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Abstract 
Den här uppsatsen berör identitetsskapande och social tillhörighet hos tre andra generationens 

invandrare i Östergötland. Mitt syfte med uppsatsen är att se hur deras identitetsskapande 

påverkas av att de i sin hemmiljö har en annan kulturell influens än den svenska. I uppsatsen 

har jag använt mig av intervjuer för att få fram den empiri jag grundar min diskussion på. 

Intervjuerna har varit både sådana där jag satt mig ner med mina informanter men även 

Internetbaserade då det inte fanns tid för informanten att möta mig. Mina frågeställningar i 

uppsatsen har varit: Om, och i så fall hur, har informanten påverkats av att ha en eller båda 

föräldrar med icke-svenskt ursprung? och Hur ser informanten på sig själv utifrån tillhörighet 

och identitet?  

 

Nyckelord: Socialantropologi, Andra generationens invandrare, Identitetsskapande, 

Tillhörighet, Stereotyper  

 

 

 

This essay concerns identity making and social belonging with three second-generation 

immigrants in Östergötland. The purpose of this essay is to see how their identity making is 

influenced by the fact that they all have another culture than the Swedish affecting them in 

their domestic environment. The interviews I have used to collect the empiric data I need for 

this essay are both meetings where I and the informant sat down to do the interview but also 

when the informant did not have the time to meet me we solved it by doing them on the 

Internet. The questions I have worked with during this essay are: If, and in that case how, is 

the informant affected by having one or both parents with a non-Swedish origin? and How 

does the informant percept himself concerning social belonging and identity?  

 

Keywords: Social anthropology, Second-generation immigrants, Identity making, Social 

belonging, Stereotypes  
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Förord 
Den perioden som jag har arbetat med den här uppsatsen har varit den mest lärorika tiden 

hittills på universitetet. Det handlar inte bara om att jag har fått tillfälle att sätta mina 

teoretiska kunskaper i handling utan också att jag har fått möta verkliga människor och 

reflekterat över vad de har att säga, men även över mig själv, mina åsikter och de erfarenheter 

som gjort att jag är den person jag är idag. Det som står i den här uppsatsen är det jag har fått 

fram om mina informanter, men jag skulle kunna skriva en lika lång text om den kunskap jag 

har fått om mig själv. Nedan kommer jag att reflektera över den information mina informanter 

har försett mig med och även besvara de frågor som min uppsats bygger på.  

Att arbeta med uppsatsen har varit jätteroligt och den största anledningen till att det 

har flutit på så bra har jag att tacka mina tre informanter och min tålmodiga handledare Björn 

Alm för. Under uppsatsens gång har jag stött och blött mina idéer angående 

identitetsskapande och social tillhörighet och insett att även antropologer har förutfattade 

meningar och fördomar. Ett stort tack till alla som har hjälpt mig under den här perioden så att 

min uppsats blev till, men framför allt till mina informanter och till Björn, min handledare.  
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Inledning 
Något jag fick lära mig på min första lektion i socialantropologi är att människor har ett behov 

av att placera saker, andra människor och företeelser i fack för att skapa ordning i en annars 

kaotisk tillvaro. Det har blivit något av en grundprincip för mig inom antropologin. Även om 

jag inte minns så mycket annat av den lektionen så har just det verkligen etsat sig fast i mitt 

minne. Jag tycker absolut att den tanken håller när det gäller varför vi klassificerar saker och 

ting, men samtidigt fungerar den som en ursäkt till okunskap och ett väldigt starkt “Vi och 

Dom-tänkande“. Det är förvisso naturligt att man inte har kunskap om alla kulturer, inte ens 

den mest inbitne antropolog kan säga att han har det, men för den sakens skull betyder det inte 

att man inte kan ha förståelse för att andra människor gör saker på ett sätt man själv inte 

skulle ha föredragit.  

Den här uppsatsen kommer att handla om individer som man kan säga befinner sig 

mellan två kulturer. Jag kommer att undersöka hur tre andra generationens invandrare hittar 

sin sociala tillhörighet och skapar sin identitet. Det som blir intressant är frågan om de blir “en 

av oss” eller “en av dom” – är det ens tvunget att vara två ytterligheter?  

Mer specifikt är mitt syfte att se hur andra generationens invandrare skapar sin 

identitet utifrån att de i sin hemmiljö har andra kulturella influenser än vad de möter på andra 

sociala arenor i samhället. Jag vill också se vilka tankar de har kring identitet och tillhörande 

och om det faktum att de har en eller två föräldrar som inte är svenska påverkar deras idéer 

och val kring nuet och framtiden. Mina frågeställningar är följande:  

• Om, och i så fall hur, har informanten påverkats av att ha en eller båda föräldrar med 

ickesvenskt ursprung?  

• Hur ser informanten på sig själv utifrån tillhörighet och identitet?  

 

Metod 
Jag har till största del i min uppsats använt mig av intervjuer som metod för mitt 

materialinsamlande. Bortsett från intervjuerna har jag även ägnat mig åt litteraturstudier. Två 

av de tre intervjuerna jag har gjort är baserade på ett möte med dessa informanter, medan den 

sista intervjun är gjord via Internet eftersom både jag och informanten hade dåligt om tid då 

intervjun skulle äga rum. I de två första intervjuerna utgick jag ifrån en mindmap1
 
som mina 

                                                             
1
 Mindmapping är en teknink för att föra anteckningar (URL1) men kan även användas för att utveckla tankebanor. Man 

börjar i mitten av ett papper med att skriva ett ord och fyller sedan på med relationer till det ordet. Det går att jämföra med 

ett släktträds struktur. 
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informanter hade tillgång till innan och under intervjun. Jag valde att låta dem se min 

mindmap eftersom de då skulle få en uppfattning om mina tankar kring intervjun och även för 

att kunna fundera kring sina svar. I min tredje intervju som gjordes helt och hållet på Internet 

hade jag inte möjlighet att visa mindmapen för min informant. Mina intervjuer har varit 

semistrukturerade. Det vill säga att jag har haft specifika frågor jag har utgått ifrån under 

intervjun men informanterna har haft möjlighet att avbryta närhelst de vill, komma med egna 

tankar och funderingar och lägga till samtalsämnen på mindmapen om de kände att det var 

något väsentligt som saknades. Jag har spelat in intervjuerna med mina informanters 

godkännande och under intervjun har jag fört anteckningar. Efter det att mina intervjuer var 

färdiga transkriberade jag dem. Vissa frågor som jag kom på efter intervjun eller om något var 

oklart för mig fick jag besvarade via Internet. Mina litteraturstudier har till största del varit 

baserade på teori kring kulturell identitet och tillhörighet samt på antologier som berör 

ämnena Sverige och svenskhet. 

 

Val av informanter 
Jag har till den här uppsatsen använt mig av tre informanter. Jag tänkte från början att jag ville 

ha en geografisk spridning på mina informanters härkomst samt att ha ett genusperspektiv på 

uppsatsen med två manliga och två kvinnliga informanter. Anledningen till att jag ville 

uppfylla dessa mål var för att få uppsatsen mer generaliserbar trots dess småskalighet. Tyvärr 

blev utfallet inte som jag tänkt mig på grund av att jag initialt hade problem med att finna 

informanter. Ett av målen jag hade lyckades jag ändå uppnå (den geografiska spridningen) 

även om det var mer ett ödets nyck än ett medvetet urval. 

 

Avgränsningar och definitioner 
Självklart kan jag inte få med så mycket som jag skulle vilja i den här uppsatsen. För att 

verkligen kunna göra en studie som går på djupet med det syfte jag har och de frågor jag har 

ställt till mina informanter skulle det behövas mer tid. Helst skulle jag behöva göra en 

intervallstudie för att efter några år se om attityderna har förändrats samt för att se hur ett 

eventuellt familjeliv influeras av att en förälder är andra generationens invandrare. Tyvärr 

finns det alltid tidsbegränsningar, både för mig och för informanterna. Jag har ändå valt att i 

min uppsats ta med informanternas tankar om deras framtid även om jag inte i nuläget ser mig 
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ha möjlighet att göra en uppföljning på denna uppsats om femton år. Anledningen till att jag 

vill ta med informanternas tankar om hur deras framtid kommer att se ut och hur de tänker 

kring en eventuell familjebildning är att jag tror att det mina informanter upplevde som viktigt 

från deras barndom är detsamma som de vill hålla vid liv i sina familjer.  

Jag känner att det jag behöver förtydliga är min användning av begreppet “andra 

generationens invandrare“. Anledningen till att jag väljer att förtydliga detta är på grund av att 

begreppet har varierat stort. Från att man kan vara utlandsfödd till att man måste ha två 

föräldrar med utländsk härkomst. Med “andra generationens invandrare” menar jag en person 

som är född i Sverige men som har en eller båda av sina föräldrar med utländsk härkomst. Jag 

har även frekvent använt mig av begreppet kultur. Kultur är för mig en samling normer, 

livsåskådningar och en viss typ av levnadssätt. Jag använder begreppet kultur i den här 

uppsatsen för att kontrastera till den svenska ”standarden”. Givetvis ser jag också svenska 

normer och åskådningar som en kultur. Ju längre arbetet pågick insåg jag att kulturbegreppet 

är något som skiljer sig från person till person och är inget homogent universellt begrepp. Det 

som är “kulturellt” väsentligt hos mina informanter har jag försökt få fram genom att få dem 

att berätta vad de vill föra vidare till sina medmänniskor och till sina barn. Det som är 

väsentligt hos dem blir kulturens essens. 

 

Etik 
Under uppsatsen har jag följt de etiska riktlinjer som är uppsatta av AAA – American 

Anthropological Association (URL2). Jag har använt mitt intervjumaterial väldigt varsamt för 

att mina informanters integritet inte på något sätt ska kränkas. Intervjuerna har självklart varit 

helt frivilliga att medverka i. Mina informanter fick också veta att de fick avbryta mig när som 

helst samt att de inte var tvungna att svara på en fråga de av någon anledning inte kände sig 

bekväma med. Jag frågade även mina informanter om jag fick spela in intervjun. Vidare fick 

de bestämma själva om de ville ha fingerade namn i uppsatsen, men eftersom jag har fått 

blandade svar som jag upplever som osäkra har jag valt att dölja mina informanters riktiga 

namn. Jag har inte bara ett ansvar gentemot mina informanter, jag har även ett ansvar som 

antropolog mot ämnet i sig, övriga antropologer och vetenskapen i stort. 
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Disposition 
I uppsatsen har jag valt att dela upp texten i fyra olika delar. Först kommer en del som på ett 

mer teoretiskt plan tar upp olika ämnen som är relevanta för uppsatsen. Den delen är i sin tur 

uppdelad i tre avsnitt beroende på vilket ämne det är jag berör. I följande ordning; 

stereotypifiering och stereotyper, etnicitet och etnisk identitet och till sist “Vi och Dom”-

tänkandets relevans. 

Nästa del är själva empirin jag har samlat in. Även här har jag delat upp texten i tre 

avsnitt – en på varje informant. Inom dessa avsnitt berör jag just de kärnfrågor som kom upp 

under intervjuerna. Jag har gjort ett medvetet val när jag har valt olika underrubriker till varje 

informant, underrubriker som gör texten rikare och speglar informanten på ett bra sätt. I slutet 

av varje text som behandlar informanterna har jag en analys där jag går igenom det som sagts 

i texten och knyter samman det informanterna sagt med mina egna tankar och relevant teori.  

Delen därefter är sammanfattningen där jag knyter ihop uppsatsen och försöker svara 

på mina frågeställningar utifrån den information jag har presenterat i informantavsnittet. Det 

är i sammanfattningen jag tillåter mig själv få större utrymme och reflekterar kring hur jag har 

upplevt informanternas svar och ger min tolkning av den sammanställning jag har gjort av 

intervjuerna.  

Till sist kommer delen som berör eventuell framtida forskning inom ämnet där jag 

delvis belyser problemen som finns men även diskuterar vilka ämnen man skulle kunna jobba 

utifrån och också hur man kan utveckla det ämne jag skriver om.  
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Stereotypifiering och stereotyper 
Stereotypifiering innebär skapandet av stereotyper likaväl som reproducerandet av dem. 

Stereotyper är en förenklad bild av vilka fysiska och psykiska attribut människor (från en 

geografisk plats, som tillhör en speciell kultur, av en särskilt etnisk tillhörighet) besitter. 

Dessa behöver inte alltid vara sanna och de behöver inte heller alltid beskriva hur människor 

faktiskt beter sig. Precis som jag pratade om klassificeringar i inledningen fyller dessa 

stereotyper samma funktion. Vi skapar dem för att kunna skapa ordning i kaoset.  

Stereotyper finns i alla samhällen, även om inte alla i ett samhälle delar dem. Särskilt 

tydliga blir stereotyperna i samhällen som är multietniska och i samhällen där det är stor 

skillnad mellan den styrande etniska gruppen och den dominerade gruppen. Stereotyper fyller 

ännu en funktion genom att skapa gränser för den grupp man själv tillhör. När man jämför sig 

med andra människor ur andra grupper definieras den egna gruppen bättre med hjälp av just 

stereotyperna. Som en del av gruppen lär man sig vad som är norm i ens egen grupp och 

samtidigt vilka tabun som finns. Det blir som en social karta över andras grupperingar men 

även över ens egen. (Hylland Eriksen 1993:22-25) 

 

Etnicitet och etnisk identitet 
Etnicitet är ett begrepp som är relativt nytt. Det dök för första gången upp i en engelsk ordlista 

1972 (Hylland Eriksen 1993:3) och har använts inom antropologin de senaste fyra 

decennierna. De tidigare begreppen (ras, klass, stamfolk med mera) som man använde sig av 

innan etnicitetsbegreppet började komma i bruk var mer fokuserade på isolerade samhällen, 

medan etnicitet har kommit att bli ett vidare begrepp. Kort förklarat vad som brukar ingå i 

etnicitetsbegreppet är det en grupp som ser sig som särskilda gentemot en annan grupp som de 

har en nära relation till. För att vara “medlem” av den etniska gruppen måste man dela vissa 

kriterier med den. Dessa kan vara folkliga religiösa föreställningar och praktiker, språk, en 

gemensam historisk föreställning och/eller en gemensam härkomst (Romanucci – Ross, De 

Vos 1995:18). Detta kan innebära att en person med härkomst från Grekland som delar 

svenskars religiösa uppfattningar och har lärt sig språket inte blir svensk – däremot kan han 

eller hon bli försvenskad. En sak som gör etnicitet så intressant är att begreppet är relativt. 

Detta innebär som Ted C. Lewellen skriver att “[…] Jamaicans would be considered as a 

single ethnic group in the Dominician Republic, but in the United States, they are Black, 

Caribbean, or Latin” (2002:105). På samma sätt är självuppfattad etnicitet beroende på vilken 
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situation man befinner sig i; jag är till exempel “bara” svensk tills någon påstår att jag är från 

Norrland. Först då blir det viktigt för mig att visa på att jag kommer från Östergötland. 

Det är vanligt att prata om etniska grupper när det gäller minoritetsgrupper, grupper 

som anses ha en lägre ställning i det samhälle de lever i eller rent av om grupper som lever i 

diaspora. Är det så att dominanta grupper inte har någon etnicitet? Jag skulle vilja säga att det 

blir inte viktigt att definiera sig själv förrän man stöter på en annan grupp som man ställer sig 

i motsättning till. Tar man exemplet Sverige är det inte så att de flesta ser sig som den svenska 

vita etniska befolkningen och att de skulle se sig som en egen etnisk grupp, men ser man det 

lite vidare i relation till samerna till exempel så skulle nog inte en same se sig som etniskt 

likvärdig med en “vanlig” svensk. Det är den dominanta gruppens diskurs som bestämmer 

vilka grupper som är grupper och vilka som står över grupperingar. (Lewellen 2002:104 -106) 

Etnisk identitet är lika viktig som klasstillhörighet en gång (kanske fortfarande är) har varit. 

Det är ett sätt att få en social tillhörighet och ett sätt för en individ att jämföra sig med andra 

människor. (Romanucci – Ross, De Vos 1995:41 - 42) 

 

”Vi och Dom”-tänkandets relevans 
Varför är det så viktigt för oss att ha en definierad grupp att tillhöra? Jag har redan gått 

igenom stereotypifiering och klassificering som grunder till varför vi tänker i termer av “Vi 

och Dom“. I det här stycket avser jag att behandla nationalitet, alltså varför jag ser mig som 

svensk, medan jag ser min granne som italienare – är vi inte båda européer eller kanske till 

och med världsmedborgare? Vad är då anledningen till att jag ser mig som så vitt skild från 

min granne som är född i Italien? Har jag mer gemensamt med Birgit som bor i Pajala och är 

87 år gammal? Antagligen inte.  

Om man resonerar så här: Jag lever i ett land med mer än 8 miljoner invånare och 

säger att jag är svensk. Jag liksom Birgit från Pajala är svenskar. Statsministern, Kalle som 

jobbar på Tekniska Verken, ordföranden för Junilistan, Arne på äldreboendet och Berit som 

jobbar som lågstadielärare i Göteborg är också svenskar. Trots att jag inte känner en enda av 

dessa personer kan jag på ett sätt identifiera mig med dem, vi är ju trots allt landsmän.Vad är 

det då som gör att jag känner mig mer lik alla dessa personer än min granne som är i min 

ålder, studerar på samma universitet som jag, går på samma uteställen som jag och delar mina 

värderingar? Bortsett från klassificeringar och stereotyper ger Benedict Anderson svar på 

detta i Den föreställda gemenskapen (2005). Han menar att trots att vi inte kommer att lära 
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känna eller ens träffa en handfull av våra landsmän har vi en tillit för deras “…oavbrutna, 

anonyma, samtidiga verksamhet” (2005:37). Vi ”vet” att de finns där ute i vårt avlånga land 

och sysselsätter sig med “svenska” saker. Anledningen till att vi “vet” att alla i Sverige 

sysselsätter sig med svenska saker är att vi har fått eller skapat en föreställning om hur en 

svensk bör göra och borde bete sig. Anderson menar att den kunskapen har vi företrädesvis 

fått genom skönlitteratur, tidningar och annan media. Nationalismen fick verkligen fart med 

hjälp av tryckkonsten (2005:46). Man skulle kunna jämföra detta med en by ute på 

landsbygden där de faktiskt vet vad alla gör och vad som händer. Med hjälp av nyhetsmedia 

och annan media har vi nu fått möjlighet att bekanta oss med de som bor i en liknande stad 

150 mil bort och har således lättare att relatera till dem än till grannen som är italienare. Jag 

tror mig veta mer om mina landsmän än vad jag vet om någon som kommer från Asien eller 

USA. 
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Fallstudierna – en introduktion 
I denna del av uppsatsen kommer jag att lägga fram resultatet jag har fått från mina intervjuer. 

Jag kommer att presentera mina informanter och vad de har att säga, var för sig. Anledningen 

till att jag har valt att göra på det sättet är för att underlätta för läsaren samt att strukturen på 

uppsatsen på det sättet blir mer överskådlig. Jag har i uppsatsen namngett mina 

informantstycken efter vanliga stereotyper som finns om de respektive länder som deras 

föräldrar kommer från, detta för att spela an på dels vad mina informanter har för stereotyper 

– men även vilka stereotyper som kan finnas i samhället gentemot min informanter. Det finns 

ingen tanke bakom i vilken ordning jag har lagt informantavsnitten. Då jag har utgått från 

samma mindmap under mina intervjuer kommer samma typ av frågor och ämnen komma upp 

i varje avsnitt. Självklart kommer avsnitten inte vara identiska (trots att de utgått från min 

mindmap) då det är tre skilda individer jag har genomfört intervjuerna med. Ännu en 

anledning till att det inte är samma struktur på alla avsnitt är att jag använt mig av 

semistrukturerade intervjuer vilket har gjort att intervjuerna har kunnat påverkats mer av 

informanten än om jag hade använt mig av en helt strukturerad intervju. 
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Paella och tjurfäktning? 
Maria är en bekant till mig som jag inte såg på som en potentiell informant förrän jag 

berättade för henne att jag hade brist på informanter och hon erbjöd sig som frivillig. Hon är 

22 år gammal, bor i Linköping och har precis avslutat sina studier på Linköpings universitet. 

Anledningen till att Maria passar in som informant i min uppsats är att hennes mamma 

kommer från Spanien.  

Tyvärr kunde jag inte intervjua Maria ansikte mot ansikte, men då vi lever i dataåldern 

löstes problemet med hjälp av Internet. Vi brevväxlade med varandra under cirka två veckor 

på ett community2, och även om det har sina nackdelar att inte träffa informanten får man via 

brevväxlingen mer genomtänkta och utförliga svar. Egentligen tycker jag att en intervju blir 

bäst när man sitter ner tillsammans och genomför intervjun – men ibland är det bra att det 

finns andra vägar att ta. 

 

Annorlunda men likadan 

Jag frågar Maria om hon någon gång har känt sig utanför eller annorlunda på grund av att 

hennes mamma kommer från Spanien. Hon säger att visst har hon känt sig annorlunda 

eftersom hon alltid kom hem och pratade spanska med sin mor, men att hon aldrig har upplevt 

det annorlunda som något negativt. Hon har inte heller märkt av att någon har tyckt att det 

varit negativt att hon är “halvspanjor” – snarare att folk tycker att det är “coolt“. Hon berättar 

att hon hade en period under tonåren då som hon säger var “trött på allt vad Spanien heter och 

endast velat kalla mig svensk men jag har aldrig känt mig konstig". Hon menar att alla 

familjer har sina egenheter oavsett om man har en annan kultur i bagaget än den som är 

samhällsnorm. Det enda Maria fick höra när hon var liten var att hon hade en väldigt spansk 

mor. Det vill säga att hennes mor var väldigt temperamentsfull. Utöver detta så firade hon de 

flesta högtider i Spanien, vilket har gjort det svårt för henne att riktigt veta hur man firade de 

svenska högtiderna. Som hon säger: ”Mamma har nog alltid t.ex. tyckt att det är viktigare att 

ha en julkrubba än att klä en gran”, men som jag skrev tidigare tycker hon inte att det har varit 

något konstigt.  

 

                                                             
2
 Community går att likställa med nätgemenskap eller en mötesplats på Internet (jämför engelskans Internet Community). 

Ett community är ofta förlagt till en webbsida och är en mötesplats för likasinnade (URL3). Två stora communityn i Sverige 

är Lunarstorm.se och Facebook.com 
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Kulturspetsar 

Maria och jag fokuserar mycket i intervjun på hur hon uppfattar det att leva med dubbel 

kulturell identitet och som jag nämnde ovan har hon aldrig upplevt något negativt med det. 

Hon tycker mer att det är kul att ha fått ta del av två kulturer, något som hon känner har hjälpt 

henne att få större förståelse inte bara för de kulturerna, men även för andra människor med 

annan bakgrund i stort. Maria har heller aldrig upplevt att den spanska kulturen har krockat 

med den svenska. Eftersom Maria har levt så nära de två kulturerna känner hon att det är svårt 

att säga vad som är spanskt och vad som är svenskt. Snarare tycker hon “att det spetsar till det 

då man har två kulturer att välja mellan och kan ta det bästa ur båda kulturerna”.   

 

Framtidsvisioner 

När Maria och jag pratar om hennes framtid, hur den eventuellt skulle kunna se ut och vad 

hon skulle vilja föra vidare till sina barn, säger hon “Jag kan inte påstå att det är något som är 

speciellt i den spanska kulturen som jag "måste" föra vidare till mina barn. Däremot anser jag 

att det är ett plus att känna till andra kulturer…” Medan hon lite senare i intervjun säger 

”Självklart vill jag att mina barn lär sig spanska! ”. Maria kände att hennes barn kommer att få 

ta del av den spanska kulturen automatiskt eftersom deras mormor är spanjorska och själv 

kommer hon att vara en ”blandning” som hon uttryckte det. Det hon vill föra vidare till sina 

barn är en förståelse för andra kulturer – vilket hon har känt att hon har fått genom att ta del 

av två olika. Hon vill ta med sina barn till Spanien så att de själva kan bilda sig en uppfattning 

om landet och kulturen. Maria säger också att hon ”har funderingar på att "prova på" att bo i 

Spanien. Sen var man skaffar familj, eller om jag skulle kunna trivas där har jag ingen aning 

om. Men skulle absolut kunna tänka mig att bo där i något år framöver.” Hon är alltså inte 

emot att flytta till Spanien, men jag upplever det som att hon inte är emot att flytta någon 

annanstans heller. Anledningen till att Spanien lockar är förmodligen att halva hennes släkt 

kommer därifrån.   

 

Värdefulla ”fördomar” 

Som jag var inne på tidigare anser Maria att det är viktigt att hennes barn lär sig att alla inte 

lever som man gör i Sverige. Hennes fördomar – om man kan kalla dem för det – är att 

“spanjorer är mer rakt på sak, kanske pratar lite högljuddare och är lite mer hektiska”. Hon 

upplever också att det är lättare för en person att bli en del av en spansk grupp i jämförelse 

med en svensk grupp eftersom spanjorer är mer öppna. Hon säger att spanjorer ”pussas och 
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kramas” mer än vad svenskar gör. I Sverige, anser hon, att vi är mer tystlåtna och 

tillbakadragna. Jag tror inte att Maria skulle beskriva de här karaktärsdragen som stereotyper. 

Jag tror mer att det är vad hon har observerat under hennes resor till Spanien. Maria menar att 

”kulturen ligger till stor grund för hur man har blivit uppfostrad att reagera” och om man har 

med sig det ut i livet så har man även lättare att förstå andra människors handlanden och 

kulturer. Hon säger att självklart vet en person som blivit uppfostrad med bara en kultur i 

hemmet det också, men kanske bara teoretiskt. Hon menar att en person som har blivit 

uppfostrad mellan två kulturer vet det även rent känslomässigt.  

 

Analys 

När jag nu har gått igenom Marias intervju känner jag att det kanske inte alls är så som 

Romanucci – Ross och De Vos menar i sin bok Ethnic Identity (1995) att etnisk identitet är 

lika viktig som klasstillhörighet en gång var. I Marias fall är det snarare så att det inte är för 

en själv som den etniska identiteten är viktig utan det är viktigt för andra människor som har 

behovet av att klassificera för att få en att passa in i något fack. Maria verkar vara helt nöjd 

med att vara spansk och svensk på samma gång. För henne har det inte skapat några problem 

och hon har inte upplevt att hennes omgivning har stört sig på det heller. Ännu en sak som jag 

lade märke till under intervjuns gång var att Marias bild av svenskar och spanjorer stämmer 

väl överens med de gängse stereotyper som nu finns om dem. Självklart är den egentliga 

bilden av ett folk mer komplex än vad stereotyperna visar på, men allt kanske inte behöver 

vara så strikt som Hylland Eriksen (1993:22-25) skriver. Kanske stereotyper inte är något 

annat än en förenkling av de intryck man får när man besöker ett land eller område. Att de 

förvanskas och blir allmängiltiga efter att man upprepat samma sak flera gånger kanske är en 

helt annan sak. Och som sagt, stereotyper behöver inte vara negativa. 
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Vodka och plockade jordgubbar? 
Andreas bor två mil utanför Linköping tillsammans med sina föräldrar som kommer från 

Polen. Han är 18 år och har precis tagit studenten. Andreas och jag känner varandra väl och 

jag räknar honom som en medlem av min familj. Det är kanske tveksamt om jag borde ha 

intervjuat någon som står mig så nära. Det uppstår ofta problem då en intervju sker med 

någon som står en nära, men detta var jag medveten om innan jag började intervjun med 

honom.   

Som jag nämnde är Andreas praktiskt taget familj för mig och som närstående vet 

alltid lite mer om dem än om andra informanter. Framför allt är intervjuaren mer känslig för 

hur långt han/hon kan gå utan att trampa informanten på tårna. Som intervjuare måste jag 

även överväga hur mycket av kunskapen jag har om personen redan innan intervjun som är 

tillåten att ta upp. På den ljusa sidan är dock att intervjuaren har lättare att få tillgång till 

informanten. Man ses oftare och intervjun kan bli mer informell. Det är lättare att passa på att 

fråga något i förbifarten eller när vi sitter och äter middag. Jag har intervjuat Andreas en gång 

då vi satt ner och spelade in intervjun, men eftersom den intervjun blev kort och jag behövde 

mer empiri att grunda min uppsats på gjorde vi resten via Windows Live Messenger3.  

 

De pinsamma tonåren 

Det är inte ovanligt att tonåringar tycker att ens föräldrar gör bort sig. För alla de tonåringar 

jag träffat, eller för den delen när jag själv var tonåring, innebar föräldrar något pinsamt. När 

en person är ung vill den inte visa upp sina föräldrar, de skulle helst gå en bit bakom en på 

stan och de fick absolut inte tilltala en inför ens kompisar. Som tonåring är man rädd för att 

sticka ut och skilja sig från alla andra “normala” killar och tjejer. Så var det för mig och de 

kompisar jag hade när jag var yngre. Blir det mer pinsamt om ens föräldrar kommer från ett 

annat land? Eller spelar det inte någon roll?  

Andreas intervju börjar genom att jag ställer honom frågan “Har du någon gång känt dig 

annorlunda eller som att du inte passar in på grund av att du har icke-svenska föräldrar?”. Till 

min förvåning svarade han mig att han inte hade känt sig utanför, men har blivit utsatt för 

mobbing på grund av att de personerna som mobbade honom inte såg honom som svensk. 

Andreas menar att han och hans föräldrar passar väldigt bra in i det svenska samhället 

eftersom “mitt utseende inte skiljer sig från svenskars och vi har inga andra “utstickande” 

                                                             
3
 Windows Live Messenger (tidigare MSN Messenger) är ett direktmeddelandeprogram (URL4). Utöver chatfunktionen finns 

även webkamera och mikrofon vilket gör att man även kan ringa till varandra. Windows Live Messenger är kostnadsfritt och 

går att ladda hem gratis från Internet. 



17 

 

ritualer.” Det Andreas menar med ritualer är inte ritualer i sin vanliga bemärkelse utan mer 

vardagliga saker. Exempel på detta enligt Andreas är att de inte äter någon speciell mat, att de 

inte bär några kläder som inte följer den svenska normen eller att de inte firar några högtider 

som “traditionellt” sett inte är svenska. Jag frågade Andreas om han hade skämts för sina 

föräldrar på grund av att de inte är etniska svenska och återigen fick jag ett svar jag inte hade 

väntat mig. Han sa att han inte hade skämts för dem på grund av det. Han sa att det hänt 

någon enstaka gång, men det var inte deras ursprung som var den största anledningen till att 

han tyckte att hans föräldrar var pinsamma. Andreas menar att det han till största del hade 

skämts för är grundat på samma saker som en vanlig tonåring när föräldrarna “gör bort sig“.  

 

Villa, Volvo, Vovve 

Ofta utgår vi från stereotyper när vi bedömer människor. Då den här uppsatsen berör social 

tillhörighet och identitetsskapande är det viktigt att även tala om de föreställningar mina 

informanter har om sig själva och sin familj, såväl som om svenskar. Jag frågar Andreas om 

han upplever att hans föräldrar har blivit försvenskade och om de enligt honom levde ett 

“Svenssonliv”. Enligt Andreas lever dom inte ett typiskt polskt liv, men inte heller ett typiskt 

svenskt liv. Han menar att en Svensson är en sådan som “åker och handlar alla sina möbler på 

IKEA, har fredagskvällar med pizza, bestämda middagstider med mera” och enligt honom så 

gör hans familj inget av det ovannämnda. Han anser inte heller att familjens livsstil  sticker ut 

på något sätt. Då Andreas menar att de varken är svenska eller polska hemma, undrade jag om 

han känner att han har en specifik nationell identitet, eller om han känner sig mera som en 

påse Gott&Blandat4. Han håller med om att han känner sig som en påse Gott&Blandat 

eftersom han inte känner sig ”hemma” i någon av kulturerna trots att han känner sig mer som 

en svensk än som en polack. Han säger att han inte känner till det polska vardagslivet 

tillräckligt för att säga om hans familj egentligen lever polskt, men skulle någon fråga honom 

vilken nationalitet han har (oavsett om det är en svensk eller polack som frågar) så skulle han 

antagligen säga att han är svensk “eftersom jag är född och uppvuxen i Sverige”.  

 

Framtidsvisioner 

För mig har det alltid varit intressant att se vilka saker en person vill föra vidare till sina barn. 

Jag tycker att det ger en bra bild av vad man anser vara betydelsefullt i ens eget liv just nu, 

                                                             
4
 Vad jag menar med en påse Gott&Blandat är att det precis som i godispåsen finns olika smaker och en stor blandning av 

det mesta. I Andreas fall är han varken polack eller svensk utan kan ta lite från det han tycker passar bäst. Han kan välja ut 

godbitarna från sina båda kulturer. 
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men även sådana saker som man anser har varit viktiga komponenter från ens barndom som 

har format en till den man är idag.   

Jag frågar Andreas vad han anser är så viktigt från den polska kulturen att han vill föra 

vidare till sina barn, och även som han själv skulle vilja lära sig mer om. Hans spontana svar 

är att han skulle vilja lära sig mer om Polens historia. Andreas säger att han vill komma åt 

“insider informationen” om hur det var att leva i Polen under andra världskriget och under 

kommunisttiden. Han menar att för att förstå varför det ser ut som det gör idag så måste vi se 

tillbaka i historien. Andreas har länge varit intresserad av världskrigen och anser att man i 

skolan får veta mer om de nationer som stred och inte om folket krigen påverkade. Andreas 

säger att det är det historiska arvet som är det absolut viktigaste för honom att föra vidare till 

sina barn. Han menar att det är alldeles för många som tycker att Polen är ett fattigt land och 

inte har en aning om vad som egentligen har hänt. När jag pratar med Andreas om hur andra 

ser på Polen och polacker upplever jag att han känner en stor frustration över att folk inte 

förstår. Jag får känslan av att han är trött på stereotyper och att människor säger saker om 

något som de egentligen inte vet någonting om. Som jag upplever det när jag pratar med 

Andreas så är det egentligen inte historien i sig som han tycker är viktig att föra vidare utan 

han vill förmedla en medvetenhet hos sina medmänniskor och sina framtida barn. 

 

Språkets betydelse 

Precis som Polens historia är språket en del av Andreas kultur som han känner att han skulle 

vilja lära sig mer av, och även föra vidare till sina barn om de skulle vara intresserade av att 

lära sig. Eftersom att jag och Andreas känner varandra väl har jag varit hemma hos honom 

och hans föräldrar. När jag är i samma rum så pratar de svenska för att jag ska förstå, men går 

jag ut ur rummet och kommer tillbaka kanske två minuter senare blir det väldigt tydligt vilket 

som är, inte Andreas, men hans föräldrars trygghetsspråk5. Så fort det inte finns någon 

“obehörig” i närheten så pratar Andreas och hans föräldrar polska. Enligt Andreas pratar han 

mer polska med sin mamma än med sin pappa. Han vet egentligen inte varför det är så, men 

han tror att det är för att hans mamma är bättre på polska än svenska. Han pratar mycket 

teknik med hans pappa och eftersom de bor i Sverige faller det sig naturligt att de båda har 

lättare att hänga med i de svenska tekniktermerna än de polska. Andreas vill gärna lära sig 

mer polska och ser flera sätt att utöka sina språkkunskaper. Bland annat kan han tänka sig att 

                                                             
5
 Med trygghetsspråk menar jag det språk en person eller en grupp naturligt faller tillbaka på i stressade, emotionellt 

krävande eller jobbiga situationer. 
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se på mer polsk TV, läsa polska tidningar eller ta kurser men just nu känner han att 

motivationen inte är tillräckligt hög. Andreas säger även att han mycket väl kan tänka sig att 

flytta till Polen för en period för att jobba. Han menar att ju fler språk man kan desto större 

urval kommer det finnas på ”smörgåsbordet”. 

 

 Analys 

När jag frågar Andreas om han kände sig som en påse Gott&Blandat tyckte han att det var en 

väldigt bra beskrivning. Om man ser till vad Hylland Eriksen skriver i Ethnicity and 

Nationalism där han pratar om Kopparbältet (1993:20ff) så skiljer sig hans teorier om 

individers grupperingar till viss del från hur Andreas situation ser ut. Andreas säger att han 

känner sig varken svensk eller polsk – samtidigt visar han hur han tar avstånd från båda 

grupper. Han menar att polska ungdomar är töntiga medan svenskar är medelmåttiga. Ser man 

det ur Benedict Andersons (2005) synvinkel så kanske det är så att Andreas har fått ta del av 

två föreställda gemenskaper, dels genom att leva i det svenska samhället, dels genom sina 

föräldrar hemma, men även under deras resor till Polen under alla hans somrar som barn. Gör 

detta att det blir svårt att hitta en grupp att identifiera sig med eller är det så att dagens 

ungdomar inte har något behov av att tillhöra en större gemenskap? Behöver vi verkligen 

nationalismen om vi aldrig (genom till exempel krig) ställs mot något obehagligt annorlunda. 

Andreas vill vara sin egen och jag tror att det ligger en brytning mellan vår generation och 

tidigare. Från allt fler håll hör jag att 80-talister är mer individualistiska, tar för sig mer och är 

måna om sin integritet. 
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Herrelösa hundar och konstig mat? 
Sofia är 22 år gammal, bor i Norrköping och studerar på filosofiska fakulteten vid Linköpings 

universitet. Sofia och jag mötte varandra för första gången när jag flyttade till Norrköping för 

att börja tredje klass. Jag tror att Sofia och hennes familj var den första riktiga kontakten jag 

hade med en annan kultur. Vi lekte hos varandra som barn gör och något som hennes pappa 

minns än idag var att jag sa: “Din pappa är söt!”.   

Som jag minns det hade de inte ett typiskt svenskt hem, men inte heller ett typiskt 

utländskt. Det enda jag tror jag reagerade på då var att Sofia hade många syskon – och 

självklart att de bodde i en invandrartät del av Norrköping. Två år senare flyttade jag ännu en 

gång och av en ren slump träffades vi sju år senare på ett läger för Ung Vänster. Det var som 

om tiden hade stått stilla sedan tredje klass och under den helgen pratade vi och hade trevligt, 

men tyvärr tappade vi kontakten ännu en gång. Vi sågs på universitetet fem år senare och har 

haft sporadisk kontakt sedan dess. När jag skulle skriva den här uppsatsen var Sofia ett 

självklart val för mig – inte bara för att hon passar som informant då hennes pappa är från 

Filippinerna, men även för att jag fick tillfälle att återuppta kontakten med en gammal 

barndomsvän.  

 

Svensk? 

Jag ställer frågan om Sofia känner sig svensk eller filippinsk och hon svarar att hon känner sig 

definitivt mer svensk och lägger till att till och med filippiner tror hon är svensk. Jag frågar 

om hon någonsin har blivit mobbad för att hon är andra generationens invandrare och hon 

svarar mig att det bara hade hänt en gång. Det var när hon gick i lågstadiet och en kille kom 

fram och sa “svartskalle” till henne, men hon förstod inte vad han menade eftersom “jag hade 

ju inte svart hår – det var brunt”. Sofia säger att hon aldrig har blivit mobbad för att hennes 

pappa är invandrare, men att hon kände sig mer utsatt än vanligt under gymnasietiden 

eftersom hon gick på en friskola och det var bara fem procent på den skolan som hade 

invandrarbakgrund. Hon säger också att “för många har det varit viktigt att bekräfta sin 

identitet som invandrare men det har aldrig varit aktuellt för mig.” När jag frågar henne om 

hon i större utsträckning har umgåtts med svenskar eller invandrare svarar hon att hon 

umgåtts med ”vita invandrare”. Det vill säga invandrare och ”andra generationens invandrare” 

som härstammar från Europa. Under diskussionen rörande svenskhet kom frågan upp om hon 

uppfattade det positivt eller negativt att ha en ”dubbel” kulturell identitet. Efter att ha känt 
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Sofia ett tag kom inte svaret ”Det är ju döbra!” som en chock för mig. Hon menar att man kan 

vara svensk när det passar och när det passar kan man vara invandrare och dra fördel av det. 

 

Språket, respekten och Jante 

När jag intervjuar Sofia är jag nyfiken på vilken den största skillnaden mellan invandrare och 

svenskar var. Svaret kommer snabbt. Hon tycker att den respekt som finns inom 

invandrarfamiljer var något som hon inte alls kunde hitta hos en svensk familj. Hon menar att 

hon aldrig skulle få för sig att svära åt sina föräldrar eller att behandla dem respektlöst som 

hon såg många av hennes vänner behandla deras föräldrar. När vi börjar prata om respekten 

för familjemedlemmar kommer vi också in på språket. På Filippinerna kallar man äldre 

kvinnor för Atte, vilket tyder på respekt. Man säger Kuya till storebror av samma anledning. 

Hon menar att respekten för de äldre är mycket mera påtaglig hos filippiner än hos svenskar. I 

Sverige när ens föräldrar blir “gamla och gaggiga” menar hon att man “dumpar av dom på ett 

äldreboende” medan man på Filippinerna låter ens föräldrar flytta hem till en och tar hand om 

dom och skämmer bort dom. Sofia säger att hon inte vill bli gammal i Sverige utan hellre 

skulle vilja flytta till Filippinerna då.  

När Sofias pappa kom till Sverige var läget inte det bästa för invandrare och han ville 

bli så svensk som möjligt. När sedan Sofia och hennes syskon föddes tyckte han att det var 

bättre att de lärde sig svenska ordentligt än att bryta på två språk. Sofia lärde sig aldrig 

filipino, men hon säger att hon förstår en del eftersom det finns influenser av engelska och 

spanska i språket. Hon säger också att hon skulle vilja ha lärt sig mer av språket. När jag 

frågar henne om hon skulle vilja byta efternamn (nu har hon ett svenskklingande efternamn 

som hon fått från sin mamma) svarar hon att hon inte skulle vilja det mest för att det hon har 

nu är sötare – visserligen tycker hon att hennes pappas efternamn är fint, men hon vill inte att 

någon “misshandlar” efternamnet bara för att de inte kan uttala det.  

Ännu en skillnad mellan filippiner och svenskar som Sofia har uppmärksammat är 

“Jantelagen“. Hon menar att det är tråkigt att man i Sverige inte kan vara bättre än någon 

annan. Hon tycker det är bättre att ha det som på Filippinerna där man får och ska vara bättre 

än alla andra. Alla “tävlar” mot varandra och ska vara ”vräkigare” än den andra hela tiden.   

Sofia planerar inom en snar framtid att skaffa barn tillsammans med sin sambo och 

säger att barnen gärna får lära sig filipino om de vill, men det är inte något hon kommer att 

tvinga dem till. Hon säger också att hon och hennes sambo funderar på att åka till Filippinerna 

när de har fått barn. Något hon vet att hon kommer att föra vidare till sina barn är just de 
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filippinska ord hon lärde sig som barn som var till för att respektera de äldre. Hon vill att 

deras barn ska kalla hennes pappa för lolo (morfar på filipino) samt att hon vill lära dem Atte 

och Kuya som jag nämnde tidigare i texten.   

 

Kärnfamiljen? 

Bortsett från respekten finns det andra skillnader som Sofia tar upp mellan svenskar och 

filippiner. Till exempel berättar hon för mig att familjen på Filippinerna inte ser ut som den 

svenska kärnfamiljen med mamma, pappa barn och de närmast släktingarna. På Filippinerna 

inkluderas mer avlägsna släktingar men även före detta fruar och älskarinnor till männen i 

familjen. Anledningen till detta är att man inte får skilja sig på Filippinerna. Hon berättar för 

mig att hennes föräldrar inte är gifta. Hennes pappa vill gärna gifta sig, men hennes mamma 

vill det inte. Det är sed att man gifter sig och skaffar många barn på Filippinerna berättar 

Sofia för mig, men hennes pappas släkt har överseende med honom eftersom han är minst i 

syskonkullen och får göra lite som han vill. Hon säger också att hennes pappa är mer 

beskyddande än vad de flesta av hennes svenska vänners pappor har varit. Hon skrattade och 

sa att hennes pappa helst velat hålla sina döttrar inlåsta tills de var trettiofem, men att han 

vande sig efter ett tag eftersom hon alltid haft mer killkompisar än tjejkompisar.  

 

Analys 

När jag lyssnar igenom intervjun med Sofia inser jag att hon är den informant som lättast och 

mest villigt pendlar mellan hennes olika kulturer. Hon ser inga problem med att spela ut sitt 

“invandrarkort” när hon tycker att hon kan dra nytta av det precis som att hon gör sig mer 

svensk än vad hon egentligen är när detta gynnar henne. Det första jag kommer att tänka på 

som antropolog är över- och underkommunicerande som innebär att man förstärker eller 

försvagar sina kulturella attribut beroende på den situation man befinner sig i. När jag läser 

om det i Hylland Eriksens bok Ethnicity and Nationalism (1993) upplever jag begreppet 

negativt, men när Sofia berättar om hur hon förhåller sig till sina olika kulturer tycker jag att 

hon handlar rätt. Å andra sidan har Sofia aldrig behövt underkommunicera sin kulturella 

identitet.   

Sofia kommer inom den närmaste framtiden att skaffa barn berättade hon för mig 

under intervjun och det verkar som att hon är väldigt liberal när det kommer till vilka seder 

och bruk, språk och andra kulturella aspekter hon vill föra vidare till dem. Det enda hon 

nämnde var att de skulle lära sig den respekt för de äldre som hon fick lära sig som liten, men 
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annars får de göra lite som de själva vill. Som jag har förstått det vill inte Sofia tvinga på sina 

barn något som de inte vill vara eller lära sig men hon vill heller inte hämma dem om det är så 

att de vill lära sig mer om deras morfars ursprung.  

Under intervjun pratade jag och Sofia om “Jantelagen” och om jag känner henne rätt 

så följer hon den inte riktigt och kan därför vara en nagel i ögat hos vissa. Men jag tror inte att 

det handlar om att hon har en annan kultur än “Svensson” utan om att hon tillhör en ny 

generation. 
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Slutsats 
Den första frågan jag ställde mig var: Om, och i så fall hur, har informanten påverkatsav att ha 

en eller båda föräldrar med icke-svenskt ursprung? Jag skulle vilja säga att alla informanter 

har påverkats i hög grad av sina föräldrar, men är det verkligen så exceptionellt att en person 

påverkas av sina föräldrar och än viktigare – har det med kulturell bakgrund att göra? 

Visserligen har de fått värderingar som kanske inte alla delar, men har det så mycket med 

deras föräldrars ursprung att göra eller kommer deras val i livet, deras identitet och deras syn 

på andra människor från en blandning av möten, funderingar och upplevelser? Under mina 

intervjuer har jag frågat mina informanter dels om hur deras uppväxt har varit, dels hur de vill 

att deras framtida liv ska bli (båda frågorna är grundade på en kulturell aspekt och inte en 

psykologisk sådan). Anledningen till att jag valde att fråga om hur de vill att deras liv ska se 

ut och hur de ser på barn, uppfostran, vidareföring av traditioner och så vidare var att jag tror 

att det säger mycket om vad en person själv upplever som essensen av den kultur den bär på. 

Alla mina informanter ger mig slående lika svar. De vill inte tvinga på sina barn något – de 

vill att barnen ska få känna på och uppleva deras mor- och farföräldrars kultur på egen hand 

för att bilda sig en egen uppfattning om saken. Även om de inte vill tvinga sina barn till att ta 

del av deras mor- och farföräldrars kultur så kommer de inte stoppa dem om de känner att 

barnen vill veta mer. Antagligen kommer barnen redan i tidig ålder få ta del av sina föräldrars 

kulturella ursprung – oavsett om det är ett medvetet drag från föräldrarna eller inte. Språket är 

den del som alltid kommer att finnas där. Andreas och Maria kommer att ge sina barn språket 

naturligt då barnen kommer att snappa upp det då deras föräldrar pratar ett annorlunda språk 

med deras mor- och farföräldrar. Även om Sofia inte kan sin pappas språk finns det kvar 

eftersom hon vill att hennes barn ska kalla äldre syskon och äldre släktingar för de namn som 

tyder på respekt som hon fick lära sig som barn. Jag tror att mina informanter är mer öppna 

för nya saker och nya kulturer än personer som inte har kommit i kontakt med andra kulturer. 

De har redan som små fått lära sig att alla inte gör saker likadant och därmed har en större 

respekt för det annorlunda vuxit fram.   

           Min nästa fråga var: Hur ser informanten på sig själv utifrån tillhörighet och identitet? 

Det kan verka som en omöjlig uppgift för mig som inte är psykologistuderande – men jag har 

försökt att psykologisera saker och ting så lite som möjligt i den här uppsatsen. Det jag har 

kommit fram till efter att ha analyserat mina informanters svar är att de har en väldigt flytande 

identitet. De känner sig inte helt svenska men inte heller spanska, polska eller filippinska. 

Som Sofia sa i sin intervju så kan hon spela på sin identitet dels för att passa in dels för att 

kunna dra nytta av den. Jag tror inte heller detta har så mycket med deras föräldrars ursprung 
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att göra. Jag anser att det är ett generationsskifte som är på väg långt bort från det svenska 

folkhemmet, nationalism och på väg mot individualism, resande och upptäckande. 

            I min uppsats har jag vid flera tillfällen nämnt att mina informanter är mer fria, 

individuella och liberala och att detta skulle bero på att de tillhör en ny generation. Jag anser 

att ju mer en individ ser av världen, andra kulturer och andra tankesätt desto mer påverkar det 

en i en liberal syn på sig själv och andra människor. Det är inte nödvändigt att resa för att ta 

del av de saker jag nämnde ovan. Det räcker med att slå på TV:n, surfa på Internet eller lyssna 

på radion. Främst Internet med sin lättillgängliga information, olika forum och interaktiva 

spel gör det enkelt att ta till sig nya intryck idag.  

 Jag kan inte säga att det som format mina informanter inte har att göra med deras 

föräldrars ursprung – jag kan inte heller säga att det har att göra med deras föräldrars 

ursprung. När jag började den här uppsatsen hade jag förväntat mig att starka nationalistiska 

åsikter skulle ta det största utrymmet i intervjun. Nationalistiska i den mening att mina 

informanter har “valt sida”. Så var det uppenbarligen inte utan de verkar väldigt flexibla i sin 

syn på nationalitet i förhållande till sin identitet. Tydligast var Andreas som egentligen inte 

ville kännas vid varken polacker eller svenskar – han ville vara sig själv. Det jag starkast 

kommer att minnas av mina informanter är att de är sig själva – inte svenska, polska, spanska 

eller filippinska. De vill inte placeras in i fack, de är fria individer i ett fritt samhälle.  
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Vidare forskning 
Den här uppsatsen är långt ifrån representativ när det kommer till de andra generationens 

invandrarungdomar som lever i Sverige idag, men det var heller inte min avsikt med den. För 

att få uppsatsen representativ skulle det behövas mycket längre tid och långt fler informanter. 

Jag tycker att min uppsats har bidragit till ämnet då den öppnar upp till en diskussion jag 

anser vara av yttersta vikt och förhoppningsvis vidare forskning inom ett relativt nytt ämne. 

Det skulle vara  intressant att se vad en rapport om en större grupp andra generationens 

invandrare säger om deras sociala tillhörighet, identitetsskapande och vad de anser vara 

viktigt i deras nutida och framtida liv. Även om den här uppsatsen har fokuserat på andra 

generationens invandrare anser jag att det är viktigt att diskutera inte bara deras syn på 

svenskhet, kultur och hur de definierar sig själva. Jag tror även att det är viktigt att se hur 

andra i Sverige ser på tillhörighet (social och kanske nationell sådan). Kanske var det så en 

gång att nationell tillhörighet var viktigare än den är nu. När till och med min mormor 

försöker lära sig Internet så är min känsla att det inte bara är min generation som kommer 

närmare världen – hur ser då en nation ut i dagens samhälle. Finns den på samma sätt som den 

har funnits förut eller är vår tillhörighet på väg någon annanstans?   
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