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1	  

Vem är jag nu? 
Upplevelsen av sin identitet efter flytt till ett nytt land  

 
 

Markus och Kitayama definierar oberoende jag som ett jag som 
är självständig och separat från andra individer. Kollektivt jag 
definieras som ett sammankopplat till andra individer. Syftet 
med studien var att undersöka vilka upplevelser kring identitet 
som en person med invandrarbakgrund har. Målet var även att 
undersöka vad som påverkade individens upplevelser kring 
identiteten. Åtta intervjuer genomfördes genom chat, där 
deltagarnas ålder varierade mellan 20-46 år. Deltagarnas 
bakgrund varierade även, och samtliga deltagare var födda i ett 
annat land än Sverige. Resultat visade att deltagarna kunde vara 
både flexibla och rigida i sina identiteter beroende på 
situationen. Deltagarna upplevde flexibilitet i den praktiska 
dimensionen som definierar det sociala livet. Detta innebär att 
deltagarna kunde anpassa sig efter situationen och upplevde att 
de kände sig svenska. I den andra sammanhang hade deltagarna 
svårigheter att anpassa sig efter den svenska kulturen då banden 
till den egna kulturen var starka. 

 
 Keywords: the self, culture, identity, immigrants   
  
 

Inledning 
 

En stor del av människor som flyttar från land till land, ibland även till en annan kontinent 
söker ett bättre liv. Sociala, kulturella, politiska och historiska rötter kan vara svåra att ändra 
på. Detta kan skapa olika dimensioner av samma individ som kan uppleva en känsla av 
förtvivlan och osäkerhet kring var personen hör hemma (Braakman & Schlenkhoff, 2007). 
    Globaliseringen har skapat en möjlighet att flytta till olika länder men fortfarande ha en 
möjlighet att identifiera sig med platsen där de växt upp. Påståendet att individer som bor på 
olika platser kan känna tillhörighet till varandra i större grad än med en granne är enligt 
Grimson (2009) valid. Grimson menar istället att individer blir främlingar när de besöker en 
plats där den symboliska interaktionen skiljer sig från deras egna.  
    Identitet skapas genom kategorisering av medlemmar i samhället. Människor kategoriserar 
andra individer till olika kulturer, länder och städer med hjälp av det yttre, nämligen hudfärg, 
dialekt, och kroppsliga uttryck (Inglis & O´Keefee, 2007). Alla människor tenderar att 
kategorisera sig själva men även andra individer i grupp prototyper som kännetecknas av 
specifikt beteende, tänkesätt samt känslomässighet. Detta underlättar förståelsen av andras 
beteendemönster och samtidigt minskar risken för missuppfattningar av andras agerande 
(Grant & Hogg, 2011). Detta tyder på att jaguppfattningen är viktig, samt att individer 
försöker verifiera, validera och upprätthålla sin jaguppfattning i den sociala kontexten. Dessa 
mål kan uppfyllas genom att människor söker sig till andra individer som genom interaktion 
bekräftar deras självbild (Suh, 2002).  
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    Specifika delar av jaget är universella men jaget utvecklas enligt kulturen landet där 
individen bor. Delar av kulturen handlar om politiska, ekonomiska, sociala och religiösa 
aspekter av ett samhälle och påverkar alla medlemmar i samhället samt utformar till en del 
varje enskild individs identitet (Markus & Kitayama, 1991). En individ innehar olika jag som 
är kontextbundna. Sociala jag finns det lika många som antalet individer som känner 
individen (Hermans, 2001). 
    Markus och Kitayama begrepps idenpendet respektive interdependet self kommer i 
fortsättningen att användas som översättningen till svenska. Individer i individuella kulturer 
tenderar att skapa ett oberoende jag, då individer i kollektiva samhället tenderar att skapa 
kollektivt jag (Markus & Kitayama, 1991). Oberoende jag kännetecknas av uppfattningen av 
det egna jaget är separerat från andra individer. Kollektivt jag innebär att andra individer är 
integrerade i den egna identiteten. Detta förklaras med följande exempel: I kulturer där 
kollektivt jag råder uppfattas förolämpningar mot en individs föräldrar som väldigt 
kränkande. I kulturer där oberoende jag är mera gällande är dessa förolämpningar inte lika 
provocerande. Huvudmålet i oberoende samhällen är att individerna ska uppveckla ett 
oberoende jag, där individen kan uttrycka sina egna egenskaper. I exemplet ovan beskrivs hur 
oberoende jag inte reagerar lika provocerande är för att oberoende individer är självständiga 
och definieras inte av sin familj utan av sitt självständiga jag.   
    Berry (1997) beskriver hur anpassningen till kulturen sker genom dimensionella processer 
som är oberoende av varandra. Förändringar i individens identitet är kognitiva processer 
assimilation och ackommodation (Manzi, Vignoles, & Regalia, 2009).  
    Assimilation är anpassningen till den ursprungliga kulturen, nämligen kulturen där 
individen växte upp och till den nya kulturen. Detta innebär att en individ kan ackultureras i 
den ena kulturen, i båda kulturerna eller i ingen utav kulturerna. Assimilation sker 
nödvändigtvis inte inom alla kulturens dimensioner utan tenderar att förekomma inom 
politiska och ekonomiska system i den nya kulturen (Moore & Baker, 2011). 
I denna rapport skulle den nya delen av identiteten ”bli svensk”.  Om en invandrare med tiden 
börjar identifiera sig som en svensk till en viss del kommer det genom assimilation bli en del 
av dennes identitet. När en individ socialiseras in i en ny grupp förändras beteendet och 
attityder för att passa in i den nya gruppen. 

 Utvalda dimensioner av den nya kulturen i samverkan med kulturen från hemlandet 
formar individens identitet. Individer med multipla kulturella bakgrunder är flitiga användare 
av skiftandet när det gäller beteende, detta i samband med olika sociala umgängen och 
situationer. En individ kan även känna tillhörighet i flera kulturer utan att den ursprungliga 
kulturella identiteten påverkas (Moore & Barker, 2011). 
 
 
TCI - Third culture individuals 
 
Individer, oftast barn som flyttar utomlands pga. föräldrars arbete blir ”third culture kids”, den 
tredje kulturens barn. I det nya landet kan uppstå en ny tillvaro där kulturerna blandas och 
skapar en tredje kultur. Den första kulturen är kulturen från hemlandet, där barnet är född, den 
andra kulturen tillhör det nya landet barnet flyttar till. Den tredje kulturen bildas inom denna 
kulturblandning (Useem, Useem, & Donoghue, 1963).  
   Livserfarenheterna från båda kulturerna kommer att ha en väsentlig roll i individens liv, 
dock kommer individen söka sig till andra individer som har liknande bakgrund och med 
dessa individer kunna utveckla en känsla av tillhörighet (Pollock & Van Reken, 2009). Även 
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Useem et al. (1963) beskriver hur individer inom det tredje kulturen skapar och återskapar 
kulturen genom att söka sig till andra individer som har en invandrarbakgrund. När TCI 
återvänder till sina hemländer är det vanligtvis att de känner att de inte passar in i kulturen 
som de har uppfostrats i. De är även benägna att utveckla en känsla av att tillhöra till flera 
olika platser eller ingen plats alls (Moore & Barker, 2011). Vilket ”jag” som träder fram beror 
delvis på social tillhörighet (Bornholt, 2000).  
   Grimson (2009) definierar identitet som en inre mekanism där känslor av tillhörighet till en 
specifik grupp samlas. Till skillnad från vuxna står barn och unga TCI inför en utmaning när 
de flyttar till ett nytt land. Detta beror på att vuxna redan har utvecklat en färdig identitet och 
en känsla av tillhörighet. Barn och unga vuxna flyttar innan de har utvecklat dessa sociala 
band och deras identitetssökande rubbas av att de måste anpassa sig till den nya kulturen. En 
skillnad är hur vuxna och barn möter den nya kulturen. Vuxna möter den nya kulturen i olika 
kontexter, exempel på arbetsplatsen, myndigheter då barn möter den nya kulturen genom 
sociala relationer, främst skolan, där de möter då nya sätt att sätta perspektiv på saker samt 
kommunicera och agera.  

 
 

Identitet 
 
Markus och Kitayama (1991) skriver att jaget kan konstrueras, gestaltas och representeras på 
olika sätt. Innehållet och strukturen av jaget är kulturberoende samt att kulturen även formar 
det offentliga jaget som individer uppvisar för andra individer i sociala relationer.  
Hur identifierar sig individer idag? Med en plats där de har växt upp, med människor eller är 
det en blandning utav dessa? Det är viktigt att påpeka att många andra möjligheter finns. 
   I denna rapport kommer även inre och yttre processer att studeras närvare. Inre processer 
definieras som en individs tankar, fantasi, drömmar, attityder och känslor.  Till skillnad från 
inre processer som är kognitiva definieras yttre processer till externa miljöer. Externa miljöer 
innefattar andra individer i individens miljö men även samhället och dess strukturer 
(Arstrong, 1989). 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Moore och Barker (2011) beskriver att forskningen under de senaste åren indikerar att 
individer kan handskas med multipla kulturella bakgrunder samt känner en tillhörighet till 
åtminstone en av kulturerna. Analysernas fokus idag handlar om hur individer från olika 
kulturer tycker om sig själva i relation med andra. Ser individer på sig själva som separata 
från andra individer eller som kopplade?  

 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka element som bidrar till att en invandrare känner 
att den tillhör den ena, andra eller båda kulturerna och därmed öka kunskapen om 
självidentifiering.  

 
Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: 
 

• Vilka upplevelser kring identitet har en person med invandrarbakgrund? 
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• Efter flytten till ett nytt land, påverkas det oberoende/ kollektiva jaget?  

 

Metod 

Deltagare  
 
I undersökningen deltog åtta deltagare, samtliga med invandrarbakgrund. Deltagarnas ålder 
varierade mellan 20- 46 år. Även deltagarnas härkomst varierar, deltagarna kommer från fem 
olika länder. Dessa länder är, Turkiet, Serbien, Spanien, Montenegro, Chile. Deltagarna 
vistelse i Sverige varierar mellan 7 respektive 20 år. Den yngsta deltagaren kom till Sverige 
som 10 årig och den äldsta som 38 årig.  
 
 
Material  

 
Intervjufrågorna var semistrukturerade vilket gav uppsatsförfattaren en möjlighet att kunna 
ställa följdfrågor samt öppna frågor utifrån deltagarnas reflektioner samt narrativa historier. 
Även reverserade frågor förekom för att verifiera deltagarnas berättelser.  
   Intervjufrågorna var uppdelade i olika block, då första blocket handlade om allmän 
information som när respondenten kom till Sverige, ålder vid tidpunkten samt tankar om 
Sverige som ett land då och nu. Block två handlar om trivsel i Sverige, svenskar och individer 
med invandrarbakgrund. För fullständig intervjuguide se Bilaga. 
 
 
Procedur 
 
Deltagarnas till studien rekryterades genom social networking där en snöbollseffekt 
utvecklades och ett antal möjliga deltagare anmälde sig till studien. För att hålla deltagarna 
anonyma hölls namnen på sociala webbsidor där deltagarna rekryterades anonyma. För att 
delta i studien måste potentiella deltagare uppfylla krav som var uppsatt. Kravet är att 
deltagarna ska ha bott i Sverige i minst fem år. 
    Ett urval på åtta deltagare selekterades och tid för en chatt intervju bokades med var och en. 
Deltagarna fick själva välja tid för chatt intervjun då intervjun kunde ta upp till flera timmar. 
Chatt intervjuerna varierade mellan en till två och en halv timme. 
   Chattintervjuer genomfördes på en social plattform. Metoden har visats vara effektiv då 
deltagarna är anonyma och kan i större utsträckning skriva vad de exakt tycker och tänker 
utan att fokusera på vad de tror forskaren vill ha (Kwan, Chesla & Chun, 2012). 

          Efter inledningen av kontakten med deltagarna har missiv brev skickats ut till deltagarna 
för att informera om studien samt studiens syfte, forskarens uppgifter, och att deltagarna kan 
ta del av studiens resultat. Tanker var att inte avslöja för mycket vad studien handlade om, 
men samtidigt inte undanhålla information. Det som deltagarna informerades om studiens 
syfte var att tankar kring hemkulturen samt svenska kulturen undersöktes. Deltagarna 
informerades även om Vetenskapsrådets riktlinjer gällande anonymitet, konfidentialitet, 
samtycke samt nyttjande.  
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      Databearbetning  

      Data från intervjuer analyserades genom kvalitativ analys. Analysen bygger på latent innehåll 
som innebär att forskaren ska tolka den underliggande meningen i texten. Analysenhet läses 
igenom och ur den plockas ut meningsenheter. Meningsenheter är meningar som innehar 
information som bidrar till att svara på frågeställningen. Meningsenheterna skrivs om till 
meningskoncentrering men liknande ord då det väsentliga är att inte förlora respondenters 
narrativa innebörd. I sin tur ska meningskoncentreringen skrivas om till koder där forskaren 
med ett ord försöker fånga den väsentliga innebörden i meningskoncentreringen (Graneheim 
& Lundman, 2004). Se Tabell 1. 
   Syftet med denna metod var att se hur invandrarna på en medveten nivå upplevde sig själva 
samt sin tillhörighet. Data bearbetades på ett till sätt där motivationen var att tolka meningen i 
texten. Det vill säga tolka det deltagarna inte sa rakt ut, exempel ”jag känner mig svensk” , 
eller ”jag känner mig inte svensk”. Till denna studie användes en induktiv ansats som innebar 
att det är utifrån det empiriska materialet skapades det kategorier. I empiriska data framgår 
det specifika som sedan genom kategorisering skapar en generalisering (Lawson, 2004). Efter 
att data har lästs igenom skapades det tre aspekter, filosofisk, psykologisk och praktisk 
aspekt. De tre framtagna aspekterna ska vara en paraply för flera begrepp som berör varandra.  
 
 
Filosofisk aspekt  
 
Filosofisk aspekt omfattar religion, traditioner och värderingar. Den filosofiska aspekt 
omfattar de traditionen som tillhör religionen, exempel att utöva sin religion i kyrkor 
respektive moskéer. Att värdera sina traditioner högt samt utöva dessa vid högtider och eller 
när deltagaren känner behov av det. Till traditioner och religionen hör även värderingar till. 
Värderingar är en del av det som gestaltar identiteten och hur en individ ska tänka och bete 
sig. 
 
 
Psykologisk aspekt  
 
Till den psykologiska aspekten hör tankar och känslor. Tankar om bl.a. livet, prioriteringar, 
känslor och relationer. Den psykologiska aspekten bygger på den filosofiska, då tankar 
speglar traditioner och värderingar som en individ bär på. I vilka situationer känner en individ 
sig svensk?  Finns den situationer som påminner individen att den inte är etisk svensk, och 
vilka situationer skulle det vara?  
 
 
Praktisk aspekt 
 
Den tredje och sista aspekten bygger på både filosofiska och psykologiska aspekten. Denna 
aspekt beskriver handlingar och beteenden. Genom att studera deltagarnas berättelser inom 
filosofiska aspekten och tankar i den psykologiska leder det till en möjlighet att jämföra dessa 
med beteenden i den praktiska aspekten. Exempel hur hör traditionerna med handlingar?  
   Den som gjordes först var en tabell för varje deltagare där deltagarnas yttranden placerades i 
något utav tre nämna aspekterna. Tabellerna var även uppdelade mellan kollektiv respektive  
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oberoende jag. Med hjälp av Markus och Kitayamas definieringar av kollektivt respektive 
oberoende gjordes först en tabell för varje deltagare där deltagarnas yttranden placerades i 
antigen oberoende jag eller kollektivt jag kolumnen, inom samtliga dimensioner. Därefter 
skapades en tabell gemensam för samtliga deltagare. Bearbetningsmetod uppvisas i resultaten 
genom tre tabeller. Se Tabell 2, 3 och 4. 
 
Tabell 1 
Exempel på databearbetningen  
 
Meningsenhet  Meningskoncentrering Kod Kategorisering  
Egentligen känner jag Känner sig svensk då andra svensk yttre 
mig svensk endast när personer kallar R för svensk               
jag reser till mitt land. 
Då brukar släkten säga 
svenskarna har kommit 

 
 

Resultat 
 
Filosofisk aspekt? - Inre påverkan 
 
Samtliga deltagare beskriver det väsentliga i att behålla sina traditioner, värderingar och 
religion. I denna studie är det ett faktum att samtliga deltagare höll fast vid sina egna 
traditioner och värderade dessa högt i det nya vistelselandet. Samtliga beskrev även hur 
viktigt det är att hålla fast vid dessa då annat faktiskt kan anpassas i större grad efter den nya 
kulturen. Exempel på situationer där det är möjligt att anpassa sig mer är beteendet i olika 
umgängen.  
    Genom att behålla traditionerna bevaras en del av hemlandet. Många av traditionerna hör 
ihop med religionen, nämligen religiösa ritualer som kan utövas i Sverige, då kyrkor och 
moskéer finns. En av deltagarna beskriver att vissa delar av den svenska kulturen anammas, 
exempel om det är småbarn i släkten som går på dagis kan barnen få julklappar på juldagen 
endast för att barnen kommer att prata om det på dagis och föräldrarna inte vill att barnen ska 
känna sig utanför när de inte kan berätta vad de har fått i julklapp. Men själv som vuxen tas 
inte denna dimension av kulturen då som vuxen är det lätt att förklara sina handlingar.  
   När det gäller den filosofiska dimensionen av en individs identitet har samtliga deltagare 
inte förändrat denna del av identiteten. Det kollektiva jaget som utvecklades i hemlandet 
spelar en roll i det nya landet, och deltagarna förklarar att det är ännu viktigare att behålla 
traditioner, religioner och sina värderingar för att inte glömma bort vem man är. Deltagarna 
har under intervjuns gång beskrivit hur familjen värderas mer i hemlandet generellt än i 
Sverige, (deltagarna har upprepande gånger yttrat sig om att det inte går att dra en hel 
population över en kam utan deras åsikter bygger på deras erfarenhet). Familjerelationerna är 
annorlunda, då till exempel ett barn bor hemma fram tills att den gifter sig och flyttar inte 
hemifrån när den blir myndig. 
Detta kan vara en förklaring till att samtliga deltagare inte upplevde ett oberoende jag i 
Sverige. Det kollektiva jaget är starkt inpräntat i individen och deltagarna beskriver att de 
aktivt vill behålla den delen av sin identitet, särskilt då de bor i ett annat land. I Tabell 2 
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presenteras analysen av data i den filosofiska dimensionen. Se Tabell 2.  
	  
Tabell 2  
Filosofisk aspekt 
Oberoende jag Kollektivt jag                                                                          

R1Behåller sina värderingar, familjelivet   
och traditioner          
R2 Håller fast vid sina traditioner  
R3 Egen tradition och religion viktig  
R4 Religion och värderingar har inte  
förändrats  
R5 Sina uppfattningar om livet,       

  religionen, kulturen och familjen behålls 
                  R6 Kulturkrocken är stor, värderingar från 

hemlandet behålls 
R7 Behåller sin kult 
R8 Religion och traditioner jätte viktiga 

                 
 
     
Psykologisk dimension  
 
Deltagarnas åsikter var olika när det gällde den psykologiska dimensionen. Tre utav 
deltagarna beskrev att deras sätt att tänka har förändrats, de beskriver att de tänker mer 
svenskt och upptäcker en skillnad mellan sig och hur landsmännen tänker. Det som deltagarna 
har haft svårt att förändra är beroendet till familjen. Beroendet förklarar deltagarna som att 
dem inte är självständiga fullt ut utan familjen finns alltid där och kommer med sina åsikter 
och hjälper till, även då när deltagarna känner att de inte behöver hjälp. Tre deltagare kan 
medvetet beskriva och ge exempel på vad i deras tankebanor som har förändrats. En av 
deltagarna menar att genom att följa svenska lagar och regler, både skriva och oskrivna 
framkommer en del av identiteten som kan förknippas med att vara svensk. Det skulle vara 
konstigt att inte följa lagar och regler i vistelselandet även om detta inte är landet en individ är 
född i. Det gäller att anpassa sig och respektera regler i vistelselandet och inte klaga över 
dessa då de har skapat ett land med god levnadsstandard och är i många fall bättre än vad den 
är hemlandet. 
   I många kulturer anses samlag före äktenskapet fel och i många länder leder detta beteendet 
till en bestraffning. En av respondenterna känner att tankar kring samlag innan äktenskap har 
förändrats sedan flytten till Sverige. I Sverige är det upp till individen själv att bestämma när 
samlag sker utan att familjen vet om det, om personen har fyllt 15 år. Respondenten har 
accepterat och anmanat tankar kring samlag i Sverige och detta har blivit en del av identiteten. 
Respondenten förklarar att detta blir som en del av den svenska identiteten just för att samlag 
samt samtal kring ämnet är förbjudet i hemlandet. 
En andra respondent upptäckte skillnader i hur landsmännen i hemlandet och personen själv 
tänkte kring rasism. Detta var inte något personen blev medveten om förrän den åkte till 
hemlandet på besök och ”upptäckte” hur landsmännen tänkte kring rasism. Respondenten 
tänkte inte tidigare på hur rasistiska och oaccepterande landsmännen kunde vara mot andra 
folkgrupper. 
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    En tredje respondent hävdar att antal år i Sverige borde spela en roll för ens identitet. Desto 
längre tid en individ har bott i Sverige, desto mer bör en person känna sig svensk, menar 
respondenten. Det betyder nödvändigtvis inte att hela identiteten förändras helt utan delar utav 
den. Det som respondenten beskriver är en medveten handling där de är medvetna om 
förändringen i sin identitet. Medvetenhet har också fått respondenterna att acceptera nya sidor 
av sin identitet som har utvecklats i Sverige.   
   Flera av deltagarna i studien upplevde en skillnad mellan hur de själva och svenskar tänker. 
Deltagarna upplevade att skillnaderna handlar om prioriteringar i livet, exempel att i Sverige 
prioriterar en individ sig själv. Deltagarna har lärt sig att prioritera familjen även om man just 
i det tillfället inte känner för det. Detta tyder på att svenskar har ett oberoende jag och 
deltagarna i studien har kollektivt jag. Det svenska folket som har oberoende jag är stabila och 
även separata från andra individer. Efter genomförd dataanalys i studien är det rimligt att 
påstå att deltagarna i studien har ett kollektivt jag som är beroende och påverkade av andra 
individer. Detta kan vara en förklaring till varför människor söker sig till andra individer som 
kan bekräfta deras självbild (Suh, 2002). Detta är en omedveten process och kan vara 
förklaringen till varför deltagarna hade svårt att förklara skillnader mellan sig och svenskar, 
samt varför de föredrog att umgås med andra individer med invandrarbakgrund. Genom att 
umgås med andra individer som har liknande bakgrund, eller invandrarbakgrund ger det en 
möjlighet för bekräftelse av deras självbild.  
   Det som framgick i deltagarnas berättelser är att i hemlandet skulle de presentera sig själva 
som exempel ”Anna” från Sverige. Även under en semester kunde deltagarna presentera sig 
på likadant sätt, dock fanns det ett undantag då de presenterade sig som ”Anna och kommer 
från ….men bor i Sverige. Hur de presenterade sig berodde på vem de åkte på semester med, 
svenska kompisar, kompisar med invandrarbakgrund samt individen som de presenterade sig 
för. Se tabell 3 
   
Tabell 3 
Psykologisk aspekt  
Oberoende jag                    Kollektivt jag                                                                      
R1 antal år i Sverige spelar stor roll     R1 Känslor är viktiga i relationer och inom         
för jaguppfattningen familjen 
R2 tänker som en svensk när det       R2 tänker inte på samma sätt som svenskar 
gäller rasism R3 tänker annorlunda i de flesta fall, mer 
R7 Anmanat delar av hur svenskar     känslosam 
tänker, t. ex. okej med samlag innan    R4 Prioriterar sin familj 
giftermål                          R5 Uppfattningar skiljer sig åt, gällande livet,     
R5 Titta på svenska landslaget spela   religionen, familjen. Uppstår en kulturkrock  
en fotbollsmatch skapar en känsla av    R6 Upplevt att människor i Sverige tenderar att 
svensk  vara tillbakadragna  

 R7 Vi skiljer oss i sociala livet, t.ex. kan jag i        
          hemlandet börja prata med någon person på     
          gatan utan att framstå som galen        

                                  R8 Tänker annorlunda än svenskar ex när det   
 gäller livet                                                
 
 
Praktiskt - Yttre påverkan 
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Det kan vara svårt att undersöka hur en individ kategoriserar sig själv, som en invandrare 
eller svensk. Något gemensamt för alla deltagare i denna studie var att deltagarna kände sig 
”svenska” i hemlandet. Det är alltså yttre omständigheter som bidrar till det. Deltagarna 
förklarar detta själva som en kategorisering från andra individer i deras omgivning. 
Deltagarna har kallats för svenska i hemlandet och har flitigt hört uttryck ”nu har svensken 
kommit” ”tjena svensken”. Deltagarna beskriver inte detta som något negativt gentemot 
svenskar och de har själva inget emot att bli kallade svenskar i hemlandet. Det har gjort att 
den inre bilden av sig själv förändras till en del och att acceptans av denna benämning sker. 
Det har gått så långt att deltagarna har börjat känna sig som invandrare i sitt hemland också. 
Med tiden förblir det även en vana att kallas så att deltagarna själva kan se sig som svenska i 
hemlandet. Detta påstående kan stödjas av en studie av japaner i Brazil kom en forskare fram 
till att japaner som åkte tillbaka till Japan såg inte som japaner längre utan som brasilianare, 
pg.a. kulturella skillnader som har uppstått (Tsuda,  2008). 
   Deltagare beskriver också hur de aktivt i hemlandet söker sig till andra ”svenskar” för 
umgänge. Det ger en känsla av trygghet och tillit. Under tiden i Sverige har deltagarnas syn på 
saker och ting förändrats och åsikter kan skilja sig mycket från kompisarna i hemlandet. Även 
de ekonomiska skillnaderna är stora och detta skapar en obalans i förhållandet med kompisar 
från hemlandet. Vistelsen i hemlandet kan framstå som ett överdrivet sätt att visa upp sina 
tillgångar och pga. det är det lättare att umgås med kompisar som också bor utomlands för att 
de kan relatera till situationen och därmed har en större förståelse. 
   Flera av deltagarna beskriver en uppenbar skillnad mellan sig och sina landsmän i 
hemlandet vid besök. Detta fenomen kan beskrivas med hjälp av Useem et al. (1963) teori om 
TCI. Individer med invandrarbakgrund i Sverige söker sig till andra individer med liknande 
bakgrund och därmed skapar och återskapar den tredje kulturen. I denna rapport med 
deltagarnas berättelse som empirisk grund kan uppkomsten av den tredje kulturen bero på två 
orsaker. Det första är skillnader som med åren uppstår mellan landsmän i hemlandet och det 
andra är likheter med svenskar uppstår med åren.  
   Det som är av större vikt här att deltagarna i princip oftare kände sig svenska i hemlandet än 
i Sverige. Detta visar om hur stark påverkan en yttre omständigheter har på individer. Frågan 
som är oundviklig att ställa här är hade invandrarna kunnat känna sig svensk om omgivningen 
i Sverige kategoriserade dessa som svenska. Hur hade den yttre förstärkningen påverkat den 
inre bilden av sig själv? 
   I den praktiska dimensionen var gränsen mellan kollektivt och oberoende jag flexibel och 
lätt att gå över. När det kommer till den praktiska dimensionen kunde deltagarna vara mer 
flexibla, beroende på umgänge och framförallt situationen. Att titta på fotboll, där det svenska 
landslaget spelar beskrev en deltagare som en känsla av tillhörighet i det svenska umgänget. 
Deltagaren beskrev att vid detta tillfälle kunde han känna sig som en svensk. Utifrån detta går 
det att dra en slutsats att deltagarna till största del kunde anpassa sig efter den svenska 
kulturen när det gällde den praktiska dimensionen. Då kompisumgänget kan bestå både av 
svenskar och invandrare kunde deltagarna skifta i beteendet för att anpassa sig efter 
omgivningen. Deltagarna föredrog att delta med andra individer med invandrarbakgrund 
vilket gav dem möjlighet att vara sig själva utan att behöva kompromissa och anpassa sig.  
    En av deltagarna beskrev att genom åren har det tydligt visats att det finns en skillnad 
mellan landsmännen och denne själv. Varje gång deltagaren har åkt till sitt hemland har den 
upptäckt en skillnad i hur de tänker samt i beteendet. Det är under detta tillfälle deltagaren 
inser vilken förändring och utveckling som har skett i Sverige. Deltagaren upptäckte att den 
inte kände samhörighet i den utsträckningen som innan. På detta sätt blev deltagaren  
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medveten om hur den svenska kulturen har spelat större roll i livet. 
 
 
Yttre omständigheter – språket  
 
Vilken aspekt bidrar till att en person med invandrarbakgrund känner sig svensk i svenskt 
umgänge? I några fall beskrevs en känsla av tillhörighet och genom att tala samma språk 
skapades en känsla av gemenskap. Frågan är om det endast räcker att språket är en gemensam 
aspekt eller ligger en mer väsentlig orsak bakom gemenskapen.  
   Yttre omständigheter har stark påverkan på en individ men likaså har den inre 
omständigheten på hur en individ identifierar sig.   
   Det är väsentligt att påpeka att det var två deltagare som kände sig svenska i svenskt 
umgänge då resterande inte gjorde det. I detta fall var språket avgörande igen, dock denna 
gång var språket ett faktum varför deltagarna inte kände sig svenska. Den yttre 
omständigheten har stark påverkan igen och i detta fall är det lättare att förstå att språket kan 
vara en barriär för vissa individer med invandrarbakgrund. Se Tabell 4  

 
Tabell 4 
Praktisk aspekt  
Oberoende jag                    Kollektivt jag                                                                      
R2 Upptäcker skillnad mellan sig och   R1 Är inte avståndstagande som svenskar, 
landsmännen vis besök, rör sig om      umgås på ett annat sätt  
ekonomiska frågor.   R2 Umgås mer, är inte avståndstagande 
R5 Titta på matchen av svenska  R3 Gillar att umgås, uppfattar svenskar landslaget 
kan då känna sig svensk  avståndstagande 
       R4 Ställer upp oavsett vad, öppen.  

R5 Sociala livet försöker efterlikna den i hemlandet  
 R6 Öppen och social, inte avståndstagande  
     R7 umgås på ett annat sätt 
     R8 Umgås med invandrare, svenskar är     

    avståndstagande 
 
 

Diskussion 
 

Det är lätt att dra slutsatsen att det är viktiga och speciella situationer som skapar en känsla av 
att vara svensk. Oftast rör det sig om situationer som berör det svenska livet eller den svenska 
kulturen på något sätt. Individer med invandrarbakgrund anammar sig delar av den svenska 
kulturen dock framförallt det som är fördelaktigast för de själva. Till exempel har deltagarna 
beskrivit att de har blivit självständiga i Sverige relativt samt när det gäller den egna 
ekonomin. I hemlandet hade deltagarna inte behövt jobba utan låta föräldrar försörja dem. I 
Sverige har deltagarna lärt sig att ta ansvar för sin ekonomi genom att hitta ett jobb. 
   Deltagarna beskriver även att de känner sig svenska då de agerar i samhället. Att arbeta, 
söka jobb och integrera med andra individer i samhället skapar en känsla av att vara svensk. 
Men detta kan även innebära kulturella skillnader för några av deltagarna och pga. detta har 
umgänget med svenskar begränsats till skolan och/eller arbete. Språket står som en barriär 
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mellan svenskar och invandrarna, enligt deltagarna i studien. Även kulturen står som en 
barriär i interaktionen men individer med invandrarbakgrund har anpassat sig och lärt sig den 
svenska kulturen, även då de inte tillämpar den.  Svenskarna kan stora drag om utländska 
kulturer framförallt religionen och seder, som barn lär sig tidigt i skolan, hur kommer det sig 
då att kulturkrocken är så stor att umgänget begränsas till skola och/eller arbetet? I 
världshistorien finns två extrema exempel på hur människor har försökt förinta varandra 
kulturer. I USA där nykomlingar har försökt förinta urbefolkningen, och i Tyskland där 
urbefolkningen försöker förinta nykomlingar. I Sverige förekommer inte sådana extrema fall, 
dock har det funnits och kommer att finnas minoritet grupper (oavsett etiska bakgrunden) som 
har extrema åsikter.  
   Människor är olika oavsett ursprung, och en svensk behöver nödvändigtvis inte ha mer 
gemensamt med en svensk än en invandrare. En individ med invandrarbakgrund anammar 
förutom värderingar från kulturen från hemlandet även de svenska värderingarna. Deltagarna 
beskriver i studien istället att svenskar skiljer sig i det sociala livet än vad de själva är vana 
vid och det är där krocken förekommer. Deltagarna beskrev sig själva som mer öppna för 
umgänge, t.ex. hade de svårt att vänja sig vid att en träff med kompis måste bokas en tid i 
förväg. I hemlandet var det en vana att bara knacka på en kompis eller grannes dörr oanmäld 
och kunna leka eller fika. Det som har varit svårt är att lära sig att tiden i Sverige respekteras 
och prioriteras på ett annat sätt.  En tanke till varför invandrare sökte sig till andra invandrare 
kan också vara för att de delade hemkulturen på ett nytt sätt, med influenser från den svenska 
kulturen. På detta sätt uppstår det inte en kulturkrock som uppstår med umgänge med 
svenskar.   
   Lättast är det att anpassa sig i den praktiska dimensionen, där deltagarna beskrev sig själva 
som mest flexibla. Den filosofiska dimensionen var mest rigid. Detta kan förklaras med att 
exempel religion och tradition inte behövde ändras i Sverige utan deltagarna har möjlighet att 
utöva sin religion samt sina traditioner och inte behöver kompromissa som i den praktiska 
dimensionen. Efter flytten till ett nytt land är traditionen och religionsutövande viktigare och 
prioriteras i högre grad än i hemlandet. På detta sätt upprätthålls och reproduceras filosofiska 
aspekterna av jaget.  Exempel på detta är uppbyggandet av kyrkor och moskéer. Dock är det 
inte endast kyrkor och moskéer som det byggs fler utav utan även mataffärer samt andra 
butiker och affärer som säljer föremål från hemlandet. I många förorter finns det mataffärer 
som kallas för ”turken” just för att ägarna till butiken är invandrare. Förfrågan på mat från 
hemlandet är stor och därmed finns det en marknad för dessa ”turk” affärer. Detta är ett 
tydligt exempel på hur individer med invandrarbakgrund i Sverige försöker hålla fast sig till 
hemkulturen. Ett extremt exempel kan jämföras med detta är China town i USA. Efterfrågan 
för bl.a. matbutiker, affären, föreningar och restauranger är stora och därmed har området 
vuxit sig större med åren.  
   Deltagarna kände sig svenska vid olika tillfällen och det som bidrar till det är både av yttre 
och inre omständigheter. Två av deltagarna kände sig svenska i svenskt umgänge då andra 
inte gjorde det. Ena deltagaren beskrev att då Svenska landslaget spelade var det en 
självklarhet att heja på det svenska laget. Deltagaren kände sig svensk, då en känsla av 
gemenskapen med svenska kompisarna skapades. Människans tenderar att försöka passa in i 
grupper och få bekräftelse. Detta kan vara en av förklaringen till varför flera deltagare 
svarade att de kände sig svenska i svenskt umgänge. Detta innebär även då att deltagarna 
känner sig som invandrare i umgänge där andra individer har invandrar bakgrund. Deltagarna 
beskriver att det är lättare att umgås med personer med invandrarbakgrund då de delar 
mycket, ex flytten till Sverige, tankar och värderingar. En förståelse som uppstår på en  
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abstrakt nivå är svårare att dela med en person som inte delar samma livserfarenheter. 
   Platsen där en individ växte upp i kan innebära en starkare känsla av tillhörighet än i 
vistelseorten menar Inglis och O´Keefee (2007). Enligt Pollock och Van Reken är individer 
som har växt upp i ett annat samhälle och kultur än vad föräldrarna gjorde kommer göra att 
dessa kommer att skapa en relation till båda kulturerna dock kommer individen inte ha en 
ownership i någon utav kulturerna. Detta innebär att individerna inte fullt ut tillhör någon 
utav kulturer utan blandar kulturer och blir multikulturella. Detta kan dras som en parallell till 
denna studie, där deltagarna har beskrivit en förändring hos sig och därmed känner att de inte 
längre anpassar sig efter sin gamla kultur men anpassar sig inte efter den nya kulturen. Detta 
innebär att deltagarna blandar kulturer och anmanar sig det som upplevs som relevant för ens 
livsstil. Förändringen i identiteten som sker hos individer med invandrarbakgrund sker i 
Sverige, i samband med den svenska kulturen. Detta tyder på att en tredje kultur skapas i 
Sverige där svenskar och individer med invandrarbakgrund samspelar med vandra och 
påverkar varandra och varandras kulturer. Kulturerna samspelar och därmed influerar 
varandra till en ny kultur som nödvändigtvis inte kan i samma fack som tidigare. Individer 
med invandrarbakgrund inser förändringen i sin identitet först efter att förändringen blir 
medveten. Förändringen blir medveten genom att andra talar om för en att individen har 
förändrats eller genom att individen själv känner att den inte passar i en grupp som tidigare. 
  
 
Metoddiskussion  
 
Ambitionen var att ta reda på hur individer med invandrarbakgrund hade för tankar kring 
tillhörighet samt försöka ta reda på vad som påverkar känslan av tillhörighet. Studien är 
subjektiv, bygger på upplevda berättelser, och metoden som användes, chatt intervjuer, har 
både fördelar och nackdelar. Intervjufrågorna var semistrukturerade vilket visade sig vara en 
god metod i denna studie. Genom att frågorna var semistrukturerade kunde uppsatsförfattaren 
ställa följdfrågor utifrån det som deltagarna berättade och det som var intressant samt 
relevant för studien. Semistrukturerad intervju möjliggjorde det även hoppa över frågor för 
att sedan återkomma till dessa. 
   En fördel med valda metoden för insamlingen av data är att deltagarna fick en möjlighet att 
vara helt anonyma och detta kan även ha påverkat hur öppna deltagarna har varit. Då chatt 
intervjuerna genomfördes med hjälp av datorprogram var transkriberingen i sin helhet sparad 
och kunde användas direkt. Nackdelen med den valda metoden är att det inte går att verifiera 
om deltagarna håller de kriterier som studien krävde, vilket hade kunnat verifieras genom 
annan datainsamlingsmetod, exempel intervju. En till nackdel är att kroppsspråket som kunde 
studeras under intervjun har detta genom chatt intervjuer gått miste. Det som ändå talar för en 
god reliabilitet i denna studie är att distansen kan ändå ha bidragit till att deltagarna har varit 
ärliga och inte rädda att bli dömda för sina åsikter och tankar. Då målet inte var att basera 
studien på individer som kommer från samma land utan olika länder, vilket ger en möjlighet 
att undersöka om kulturen från hemlandet spelar en roll. Detta var inte huvudmålet dock var 
det intressant att försöka se mönster av kulturens påverkan. Det som istället upptäcktes var en 
mättnad, då deltagarna i studien uppgav likadana svar på flera frågor oavsett vilket land de 
kom ifrån.  
   Generalisering kan skapas genom att testa hypoteser kvantitativt. Hypoteserna skulle kunna 
testas genom att skapa en index på etnicitet. Hur mycket ”svensk” eller exempel ”asiat” kan 
en person vara? Det som också skulle kunna testas är hur kritisk en individ med 
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invandrarbakgrund är mot sin hemkultur samt mot den svenska kulturen. 
 
 
Framtida forskning 
 
Inom detta område finns det forskning och mycket pågående forskning, dock finns det 
mycket kvar att utforska och framför allt sprida kunskaper och därmed upplysa människor 
om olika kulturer och jaget, vilket jag tror är viktigt för att skapa en större förståelse kring 
andras beteende och tankar.  Anser även att det är viktigt, då vi i vardag samspelar med 
många olika individer med olika bakgrund.  
  Det som skulle kunna vara intressant att undersöka är om TCI teorin stämmer. Teorin menar 
bl.a. att vuxna människor har svårare att förändra sin identitet än ett barn då vuxnas identitet 
är färdig utvecklad. Studien skulle innebära att både unga och vuxnas identitet studeras i det 
nya landet. Det som även skulle vara intressant att studera är om förväntningarna på 
fastboende är lika stora som på individer med invandrarbakgrund.  
    Att behålla sin kultur och flytta till ett annat land, innebär att två eller fler kulturer möts och 
skapar en kulturkrock. Kulturkrocken innebär skiljaktigheter i kulturer men även okunskaper 
om kulturer och därmed skapas missförståndet. Men varför är det så viktigt att behålla den 
gamla kulturen? Om en individ flyttar till ett nytt land och möter den svenska kulturen, hur 
kommer det sig att den nya kulturen inte spelar en större roll? Frågan kan vara svår att 
besvara, med tiden borde den nya kulturen spela en större roll då individen bor i det nya 
landet. Möjligheten att bryta från sin kultur finns men sanningen är att människor helst vill 
anpassa sin livsstil enigt kulturen från hemlandet än att bryta med den. Detta skulle innebära 
att en del av en identitet förändras helt (Grimson, 2009). 
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Bilaga 

 
Intervjuguide  
 
Kan du berätta när du kom till Sverige, hur gammal var du då?  
Vad tyckte du om Sverige när du kom hit?  
Vad tycker du om Sverige nu?  
 
Trivs du i Sverige ? Vad har fått dig att trivas här?  
Hur ser du på svenskar ?  
Hur trivs du med svenskar?  
Hur trivs du med invandrare ?  
 
 
Kan du nämna någon likhet mellan dig och svenskar ? Någon skillnad?  
Finns det någon skillnad mellan dig och folk från ditt hemland? Någon likhet?  
Hur har du förändrats sen du kom till Sverige?  
 
När känner du dig svensk ?  
Finns det någon situation som påminner dig att du inte är etnisk svensk?  
Skulle du vilja vara helsvensk?  
 
I Sverige känner du dig som en svensk eller som en invandrare ?  
I hemlandet känner du dig som en svensk eller invandrare? 

	  
	  


