Stadierna innebär ett tillstånd av identitet och personlighet samtidigt som de innefattar 
personlighetsdrag (Marcia, 2002). Oftast genomgår individer dessa fyra stadier innan de 
uppnår en definitiv egoidentitet (Marcia, 1966). Dock går nödvändigtvis inte alla individer 
igenom alla stadier eller når det högsta steget. Individer kan dessutom stagnera på ett stadium, 
vilket innebär att de aldrig når en definitiv egoidentitet, (Branch, 2001) eller ta ett steg tillbaka 
i utvecklingen (Marcia, 2002). Stadierna bygger på de två grundstolparna utforskning och 
hängivenhet. Utforskning refererar till individers aktiva ansatser att bekanta sig med sina 
möjligheter att utveckla en identitet och egen personlighet. Dessa ansatser influeras ofta av 
auktoriteter eller föräldrar och deras attityder och värderingar. Den andra grundstolpen, 
hängivenhet, återger omfattningen av personligt engagemang och strävan efter självvalda mål 
och värderingar samt en självvald livsstil. Vart och ett av de fyra stadierna består av en viss 
grad av de två grundstolparna utforskning och hängivenhet (Marcia, 1966).  

Det första stadiet, identitetsförvirring pågår under en tid i ungdomen. Under denna period 
ställer inte individer upp några typer av mål och utforskar inte heller möjliga mål, detta då 
måltänkande har inte inträtt i detta stadium (Hwang & Frisén, 2005; Marcia, 1966). Här 
förekommer en risk att drabbas av dålig psykisk anpassning i form av depressioner och social 
isolering (Hwang & Frisén, 2005). Individer som befinner sig i detta stadium har svårt att 
prestera väl under stress och de bryr sig inte heller om att en stabil identitet ej uppnåtts. 
Intervjuer med individer i det första stadiet blir ofta korta då svårigheter att utveckla tankar 
kring sin identitet och personlighet ofta förekommer, detta då individer inte känner 
hängivenhet för sin identitet (Branch, 2001; Marcia, 1966). En studie kom fram till att 
individer som befinner sig i identitetsförvirring tenderar att uppvisa förvirring och 
obeslutsamhet gällande sin sexualitet, vilket resulterar i flera partner samt fler korta 
kärleksförhållanden jämfört med de andra tre stadierna (Dunkel & Rapini, 2005).  

Det andra stadiet, för tidig identitet, innebär att individer känner stark hängivenhet för sin 
personlighet. Dock har inte full mognad inträtt, vilket bidrar till att individer tenderar att inte 
utforska sin personlighet. Här tar individer gärna sig an en identitet som tillskrivs denne av 
omgivningen, ofta av föräldrar eller andra auktoriteter. I detta stadium söks ständigt gillande 
och godkännande av omgivningen. Individer i detta stadium tenderar att ha ganska lågt 
självförtroende och de framträder målinriktat och väluppfostrat samtidigt som de är oflexibla 
och okritiska (Branch, 2001; Hwang & Frisén, 2005; Marcia, 1966).  

I det tredje stadiet, moratorium, pågår en ambivalent process att finna en identitet, dock är 
individer fortfarande för omogna och för oengagerade för att finna en stabil identitet. Här 
utforskas dock omvärlden och individer experimenterar gärna med olika typer av identiteter 
för att finna den rätta, ofta alternerar individer mellan vitt skilda identiteter från rebell till 
konformist. Typiska personlighetsdrag i detta stadium är ängslighet och förnekelse. 
Moratorium ses som en övergångsfas mot en fullbordad identitet (Hwang & Frisén, 2005; 
Marcia, 1966; Marcia, 2002).  

I det sista stadiet, fullbordad identitet, har en sammanhängande känsla av personlighet 
etablerats. Här utforskas omvärlden och förmågan att göra självständiga val samt utföra dem 
växer fram (Marcia, 1966). Individer som nått detta stadium tenderar att vara tankfulla och 
introspektiva, de har insikt i varför de vill nå vissa mål eller utföra vissa saker. De har känsla 
för moral och de är kreativa till sin personlighet (Hwang & Frisén, 2005). Marcia fann att 
individer som befinner sig i detta stadium presterar väl under stress. Deras självförtroende är 
högt och påverkas inte nämnvärt av negativ kritik (Marcia, 1966). I fullbordad identitet är 
individer också mer säkra på sin sexualitet, vilket resulterar i stadgade kärleksrelationer 
(Dunkel & Rapini, 2005). I detta sista stadium finner individer sin slutgiltiga egoidentitet 
(Marcia, 1966).  
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Beroende på vart man befinner sig på denna utvecklingsstege skiljer personlighetsdragen 
sig åt (Marcia i Branch et al., 2000). Stadierna är inte fasta, utan individer kan befinna sig i 
gränslandet mellan två eller flera stadier (Bergh & Erling, 2005). I de lägre stadierna 
förekommer osäkra personlighetsdrag och anpassningssvårigheter, medan 
personlighetsdragen befästs i de högre stadierna (Abu-Rayya, 2006). Dock är det först när 
fullbordad identitet nåtts som stabila personlighetsdrag utvecklas (Marcia, 1966).  

Marcia menar att dessa fyra stadier träder fram under ungdomsåren då individers känsla av 
identitet och personlighet börjar växa fram (Marcia, 1966). Detta har dock motsagts av senare 
forskare som istället åsyftar att identitetsarbetet pågår hela livet och att de fyra stadierna har 
stor betydelse även senare i livet (Bergh & Erling, 2005; Branch, 2001). Ålder har 
identifierats vara en viktig komponent för egoidentiteten. Med åldern kommer individer att 
utveckla en mer stabil och enhetlig personlighet (Bergh & Erling, 2005; Branch et al., 2000). 
Individer klättrar oftast i stadierna som presenterats ovan allteftersom mognad inträder. 
Individer startar sin egoidentitetsutveckling i identitetsförvirringsstadiet för att med mognad 
kliva upp ett eller flera steg (Bergh & Erling, 2005; Marcia, 1966). Mognad härleds ofta till 
ålder, varför stadierna indelas i ålderskategorier. Identitetsförvirring påbörjas ungefär vid 
inträdet i tonåren. Vid 18 års ålder är övergången till det sista stadiet nära. En vuxen individ är 
sällan identitetsförvirrad. Vid vuxen ålder, över 25 år, är det troligast att individer befinner sig 
i stadierna moratorium alternativt fullbordad identitet (Bergh & Erling, 2005). Berg och 
Erling hävdar att kön kan spela in i egoidentitetsutvecklingen. I författarnas studie befann sig 
kvinnorna i större utsträckning i de högre stadierna än männen. En förklaring till detta ansågs 
vara att flickor både mentalt och fysiskt mognar tidigare än pojkar. 

Marcia (2002) menar att för att få en helhetsbild av personlighetsutvecklingen bör även 
egoidentiteten undersökas i vuxen ålder. Osäkerhet förekommer gällande om egoidentitetens 
fyra stadier är giltiga även för vuxna individer, även om Marcia pekar på att detta är möjligt. 
Han menar att olika omständigheter i människors liv som att bli kär, börja på nytt jobb, 
förlora ett jobb, skilsmässor, bildande av familj och barn kan påverka egoidentiteten. Dessa 
omvälvande händelser kan bidra till att man går ner ett steg i identitetsutvecklingen för att då 
man klarat av krisen stiga upp ett steg. En vuxen individ som normalt har fullbordad identitet 
kan alltså vid en sådan händelse få en förvirrad identitet för en period. Marcia föreslår att 
faktorerna intimitet, skapande och integritet blir viktiga för vuxnas identitetsarbete. Enligt 
honom blir personligheten bredare och mer öppen med tiden, vilket härleds till att man med 
ökad ålder upplevt mer. 

Då Marcia (1966) inledningsvis undersökte egoidentiteten använde han intervjuer. 
Stadierna kopplade han till frågor om yrkesval, religion och politik. Marcia hävdar att 
intervjuer är det bästa sättet att fånga egoidentiteten, då fenomenet nås djupare. Då 
egoidentiteten undersöks idag används vanligen mätinstrumentet Extended Objective Measure 

of Ego Identity Status (EOM-EIS-II) skapad av Bennion och Adams (1986). Instrumentet 
skapades i syfte att vidareutveckla och operationalisera Marcias teori samt tidigare 
frågeformulär om egoidentitetens utveckling. Bennion och Adams (1986) har kvar yrkesval, 
religion och politik som frågeområden för att mäta egoidentiteten. Emellertid har flera 
kategorier lagts till, nämligen livsstil, vänskapsförhållanden, datingvanor, könsroller och 
fritidsintressen. Med dessa nya kategorier ämnar Bennion och Adams att fånga interpersonella 
aspekter av identiteten. Syftet med kategorierna var att kunna belägga en eventuell förekomst 
av identitetskris samt grader av hängivenhet, attityder och åsikter, och på så sätt undersöka 
vilket stadium av egoidentiteten en individ befinner sig på. Kroger (2000) beskriver hur 
merparten av den forskning som utförts gällande egoidentiteten har fokuserat på ungdomar 
och unga vuxna med högre utbildning. Detta fokus visar på vikten av att bredda forskningen 
kring egoidentiteten genom att undersöka vuxna individer samt individer utan högre 
utbildning, detta för att nå hela förloppet av egoidentitetens utveckling.  
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Etnisk identitets påverkan på egoidentitet 
 
Tidigare har forskning kring egoidentiteten inte uppmärksammat etnicitet som en del av 
personligheten, vilket enligt vissa forskare medfört att man förbisett en viktig del av 
egoidentiteten (Branch, 2001; Branch et al., 2000; Yuh, 2005). Emellertid har förhållandet 
mellan egoidentitet och etnisk identitet på senare tid erhållit uppmärksamhet inom 
psykologin. Dock har inte mycket forskning genomförts ännu och den som utförts är främst 
kvantitativ. Forskare har fokuserat på frågan om etnisk identitet är en del av egoidentiteten, 
vilket innebär att den forskning som genomförts fokuserat på den etniska identitetens influens 
på egoidentiteten, inte tvärtom. Idag anses etnicitet vara en viktig komponent i skapandet av 
egoidentiteten (Branch et al., 2000; Yuh, 2005).  

Den etniska identitetens inverkan på egoidentiteten har ofta fått negativa följder. Den 
forskning som genomförts om förhållandet mellan den etniska identiteten och egoidentiteten 
har kommit fram till att individer som lever med flera kulturer identifieras ha större 
svårigheter att nå ett högre tillstånd av egoidentitet än individer som endast innehar en kultur 
(Branch et al., 2000). Dessutom har individer som lever i en minoritetskultur visat större 
svårigheter att nå högre egoidentitet än de som lever i majoritetskultur. Detta kan bero på att 
dessa individer har liten möjlighet att delta i kulturella aktiviteter, vilket missgynnar 
egoidentitetsutvecklingen (Branch, 2001). Ofta antas det felaktigt att en stark etnisk identitet 
genererar en hög placering gällande egoidentiteten. Dock är en stark etnisk identifikation inte 
en självklar prediktor för egoidentiteten, en stark etnisk identitet innebär alltså inte 
nödvändigtvis en stabil personlighet. Det är relativt vanligt att en individ visar en sida utåt, 
men har en annan känsla inuti. Egoidentiteten som berör den innersta personligheten kan vara 
svår att nå, vilket innebär att en individ med stark etnisk identitet kan befinna sig på det lägsta 
stadiet för egoidentiteten, identitetsförvirring (Branch et al., 2000).  

Ålder har visat sig ha samband med både egoidentiteten och den etniska identiteten. 
Branch (2001), Phinney (1992) samt Phinney et al. (2007) menar att den etniska identiteten 
kan indelas i samma steg som egoidentiteten, det vill säga att den etniska identitetens 
framväxt kan jämföras med egoidentiteten. Den etniska identiteten börjar växa fram ungefär i 
samma ålder som identitetsförvirring inträder hos ungdomen. Branch (2001) fann i sin studie 
om relationen mellan etnisk identitet och egoidentitet att äldre deltagare, som var över 20 år 
hade lättare att hantera problem med både sin etnicitet och egoidentitet. De äldre individerna 
befann sig på de två högsta stadierna för egoidentiteten, vilket antas bero på att äldre individer 
är säkra i sin etniska identifikation. I samma studie visade det sig att de yngsta deltagarna, 
som var under 19 år, befann sig på de lägsta stadierna av egoidentiteten. Branch menar att 
detta kan bero på att yngre individer lättare accepterar en identitet skapad av någon annan. 
Yngre individer är osäkra på vilken etnicitet de vill identifiera sig med, och kanske dessutom 
inte har samma möjligheter till utforskande som sina äldre kamrater. Det förvånar Branch att 
bland de äldre deltagarna var det inte nödvändigtvis de allra äldsta som befann sig på de 
högsta nivåerna av egoidentiteten. De i åldrarna 20 till 22 befann sig på högre stadier än de 
deltagare som var över 23 år. Branch et al. (2000) och Phinney (1992) hävdar dock att den 
etniska identitetens formation inte har studerats tillräckligt för att kunna fastställa likheterna 
med egoidentiteten helt. Dessutom har inte jämförandet mellan egoidentiteten och den etniska 
identiteten utforskats nog, varför ett fastställande inte kan göras gällande likheterna i 
framväxten. Därför behövs ytterligare forskning inom detta fält.  

Abu-Rayya (2006) Phinney et al. (2007) och Yuh (2005) har studerat hur processen av 
egoidentitetsutvecklingen ser ut hos individer med etnisk identitet. Abu-Rayya undersökte den 
etniska identitetens påverkan på egoidentiteten hos israeliska individer som immigrerat till 
Europa. Han fann att de individer som befinner sig i de två högre stadierna av egoidentiteten 
har ett högre välbefinnande än de individer som befinner sig på de två lägre stadierna. På de 
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två högre stadierna hade individerna känsla av färdighet och skicklighet. De ansåg sig kunna 
hantera sin omgivning på ett välfungerade sätt. Individerna hade också varma och bestående 
vänskapsrelationer, de var omsorgsfulla och hade positiva attityder gentemot sig själva, sina 
liv samt sin omgivning. På samma sätt fann Yuh att individer som hade fullbordad identitet 
besatt starkare etnisk identitet än de som hade en förvirrad identitet. I de högre stadierna med 
stark etnisk identitet förekom en högre självkänsla. Abu-Rayya menar också att de individer 
som befann sig på de två lägre stadierna upplevde svårigheter att klara av sitt vardagsliv. De 
saknade känsla av kontroll gällande sin omgivning och de upplevde svårigheter med att ha 
varma och förtroendefulla vänskapsrelationer.  

Phinney et al. (2007) samt Yuh (2005) undersökte etnisk identitets förhållande till 
egoidentitet där immigrerade unga vuxnas attityder gentemot andra etniska grupper 
studerades. Phinney et al. fann i sin kvalitativa studie att de individer som funderat och 
engagerat sig i sin kulturella bakgrund tenderar att vara mer öppna och förstående gentemot 
andra etniska grupper än sin egen. Båda forskarna menar att majoriteten av de individer som 
befann sig på de högre stadierna, fullbordad identitet och moratorium, var mer positiva och 
öppna till andra etniska grupper än de individer som befann sig på de lägre stadierna (Phinney 
et al., 2007; Yuh, 2005). Det framkommer att individer som befinner sig i de högre stadierna 
visade hög grad av insikt gällande kunskap om andra etniska grupper samt det inflytande 
deras etnicitet hade på dem. De kunde också i stor utsträckning förklara vilka problem och 
dilemman samt fördelar deras etnicitet hade för dem i vardagslivet (Phinney et al., 2007). 
Individernas attityder gentemot andra etniska grupper menar Yuh stämmer överens med de 
karaktärsdrag som tillskrivits vardera stadium. I moratorium och fullbordad identitet har 
individen mer mogna karaktärsdrag och högre självkänsla där de tenderar att utforska sin 
miljö aktivt, vilket resulterar i att de är mer öppna mot andra etniska grupper. Phinney et al. 
och Yuh menar att individerna som befann sig i de lägre stadierna hade sämre insikt i 
etnicitetsfrågan. Phinney et al. fann att dessa individer inte kunde se etnicitet i en större 
kontext och de hade svårt att uttrycka fördelar respektive nackdelar med sin egen etnicitet 
samt den inverkan andra etniciteter hade på dem. Yuh förklarar den lägre insikten med att i de 
lägre stadierna har individen relativt lågt självförtroende och är förvirrade, oflexibla och 
defensiva till sin natur. De är mer inriktade mot sin egen identitet, vilket bidrar till sämre 
uppmärksamhet och attityder gentemot andra etniska grupper. Det bör dock påpekas att de två 
sistnämnda studierna inte tar in social kontext som en påverkansfaktor. Det kan tänkas att 
individer på de lägre stadierna har en annan social omgivning än individerna som befinner sig 
på de högre stadierna, vilken möjligtvis påverkar vilket stadium de befinner sig på. 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna undersökning var att bredda kunskapen kring hur förhållandet mellan etnisk 
identitet och egoidentitet ser ut hos vuxna individer. Forskning kring etnisk identitet är 
begränsad i Europa, vilket gör det till ett relevant ämne att vidga kunskapen kring. 
Majoriteten av undersökningarna inom området för etnisk identitet är kvantitativa, vilket gör 
det av vikt att utvidga området kvalitativt för att erhålla en mer ingående förståelse för 
fenomenet i form av upplevelser. Omfattande forskning förekommer om egoidentiteten 
världen över kopplat till vita ungdomar med högre utbildning (Kroger, 2000). Dock är 
studierna om egoidentiteten i fråga om dubbeletnicitet relativt få, varför det är relevant att 
bredda denna forskning (Branch et al., 2000; Phinney, 1992; Yuh; 2005). Dessutom har inte 
egoidentitetens potentiella betydelse för etnisk identitet utforskats. Merparten av 
identitetsforskning är dessutom inriktad mot ungdomar och unga vuxna då det är i denna ålder 
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identiteten växer fram och stabiliseras (Ponterotto et al., 2003; Worrell, 2000), varför det är av 
vikt att utöka kunskap kring vuxna individer (Kroger, 2000). 

Undersökningens huvudfrågeställning är; Hur upplever vuxna individer förhållandet 
mellan deras etniska identitet och egoidentitet och hur de anser det påverkas av att leva med 
svensk samt en utomeuropeisk kultur? Mer specifika frågor lyder; (a) Hur ser vuxna individer 
på sin egoidentitet utifrån etnisk identitet? (b) Hur upplevs påverkan av egoidentiteten utifrån 
att ha en etnisk identitet?  

 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
I studien deltog nio intervjupersoner som var 25 till 63 år gamla. Medelådern för 
intervjupersonerna var 41 år. Tre kvinnor och sex män deltog. Intervjupersonerna kom från tre 
mellanstora städer i Sverige. Valet av ålderskategori hos intervjupersoner grundades på 
tidigare forskning som visar att vuxna individers upplevelser är viktiga att fånga för förståelse 
av hela identitetsprocessen (Kunnen & Wassink, 2003; Marcia, 2002; Xu et al., 2004). Då 
vuxnas identitetsprocess ämnades studeras valdes intervjupersoner över 25 år. Detta i enlighet 
med tidigare forskning som visar att ungdomars grundläggande identitetsarbetet avslutas vid 
ungefär 25 års ålder (Branch, 2001; Marcia, 1966; Xu et al., 2004). Intervjupersonerna hade 
varierande utbildningsnivå. Kriterier för intervjupersonernas deltagande i studien var att de 
skulle vara permanent bosatta i Sverige sedan minst fem år tillbaka. De skulle vara födda i 
Sverige eller ha båda föräldrar födda och uppvuxna i en kultur utanför Europa, dock inte 
Nordamerika eller Oceanien. Om kulturerna varit alltför lika, vilket de kan sägas vara inom 
Europa och Nordamerika samt Oceanien, ställs inte individerna inför samma frågor, fördelar 
eller dilemman. Ytterligare ett krav som ställdes på intervjupersonerna var att de skulle ha en 
känsla av att leva i två kulturer. Dessa kriterier ställdes upp då avsikten var att ställa två 
kulturer mot varandra. Valet att undersöka flera etniska grupper samtidigt var grundat på 
tidigare forskning (Roberts et al., 1999; Worrell, 2000) som menar att ett brett perspektiv på 
den etniska identiteten bör tas där flera etniska grupper undersöks samtidigt, detta för att 
undersöka om liknande teman i fråga om identitet var möjliga att finna. Två intervjupersoner 
var födda i Sverige och sju var födda i en utomeuropeisk kultur. Av de intervjupersoner som 
flyttat till Sverige immigrerade två som barn, tre som tonåringar och två immigrerade till 
Sverige i vuxen ålder. Förutom svensk kultur levde intervjupersonerna i armenisk, chilensk, 
indisk, irakisk, japansk, kinesisk och syriansk kultur. 
 
 
Material 
 
Inledningsvis utformades ett missivbrev. Detta redogjorde kortfattat för vad studien skulle 
handla om samt beskrev kriterier för deltagande i studien. I missivbrevet togs också de 
forskningsetiska principerna upp om samtycke, frivillighet, nyttjande och konfidentialitet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Till intervjuerna skapades en intervjuguide (Appendix) där frågorna 
var av halvstrukturerad art. Intervjuguiden tog upp fyra frågeområden. Den första delen tog 
upp bakgrundsfrågor om namn och ålder. Följande område berörde frågor om den etniska 
identiteten kopplat till etnisk identifikation, anpassning samt familj- och föräldrainfluenser. 
Område tre handlade om egoidentiteten kopplat till den etniska identiteten. Inom detta 
frågeområde berördes frågor kring vänskapsförhållanden, livsstil, yrke, utbildning, politik, 
religion samt fritidsintressen. Det sista frågeområdet tog upp avslutande frågor om positiva 
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aspekter av etnisk identitet samt intervjupersonernas eventuella tillägg. Intervjuguiden 
influerades av MEIM och EOM-MEIS-II, dock med vissa förbehåll angående EOM-EIS-II. 
Bergh och Erling (2005) menar att om man ska mäta egoidentiteten hos svenska individer är 
det av stor vikt att anpassa testet efter svenska förhållanden samt efter den aktuella studien. I 
Sverige föreligger ingen utbredd datingkultur, vilket för denna studie har inneburit att frågor 
om dating uteslutits. Dessutom har frågor om könsroller utelämnats då dessa inte är relevanta 
för studien. Intervjuguiden bestod av fasta frågor med kompletterande följdfrågor. Det fanns 
relativt stort spelrum för intervjudeltagarna att fördjupa sig i de områden de fann tänkvärda. 
Under intervjutillfällena användes bandspelare. 
 
 
Procedur 
 
Inledningsvis eftersöktes etablerade kulturföreningar. Därefter kontaktades fyra 
kulturföreningar i Sverige för förfrågan om intresse av deltagande i studien. Ett målinriktat 
urval gjordes gällande de föreningar som kontaktades för att få en spridning gällande etnisk 
bakgrund. Samtliga föreningar som kontaktades var intresserade och till dessa skickades ett 
missivbrev. Missivbrevet spreds sedan inom vardera kulturförening till aktiva medlemmar. De 
personer som anmälde sitt intresse för studien kontaktades för bestämmande av tid och plats 
för intervju. Vid kontakt kontrollerades även ålder samt kulturellt ursprung för att 
intervjupersonerna skulle matcha kriterierna som ställts upp för deltagande i studien. Ett 
målinriktat urval gjordes då de personer som verkade mest intressanta valdes ut för 
deltagande. Till viss del förekom ett snöbollsurval, då personer som deltog i studien 
rekommenderade bekanta att anmäla sitt intresse. I och med snöbollsurvalet tillkom individer 
i studien som inte var engagerade i någon kulturförening. Från början var strävan att intervjua 
individer mellan 25 och 50 år för en homogen åldersgrupp. Men då två individer som översteg 
denna åldersintervall anmälde sitt intresse för studien inkluderades även dessa. Detta då de 
hade en intressant bakgrund samt då det förekom vissa svårigheter med att finna 
intervjupersoner. Intervjuerna varade mellan 40 och 85 minuter. Samtliga intervjuer 
genomfördes på plats vald av intervjupersonen. Tre av intervjuerna genomfördes i 
intervjupersonens hem och sex intervjuer skedde på offentlig plats. Intervjuerna spelades in på 
band. Intervjudeltagarna erhöll varsin lott som tack för sin medverkan i studien.  
 
 
Databearbetning 
 
Till att börja med transkriberades intervjuerna. Med respekt för intervjupersonernas 
konfidentialitet och integritet kodades intervjutranskriptionerna. Antalet transkriberingssidor 
blev 108. Materialet analyserades därefter med hjälp av meningskoncentrering (Kvale, 1997) i 
likhet med tidigare kvalitativa studier (Keel & Drew, 2004; Phinney et al., 2007). Genom ett 
induktivt förfarande analyserades sedan varje intervju enskilt som en helhet för att finna 
utmärkande faktorer. Därefter jämfördes dessa faktorer i samtliga intervjuer och 
meningsbärande enheter urskiljdes. Dessa enheter sammanfattades sedan och grupperades till 
teman. Ambitionen var att göra en tolkning av materialet, där innebörd och mening 
eftersöktes. Då resultatet utformades användes till viss del ett deduktivt tillvägagångssätt, då 
resultatet delvis kom att bli begreppsstyrt av tidigare forsning. De teman som urskiljdes var 
etnisk identifikation, acklimatisering, kulturella begränsningar, tudelad personlighet samt 

fullbordad identitet kontra identitetsförvirring.  Dessa teman kom att överlappa varandra och 
kunde kopplas till etnisk identitet och egoidentitet. Under hela processen fanns studiens 



 

 

12 

frågeställning med i bakgrunden med anledning att påminnas om forskningsområdet och 
undersöka det som från början ämnades. 

I redovisningen av resultatet har IP använts för intervjuperson. De nummer som 
intervjutranskriptionerna kodades med har presenterats vid citat, vilket gjordes i syfte att ge 
läsaren en relation till resultatet. Det fungerade också som en kontroll för att alla 
intervjupersoner fått komma till tals. Vid några tillfällen har intervjupersonerna använt 
engelska uttryck då svenska språket inte räckte till. I resultatet har dessa översatts till svenska. 
Klamrar har använts vid citat i redovisningen av resultatet, för förtydligande där felsyftningar 
var möjliga. 

 
 

Resultat  
 
Resultatet visade att intervjupersonerna tog upp liknande ämnen, fördelar och dilemman 
gällande sin etniska identitet och egoidentitet, oberoende av etnisk bakgrund. Här redovisas 
teman som framkom av intervjupersonernas utsagor. Det första temat etnisk identifikation var 
framförallt kopplat till den etniska identiteten, men innehar drag av egoidentiteten. 
Acklimatisering kopplades till den etniska identiteten. Kulturella begränsningar förbands med 
både etnisk identitet och egoidentitet. De båda teman tudelad personlighet samt fullbordad 
identitet kontra identitetsförvirring har främst förenats med egoidentiteten. Under respektive 
tema presenteras underkategorier som rymdes inom det specifika temat.  
 
 
Etnisk identifikation 
 

Specifik identifikation. Samtliga nio intervjupersoner menade att deras ursprungskultur 
spelade roll för deras identifikation. ”Vi är ju en produkt av vårt ursprung, vår kultur. Så visst 
spelar det stor roll när det gäller och forma en människa” (IP 6). Detta visade på att den 
etniska identiteten inverkade på hur intervjupersonerna såg på sig själva. Ingen av 
intervjupersonerna identifierade sig som helt svensk, utan menade snarare att de var en 
blandning av de båda erfarna kulturerna. ”Jag är faktiskt både och, jag kan inte bara vara 
armenier och jag kan inte bara vara svensk” (IP 9). Majoriteten av intervjupersonerna 
definierade sig specifikt, med en etnicitet eller ett land. ”Jag är syrian” (IP 1). ”Jag tror jag 
alltid kommer känna mig som chilenare ändå” (IP 5). Det förekom avvikelser från den 
specifika identifikationen, men dessa var mycket få. En intervjuperson menade att det var 
svårt att sätta en stämpel på sig själv då denne levde med flera kulturer, och därför använde 
denne sig av mer generella termer i sin beskrivning av sig själv. ”Jag anser väl mig lite 
västasiat” (IP 3). 

I identifikationsprocessen visade sig både familj och vänner vara viktiga. De fem 
intervjupersoner som hade egen familj med partner och barn upplevde att familjen var den 
viktigaste faktorn för deras identifikation. ”Med etniciteten, den gör att man vet vem man är 
och man vet vart man kommer ifrån, det är viktigt … det är familjen och ens föräldrar. Och 
det är viktigt att överföra till våra barn” (IP 9). Denna intervjuperson identifierade sig med sin 
ursprungskultur, och pekade på att familjen var en viktig faktor för identifikationen då 
familjen är en del av ursprunget. De som ansåg familjen vara viktigast för 
identifikationsprocessen hade samtliga en partner som i likhet med intervjupersonerna 
härstammade från ursprungskulturen. Bildandet av familj bidrog till identifikation med en 
person av liknande bakgrund, vilket innebar trygghet. Då de delade gemensamma upplevelser 
gav det känslan av att umgås med en likasinnad som delade samma erfarenheter av en annan 
kultur och bakgrund. De resterande fyra intervjupersonerna hade ingen egen etablerad familj, 
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och för dessa var bekantskapskretsen viktigare än familjen gällande hur de identifierade sig. 
”Vänner som är alltså som familj eller vad man ska säga. De är ju som min familj, även om de 
kan vara mina vänner först och främst … så dom influeras jag mest av” (IP 3). De närmsta 
vännerna blev likställda en familj. De intervjupersoner som ansåg bekantskapskretsen vara 
viktigare än familjen gällande identifikation hade en större bekantskapskrets av svenska 
vänner än de fem intervjupersoner som ansåg familjen vara viktigast. För dessa 
intervjupersoner var den svenska identifikationen mer utbredd än hos de intervjupersoner som 
främst identifierade sig med familjen.  

 

Trygg identifikation. Denna underkategori kopplas samman med underkategorin fullbordad 
identitet, som redovisas längre fram. Intervjupersonerna var överlag säkra och trygga gällande 
sin identifikation. Tillhörighet visade sig vara en väsentlig del av identifikationen, och 
kopplades samman med vilken kultur intervjudeltagarna kände sig mest hemma i. Samtliga 
hade funderat över vilken kultur de kände mest tillhörighet till. ”Tillhörighet är så svårt alltså” 
(IP 2). ”Jag menar, det är svårt att säga. Vissa aspekter av det svenska samhället är bättre för 
mig än de indiska, och andra inte … så det [kulturtillhörighet] har jag ju funderat på” (IP 8). 
Det skiljde sig intervjupersonerna emellan vilken kultur de kände mest tillhörighet till, och 
därmed mest hemma i. Sex av intervjupersonerna upplevde mer tillhörighet till sin 
ursprungskultur, än till den svenska kulturen och en kände mer tillhörighet till den svenska 
kulturen. Resterande var osäkra gällande vilken kultur de kände mest tillhörighet till. Detta då 
de menade att då de hade levt hälften av sina liv i ursprungskulturen och hälften i Sverige 
kände de tillhörighet till båda kulturerna. Dessa funderingar över kulturtillhörighet hade inte 
skapat nämnvärd osäkerhet hos intervjupersonerna, utan tvärtom upplevde intervjupersonerna 
sig vara tämligen trygga i sin identifikation. Dock menade samtliga intervjupersoner att de 
gått igenom faser i livet då de känt osäkerhet och förvirring, och vid främmande, jobbiga eller 
stressiga perioder kunde dessa känslor av osäkerhet dyka upp gällande vart de hörde hemma.  

 
Ja, klart man känner sig kluven … till exempel det finns små, små främmande detaljer 
på grund av att jag inte är uppväxt här. På kaffepausen alla sitter och pratar om 
barndomsserier som dom har sett på tv. Jag kan inte de där. Eller musiken eller filmen 
eller såna små detaljer och såna finesser … Så det, då kan man känna sig lite besviken 
eller fundersam på vad man skulle vilja tillhöra (IP 7). 

 
Trots att trygghet gällande identifikationen förekom överlag berättade fyra 

intervjupersoner att de för närvarande upplevde osäkerhet kring sin kulturtillhörighet. Denna 
osäkerhet var dock inte beständig, intervjupersonerna kände mestadels en inre kontinuitet. 
”Jag är nog ganska säker i mig själv, som människa och som person och liksom var jag hör 
hemma” (IP 1). Tankarna intervjupersonerna hade kring sin identifikation var mestadels 
introspektiva, vilket kunde tyda på att de befann sig på de två högre stegen av egoidentitet, 
moratorium alternativt fullbordad identitet. Att dessutom en känsla av inre sammanhang 
gällande vilken kultur de hörde hemma i upplevdes överlag, visade på en tämligen stark 
egoidentitet. De fyra intervjupersoner som kände en tillfälligt pågående osäkerhet kunde antas 
temporärt befinna sig den lägsta nivå av egoidentitet, identitetsförvirring. Två av dessa 
intervjupersoner hade mer kontinuerliga funderingar än de andra två, och dessa två var bland 
de yngre i urvalsgruppen. Upplevelsen av att kulturtillhörigheten vid vissa tillfällen vacklade 
visade på ett förhållande mellan etnisk identitet och egoidentitet där den etniska identiteten 
har inverkan på egoidentiteten. 

 
Tidsbunden identifikation. Samtliga intervjupersoner pekade på att tiden de bott i Sverige 

spelade roll för hur pass svenska de kände sig. ”Jag har varit här så kort tid, så jag kan inte 
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riktigt identifiera mig själv som svensk. Jag vet inte, om tio år, om tjugo år kanske jag kan 
det, men nu kan jag inte det” (IP 8). Detta innebar att de som var födda i Sverige alternativt 
kommit till Sverige som barn upplevde sig som mer svenska än de som flyttat till Sverige i 
vuxen ålder. De intervjupersoner som bott i Sverige längst kände alltså starkare etnisk 
identifikation till den svenska kulturen än de som kommit senare i livet. 

Även känslan av identifikation med ursprungskulturen var tidsbunden. Samtliga 
intervjudeltagare menade att deras ursprungliga etniska identifikation påverkades av hur länge 
de bott i Sverige. Sex intervjupersoner menade att deras identifikation med ursprungskulturen 
försvagats då de bott en längre tid i Sverige. Detta förklarades med att då de bott i Sverige en 
längre tid hade de lärt sig seder och bruk, språk och levnadssätt och därmed tappat 
ursprungskulturens livsstil. ”Jag måste erkänna att jag har ju lämnat Indien för nitton år sedan, 
och det är absolut inte det Indien nu, inte det landet jag har lämnat. Så vissa gånger jag känner 
mig vilsen där eftersom saker och ting är inte samma som jag har lämnat” (IP 7). Resterande 
tre intervjupersoner upplevde däremot att identifikationen med ursprungskulturen stärkts då 
de bott i Sverige en längre tid. Intervjupersonerna menade att de varit noga med att behålla 
seder, traditioner och språk från ursprungskulturen och nu då de bodde i Sverige värnade om 
dessa på ett annat sätt än de gjorde då de bodde i sin ursprungskultur. ”Det var här i Sverige 
jag lärde mig alltmer om Chile, alltså om våra rötter, våra folkdanser, om våra traditioner, för 
att kunna berätta vidare till mina barnbarn” (IP 5). 
 
 
Acklimatisering 
 

Kulturell anpassning. Anpassning visade sig vara ett av de viktigaste elementen i att leva 
med två kulturer i Sverige, och var en grundläggande komponent för intervjupersonernas 
etniska identitet. Den kulturella anpassningen visade sig vara grundläggande i den 
övergripande anpassningen till Sverige, och inbegrep att lära sig osynliga normer och regler 
samt att ta till sig svenska festiviteter. Samtliga intervjudeltagare ansåg sig ha anpassat sig till 
den svenska kulturen. ”Och sen är jag försvenskad” (IP 3). En anledning till att denna 
anpassning upplevdes ha gått så smidigt var att den svenska kulturen inte ansågs vara så 
utmärkande, vilket gjorde det lätt för intervjupersonerna att smälta in. Det var inga specifika 
kulturella traditioner de var tvungna att lära sig, snarare handlade det om att lära sig osynliga 
normer och regler. ”Svensk kultur är inte så framträdande om man säger så … bara svensk 
sommar eller midsommarafton” (IP 4). ”Det som är utmärkande för [svenska] kulturen är väl 
reglerna, sättet människor umgås och allting, oskrivna regler … som att inte bli känslomässigt 
uppjagad” (IP 8).  

För att klara av anpassningen till dessa osynliga normer krävdes beteendemässig 
anpassning. Denna anpassning upplevdes som en del av den kulturella anpassningen, och den 
innebar förändringar eller justeringar i beteende för att bättra passa in i den aktuella kulturen. 
”I Sverige kan man uppföra sig som en svensk och inte som en indier som jag ser det. Annars 
kommer du råka illa ut, man måste acklimatisera sig och anpassa sig om man vill undvika 
problem, konflikter och så vidare” (IP 6). Beteendemässiga justeringar kunde handla om sättet 
att köa, att inte låta känslor ta överhanden, att inte vara alltför spontan eller sättet att hälsa på 
människor. Intervjupersonerna upplevde att anpassning överlag kom automatiskt i de flesta 
fall. ”Efter några år när man har bott i ett land, det [anpassning] kommer automatiskt. Du gör 
som dom gör” (IP 9). Lite paradoxalt var det dock inte i alla situationer som denna anpassning 
kom helt naturligt. Flera intervjudeltagare berättade att de i vissa fall fick anstränga sig för att 
passa in. ”Det har mycket med skådespeleri att göra. Ibland kan man låtsas att man är precis 
som en svensk och följa med strömmen” (IP 5). Att anpassningen ibland kom naturligt och 
ibland var mer ansträngd kan sägas vara naturligt. Samtliga intervjupersoner menade att 
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beteendemässig anpassning var något kontextuellt. Vardagliga situationer krävde inte någon 
eftertanke gällande anpassning, men vissa nya eller ovana situationer krävde lite mer 
ansträngning från intervjupersonernas sida och där kom skådespeleriet in, där 
intervjupersonerna medvetet fick försöka justera sitt beteende. ”Svenskar reagerar mindre, de 
reagerar kontrollerat liksom, de skriker inte och blir känslomässiga så lätt … jag kan lätt bli 
känslomässigt engagerad, mycket känslor ja, det försöker jag lägga band på” (IP 8). Även om 
anpassningen vid vissa tillfällen var medveten upplevde intervjupersonerna sig vara sig själva. 
”Ja, mig själv kan jag väl vara, men man kan ju känna att man är annorlunda på något sätt. 
Men det är ju fortfarande mig själv” (IP 2). En känsla av att vara sig själv visade sig vara 
viktig för självförtroendet och känslan av sammanhang. Detta stärkte både 
intervjupersonernas svenska och ursprungliga etniska identitet, samtidigt som det visade på ett 
högt stadium av egoidentitet gällande detta område om beteendemässig anpassning. Detta 
visar på ett förhållande mellan etnisk identitet och egoidenitet. 

En viktig del som samtliga intervjupersoner pekade ut som viktigt för att anpassa sig till 
den svenska kulturen var att fira svenska eller kristna högtider så som påsk, midsommar, 
valborgsmässoafton, advent och julafton. ”Vi firar ju svensk midsommar, det gör vi. 
Valborgsmässoafton, det firar vi också då. Det måste man nästan” (IP 4). Flera 
intervjupersoner nämnde att det var viktigt att anpassa sina barn och småsyskon till de 
svenska högtiderna. ”Det märker man lite grann på mina barn nu som går i skolan och på 
dagis, när det är påsk vi måste liksom måla dom som påskgubbar och påskkärringar, för alla 
gör ju det” (IP 1). Detta visade på att en acklimatisering till svenska högtider var en viktig del 
i att känna sig integrerad i det svenska samhället. En lyckad integration kunde i sin tur bidra 
till att ge intervjupersonerna en stark svensk etnisk identitet. 

Ungefär hälften av intervjupersoner upplevde att då de bott i Sverige ett antal år anpassat 
sig till svensk kultur, tappade de delar av kulturen från sitt etniska ursprung. Detta ledde till 
att anpassningen till den etniska ursprungskulturen blev mer obekväm. ”En Svensson som 
skulle sitta bland mig och mina släktingar skulle tycka att vi grälade när vi hade vanlig 
diskussion. Men bara för att jag anpassar mig [till släktingarna] så betyder det inte att jag 
tycker deras sätt är okej. För jag tycker man ska hålla en diskussion på en normal samtalston” 
(IP 3). Fyra av dessa intervjupersoner berättade att då de tappade delar av sitt etniska ursprung 
försvårades också anpassningen till det etniska ursprunget då de återvände till hemlandet. 
”Det ska vara såhär punktligt och man ska planera i förväg va. Där nere, där är allt 
improvisation. Så när man kom tillbaka till Chile va man klara inte av det här med 
improvisation. Så att på det viset man har hamnat i den kulturen, alltså kulturen i Sverige” (IP 
5). ”Jag känner mig nog mer bekväm i svensk kultur för det märkte jag när jag åkte till Hong 
Kong. Där kunde jag tycka att jag var väldigt annorlunda och jag kände mig väldigt 
västerländsk då” (IP 2). Då intervjupersonerna tappade delar av sitt etniska ursprung tyder 
detta på att den ursprungliga etniska identifikationen försvagades.  
 

Samhällsanpassning. Intervjupersonerna skilde på kulturell anpassning och 
samhällsanpassning. Samhällsanpassning inbegrep kunskap om politik, svenska lagar och 
förordningar samt acklimatisering till dessa. Intervjupersonerna menade att 
samhällsanpassningen var svårare än den kulturella anpassningen då anpassningen till svenska 
samhället upplevdes som mer abstrakt och ogripbar. ”Jag försökte komma in också i 
samhället va och anpassa mig till politiken och sådär va, men ibland det är svårt faktiskt … 
man försöker engagera sig lite grann i politiken du vet” (IP 4). Mer än hälften av 
intervjupersonerna menade att anpassning till det svenska samhället och dess struktur var en 
viktig del i anpassningsprocessen samt av stor vikt för att känna sig integrerad i Sverige. Sju 
intervjupersoner berättade att de härstammade från samhällen där visst kaos av 
samhällsordningen förekom. Detta gjorde att Sverige upplevdes vara ett strikt land där man 
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var tvungen att anpassa sig till denna strikthet om intervjupersonerna ville känna sig som 
svenskar. ”Svenskarna är i allmänhet korrekta, man respekterar lagar och förordningar på ett 
annat sätt än vad de flesta gör i Indien” (IP 6). För fyra av intervjupersonerna upplevdes 
denna anpassning som en revidering av deras personlighet, vilket visar på en relation mellan 
etniskidentitet och egoidentitet. De menade att samhällsanpassningen gjorde dem tvungna att 
tona ner sin spontanitet och otvungenhet. ”Här är det mer enkelriktat … så jag har blivit mer 
planerig och enkelriktad va” (IP 5). Nedtoningen av personligheten upplevdes arbetsam för 
vissa och att inte fullt ut kunna uttrycka sin personlighet kunde leda till dåligt självkänsla för 
fåtalet. Detta i sin tur kunde tyda på att acklimatiseringen till Sverige medförde en 
tillbakagång i utvecklingen av egoidentiteten gällande detta specifika område.    

   

Språklig anpassning. Majoriteten intervjupersoner berörde språket som en viktig del i att 
integreras till den nya kulturen. Utan svenska språket upplevde intervjupersonerna att livet i 
Sverige försvårades. Flera av intervjupersonerna berättade att de har haft och fortfarande har 
vissa svårigheter med språket som ställt till besvärande situationer för dem. 

 
Det var en gång under fikapausen, det var en kille som jobbar där och han säger till mig; 
kom ska vi fika. Det var en katastrofupplevelse för mig, vad menar han? Han vill kolla 
vad som finns i min ficka. Jag gick inte, jag blev mycket arg, jag gick inte. Och nästa 
gång jag var där, också samma tider, han sa till mig också; kom vi ska fika. Nej, det här 
är någonting konstigt, jag ska få se. Så jag gick till den här, där som det var och alla 
sitter där. Dom frågade; te eller kaffe? Jag sa te. Och jag väntade för någon ska säga; 
Vad har du i din ficka eller vad har du lagt i din ficka? Ingen sa någonting, jag sa 
ingenting. Sen jag gick hem och berättade till mina döttrar, dom sa; nej men pappa, 
alltså fika inte ficka. Och som tur är har jag lärt mig vad fika betyder nu (IP 9). 
 

De svårigheter som förekom med den språkliga anpassningen upplevdes som ett nederlag som 
i sin tur ledde till ett visst utanförskap. ”Det som är nyckeln i den anpassningen, det är att 
kunna språket. För att kan du inte språket, då går det inte … om jag hade kunnat mer svenska 
då hade det varit mycket lättare” (IP 5). Den språkliga anpassningen var en process, då 
samtliga immigrerade intervjupersoner kunde se tydliga förbättringar i språket ju längre tid de 
tillbringat i Sverige. Att lära sig svenska språket upplevde intervjupersonerna påverka deras 
självförtroende i positiv bemärkelse. Det blev en övergång från att vara immigrant till att vara 
svensk, vilket stärkte den svenska etniska identiteten.   

Språket var också en viktig del av anpassningen till det etniska ursprunget. Efter flera år i 
Sverige upplevde samtliga intervjupersoner att de tappade vissa bitar av vardagstalet av sitt 
ursprungsspråk. ”Man kunde inte inhemsk slang och typ såhär, de kunde höra på en att man 
inte bodde i Hong Kong” (IP 2). De som immigrerat i ung ålder upplevde sig också sakna 
vuxna begrepp från ursprungsspråket. Upplevelsen av att sakna delar av sitt ursprungsspråk 
påverkade i sin tur självförtroendet hos intervjupersonerna i negativ riktning, vilket gjorde att 
de kände sig som svenskar i sitt ursprungsland. Detta kunde tyda på att den ursprungliga 
etniska identiteten försvagades då intervjupersonerna återvände till sin ursprungskultur.  

Sättet att prata innebar också en omställning för drygt hälften av intervjupersonerna. ”Vi är 
högljudda” (IP 3). ”I själva Irak finns en sån kultur mellan dom som, mer högre pratar man så 
mer rättvis eller ljuger inte till folket … alla, dom pratar mycket högt där” (IP 9). 
Intervjupersonerna menade att de till viss del fick lägga band på sig själva i Sverige, då det 
inte var accepterat att prata högt. Svenskarna upplevdes vara ett tystlåtet folk, och för att 
kunna anpassa sig fick intervjupersonerna rätta in sig i detta led.  
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Kulturella begränsningar 
 

Social begränsning. De intervjupersoner som flyttat till Sverige i vuxen ålder upplevde sig 
vara begränsade i sitt sällskapsliv. ”Jag har väldigt lite kontakt med svenskar om man säger 
så, det är mest familjen jag har kontakt, som jag är mest nära” (IP 4). ”Det är ganska tråkigt 
och synd att man inte har fler svenska vänner. Jag har goda arbetskamrater som man känner 
och sådär. Men liksom inga man ringer och säger; tjena vad gör du, ska vi ut och ta en lunch? 
Så tyvärr” (IP 1). Detta då de hade svårt att socialisera sig med etniska svenskar, vilket 
härleddes av språksvårigheter och olägenheter med anpassningen till den svenska kulturen 
och samhället. Då det kunde vara svårt att finna landsmän eller andra immigrerade individer i 
den stad de flyttat till blev följden att intervjupersonerna till viss del blev socialt isolerade. 
Bekantskapskretsen kom att bestå främst av familj och släkt. Denna sociala begränsning 
upplevdes till viss del påverka självkänslan negativt.  

De som växt upp i den svenska kulturen upplevde sig inte vara socialt begränsade. De hade 
växt upp med både svenska barn och barn med andra etniciteter och på så sätt skapat 
vänskapsrelationer i tidig ålder som de burit med sig till vuxen ålder. ”Vanligtvis så umgås 
jag ju med svenskar” (IP 8). ”De närmsta vännerna, de flesta är nog svenskar tror jag” (IP 2). 
Dessa intervjupersoner upplevdes vara mer säkra i sin personlighet, vilket tyder på att de 
gällande denna fråga befann sig på ett högre stadium av egoidentitet än övriga 
intervjupersoner. 

För nära hälften av intervjupersonerna var det viktigt att ha kulturellt engagemang, vilket 
kunde härledas till den sociala begränsning de kände. Kulturellt engagemang innebar 
gemenskap med individer med samma eller liknande kulturell bakgrund som 
intervjupersonerna. Ett fåtal intervjupersoner fick detta kulturella engagemang via 
medlemskap i kulturförening. För ett flertal intervjupersoner upplevdes det som svårt att lära 
känna nya personer i Sverige, men umgänget underlättades av kulturellt engagemang. ”Det är 
mycket aktiviteter där nere [i kulturföreningen] och jag vill liksom hålla kontakten med alla, 
man vill liksom inte tappa kontakten” (IP 1). Kulturellt engagemang bidrog till känslan av 
gemenskap och medlemskap med sin egna etniska grupp, vilket i sin tur stärkte 
intervjupersonernas självförtroende och självuppfattning. Med detta stärktes också den inre 
känslan av sammanhang, vilket kunde ge intervjupersonerna en stark egoidentitet gällande 
denna fråga. Detta visar på ett förhållande mellan etnisk identitet och egoidentitet. 
Intervjupersonerna upplevde det som avslappnande att kunna umgås med personer som hade 
samma eller liknande etniskt ursprung samt erfarenhet av den svenska kulturen. Detta 
engagemang stärkte dessutom den ursprungliga etniska identiteten.  

Majoriteten av intervjupersonerna hade erfarenhet av starka familjeband, vilket är en 
aspekt av kulturellt engagemang. Detta var något intervjupersonerna menade skiljde sig från 
den svenska familjebilden. ”Jag kan ju känna att vi har mer respekt för dom äldre plus att vi 
tar hand om varandra mer. Man flyttar inte hemifrån så tidigt” (IP 2) Ursprungskulturen band 
ofta samman familjen genom bibehållande av mattraditioner, festtraditioner och språk. ”Mat 
främst håller vi på, det är viktigt. Tänk dig lite mer kryddigt, grytor, vi har väldigt maffiga 
maträtter också” (IP 3). För flertalet av intervjupersonerna upplevdes de starka familjebanden 
som en trygghet, vilket gjorde den sociala begränsningen till etniska svenskar mer uthärdlig.  
 

Yrkes- och utbildningsmässig begränsning. Samtliga intervjupersoner menade att sättet att 
arbeta var annorlunda i ursprungskulturen jämfört med i Sverige.   

 
Arbetsstilen är ganska annorlunda, här så tror man mer på folk. Det är mer 
tävlingsinriktat i Indien. Här sätter man inte så mycket press på folk, man bara litar på 
att dom gör det som ska ändå. … I Indien har du din chef som kollar på dig hela tiden, 
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hur du jobbar och hur processen ser ut, han följer alla detaljer och så vidare. Här [i 
Sverige] där jag jobbar har vi inte den typen av regler (IP 8). 

 

Det annorlunda arbetssättet upplevdes som både positivt och negativt. Disciplinen blev ibland 
lidande i Sverige, men å andra sidan kunde intervjupersonerna ha en dålig dag där de kunde 
prestera dåligt utan att bli anklagade för att göra ett dåligt arbete. Även utbildning och synen 
på utbildning upplevdes skilja sig åt kulturerna mellan. 

Intervjupersonerna, med något undantag, berättade att då sättet att arbeta och utbilda sig 
skiljde sig åt kulturerna emellan kunde de tydligare se att de blev begränsade yrkes- och 
utbildningsmässigt på olika sätt sedan de flyttat till Sverige. Dessa begränsningar kunde bestå 
i påtryckningar från familjen att skaffa bra utbildning och jobb. Det kunde också bestå i 
oförmågan att skaffa ett lika bra arbete som intervjupersonerna haft i sin ursprungskultur. 
Ungefär hälften upplevde att det förekom press eller krav på dem att utbilda sig och skaffa 
eller ha ett bra arbete ”Utbildningen ska alltid komma före allt” (IP 2). 

 
Önskemål hade dom, jag vet ju egentligen vad mina föräldrar ville och jag kommer från 
en familj med väldigt högutbildade, det är väldigt många högutbildade personer. Min 
ena morbror var byggnadsingenjör. Men visst, man känner ju det är ju inte just det här, 
hundra procent det här jag vill göra liksom” (IP 3).  

 
Dessa påtryckningar kom från familj och släkt, som inte haft samma förutsättningar som 
intervjupersonerna i ursprungskulturen. De som hade svenska vänner upplevde att dessa 
pådrivningar inte förekom hos vännerna från deras familj, och därav upplevdes 
intervjupersonernas egen press som en begränsning. Fem intervjupersoner berättade att de 
haft hög utbildning alternativt ett bra arbete i sin ursprungskultur. Då de flyttade till Sverige 
och försökte skaffa arbete i det nya landet upplevdes det som svårt då problem med 
anpassning av olika slag förekom. Därför fick intervjupersonerna nöja sig med arbeten som 
var sämre än de intervjupersonerna haft i sin ursprungskultur. ”Jag skulle vara, minst 
undervisa på universitet” (IP 9). Endast fåtalet nämnde att de genom sin upplevelse av flera 
kulturer kunde få bra chanser att lyckas karriärmässigt ”Jag vill ju satsa på en internationell 
karriär, och det språkpaket som jag har kan vara ganska bra och meriterande då” (IP 2). 
Denna intervjuperson upplevde att en internationell karriär skulle passa denne då det gav 
uttryck för intervjupersonens personlighet.  

Trots dessa yrkes- och utbildningsmässiga begränsningar som nämndes, upplevde lite 
paradoxalt flera intervjupersoner att de genom sin bikulturella livssituation kunde uttrycka sig 
själva på ett annat sätt genom jobbet än om de enbart haft erfarenhet av en kultur. 
”Modersmålsundervisning handlar om språk och kultur, och jag känner mig verkligen hemma 
där. Och jag tror mina elever också får en samhörighet med mig på grund av min speciella 
bakgrund. Jag tycker om det” (IP 6). Detta tydde på att intervjupersonerna genom sitt yrke 
fick möjlighet att uttrycka sin personlighet. Detta visar på en relation mellan etnisk identitet 
och egoidentitet där etnisk identitet bidrog till möjligheten att uttrycka sin personlighet. 
 

Modifierad målsättning. Samtliga intervjupersoner som immigrerat till Sverige berättade 
att de fått omstrukturera sina mål i livet sedan de flyttat till en ny kultur, vilket upplevdes 
begränsande. Dessa modifierade målsättningar berörde som tidigare nämnt utbildning och 
yrke, men också familj. Samtliga intervjupersoner menade att deras uppfostran hade 
inflytande på hur deras målsättningar såg ut. Uppfostran i sin tur präglades av familjens 
ursprungskultur. Tre av intervjupersonerna menade att de höjt sina målsättningar i och med 
deras bikulturella livssituation. Dock berättade majoriteten av intervjupersonerna att de fått 
sänka sina mål något på grund av sin bikulturella livssituation, vilket upplevdes som en 



 

 

19 

kulturell begränsning. Dessa intervjupersoner menade att om de kunnat det svenska språket 
bättre eller hade haft en svensk utbildning hade de kunnat sätta sina mål högre. Sänkta 
målsättningar hos intervjupersonerna bidrog till lågt självförtroende och det minskade tron på 
dem själva, vilket kan härledas till ett lägre stadium av egoidentitet gällande denna fråga.  

Sex av intervjupersonerna hade barn, och dessa intervjupersoner upplevde att 
målsättningarna för deras barn också hade förändrats. En intervjuperson berättade om sin son 
som var högintelligent, vilket blivit ett problem i Sverige då intervjupersonen fått lov att 
sänka sina målsättningar för sin son. Detta upplevdes som en begränsning för 
intervjupersonen som inte kunde ge sin son de bästa förutsättningarna att vidareutveckla sin 
intelligens.  
 

Min äldsta son, han är ett begåvat barn då och det är understimulans och så på skolan 
och sånt som är vanligt på grund av att svenska skolan är byggd för lagom barn. När 
man möter skolan de tycker att man överdriver lite. Men om det var till exempel i 
Indien att ett barn var duktigt så då är det mycket mer chans och acceptans att komma 
längre. Här det är nästan att man inte ens kan säga att mitt barn är smart, det får man 
inte säga. Det var ett dilemma, det är fortfarande dilemma (IP 7). 
 

 
Tudelad personlighet  
 

Yttre personlighet. Samtliga intervjupersoner upplevde att de innehade en social 
personlighet de visade utåt inför andra människor. Utåt sett var samtliga säkra i sin 
personlighet, och hade en stark uppfattning om vilka de var. De kunde ge en rik beskrivning 
av vilka de var. ”Jag har ganska mycket tålamod, samtidigt så är jag mycket kreativ va för jag 
är både konstnär och jag brukar skriva ganska mycket. Och sen ser jag mig också som ganska 
glad va för jag gillar att skoja. Och ganska positiv ändå” (IP 5). Intervjupersonerna menade att 
de utåt sett visade upp en stabil personlighet med beständiga personlighetsdrag. Fyra 
intervjupersoner menade dessutom att deras livssituation att inneha två kulturer påverkade 
deras yttre personlighet. Detta visades i att de kunde vara mer toleranta och förstående 
gentemot andra människor, speciellt människor som i likhet med dem innehade flera kulturer. 
”Jag känner mig öppen och förstående, förståelsen kommer ganska djupt känner jag, att man 
kan ha förståelse för andra kulturer och så” (IP 2).  

Trots säkerhet gällande vilka de var utåt upplevde intervjupersonerna att det förekom 
tankar och funderingar kring vilka de var, vilket upplevdes tära på personligheten. ”Nej, jag 
har alltid känt mig halv, aldrig hel alltså. Helsvensk eller helkinesisk, aldrig” (IP 2). Följden 
av detta blev sämre självförtroende och känslan av viss förvirring gällande vem 
intervjupersonen var. Det faktum att intervjupersonen kände sig halv, visade denne sällan utåt, 
utan intervjupersonen menade att detta var en inre aspekt av dennes personlighet. 

 
Inre personlighet. I kontrast till den sociala personligheten pekade samtliga 

intervjupersoner på att de även innehade en personlighet som var mer privat och riktad inåt, 
vilket motsvarar egoidentiteten. Den inre personligheten visades enbart upp för familj och 
närmsta vänner. Trots att samtliga intervjupersoner upplevde sig vara säkra gällande sin yttre 
personlighet menade de att olika omständigheter i livet kunde få den inre personligheten att 
vackla och därmed kände sig intervjupersonerna splittrade i sin personlighet under kortare 
perioder. De menade att vissa omvälvande händelser i livet kunde påverka denna personlighet 
både positivt och negativt. Dessa omständigheter kunde vara problem på jobbet, att få barn, 
flytta, skilsmässa, utanförskap samt åka tillbaka till sitt hemland. Påverkan i form av dessa 
händelser av den inre personligheten kunde yttras ibland annat genom depression, ängslan, 
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förvirring samt glädje. ”Ibland splittrad inåt då man blir besviken på vissa personer på jobbet 
kanske. För man vill anpassa sig, men du blir i alla fall bortförd från vissa svenskar då som 
tycker du är utländsk, det kommer alltid någon som man inte känner som stöter bort en” (IP 
4). Det faktum att intervjupersonernas inre personlighet påverkades visades sällan utåt, och i 
så fall endast till nära anhöriga. En intervjuperson berättade dessutom hur denne hade svårt att 
anpassa sitt beteende efter olika situationer, vilket fick dennes personlighet att vackla. 
Intervjupersonen menade att denne kunde reagera som en chilenare alternativt som en svensk, 
vilket skapade förvirring för honom.  

 
Under en tid va det hände att jag gick igenom en ganska hård tid och då började ju jag 
att eh svika på jobbet kan man säga. Alltså inte göra mitt bästa, inte göra det jag brukar. 
Och just då när jag behövde mer stöd av dom, de byggde en mur och de hjälpte inte 
mig, utan de, helt plötsligt de började kritisera mig va för att jag inte gjorde mitt jobb. 
Jag kunde inte förstå varför det hade blivit så, visste jag hur jag skulle reagera, hur ska 
jag reagera här? Och tyvärr så tog jag den känslomässiga, alltså jag tänkte som en 
chilenare. Och då mådde jag ännu sämre (IP 5). 
 
Näst intill samtliga intervjupersoner menade att de erhållit en rikare inre personlighet av 

sin livssituation där de levde med två eller flera kulturer, vilket indikerar ett förhållande 
mellan etnisk identitet och egoidentitet. Dessutom upplevdes karaktärsdragen utökats av det 
bikulturella livet. ”Jag har blivit mer lugn än jag var förut. I Irak när man måste visa sig lite 
stark, men här behöver jag inte visa mig så … och den här kommer från svenska kulturen” (IP 
9). Då fler karaktärsdrag upplevdes utvecklas av att leva med två kulturer tydde på att 
intervjupersonerna överlag befann sig på ett högt stadium av egoidentiteten. 
 
 
Fullbordad identitet kontra identitetsförvirring 
 

Fullbordad identitet. Denna underkategori kopplas samman med den tidigare om trygg 
identifikation. Samtliga intervjupersoner menade att deras kultur och etnicitet var en 
sammansvetsad del av deras personlighet. ”Min kultur är en del av mig” (IP 7). ”Etniciteten är 
viktig, det är ju en del av mig själv så att säga” (IP 2). Detta visar på den etniska identitetens 
påverkan på egoidentiteten. Som nämnt tidigare var intervjupersonerna, med något undantag 
säkra och trygga i sig själva. ”För det mesta är jag säker och trygg i mig själv” (IP 4).  

Alla intervjupersoner identifierades befinna sig på de två högsta stadierna av 
egoidentiteten, moratorium alternativt fullbordad identitet. Samtliga upplevde det positivt att 
leva med två kulturer. De menade att de fick en bredare och rikare inre personlighet, och 
denna rikedom missar de som endast lever med en kultur. ”Och den är vår lycka, att man kan 
ha både och” (IP 9). I och med denna rikedom identifierades upplevelsen av att bli en 
blandning av de båda erfarna kulturerna. Personlighetsdrag som utvecklades av en bikulturell 
livssituation var öppenhet, anpassningsbarhet, förståelse, envishet, humor, planeringsförmåga 
och flexibilitet. Flera av intervjupersonerna upplevde dessutom att de blivit mer fördomsfria 
av att leva med två kulturer. ”Man måste liksom bli öppen för att kunna ta in kulturen” (IP 3). 
”Jag har blivit ganska envis också därför att det [att komma till en ny kultur] har lärt mig att 
inte ge upp så lätt” (IP 6). ”Jag har ju förändrats lite, jag är ganska uppmärksam på detaljer 
och har nog blivit mer intuitiv” (IP 8). Det faktum att den bikulturella livssituationen 
upplevdes påverka personlighetsdragen indikerar ett förhållande mellan etnisk identitet och 
egoidentitet. Intervjupersonerna kände att de kunde ta in fler perspektiv, det vill säga att de 
kunde applicera fler tankesätt och se saker från olika vinklar genom sin bikulturella 
livssituation. Att personligheten upplevdes utvidgas genom en bikulturell livssituation tydde 
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på en överlag fullbordad identitet. Att intervjupersonerna dessutom efter viss eftertanke kunde 
uttrycka på vilket sätt deras personlighet påverkats av att ha två kulturer visade på att deras 
inre kontinuitet och känsla av sammanhang var god.  

Två intervjupersoner identifierades dock vara något mer konfunderade gällande sin 
personlighet än övriga då de upplevde att de hade regelbundna funderingar kring vilka de var. 
”Jag känner att jag alltid fått kämpat för dem [tankarna] för att få full kontroll på de jobbiga 
tankarna, kanske på grund av att man tänker på; men hur skulle det vara i fall jag handlade si 
och si och så” (IP 3). Dessa tankar kring sin personlighet som de två intervjupersoner hade 
tydde på att de inte befann sig på fullbordad identitet. Intervjupersonerna torde befinna sig på 
stadiet moratorium. Då de hade dessa fortgående tankar tydde detta på att de befann sig i en 
process mot en stabil personlighet. En viss oro och ängslan kunde uttydas av utsagorna, vilket 
ytterligare styrkte att de befann sig på stadiet moratorium. Dessa två intervjupersoner var 
bland de yngre i urvalsgruppen. 

Samtliga intervjupersoner upplevde att deras livssituation skulle varit en annan om de 
endast levt med en kultur. ”Jag hade definitivt varit annorlunda” (IP 3). Dessutom menade 
samtliga intervjupersoner att de skulle ha missat delar av sin personlighet om de enbart haft 
erfarenhet av en kultur, vilket pekar på en relation mellan etnisk identitet och egoidentitet. 
”Hade jag varit född i Sverige hade jag blivit mera planerig och sen enkelriktad va. Så man 
kanske hade tappat det med kreativiteten, det här med fantasin, utan man hade bara hållit på 
med sitt jobb eller yrke och sitt hemma och inget mera va” (IP 5). Likaså trodde 
intervjupersonerna att de inte skulle ha varit lika öppna och förstående om de endast haft 
erfarenhet av en kultur. Känslan av att personligheten skulle ha varit en annan kunde härledas 
till skilda förutsättningar i ursprungskulturen och i Sverige. Då kulturerna och livet däri såg 
olika ut krävdes olika karaktärsdrag för att passa in i de respektive kulturerna. De menade att 
om de inte flyttat till Sverige hade troligen vissa karaktärsdrag aldrig utvecklats. 
Intervjupersonerna skulle inte heller behövt känna pressen över att smälta in i en ny kultur och 
uppleva känslan av att i vissa sammanhang vara utanför eller diskriminerade. Detta tyder på 
att om livssituationen sett annorlunda ut hade troligen egoidentiteten likaså sett annorlunda ut. 
 

Identitetsförvirring. Som tidigare nämnt uppgav samtiga intervjupersoner att de periodvis 
upplever sig vara förvirrade gällande vissa frågor kring etnicitet, kultur eller personlighet, 
vilket visade sig i brist på inre sammanhang. Fåtalet uppgav att de upplevt tillfälliga 
depressioner, vilket pekar på identitetsförvirring. Dock har dessa skeden av depression inte 
varit stadigvarande, varför det inte kan sägas att de intervjupersonerna beständigt befinner sig 
på förvirrad identitet.  

Mer eller mindre samtliga intervjupersoner upplevde att det förekom inre konflikter på 
grund av att de levde i två kulturer. ”Det är klart man känner sig kluven ibland, man får hela 
tiden ställa vissa frågor gentemot varandra” (IP 6). Dessa konflikter hörde i närmast samtliga 
fall ihop med den förvirring samtliga intervjupersoner ibland kände, detta då den inre 
kontinuiteten hos intervjupersonerna sviktade vid dessa konflikter. Konflikterna handlade 
främst om tankar och funderingar kring självuppfattningen samt vilken kultur de kände sig 
mest hemma i. Detta menade de bottnade i svårigheter då de olika kulturerna till viss del hade 
olika förväntningar på dem. En av intervjupersonerna berättade om sin osäkerhet kring sin 
utbildning. Denne kände press på sig från familj och släkt att fortgå sin tekniska 
högskoleutbildning, trots att denne kände att denne egentligen ville ha en mer praktisk 
utbildning i likhet med sina svenska vänner. ”Jag förknippar inte min utbildning med min 
personlighet … jag hade nog velat utbilda mig till en dietist, massör eller naprapat kanske” 
(IP 3). Upplevelsen av att de olika kulturerna krockade förekom blev ett dilemma, vilket 
gjorde att intervjupersonen kände osäkerhet kring sin självuppfattning. Dessa inre konflikter 
grundades ofta i förståelsen för den svenska kulturen samt olika anpassningssvårigheter. Både 
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de intervjupersoner som var födda i Sverige och de som immigrerat till landet upplevde dessa 
inre konflikter. De intervjupersoner som immigrerat till Sverige berättade att den första tiden i 
det nya landet var svårast. ”Det kan vara krävande när man kom först hit” (IP 7). Dock 
menade intervjupersonerna att då de bott i Sverige en längre tid och anpassningen blev mer 
naturlig blev dessa inre konflikter färre. 

De sju intervjupersoner som flyttat till Sverige som ung eller vuxen menade att deras kultur 
och etnicitet blev extra viktig för dem. Att leva med två kulturer gjorde att de upplevde en 
slags dubbelhet alternativt halvhet. Som nämnt tidigare uttryckte en intervjuperson att denne 
kände sig halv då denne var en blandning av två kulturer. På liknande sätt uttryckte flertalet 
att då de var en produkt av två kulturer blev de dubbla eller halva. Följden av detta blev 
känslan av viss förvirring gällande vilka intervjupersonerna var. Denna dubbelhet alternativt 
halvhet hade samma konsekvenser då det bidrog till att intervjupersonerna upplevde det som 
mycket viktigt att vara medveten om sin kultur och etnicitet för att därigenom kunna uttrycka 
sin personlighet. Därmed blev bibehållandet av ursprungskulturen väsentligt, vilket gjorde 
ursprungskulturen till en viktig del av dem själva. Samtliga intervjupersoner menade att 
etniska svenskar inte värnade om sin svenska kultur på samma sätt som intervjupersonerna 
gjorde med sin ursprungskultur. Detta faktum menade de bidrog till att etniska svenskar 
missade viktiga delar av sin personlighet.  
 
 

Diskussion 
 

Resultatets relation till frågeställning och syfte 
 
Då forskningen om förhållandet mellan egoidentitet och etnisk identitet är begränsad gällande 
vuxna var syftet med studien att bredda och vidareutveckla det kvalitativa materialet utifrån 
ett svenskt perspektiv. Av studiens resultat framgick att samtliga intervjupersoner ställs inför 
liknande spörsmål, dilemman och fördelar i fråga om den etniska identiteten och 
egoidentiteten, vilket belyser vikten av studier av detta slag.  

Undersökningens huvudfrågeställning handlar om hur vuxna individer i Sverige upplever 
att förhållandet mellan deras egoidentitet och etniska identitet ser ut och påverkas av att leva 
med svensk samt en utomeuropeisk kultur. Av studien framgår att intervjupersonernas etniska 
identitet är en integrerad del av deras egoidentitet, där både den svenska och den ursprungliga 
kulturen och etniciteten upplevs vara delar av egoidentiteten. Dessutom upplevs en påverkan 
på egoidentiteten utifrån deras etnisk identitet. Denna inverkan visar sig i att 
intervjupersonerna överlag är trygga gällande sin etniska identifikation och tillhörighet, vilket 
visar att egoidentiteten är stark. Dock förekommer perioder samt specifika omständigheter 
som frambringar identitetsförvirring hos dem, vilket härleds till osäkerhet och förvirring kring 
den etniska identiteten. Vidare upplever sig intervjupersonerna vara en blandning av de 
erfarna kulturerna, vilket indikerar att de har både en stark ursprunglig och svensk etnisk 
identitet. Detta beror sannolikt på att intervjupersonerna tar till sig seder och bruk från den 
svenska kulturen samtidigt som de behåller delar av sin ursprungskultur. Vidare indikerar 
resultatet att intervjupersonernas överlag starka etniska identitet bidrar till en lyckad 
utveckling av egoidentiteten då intervjupersonerna ser att de blivit berikade av att inneha två 
kulturer. Studien kan dock inte påvisa något förhållande där egoidentiteten upplevs påverka 
den etniska identiteten. 

Den första underfrågan handlar om hur vuxna individer ser på sin egoidentitet utifrån deras 
etniska identitet, det vill säga att leva i två kulturer. Intervjupersonerna är som nämnt överlag 
trygga i sig själva inåt sett, och i och med detta såg intervjupersonerna framförallt att de fått 
en rikare personlighet av att inneha två kulturer, vilket åskådliggör den etniska identitetens 
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påverkan på egoidentiteten. Egenskaper som öppenhet, humor, förståelse, planeringsförmåga 
och flexibilitet upplevs komma av den bikulturella livssituationen. Resultatet visar att 
anpassning är en grundläggande komponent i den etniska identiteten. Intervjupersonerna 
menar att den anpassning som tillämpas upplevs influera egoidentiteten på så sätt att 
egenskaper som flexibilitet och öppenhet är viktiga för genomförandet av en lyckad 
anpassningsprocess. Intervjupersonerna ser sig själva som desamma då de rör sig i två 
kulturer, även om de upplever att de inte alltid beter sig på samma sätt i de respektive 
kulturerna. Känslan av att vara sig själv är viktig för känslan av sammanhang och stärker både 
den svenska och ursprungliga etniska identiteten, samtidigt som det visar på ett högt stadium 
av egoidentitet gällande detta område.  

Gällande den andra underfrågan om hur påverkan av egoidentiteten upplevs utifrån att ha 
en etnisk identitet visar studien främst på upplevelsen av positiv påverkan, vilket har 
demonstrerats av att samtliga intervjupersoner tycks befinna sig på de två högsta stadierna av 
egoidentiteten, moratorium alternativt fullbordad identitet. Resultatet indikerar att 
intervjupersonernas etniska identitet bidrar till en lyckad utveckling av egoidentiteten då 
intervjupersonerna upplever sig vara berikade av sin bikulturella livssituation. Resultatet 
åskådliggör att kulturen är en del av personligheten, vilket visar på den etniska identitetens 
inverkan på egoidentiteten. Den bikulturella livssituationen är överlag en positiv upplevelse 
då intervjupersonernas liv berikas genom att inneha bland annat fler språk och fler tankesätt. 
Dock förekommer perioder av identitetsförvirring på grund av den bikulturella livssituationen 
som yttrar sig i förvirring, osäkerhet, ängslan och inre konflikter angående identifikation och 
tillhörighet. Det som initierar dessa perioder att bryta ut är exempelvis 
anpassningssvårigheter, bekymmer på jobbet eller social begränsning. Resultatet visar också 
att det förekommer specifika spörsmål gällande exempelvis anpassning av beteende och språk 
där identitetsförvirring kan uppkomma trots att intervjupersonerna överlag innehar en 
fullbordad identitet. Anpassning, som är en del av den etniska identiteten, påverkar 
integrationen till den svenska kulturen som i sin tur påverkar utvecklingen av egoidentiteten. 
Sammanfattningsvis har det föreliggande materialet gett underlag att besvara 
frågeställningarna tillfredställande. 

 
 
Resultatets relation till tidigare forskning 
 
Tidigare studier fokuserar främst på ungdomar och unga vuxna. Då forskning om förhållandet 
mellan etnisk identitet och egoidentitet hos vuxna individer är begränsad blir möjligheten till 
jämförelse med tidigare forskning likaså begränsad till viss del. Den aktuella studien är i stort 
i linje med tidigare forskning både gällande etnisk identitet och egoidentitet, vilket visar på att 
förhållandet är aktuellt även hos vuxna individer. Då studien är kvalitativ har djup och 
nyanserad beskrivning av förhållandet mellan etnisk identitet och egoidentitet kunnat ges, 
något som inte gjorts i stor utsträckning tidigare då majoriteten av tidigare forskning är av 
kvantitativ art. 

Den föreliggande studien där intervjupersonerna menar att de är en produkt av sin 
ursprungliga och svenska etnicitet är i linje med tidigare forskning (Branch 2001; Branch et 
al., 2000; Yuh, 2005) som framställer etnisk identitet som en integrerad del av egoidentiteten. 
Kultur och etnicitet upplevs som en sammansvetsad del av personligheten. Undersökningen 
visar att den bikulturella livssituationen påverkar egoidentiteten på olika sätt, vilket 
överensstämmer med tidigare forskning (Abu-Rayya, 2006; Branch, 2001; Branch et al., 
2000; Phinney, 1992; Yuh, 2005). Liksom tidigare studier (Branch et al., 2000; Yuh, 2005) 
har inte något samband påträffats där egoidentiteten upplevs påverka etnisk identitet.  
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I likhet med tidigare forskning (Dion & Dion) benämner sig intervjupersonerna i 
föreliggande studie specifikt, med en etnicitet eller nationalitet. Xu et al. (2004) identifierar 
både vänskapsrelationer och familj som viktiga för identifikationsprocessen, vilket också 
denna studie fann. Mann (2004) samt Lewin och Tingström (2007) hävdar att kamratgruppen 
har störst inverkan, medan Abu-Rayya, (2006) och Rumbaut (1994) är överens om att 
familjen är viktigast för identifikationen. Den föreliggande studien fann att detta är 
kontextberoende då de intervjupersoner med etablerad familj ser familjen som viktigast och 
de intervjupersoner utan egen etablerad familj ser vänskapsrelationer som viktigast för 
identifikationen.  

Den aktuella studien visar i likhet med andra studier att acklimatisering är en indikator för 
hur pass integrerade intervjupersonerna känner sig i Sverige. I likhet med tidigare forskning 
kan kulturell och språklig anpassning uttydas (Abu-Rayya, 2006; Jourdan, 2004; Keel & 
Drew, 2004; Lewin & Tingström, 2007; Phinney, 1992; Vedder & Virta, 2005). Dessutom 
upplevs samhällsanpassning som en viktig del i att integreras i Sverige, vilket även Vedder 
och Virta (2005) ser som en viktig del i anpassningsprocessen för svenska immigranter. 
Denna studie visar att lyckad acklimatisering till den svenska kulturen stärker den svenska 
delen av den etniska identiteten, vilket styrker Abu-Rayyas (2006) och Phinneys (1992) 
studier som visar att hög grad av anpassning har ett samband med stark etnisk identitet. 
Förmågan att tala det svenska språket var en anledning till intervjudeltagarnas goda 
anpassning, vilket också tidigare forskning hävdar (Keel & Drew, 2004; Lewin & Tingström, 
2007; Phinney, 1992; Vedder & Virta, 2005). Dock förekommer språkliga svårigheter, och 
intervjupersonerna menar att om de kunnat svenska språket bättre eller hade haft en svensk 
utbildning hade de exempelvis kunnat formulera högre målsättningar och anpassas bättre till 
Sverige, vilket också Keel och Drew (2004) menar. Vedder och Virta (2005) hävdar att den 
svenska kontexten är en bidragande faktor för immigranters goda anpassning och integration. 
Detta är dock utifrån denna studies resultat svårt att uttala sig om.  

Olika typer av begränsningar framkommer av den aktuella studien, något även tidigare 
forskning belyser (Keel & Drew, 2004; Lewin & Tingström, 2007). Keel och Drew menar att 
utan god anpassning kan utanförskap skapas, vilket den föreliggande studien styrker då ett 
flertal intervjupersoner upplever sig begränsade i sitt sällskapsliv. Detta härleder till 
språksvårigheter och olägenheter med anpassningen till den svenska kulturen och samhället, 
vilket även Keel och Drew menar. För de aktuella intervjupersonerna är det viktigt med 
kulturellt engagemang, vilket kommer av den sociala begränsningen de kände. Worrel (2000) 
och Xu et al. (2004) hävdar att kulturellt engagemang bidrar till känslan av gemenskap och 
medlemskap med sin egen etniska grupp, vilket den föreliggande studien också fann. 
Gemenskap och medlemskap i sin tur menar Worrel och Xu et al. tenderar att stärka 
individers etniska identifikation, vilket förevarande studie intygar. Den föreliggande studien 
visar dessutom att kulturellt engagemang stärker självförtroende, självuppfattning och inre 
känslan av sammanhang, vilket ger känslan av en stark egoidentitet. Detta resultat påvisas 
även i tidigare forskning (Branch, 2001) som funnit att lågt deltagande i kulturella aktiviteter 
missgynnar egoidentiteten. 

Som nämnt i inledningen förekommer två komponenter av personligheten; en yttre och en 
inre, där egoidentiteten motsvarar den inre (Marcia, 1966; Nationalencyklopedin, 2008). Utåt 
sett är intervjupersonerna i förevarande studie säkra och trygga i sin personlighet och 
identifikation, men inåt sett förekommer viss instabilitet och förvirring periodvis. Branch et 
al. (2000) framhåller att individer vid tillfällen visar en sida utåt och en annan inåt, vilket den 
förevarande studien bekräftar. Undersökningen visar att trygghet överlag är förekommande 
gällande identifikation, vilket tyder på en fullbordad identitet (Abu-Rayya, 2006). Abu-Rayya 
menar att individer med etnisk identitet på de två högre stadierna har känsla av färdighet och 
förmåga. De tenderar också att se positivt på sig själva, vilket denna studie bekräftar då 
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trygghet är ett beskrivande ord för intervjupersonernas identifikation. Förvirring upplevs dock 
periodvis i den föreliggande studien, vilket Marcia (2002) beskriver är relativt vanligt 
förekommande och visar på att individer med fullbordad identitet emellanåt är 
identitetsförvirrade. Intervjupersonerna går igenom faser i livet då de känner osäkerhet och 
förvirring. Vid främmande, jobbiga eller stressiga perioder kan dessa känslor av osäkerhet och 
förvirring dyka upp gällande personlighet och tillhörighet samt hemvist, vilket bekräftar 
Marcias resultat. Marcia undersökte egoidentiteten hos individer med en kultur, medan denna 
studies fokus ligger på individer med flera kulturer. Det kan antas att intervjupersonerna har 
fler spörsmål att känna förvirring kring gällande exempelvis anpassning till ny kultur än 
monokulturella individer, vilket även tidigare studier hävdar (Abu-Rayya, 2006; Dion & 
Dion, 2004; Mann, 2004). Även Berg och Erling (2005) undersökte monokulturella individer 
och beskriver att stadierna för egoidentiteten är glidande, en individ kan röra sig mellan olika 
stadier. Detta visar även den förevarande studien där specifika spörsmål som är relaterade till 
etnisk identitet som exempelvis anpassningssvårigheter eller begränsningar kan medföra 
perioder av identitetsförvirring, trots att säkerhet gällande personligheten i övrigt.  

Fåtalet intervjupersoner i den föreliggande studien anser sig ha regelbundna funderingar 
kring vilka de är, vilket pekar på att de torde befinna sig på stadiet moratorium. Forskare 
(Hwang & Frisén, Marcia, 1966; Marcia 2002) menar att individer på detta stadium befinner 
sig i en process att finna en stabil personlighet, vilket även kunde uttydas av den förevarande 
studien. Viss oro och ängslan kan utläsas av utsagor i föreliggande studie, vilket tyder på att 
intervjupersonerna befinner sig på stadiet moratorium, vilket instämmer med tidigare 
forskning (Hwang & Frisén, Marcia, 1966; Marcia 2002). Dessa var bland de yngre i 
urvalsgruppen, vilket i likhet med tidigare studie (Branch, 2001) åskådliggör att ålder har 
betydelse för etnisk identitet och egoidentitet. Branch menar att äldre individer har lättare än 
yngre att hantera problem och tankar kring sin etnicitet och personlighet, vilket också den 
aktuella studiens resultat indikerar.  

Branch et el. (2000) menar att den etniska identitetens inverkan på egoidentiteten ofta får 
negativa följder, då individer med flera kulturer identifieras ha större svårigheter att nå 
fullbordad identitet än individer med enbart erfarenhet av en kultur. Detta går inte att uttala 
sig om utifrån den föreliggande studien. Dock förekommer perioder av identitetsförvirring 
just på grund av svårigheter med den bikulturella livssituationen. I övrigt indikerar resultatet 
att intervjupersonernas etniska identitet bidrar till en lyckad utveckling av egoidentiteten då 
intervjupersonerna exempelvis upplever sig vara berikade av sin bikulturella livssituation.  
Marcia (1966) menar att då fullbordad identitet uppnåtts erhåller individer en rik och kreativ 
personlighet. Abu-Rayya (2006) och Yuh (2005) som undersökt egoidentiteten hos individer 
med etnisk identitet framhåller också detta, och menar mer specifikt att individer med etnisk 
identitet erhåller egenskaper som öppenhet och förståelse vid fullbordad identitet. Den 
föreliggande studien visar att personligheten berikas och blir bredare av att inneha etnisk 
identitet. Att personligheten utvidgas genom en bikulturell livssituation tyder på att 
intervjupersonerna överlag har fullbordad identitet. Personlighetsdrag som utvecklas av en 
bikulturell livssituation var bland annat öppenhet, perspektivtagande, förståelse, och 
flexibilitet, vilket är i enlighet med tidigare studier (Abu-Rayya, 2006; Yuh, 2005).  
 
 
Validitet och begränsningar 
 
Studiens metod valdes utifrån strävan att få en nyanserad och djup beskrivning av förhållandet 
mellan etnisk identitet och egoidentitet hos vuxna individer. Då merparten av tidigare 
forskning är av kvantitativ art kan en intervjustudie bidra till en djupare förståelse av detta 
förhållande.  
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Tillfredställande mättnad uppnåddes i denna studie. Delvis upplevdes mättnad i resultatet 
efter sex intervjuer. Följande intervjuer bekräftade tidigare intervjuer och endast små nya 
nyanser framkom av de resterande intervjuerna. Antalet intervjuer baserades på denna 
mättnad. Mättnaden i resultatet kan ha bidragit till att studiens frågeställningar besvarades 
detaljerat och omfattande. Avsikten att sätta sig in i intervjupersonernas upplevelser och levda 
verklighet i fråga om etnisk identitet och egoidentitet tillgodosågs i hög grad.    

I den aktuella studien förekommer vissa begränsningar som kan uppmana till försiktighet i 
slutsatser. Att författaren endast har erfarenhet av en kultur kan vara en begränsning. Då 
liknande livssituation som intervjupersonerna saknas hos forskaren kan eventuellt inte fullt 
förtroende skapas. Dessutom kan full förståelse för upplevelsen av att leva i två kulturer inte 
uppnås, vilket kan ha resulterat i att relevanta följdfrågor inte ställdes eller betydande svar inte 
följdes upp. Ytterligare ett validitetshot är möjligheten att intervjupersonerna strävat efter 
social önskvärdhet där intervjupersonerna kan ha svarat som de trodde det förväntades av 
dem. Då intervjupersonerna dessutom befinner sig i en situation med en främmande individ är 
det möjligt att de inte svarade som de skulle ha gjort i en annan situation. Dock begränsades 
troligen detta hot då det egentliga syftet med studien inte avslöjades för intervjupersonerna 
samt då intervjupersonerna informerades om att inga svar var felaktiga. 

Det bör också uppmärksammas att några studiens intervjupersoner kom från samma 
organisation, vilket kan ha gjort att de diskuterat studien och dess frågor med varandra. Detta 
kan i sin tur ha påverkat intervjupersonernas svar, att de inte svarade som de skulle ha gjort 
spontant. Även det snöbollsurval som förekom i studien då några intervjudeltagare tipsade 
bekanta om att ställa upp i studien kunde bidra till detta validitetshot. Dock kontaktades fyra 
olika kulturföreningar, vilket innebär att möjligheten för intervjupersonerna att prata om 
studien begränsades till de som hade anknytning till deras förening. 

Ytterligare ett eventuellt hot mot resultatets tillförlitlighet kan utgöras av åldersvariationen 
hos intervjupersonerna, vilket kan ha bidragit till att svaren blivit mer varierande än om en 
mer homogen åldersgrupp skulle ha valts. En homogen åldersgrupp kunde möjligtvis ha gett 
mer djupgående svar samt en mer nyanserad bild av just denna grupp. Dock är denna 
begränsning i urvalet av mindrebetydelse då intervjupersonerna upplevde liknande fördelar, 
problem och dilemman gällande denna studies fokus. Förutom ålder är kön en variabel som 
möjligtvis kan ha haft inverkan på studiens resultat. Av resultatet upplevdes dock inte 
könsskillnader förekomma gällande den aktuella studiens fokus.  

En viss begränsning i studien är att intervjupersonerna varit bosatta olika lång tid i Sverige. 
Tiden intervjupersonerna bott i Sverige hade betydelse för hur svenska de kände sig 
respektive hur de identifierade sig med sitt ursprung. Det kan tänkas att de som kände sig mer 
svenska hade lättare att anpassa sig till svensk kultur och svenskt samhälle än de 
intervjupersoner som bott kortare tid i Sverige.  

En begränsning med denna studie är generaliserbarheten av resultatet. Då 
intervjupersonerna var villiga att ställa upp i den aktuella studien kan det antas att de har en 
vilja att anpassa sig och ta till sig den svenska kulturen. Detta innebär att individer utan denna 
strävan inte nåtts, vilket är en begränsning. Det kan antas att resultatet skulle ha varit 
annorlunda om individer som inte haft denna strävan deltagit i studien. Dock kan det antas att 
resultatet är generaliserbart till vuxna individer med samma livsstil och målsättningar. 
Dessutom kan de resultat som överensstämmer med tidigare forskning tänkas vara 
generaliserbara. 

Det faktum att frågeställningarna skapades tidigt underlättade arbetet. Intervjuerna blev 
lättare att genomföra och strukturerandet av uppsatsen förenklades, detta då frågeställningen 
ständigt fanns i bakhuvudet att återvända till. Dessutom kunde studiens validitet kontrolleras 
på ett utförligare sätt då frågeställningen var färdigställd i ett tidigt skede, detta då 
datainsamlingen kunde granskas och ifrågasättas utifrån syfte och frågeställningar. 
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Framtida forskning 
 
Tidigare forskning (Kroger, 2000) åsyftar att framtida undersökningar i större utsträckning 
bör fokusera på vuxna individers identitets- och personlighetsutveckling, då det numera anses 
att denna utveckling pågår hela livet. Dessutom menar forskare (Kunnen & Wassink, 2003; 
Marcia, 2002) att det saknas kunskap om hur vuxna individers identitets- och 
personlighetsprocess ser ut. Dock utförs fortfarande den främsta forskningen kring ungdomar 
och unga vuxna. Då föreliggande studie fokuserar på vuxna individer har denna lucka till viss 
del tillgodosetts. Dock krävs betydligt mer forskning kring vuxna individer för att fylla 
tomrummet. Därför bör framtida forskning i större utsträckning fokusera på vuxnas 
identitetsarbete. För djupare förståelse för vuxnas identitetsarbete bör homogena 
åldersgrupper studeras. För att kunna dra slutsatser av kausalitet bör en longitudinell design 
tillämpas, det vill säga att undersöka förhållandet mellan etnisk identitet och egoidentitet över 
tid. Detta då tidigare forskning (Branch, 2001; Erikson, 1968; Marcia, 1966, 2002) visar att 
identitet och personlighet utvecklas med tiden.  

Det har återfunnits få artiklar kring egoidentiteten och etnisk identitet från Europa eller 
specifikt från Sverige. Tidigare forskning (Vedder & Virta, 2005) visar att den svenska 
kontexten är annorlunda för immigranter i Sverige än i andra länder, vilket visar på relevansen 
i denna studie. Därför är det av vikt att bredda och fördjupa kunskapen kring förhållandet 
mellan etnisk identitet och egoidentitet under svenska förhållanden.   
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Appendix 
 
1. Bakgrund 
 

• Namn? 
• Ålder? 

 
 
2. Etnisk identitet 
 

• Hur viktig är din etnicitet för dig? 
• 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? 
• Vad anser du är mest framträdande hos svenskar? 

o Hur skiljer sig detta från din etnicitet? 
• Vad anser du är mest framträdande i svensk kultur? 

o Hur skiljer sig detta från din ursprungskultur? 
• På vilka sätt anser du att du lever i två kulturer? 

o Hur tar sig detta i uttryck? 
• Kan du berätta om någon situation där det har varit tydligt att du lever i två kulturer? 

 
 
2a. Etnisk identifikation 

 
• Hur definierar du din nuvarande etniska tillhörighet? 

o Har du betraktat dig annorlunda tidigare, på vilket sätt? 
o Hur känner du inför ditt etniska ursprung? 
o Kan du berätta om hur du skiljer din svenskhet från ditt etniska ursprung? 

• Känner du mer tillhörighet till någon av kulturerna? 
o Vad tror du detta beror på? 
o På vilket sätt visar sig detta? 

• Känner du dig mer bekväm i någon av kulturerna? 
o Vad tror du detta beror på? 
o På vilket sätt visar sig detta? 

 
 
2b. Anpassning  

 
• Upplever du att du anpassar dig till någon eller båda av de två kulturerna?    

o På vilka sätt anpassar du dig? 
o Kan du bete dig på samma sätt i båda kulturerna? Varför / Varför inte? 
o Kan du vara dig själv i båda kulturerna? Varför? / Varför inte?  

 
 
2c. Familj- och föräldrainfluenser  

 
• Hur ser din familj ut? 
• Efter vilken/ vilka kulturer lever du i ditt hem med din familj?



o Hur tar sig detta i uttryck?  
o Vilken roll spelar svensk respektive din ursprungskultur för din familjs 

levnadssätt? 
• Anser du att det förekommer eller har förekommit konflikter i din familj på grund av 

att du lever i två kulturer? 
o I så fall, vad har orsakat dessa? 
o Hur har dessa konflikter bearbetats? 

• I Sverige tänker vi att man som ung skapar ett oberoende från sina föräldrar och 
utvecklar en självständighet, ofta då man flyttar hemifrån. Hur har detta oberoende sett 
ut för dig? 
o Skiljer sig ditt sätt att leva (med din familj) från dina föräldrars, hur? 
o Om ja, kan du beskriva dina föräldrars sätt att leva? 
o Hur har detta påverkat ditt förhållande till dina föräldrar? 

 
 
3. Egoidentitet 
 

• Kan du beskriva din personlighet? 
• Hur tror du att din livssituation, att leva i två kulturer, har påverkat din personlighet? 

o Vilka känslor har du kring detta?   
• Om du hade bott kvar i din ursprungskultur, vem tror du att du hade varit? 
• Om du hade varit född i Sverige med svenska föräldrar, vem tror du att du hade varit? 
• Känner eller har du känt dig splittrad i din personlighet med tanke på att du lever i två 

kulturer? 
o På vilka sätt? 
o Har du kunnat lösa denna splittring? Hur i så fall?  

• Känner du dig säker i din personlighet?  
 
 
3a. Vänskapsförhållanden 

 
• Hur ser din bekantskapskrets ut ifråga om etnicitet?   

o Har du svenska vänner? 
o Andra etniciteter? 

• Vilka vänner känner du mest samhörighet med?   
o Varför? 

• Anser du att det förekommer eller har förekommit dilemman eller konflikter i din 
bekantskapskrets på grund av att du lever i två kulturer?  
o På vilka sätt? 

• Vilka bekanta föredrar dina föräldrar? 
o Lyssnar du på deras önskemål?  

 
 
3b. Livsstil 

 
• Kan du beskriva din livsstil? 

o Anser du att denna livsstil är mer svensk eller mer som ditt etniska ursprung?  
• Hur kom du fram till att denna livsstil passade dig? 

o I vilken grad har du influerats av din omgivning?



3c. Yrke eller utbildning 

 
• Vad arbetar du med? / Vad studerar du? 
• Trivs du med ditt arbete /din utbildning? 
• Känner du att du kan uttrycka din personlighet genom jobbet / utbildningen? 

o Hur pass viktigt är detta för dig?  
• Hur ser dina föräldrars önskemål ut gällande din utbildning och ditt yrkesval? 

o I vilken grad har du efterlevt deras önskan? 
 
 
3d. Politik och religion 

 
• Ser du dig själv som politiskt engagerad? 

o I vilken grad?  
o Hur pass säker är du på dina politiska ståndpunkter? 

• Känner du att du kan uttrycka din personlighet genom ditt politiska engagemang? 
o Hur pass viktigt är detta för dig?  

• Ser du dig själv som troende? 
o I vilken grad? 
o Utövar du religion? 
o Hur pass säker är du i din tro? 

• Känner du att du kan uttrycka din personlighet genom din tro? 
o Hur pass viktigt är detta för dig?  

 
 
3e. Fritidsintressen / Etniskt beteende och utövande 

 
• Kan du beskriva dina fritidsintressen? 
• Känner du att du kan uttrycka din personlighet via dina fritidsintressen? 

o Hur pass viktigt är detta för dig?  
• Hur kommer det sig att du är medlem i en kulturell förening? 

o I vilken grad är du engagerad i föreningen? 
o Var det självvalt att bli medlem? 
o I vilken grad kände du dig påverkad av din omgivning? 

• Känner du att du kan uttrycka din personlighet ditt engagemang i din kulturella 
förening? 
o Hur pass viktigt är detta för dig?  

• Är du engagerad i någon mer kulturell aktivitet förutom din kulturella förening? 
o Var det självvalt att bli medlem? 
o I vilken grad kände du dig påverkad av din omgivning? 

 
 
4. Avslutning 
 

• Vad har varit positivt med att leva i två kulturer? 
o Vad tror du att andra går miste om som bara lever i en kultur?  

• Är det något du vill lägga till? 
• Vill du ta del av den färdiga uppsatsen? 



“My culture is a part of me” 
On the relationship between ethnic identity and ego identity 

 
Emma Tingström 

 
 

This essay examines the relationship between ethnic identity and ego 
identity among adults. Sweden is a multi cultural country and therefore this 
relationship is important to examine. A qualitative interview study was 
conducted with nine interviewees, who live in Sweden and originate from a 
culture outside Europe. The culture was shown to be an important part of 
the personality, which indicates that that ethnic identity is a part of ego 
identity. The interviewees experienced themself to be a mix of two cultures. 
A majority of the interviewees had an achieved identity, but periods of 
diffusion occured as a result of adaption problems and limitations. The 
study contributes with advanced knowledge about identity and personality 
development of adults. 
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