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Sammanfattning  
Syfte med studien har varit att belysa andra generationens invandrares föreställningar om och eventuella 
erfarenheter av kulturtillhörighetskriser samt vilken betydelse de tillmäter dessa kulturtillhörighetskriser i 
förhållande till deras identitetsskapande processer. Studien bygger på tre fokusgruppsintervjuer med ungdomar 
som fyllt 18år. Teoretiskt knyter studien an till identitet, etnicitet, genus och makt. 
 Det som skapar problem för ungdomarna i deras vardag på grund av att de normer och värderingar som familj, 
släkt eller andra närstående företräder inte alltid stämmer överens med det omgivande samhällets rör relationer 
av olika slag, framför allt förhållanden före äktenskapet, det man vardagligt talar om i termer av pojkvänner 
eller flickvänner. Giftermål, eller äktenskapliga förhållanden, var också ett område som diskuterades flitigt, 
liksom sexualitet, framför allt homosexualitet. Något som förutom relationer definierades som upphov till 
kulturtillhörighetskriser var performativitet, dvs. det som visas för andra genom sådant som handlar om 
utseende, kläder och andra attribut. Det tredje och sista området som informanterna identifierade som 
kulturtillhörighetskriser rör det som brukar benämnas ’att festa’, att vara ute sent på kvällarna med vänner och 
att dricka sig berusad.   
 De bakomliggande orsakerna som informanterna lyfter fram som avgörande för uppkomsten av de identifierade 
kulturtillhörighetskriserna var handlingar, beteenden, stilar och attityder som strider mot etablerade kulturella 
koder vilka skapar gränser för och pekar ut det som betraktas som tillåtet och otillåtet. De kulturella koder, eller 
de normer och värderingar som var särskilt framträdande var de som rör frihet, skam, respekt och heder. 
Gränsdragningarna för det tillåtna aktualiserades genom informanternas tal om hur rykten sprids och påverkar 
synen på dem själva, deras familjer och släktingar. 
 Vidare har studien resultat visat att ungdomarna hanterar kulturtillhörighetskriserna genom vita lögner, genom 
att kompromissa med föräldrarna och genom att förneka och undvika kulturtillhörighetskriserna.   
Kulturtillhörighetskriserna visade sig inverka på deras identitetsskapande process då ungdomarna inte har 
friheten att självständigt skapa en egen identitet. 
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Inledning 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu skriver att ”Historien är inristad i våra kroppar”. Han 

menar att en människa aldrig helt blir kvitt sin barndom och en grupp aldrig sin historia.1 En 

människa kan inte styra över sitt ursprung, ursprunget kommer dock att styra över människan. 

Mitt ursprung har formats av två sociala verkligheter, den albanska och den svenska. Var och 

en av dessa har sin egen historia. Som liten hade jag aldrig svårigheter med livet i de två olika 

sociala och kulturella samhällena, eftersom jag då ännu inte hade kommit i kontakt med det 

svenska samhället på ett sätt som utmanade min albanska kulturtillhörighet. När jag blev äldre 

och fick börja i den svenska skolan, som introducerade mig för en svensk kultur, blev ’jag-

bilden’ allt mer kluven. Frågan ’Vem är jag?’ knackade på dörren när jag märkte att jag levde 

i två världar som hade olika tolkningar av verkligheten, som i många avseenden stod för 

skilda normer och värderingar. Världen blev inte längre lika självklar, inte längre lika svart 

eller vit och mina ursprungsrötter inte lika givna att tolka omvärlden igenom. Min 

ursprungskultur stod stadigt rotad, likt ett träd i marken, men rötterna som tidigare varit så 

fasta slets upp och tvingade mig att röra mig mellan två världar, där olika tolkningar skulle 

samsas. Jag insåg snart att livet består av ett evigt sökande, sökande efter vem man är och 

vilket syfte tillvaron har. Att söka svar på frågor om vem man är och vad man gör här, är 

kanske de viktigaste frågorna i en pågående identitetsprocess. Mitt sökande som fortfarande 

utgår från två skilda verkligheter har resulterat i en splittrad bild. Jag står med ena foten i 

majoritetssamhällets kultur och med den andra foten i den egna minoritetskulturen. Ibland 

känner jag mig lycklig lottad över att ha tillgång till en rikedom av kulturella världar, trots att 

det inte alltid är lätt att få det svensk-albanska att flyta samman. Samtidigt har denna rikedom 

av kulturella världar skapat kulturtillhörighetskriser och funderingarna om min identitet. 

Varifrån ska jag hämta byggstenarna till mitt identitetsbygge? Vilka kulturella koder har 

tolkningsföreträde över vad som är rätt och fel? Ska jag följa det mångkulturella 

sekulariserade svenska samhället och dess normer och värderingar eller ska jag följa det 

kosovoalbanska? Dessa funderingar skapades för första gången när jag gick ut på en bro 

mellan mitt kosovoalbanska ursprung och det sekualiserade samhället, skolan. 

 

Enligt rättsociologen Astrid Schlytter integreras barn och ungdomar med utländsk härkomst 

lättare in i samhället genom sin skolgång, där de även får kännedom om sina rättigheter som 

individer. Ungdomar tar in och bearbetar den nya kulturen som kolliderar med deras 
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ursprungskultur. De vuxna däremot har det mycket svårare att hitta sin plats i samhället, då de 

kommer i mindre kontakt med det svenska samhället och då de redan är integrerade i 

hemlandets kultur, som de vill bevara. Att föräldrarna ser att barnen tar in den nya kulturen, 

kan upplevas som ett hot. Föräldrarna vill att barnen bevarar den ursprungliga kulturen och 

upplever att de förlorar kontrollen över barnen om denna konservering av kulturen inte sker.2  

Ungdomarna lever med andra ord i en värld där två olika kulturer motsäger varandra. Detta 

menar sociologerna Ahmadi-Lewin och Lewin som forskat om invandrarungdomar i 

identitetskris, leder till att identitetsarbetet blir konfliktfyllt för ungdomarna. Ungdomar vars 

föräldrar har annan etnisk bakgrund än de i det svenska sekulariserade samhället, har ett 

mångkulturellt sätt att tänka och agera. Samhället, familjen och individen har alla sina egna 

kulturer och ett eget sätt att tänka och handla. Dessa kulturer har alla sin egen diskurs, som 

livet tolkas genom, i olika sammanhang. Ju större avståndet är mellan samhället och den egna 

”familjkulturen” desto mer belastas ungdomen med problem, menar de. Samhället drar åt ena 

hållet medan familjen drar åt andra hållet. I mitten av denna komplicerade dragkamp som 

utgörs av två kollektiv, med olika värderingar och individuella rättigheter står ungdomar med 

en fot i varje läger och förväntas skapa en hållbar identitet. Identitet är viktig då den ger en 

person en fast punkt i hennes omgivande universum och en grund att stå på. Den är ett måste 

för att ungdomarna ska känna tillhörighet och förstå sin plats i tillvaron.3 Denna personliga 

identitet riskerar den andra generationens invandrare inte lyckas bygga upp, då de har två 

olika punkter att stå på, som oftast är väldigt olika och drar åt varsitt håll.4  

 

Som Pierre Bourdieu så talande uttrycker det är mycket av våra liv inristat eller skrivet på 

våra kroppar. För att dessa ungdomar, andra generationens invandrare, ska kunna fortsätta 

skriva, forma och konstruera sin historia och sin identitet krävs många verktyg. Dessa 

ungdomars problem är inte något vi kan blunda för, de är våra ungdomar, ungdomar vi har ett 

ansvar för, ett ansvar som delvis består av att lyssna på och problematisera deras berättelser. 

Det är det jag ska göra i den här uppsatsen. 

                                                                                                                                                         
1 Annick Sjögren, Om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet, Värnamo 1993, s.29 
2 Astrid Schlytter, Rätten att själv få välja, Lund 2004, s. 12 
3 Ahmadi-Lewin & Bo Lewin (red), Ungdom, kulturmöten, identitet, Stockholm 2003, s.72 och 151ff 
4 Med begreppet andra generationens invandrare avses i den här uppsatsen ungdomar eller barn med minst en 

förälder född utomlands. Jag ansluter mig därmed till den definition som används av svenska myndigheter; Se, 
Ds 2000:43, Begreppet invandrare- användning i myndigheters verksamhet, Stockholm, s.32. Ibland används 
även begreppet ”nya andra generationens invandrare” i forskningssammanhang; Se, Nedzad Mesic, ”Jag är 
kluven(…)Jag är uppvuxen så ju” Linköpings universitet 2008, s.15f.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att belysa andra generationens invandrares föreställningar om och 

eventuella erfarenheter av kulturtillhörighetskriser. Med andra generationens invandrare 

menar jag ungdomar varav minst en förälder har invandrat till Sverige och med 

kulturtillhörighetskriser avser jag sådant som kan skapa problem för dessa ungdomar i deras 

vardag på grund av att de normer och värderingar som familj, släkt eller andra närstående 

företräder inte alltid stämmer överens med det omgivande samhällets. Till syftet hör även att 

analysera vilken betydelse andra generationens invandrare tillmäter dessa 

kulturtillhörighetskriser i förhållande till deras identitetsskapande processer. Det handlar med 

andra ord om frågor som rör hur de hanterar sådana situationer och vad de anser att 

kulturtillhörighetskriser kan innebära för självbild och vardagsliv. 

För att precisera syftet har följande frågor formulerats:   

• Vilka kulturtillhörighetskriser berättar ungdomarna om utifrån egen eller lånad 

erfarenhet? 

• Vad anser de att dessa kulturtillhörighetskriser beror på?   

• Hur hanteras eventuella kulturtillhörighetskriser av dessa ungdomar?  

• Hur skildrar de skillnaden mellan flickors och pojkars tillhörighetskriser?  

• Hur anser ungdomarna att kulturtillhörighetskriser påverkar identitetsskapande 

processer?  

 

 

Teoretiska infallsvinklar 

I denna inledande del avser jag att presentera uppsatsens viktigaste begrepp som är kultur och 

de fyra olika teorierna som kommer att stå till grund vid förklaringen av ungdomarnas 

situation. Ungdomarnas situation kommer att beskrivas utifrån teorier om identitet, etnicitet, 

genus och makt. En väsentlig aspekt i studien är hur kulturtillhörighetskriser påverkar 

ungdomarnas identitet, hur den formas och upplevs. Identitetsaspekten blir aktuell när 

ungdomar lever i två kulturella världar som motsäger varandra och därmed viktig för min 

studie. Med etnicitet ämnar jag att belysa hur etnisk identifikation griper in i, förhandlas och 

omskapas i ungdomarnas vardag och vilken betydelse etnicitet har för ungdomarnas 

kulturtillhörighetskriser. Att analysera kulturtillhörighetskriser utifrån ett genusperspektiv 
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finner jag relevant, då olika samhällssituationen skiljer sig åt i olika typer av samhällen. Dessa 

skillnader som andra generationens invandrare möts av kan vara synen på mannen och 

kvinnan och de olika könens roll i en socialt konstruerad miljö. Jag avser därför att 

problematisera genus utifrån ett perspektiv där olika kulturer möts. Maktperspektivet är 

viktigt för studien eftersom andra generationens invandrare idag lever i olika 

maktförhållanden och får ta del av olika budskap gällande hur en acceptabel makthierarki och 

struktur ska se ut.  

Innan de teoretiska perspektiven ska behandlas ska en analys av begreppet kultur göras. 

Kultur är ett viktigt begrepp för min studie och för att ringa in vad kultur står för i studien 

ansluter jag mig till följande nedanstående beskrivningar.  

Kultur  
Kulturbegreppet har olika betydelse beroende på dess användningsområde. Kultur avser i 

denna uppsats sådant som knyter an till inlärda traditioner, seder, levnadsmönster och normer 

liksom värderingar och sammanhållande tankemönster. Det är sådant som i hög grad, 

medvetet eller omedvetet bidrar till skapandet och omskapandet av våra livsbetingelser och 

därmed vår identitet.  

 

I boken Kulturterrorismen skriver socialantropologen Thomas Hylland Eriksen att en av de 

vanligaste betydelserna av kultur är levnadssätt och världsbild som medlemmar av en bestämd 

grupp har gemensamt och som även skiljer gruppen från andra grupper. Han menar dock att 

detta tankesätt inte är hållbart, då det nästan inom alla grupper finns variationer i levnadssätt 

och världsbild och på grund av att det oftast är omöjligt att dra gränser mellan kulturer.5

 

I likhet med Eriksen menar socialantropologen Ulf Hannerz att kultur är något som är överallt 

närvarande, något omedvetet och självklart. Han beskriver kultur som en varaktig idé och 

menar att dessa idéer kan vi inte observera då de är interna mentala processer men vi kan 

komma åt dem indirekt, när de speglar sig i någon yttre form, externa processer.6 Hannerz 

anser vidare att kultur är något som hela tiden förändras. Detta innebär enligt honom att kultur 

hela tiden förmedlas mellan generationerna i sin rådande form och därmed påverkar 

                                                 
5 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen. En uppgörelse med tanken om kulturell renhet, Fagernes 1999, 

s.20-22.  
6 Ulf Hannerz, Över gränser. Studier i dagens socialantropologi. Lund 1983, s.144ff.  
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inställningen till situationen som är för handen men även att den ständigt omformas i ljuset av 

nya omständigheter och erfarenheter.7

 

Liksom Hannerz skriver forskaren Elisabet Plöjel Westmoreland att de kulturmönster som 

individen födds in i kommer att förbli det som har starkast inflytande på individen. Dock 

menar hon vidare att individen hela tiden skapar sin egen verklighet i ständig dialog med sin 

omgivning.8 I likhet med detta resonemang använder sig antropologen Kaj Århem utav 

begreppet enkulturation och menar att till skillnad från beteenden som man ärver genetiskt så 

står kultur för beteenden och beteende koder som överförs genom inlärning, enkulturation. 

Med enkulturation syftar han på den inlärningsprocess genom vilken en person, oftast barn, 

lär sig och internaliseras en viss, sina föräldrar, kultur.9

Social identitet 
Eftersom jag är intresserad av hur kulturtillhörighetskriser inverkar på identitetsskapande 

processer, hur den formas och upplevs är teorier om identitet den mest övergripande 

infallsvinkeln. För att förstå identitetsaspektens roll i ungdomarnas vardagsliv redogör jag för 

vad identitet är samt hur den kommer att användas i studien. Jag utgår från en 

konstruktivistisk ansats, vilket innebär att identiteter formas genom sociala processer, att 

identitet skapas i interaktion med andra i en ständig pågående process. 

 

I boken Social Identity redogör sociologen Richard Jenkins för hur identitet konstrueras och 

fungerar i människors vardag. Jenkins skriver att individer är unika och föränderliga och att 

individualitet är socialt konstruerad.10 Han menar att identitet inte är något essentiellt eller en 

produkt som bara finns där utan en pågående process som hela tiden etableras och omskapas i 

ständig interaktion med andra människor. Jenkins skriver att identitet grundar sig i hur man 

upplever sig själv och hur man uttrycker vem man är. Men det är även hur andra upplever och 

identifierar dig. Deras ögon fungerar som en spegel som återger den bild de har fått av dig.11

 

Enligt Jenkins bär identitet på såväl kollektiva som personliga dimensioner. Detta innebär att 

social identitet skapas genom det vi själva tycker om oss och genom det människor tycker om 

                                                 
7 Ibid, s.132. 
8 Elisabet Plöjel Westmoreland, Tvärkulturell fostran, Lund 2001, s. 23. 
9 Kaj Århem, Den mångkulturella Sverige, Stockholm 1988, s.236.  
10 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s.20 
11 Ibid, s.4f 
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oss. "[…] we cannot see ourselvs at alla without also seeing ourselvs as other people see 

us.”12  

 

Jenkins menar att social identitet kan beskrivas som ett karaktärsdrag eller en egenskap i 

människors tillvaro. Social identitet förklarar han med hjälp av modellen ”internal-external 

dialectic of identification.”13 Med det menar han att det finns två processer som samspelar vid 

uppbyggnaden av social identitet, den interna och den externa processen. Den interna handlar 

om vår egen definition av vilka vi är och vad vi tycker om oss själva, vad som kan liknas vid 

självbild. Den externa rör hur andra människor ser oss och vad de tycker om oss, det vill säga 

den bild vi tilldelas av människor i vår omgivning. Med detta vill han understryka att både 

den individuella identiteten och den sociala är konstruerade. Vidare menar Jenkins att 

individen inte bara själv kan bekräfta sin identitet utan identiteten måste också bekräftas eller 

inte bekräftas av den grupp människan ingår i. Social identitet är, enligt Jenkins, aldrig 

ensidig. En individ har oftast flera olika sociala identiteter beroende på sammanhang och 

situation.14  

Etnicitet 
Ännu en viktig teori att behandla i studien är etnicitet. Ett viktigt begrepp inom etnicitet är 

etniska grupper. Vad som utmärker den etniska identiteten eller den etniska gruppen är, enligt 

Statens offentliga utredningar, att gruppen bör uppvisa ”en särart av religiös, språklig, 

traditionell eller kulturell natur.”15 Enligt Svanberg och Tydén som har forskat om 

nationalism och etnicitet är denna definition vag men pekar på att etnicitet är en slags 

identifikation och känsla av tillhörighet till en annan grupp som ser sig själva i kulturella 

termer, som har samma historia och traditioner och/eller likaväl som en mer tydlig religiös 

eller språklig särart.16 Jag ämnar belysa hur etnicitet och etnisk identifikation griper in i, 

förhandlas och omskapas i ungdomarnas vardag.  

 

Etnicitet är ett mångfasetterat begrepp. Svanberg och Tydén skriver att begreppet etnicitet ”är 

en aspekt- fokuserad på föreställningar om gruppers gemensamma ursprung och kulturella 

                                                 
12 Ibid, s.21 
13 Ibid, s.20 
14 Ibid, s.20ff 
15 Statens offentliga utredningar, Steget mot en minoritetspolitik. Europarådets konvention för skydd av 

nationella minoriteter, 1997:193, s.42 
16 Ibid, s.94 
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särdrag i kontrast till andra grupper - av den sociala identitet individer bär på.”17 Etnicitet är 

ett sammanhang som skapar vi-känsla och kulturella gränsmarkeringar bland kollektiv med ett 

gemensamt ursprung.18 I likhet med Svanberg och Tydén skriver etnicitetsforskaren Erik 

Olsson att etnicitet kan definieras som de upplevda skillnaderna och gränsdragningarna inom 

samt utom en grupp, etnicitet är därmed inte något statiskt utan något som konstrueras och 

förändras kontinuerligt.19 Även sociologen Aleksandra Ålund skriver att etnicitet är ett 

föränderlig socialt fenomen som ständigt skapas och återskapas. Hon utgår från två 

grundläggande kriterier när hon förklara etnicitet. Den ena kriteriet utgörs av den kulturella 

samhörigheten, såsom värderingar, normer och beteende (identitet) medan den andra utgörs 

av bestämda strukturella förutsättningar och objektiva materiella villkor, som skapar 

intressegemenskap, social organisering och politiskt handlande.20

 

I enighet med Svanberg och Tydén skriver historiken Rune Johansson att etnicitet kan 

relateras till olika fenomen men att det finns en enighet om att etnicitet har att gör med kultur 

och härkomst.21 Johansson skriver att om en definition lägger stark vikt på det subjektiva, 

görs att den etniska tillhörigheten uppfattas som något tillfälligt och lättföränderlig. Men om 

man å andra sidan betonar objektiva eller objektivistiska drag som språk eller härkomst, finns 

risken att definitionen uppfattas som något för alla bestämt och absolut givet. Detta kan enligt 

Johansson resultera i en låsning både inom och utanför gruppen, där etnisk tillhörighet 

överordnas alla andra värden. Han hävdar att i det moderna samhället där vi oftast lägger vikt 

på multikulturalism och bevarandet av etniska tillhörigheter och gruppens rötter, kan etnicitet 

bli en form av kapital. Detta kan utnyttjas av gruppen och dess medlemmar men som i sig 

också innebär låsningar för enskilda individer.22

Etnisk identitet  
Enligt Kjerstin Almqvist handlar etnisk identitet om människans upplevelse av att höra till 

eller att vara medlem av en etnisk grupp och därmed har ett visst sätt att tänka, uppleva, känna 

och bete sig, vilket beror på att man hör till den gruppen. Alltså handlar etnisk identitet om 

den egna upplevelsen av att höra ihop med gruppen men även om andras syn på vilken 

tillhörighet du har. Den etniska identiteten kan även baseras på biologiska faktorer, vilket 

                                                 
17 Ingvar Svanberg och Mattias Tydén, I nationalismens bakvatten. Om minoriteter, etnicitet och rasism, Lund 

1999, s. 9  
18 Ibid, s.25 
19 Rune Johansson, red, Etnicitetens gränser och mångfald, Stockholm, 2000, s.7. 
20 Aleksandra Ålund, Multikultiungdom, Lund 1997, s.10f.  
21 Johansson, 2000, s.79ff 
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innebär att identiteten byggs upp av vilken familj och släkttillhörighet man har, men även 

vilken etniskt grupp man födds som medlem i. Den etniska identiteten handlar om vårt 

ursprung och hur vi förhåller oss till den, därmed innebär det att den etniska identiteten 

handlar om det vi inte kan påverka.23  Liksom Almqvist skriver Johansson däremot att etnisk 

identitet kan uppfattas som en garant för att bevara rötter i ett mångkulturellt samhälle men att 

den också kan relateras till oföränderliga tillhörighetsförhållanden och därmed uppfattas som 

en boja för individen.24

 

Almqvist hävdar att etnisk identitet har stor betydelse för identitetsskapandet hos alla 

ungdomar. Dock problematiseras inte den etniska identiteten i samma utsträckning för 

ungdomar som ingår i samhällets etniska majoritet jämfört med vad det görs för ungdomar 

som ingår i samhällets etniska minoritet. De ungdomar som fötts in i samhällets etniska 

minoritet kommer alltid att ha ytterligare en dimension att handskas med i sin 

identitetsutveckling. Enligt Almqvist brottas dessa ungdomar men sin identitet av att i vilken 

mån de ska tillhöra sin ursprungliga etniska minoritetsgrupp eller söka sig till den omgivande 

majoritetsgruppen.25 Enligt Almqvist så behöver ungdomarna inte välja en etnisk identitet 

utan de kan mycket väl ha både och. Det är inte bara den sociala identiteten som har olika 

dimensioner utan även den etniska identiteten. Ungdomarna kan alltså både vara svensk och 

exempelvis kosovoalban.26  

 

Nedzad Mesic, som har forskat kring etniska identifikationer och vänskapande bland andra 

generationens invandrare, skriver att unga bär på etniska identifikationspositioner som står 

olika nära individens ursprungsland. Variationen på hur mycket de identifierar sig med sitt 

ursprungsland beror, enligt Mesic på vilken ålder de unga har vid ankomsten till Sverige. Han 

skriver att de ungdomar som kommit till Sverige vid ung ålder identifierar sig med Sverige 

och ser landet som sitt hemland medan de ser det tidigare hemlandet som något tillhörande 

släkthistorien.27

                                                                                                                                                         
22 Ibid, s. 83f 
23 Anna Frisén och Philip Hwang (red), Ungdomar och identitet, Stockholm 2006, s.79f 
24 Johansson 2000, s.79.  
25 Almqvist 2006, s.84 
26 Ibid, s. 90 
27 Nedzad Mesic, ”Jag är kluven (…) Jag är uppvuxen så ju”, Norrköping 2008 s, 55f.  
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Genus 
Ett annat teoretiskt perspektiv som på ett direkt sätt knyter an till uppsatsens fokus är genus. 

Enligt idéhistoriken Gothlin är genus en socialt skapad uppdelning av mänskliga varelser, som 

utgår från det biologiska könet.28 Genus kan till skillnad från det biologiska, identifieras som 

socialt och kulturellt konstruerad och därmed rumsligt och tidsmässigt betingat.29 Detta kan 

kopplas till Don Kulick definition av genus som hävdar att genus är något som kan tolkas och 

att genus är den kulturella tolkningen av könsskillnader. Don Kulicks defininition på genus 

lyder som sådan: 

 
Genus däremot, betecknar ett betydelsesystem som består av två varandra motsatta och uteslutande kategorier 

vari alla människor placeras. Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män 

och kvinnor. Det är viktigt att framhålla att det inte är de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan det 

är tolkningen av dessa.30

 

Biologin upplevs alltså genom kultur, genom att människor översätter termer av symboler och 

idéer som vi använder oss av i vardagen och i vårt rituella liv. Biologin måste tolkas så att den 

stämmer överens med andra kulturella föreställningar som vi har. De biologiska skillnaderna 

betonas eller tonas ner, framhävs eller glöms beroende på kulturella och sociala 

förhållanden.31 Detta visar att eftersom vi har olika kulturer och kommer från olika 

samhällen, som vi redan är socialiserade in i, blir även tolkningen av genus olika från kultur 

till kultur och från samhälle till samhälle. Detta visar på att genus skiftar över tid och rum, 

mellan kulturer och samhällen. Genus är också en analytisk kategori eller ett analytiskt 

verktyg som medför att vi kan belysa och beskriva relationer mellan könen i olika historiska 

kontexter, på sociala, språkliga och individuella nivåer.32 Genus är också relaterat till makt, 

då genus är ett sätt genom vilket makt uttrycks, förmedlas, betecknas, konstitueras och 

reproduceras. En hierarki mellan könen existerar i de flesta samhällen som visar männens 

dominans över kvinnor, därför användes också begreppet patriarkat inom genusforskningen.33

Makt  
Ytterligare ett teoretiskt perspektiv som kommer att användas för att problematisera det 

empiriska materialet är makt. Sociologen och idéhistoriken Michel Foucault har ett påstående 

                                                 
28 Eva Lundgren-Gothlin, Kön eller genus, Nationella sekretariatet för genusforskning 1999, s. 3f 
29 Ibid, s.11. 
30 Don Kulick, Från kön till genus: kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv. Stockholm 1987, s.11 
31 Ibid, s.11.  
32 Gothlin, 1999, s.7 
33 Ibid, 6.  
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som säger att ”makt inte är någonting som förvärvas, fråntas eller delas, något som man 

behåller eller låter sig gå ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av 

ojämlika och rörliga relationer.”34 Makten är alltså inte en individs eller en socials grupps 

privilegium, egenskaper eller resurs. Makt är, enligt Foucault en relation mellan människor 

och någonting som uppstår i samspel mellan människor. Makten är ständig verksam och tar 

sig uttryck i ständigt föränderliga styrkeförhållanden mellan människor. Makten utövas 

överallt där den finns. Makt ses som någonting dynamiskt som skapas mellan oss människor i 

samspel med varandra och som kan förändras och omformas.35 Foucault tanke var att makten 

inte kan knytas till en formel samt att makten i samhället inte bygger på staten eller på 

juridiska förhållanden.36 När jag använder maktbegreppet syftar jag inte på staten och de 

juridiska förhållanden, utan makten i samspel mellan människor.  

 

Foucault bedriver en maktteori utifrån Benthams Panopticon. Panopticon är en byggnad som 

har till funktion att skapa överblick från en speciell punkt, så att endast den som kliver in kan 

skåda ut över alla delar.37 Foucaults exempel på en sådan är fängelse där fångarna istället för 

att utsättas för våld utsätts för det han kallar schematisk disciplinering av kroppen. Denna 

modell, menar Foucault, äger även rum i olika institutioner i samhället som exempelvis 

skolan, där lärarens blickar disciplinerar eleverna i exempelvis kunskapsmässiga mål men 

även sociala. För att upprätthålla disciplin krävs arrangemang där själva blicken verkar 

betvingande.38

 

Foucault skriver att den disciplinerade makten 

 
[…]är också organiserad som en mångfaldig, automatisk och anonym makt, ty övervakningen åvilar visserligen 

individer men den fungerar dock som ett nätverk av relationer uppifrån och ner och även i viss mån nerifrån och 

upp samt i sidled; detta nät ”håller ihop” det hela och genomkorsar helheten med maktyttringar som stöder sig på 

varandra: ständigt övervakade övervakare.39

 

Denna makt menar Foucault inte är något man äger eller överförs som en egendom utan 

fungerar som ett maskineri. Den disciplinerade makten är indiskret eftersom den befinner sig 

                                                 
34 Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys, Stockholm 1996, s.28. 
35 Ibid, s.30. 
36 Fredrik Engelstad, Vad är makt? Stockholm 2006, s.16. 
37 Michel Foucault, Övervakning och straff, Halmstad, 2006, s.137fff 
38 Ibid, s.172fff 
39 Ibid, s.178 
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överallt och ständig är på sin vakt, den lämnar inte något område i skuggan utan oavbrutet 

kontrollerar. Dock kan den disciplinerade makten även vara diskret då den ständigt utövas till 

stor del under tystnad.40 Kerstin Sandell har i sin avhandling använt sig av den normaliserade 

blicken, som har sin grund i Foucault maktteori. Hon menar att den normaliserade blicken 

identifierar skillnad och skriver om dem till likheter. Den normaliserade blicken disciplinerar 

alla och ingen särskild, finns överallt och ingenstans.41

 

 

Tidigare forskning 

Kulturforskning är ett fält som inbegriper en rad områden som exempelvis kulturmöten, 

kulturkrockar, etnicitet, identitetsskapande, segregation, hedersmord/hedersrelaterad våld, 

språk, multikultur och grupptillhörighet. Kulturforskningen har bedrivits under lång tid, den 

stora vågen kom under tidig 1990-tal och innefattar områdena som kulturmöten, multikultur, 

segregation, etnicitet och identitetsskapade. Senare ställdes ungdomar med utländsk bakgrund 

i centrum, där pojkar och kriminalitet dominerade. Under 2000-talet ökade forskningen 

dramatiskt inom området hedersrelaterad våld, vilket möjligtvist kan härledas till 

hedersmordet på Fadime.42 Den forskningen som närmare presenteras nedan rör ungdomar 

med annan etnisk härkomst än svensk, i relation till sådant som kulturkrockar, 

identitetsskapande, multikultur och grupptillhörighet. Det är forskning som på olika sätt 

tangerar det ämnesområde som utgör fokus för den här uppsatsen. Eftersom 

samhällssituationer förändras måste forskningen uppdateras. Min forskning kan ses som ett 

komplement till den tidigare forskningen genom en analys av ungdomars 

kulturtillhörighetskriser och hur de påverkar deras identitetsskapande. 

Andra generationens invandrare och kulturstrukturella kriser 
Åsa Andersson som är etnolog har i sin avhandling, Inte samma lika, analyserat narrativa 

identifikationsprocesser som tematiserar plats, kön och etnicitet hos en grupp tonårsflickor i 

                                                 
40 Ibid, s.178 
41 Kerstin Sandell, Att (åter)skapa ”det normala”. Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik, 

Lund 2001, s.50.  
42 För forskning om hederskulturen se, Kenneth Johansson, Hedersmord: tusen år av hederskulturen, Lund 2005; 

Se även Sengül Güvercile, Offrade för hederns skull: en familjetragedi, Malmö 2005. Forskning om identitet, 
kulturkrockar, etnicitet och multikultur se, Aleksandra Ålund, Etniska ungdomar och en sociala krisen: 
utbildning, arbete och identitet, Esbjerg 1996; Se även Magnus Berg, Seldas andra bröllop. Berättelser om 
hur det är: turkiska andragenerationens invandrare, identitet, etnicitet, modernitet, etnologi, Göteborg 1994. 
Forskning om invandrarungdomar och kriminalitet se Jan Ahlberg, Invandrares och invandrares barns 
brottslighet, en statistisk analys, Stockholm 1996. 
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en multietnisk och socialt stigmatiserad stadsdel. Detta har gjorts via en kvalitativ metod.43 

Andersson visar att klass eller status förknippas intimt med plats och etnicitet och att en 

uppdelning sker mellan svenskar och ’andra’. Boende och skolgången styr en del av den 

sociala reproduktionen för ungdomar. När det gäller kön kommer Andersson fram till att de 

intervjuade flickorna strävar efter att bli fria och bestämma över sig själva. Deras skräckbild 

är hemmafrubilden, en bild som också ger dem motivation att satsa hårt på studierna. I fråga 

om etnicitet kommer hon bland annat fram till att ungdomar befinner sig i ett mellantillstånd 

mellan familjen, släkten, kompisar, skolkamrater, lärare och samhället i stort. Detta menar 

Andersson leder till en utsatt position där unga individer inte befinner sig eller har stabilt fäst i 

någon av kulturerna. De har istället hamnat någonstans i utkanten av de båda, i ett slags 

ingenmansland.44

 

Sociologerna Fuat Deniz och Antonios Perdikaris har gjort en liknande studie som heter Ett 

liv mellan två världar. Deras syfte med studien är att beskriva och belysa hur assyriska 

ungdomar upplever och hanterar sin livssituation som andra generationens invandrare i 

Sverige.45 Studien bygger på observationer och intervjuer med ungdomar i två 

ålderskategorier, 15-17 och 23-25. Deniz och Perdikaris studie visar att både kulturerna 

påverkar ungdomarna men att de har svårt att förena dem på grund av de stora avstånden 

emellan dessa. Bland flickorna fann de en djupare konflikt och förvirring när det gäller 

inställningen till kulturerna och identitetsuppfattningen, än bland pojkarna. Denna djupare 

konflikt tror de beror på att flickornas intellektuellt vill en sak och tror på en sak men att hon i 

handlingen inte realiserar det, ett förhållande som Deniz och Perdikaris förklarar utifrån 

gruppens sociala kontroll och bestraffningsmekanismer, vilket också gör flickorna 

resignerade.46 Vid jämförelse mellan äldre och yngre ungdomar har de funnit att de äldre 

ungdomarna upplever större svårigheter med att integrera de bägge kulturerna medan de 

yngre ungdomarna har en mer harmonisk identitet, då de lärt sig två kulturella repertoarer. 

Detta förklarar Deniz och Perdikaris genom att de yngre ungdomarnas föräldrar har vistats en 

längre tid av sina liv utanför hemlandets verklighet än vad de äldre ungdomarnas föräldrar har 

gjort.47

                                                 
43 Åsa Andersson, Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel. Stockholm 2003, 

s.12fff 
44 Ibid, s.227fff.  
45 Fuat Deniz och Antonios Perdikaris, Ett liv mellan två världar- En studie om hur assyriska ungdomar som 

andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, Örebro 2000, s.15 
46 Ibid. s.201 fff 
47 Ibid. s.210f 
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Ännu en sociolog som har forskar kring andra generationens invandrare är Masoud Kamali 

som har gjort studien, Varken familjen eller samhället, med syfte att belysa 

invandrarungdomars attityder till det svenska samhället. Studien som bygger på observationer 

och intervjuer med ungdomar mellan 15-10 år, är genomförd i fem bostadsområden i en 

mellanstor svensk kommun.48 Utifrån sin studie kommer Kamali fram till att många 

invandrarungdomar hanterar en komplex verklighet som tvingar dem till att dela sin lojalitet. 

Invandrarungdomar tvingas välja mellan familjen och dess värderingar och det svenska 

samhället och dess normer och värderingar. Resultatet blir, enligt Kamali, att de varken väljer 

familjens eller samhällets normer och värderingar, utan det blir oftast en blandning mellan 

dessa. Denna blandning av livsmönster och värderingar, hävdar Kamali, accepteras varken av 

familjen eller samhället. Detta leder till att invandrarungdomarna lämnas till en alldeles egen 

tillvaro. Det motstridiga budskapet som når dem dels från det svenska samhället, dels 

hemifrån, kan göra verkligheten så pass komplicerad och svårhanterligt att de tappar 

möjligheten att skilja mellan rätt och fel. Detta menar Kamali öppnar invandrarungdomarnas 

väg till brottsligheten, vilket även leder till att invandrarungdomar bildar gäng där de känner 

sig hemma då alla befinner sig i samma situation. Gänget erbjuder dessa ungdomar 

gemenskap och samhörighet.49

 

En betydligt äldre studie kring kulturmönster och ungdomar har gjorts av etnologen Annick 

Sjögren. Hennes studie Om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet, 

har till syfte är att svara på frågor som vilket arv människan bär med sig när det utvandrar från 

sitt land och kommer till Sverige och hur mycket av detta arv som överförs till barnen. Hon 

ställer också frågor kring hur olika kulturella element blandas. Dessa frågor har Sjögren 

försökt besvara utifrån en modell som utgår ifrån personbegreppet. Med personbegreppet 

syftar hon på den syn människor har på sig själva och sin relation till omvärlden och som 

inspirerar moraliska föreskrifter och styr handlandet.50 Undersökningens material är hämtat ur 

undervisningsmaterial, studentintervjuer och fältobservationer i bland annat Botkyrka men 

även hennes egna livserfarenheter.51 Genom analysen kommer Sjögren bland annat in på 

skam och skuld som hon hävdar upplevs av alla men i olika kulturer ges den ena eller den 

andra en större betydelse. Skam innebär att man vet sin plats och man visar andra att man vet 

                                                 
48 Masoud Kamali, Varken familjen eller samhället. En studie om invandrarungdomars attityder till det svenska 

samhället, Stockholm 1999, s.7f.  
49 Ibid, s.67f 
50 Annick Sjögren, Om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet, Värnamo 1993, s.10 
51 Ibid, s.26 
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det. I samhällen där rollfördelningen baseras på könsskillnad och där offentligheten är 

mannens revir blir skamkänslan en väsentlig egenskap hos kvinnan. Detta bli extra väsentligt 

när hon befinner sig utanför hemmets väggar, då hon blir exponerad för utomstående 

granskade blickar.52 Vidare skriver Sjögren att det viktigaste, hos invandrare, är inte vad man 

själv tänker eller känner utan hur andra uppfattar en. Vidare skriver Sjögren att respekt är en 

grundläggande markering av den hierarkiska ordningen i de traditionella samhällena. Det är 

viktigt och en moralisk plikt att visa respekt för den auktoritet som nämns av gruppen.53 I vad 

Sjögren kallar de traditionella familjerna är identitet knappast en fråga om val. Det är inte 

bara individen själv som styr sitt liv utan i hög grad också de regler och traditioner som 

vidmakthålls inom gruppen. Moralen kommer utifrån och det är handlingarna, inte intentioner 

som bestämmer vad som är rätt och fel. Här är det den primära gruppen, familjen och släkten, 

som representerar det yttersta värdet och individen är endast en del av enheten och kan inte 

kopplas bort från sin grupp.54  

Etnisk identitet 
Sociologen Rubén Rumbaut har i sin studie, Ages, Life Stages and Generational Cohorts, 

utformat en identifieringsmodell av den andra generationens invandrare som baseras på ålder 

vid ankomsten till det nya landet. Rumbaut delar in den andra generationens invandrare i tre 

grupper beroende på när deras migration ägde rum. De ungdomar som migrerade under åldern 

0-5 benämner han 1,75, eftersom deras erfarenheter är närmre det nya landet då det inte har 

några minnen från födelselandet.  De som anlänt mellan 6-12 ålder kallas för 1,5 och de som 

anlänt under 13-17 år benämns 1,25 och influeras mer av landet de växt upp i. Rumbaut 

menar att skillnaden i åldern vid ankomsten påverkar formerna för ackulturation, speciellt vad 

det gäller språk, social rörlighet och etniska identitet. Han menar att den kulturella 

förändringsprocessen i högre grad påverkar ungdomar som har migrerat till det nya landet vid 

ung ålder, dessa tenderar att ta in mer utav det nya landet och dess kultur. Det nya landets 

kultur blir således en viktigare faktor i identitetsskapandet för de individer som möter den nya 

kulturen i ung ålder.55

 

I en annan artikel, The crucible within, som bygger på en kvantitativ metod, berör Rumbaut 

flera aspekter av den psykosociala assimilationen av den andra generationens invandrare 1,5. 

                                                 
52 Ibid, s.70ff 
53 Ibid, s.92 
54 Ibid, s.161 
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Rumbaut har inriktat sig på bildandet av etniska identiteter under tonåren hos dessa 

ungdomar.56 Rumbaut skriver att etnisk identifikation är en könsbunden process. Bland 

ungdomarna i hans studie innebar kön ett betydande förutsägande av etnisk identitet, där 

flickorna var mycket mer benägna att välja en blandad identitet medan pojkarna var mer 

inriktad på en ’ren’ nationell identitet. Rumbaut skriver vidare att barnens psykosociala 

anpassning formas av familjen. Barnens etniska ’själv-identitet’ tenderar starkt att spegla de 

uppfattningar om föräldrarnas, speciellt mammans, egna etniska identitet och beskriver detta 

som ”[…] as if they were reflections in an ethnic looking-glass.”57 Även diskriminering 

påverkar ungdomarnas identitet på så sätt att ungdomarna identifierar sig mer med hemlandet 

om de utsatts för diskriminering. Dock skriver Rumbaut att om ungdomarna skämdes över 

sina föräldrar identifierade de sig som amerikaner. Om föräldrarna var professionella och 

hade hög status byggde flera ungdomar sin identitet på sin nationella härkomst.58

 

Även den franske sociologen Colette Sabatier har gjort en studie om kulturella identiteter 

enligt två inriktningar: den etniska, ursprungslandets, och den nationella, migrationslandets. 

Ungdomarnas inflytande på den egna identiteten har analyserats, liksom uppfattningen om 

diskriminering och förhållandet mellan föräldrar och ungdomar. Studien bygger på 395 

stycken andra generationens ungdomar från fem etniska grupper. Även deras föräldrar har 

deltagit i studien, vilken bygger på enkäter och intervjuer.59 Sabatier studie visar att sociala 

miljöer och kontakter som vänner, eventuell diskriminering och vart ungdomarna bor har stort 

inflytande för om ungdomen känner etnisk eller nationell identitet. Dock menar Sabatier att 

föräldrarna har den starkaste inflytande över hur ungdomarna uppfattar sig själva. Föräldrarna 

är den faktorn som har mest inflytande över att ungdomarna känner sin etniska identitet mer 

än den nationella identiteten. Sabatier skriver att föräldrarna också bidrar till ett positivt 

tänkande om den nationella identiteten, dock är bidraget olika gällande mammor och pappor. 

Sabatier beskriver invandrarfamiljer som dynamiska och komplexa.60

                                                                                                                                                         
55 Rubén G Rumbaut, ”Ages, Life Stages and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant first and 

second generations in the United States”, International Migration Review 2004:38:3, s1168f.  
56 Rubén G Rumbaut, “The crucible within: Ethnic identity, self-esteem and segmented assimilation among 

children of immigrants”, International Migration Review 1994:28:4, s. 757fff 
57 Ibid, s.790 
58 Ibid, s.790 
59 Colette Sabatier, “Ethnic and national identity among second-generation immigrant adolescents in France: The 

role of social context and family”, Journal of Adolescence 2007, s. 191ff.  
60 Ibid, s.196fff.  
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Familjestruktur  
Riyadh al-Baldawi som är psykiater och psykoterapeut har skrivit en artikel där han försöker 

belysa de förändringar som sker i den patriarkaliska familjestrukturen under migrationen och 

som påverkar individens integration i det nya samhället.  Underlag till artikeln har han fått 

genom sitt mångåriga arbete med invandrare som har sökt sig till honom i hans egenskap av 

psykiater för bedömning eller behandling av olika psykiska och sociala problem. Forskningen 

bygger på intervjuer och observationer av 28 familjer.61 Al-Baldawi skriver att vi i Sverige 

ser individen som en grundläggande enhet men i andra länder anses inte individen som basen i 

samhället utan gruppen. Där har oftast gruppen makten och individen måste rätta sig efter 

gruppen. Individen är alltså endast en del av en grupp. Gruppen kan vara allt från familjen 

eller släkten. Denna patriarkaliska familjstruktur hävdar al-Baldawi, håller sig invandrare till 

när de migrerar till Sverige, då det är en del av deras traditioner och på så sätt uppstår också 

en identitetskris. Ungdomarna hamnar då i en så kallad kulturtillhörighetskris, där de slits 

mellan de traditionella normerna i hemmet och de nya i samhället. Även familjestrukturen 

förändras. Familjen kan då välja att bibehålla de traditionella formerna eller anpassa sig efter 

det svenska samhället. Vilket än familjerna väljer så bibehålls oftast det centrala patriarkaliska 

normerna och strukturerna, menar al-Baldawi. När familjen migrerar till Sverige ställs 

mannen i familjen inför nya krav, då det svenska samhället är jämställt. Mannen kan, enligt 

al-Baldawi, känna att han förlorar sin makt och sin manlighet i samhället, vilket leder till att 

mannen strävar efter att bibehålla sin maktposition i familjen.62 I den patriarkaliska 

traditionella familjen känner barnen och föräldrarna stort ansvar och förpliktelser mot 

varandra. Relationerna mellan familjemedlemmarna utgör en grundval för individens 

moraliska liv. Familjens inflytande på individen präglar inte bara det moraliska livet utan 

spelar också en viktig roll i det sociala livet. Därmed lär sig också barnet redan från början att 

sätta familjens heder och bästa före sitt eget. I den traditionella familjen är individ först och 

främst familjemedlem och därefter medborgare, skriver al-Baldawi.63  

 

 

Metod 

I följande avsnitt ges en bakgrundsbild på studien upplägg och användningen av metod. I 

detta avsnitt problematiseras och reflekteras den utvalda metoden på olika sätt.  Avsnittet 

                                                 
61 Riyadh al-Baldawi, Läkartidningen, 19/98, s. 2223 
62 Ibid, s.2224  
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börjar med en introduktion till den utvalda metoden som sedan följs upp av en genomgång där 

jag visar hur jag har gått tillväga. Avsnittet avslutas med etiska övervägande och en 

metoddiskussion.  

Metodologisk ansats  
Studien bygger på en kvalitativ metod, närmare bestämt intervjuer då jag har strävat efter att 

tolka och få insikt i mina informanters livsvärld. Steinar Kvale skriver i sin metodbok att den 

kvalitativa intervjun ”försöker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, den vill utveckla 

innebörder av människors erfarenheter samt frilägga deras livsvärld för de vetenskapliga 

förklaringarna.”64 Eftersom jag är intresserad av hur ungdomar skapar mening kring sin 

livssituation passar den kvalitativa forskningsintervjun min studie.  

 

Som forskningsteknik har jag valt fokusgruppsintervjuer. Kommunikationsvetaren Victoria 

Wibeck, som har forskat om fokusgrupper, beskriver tekniken så här: ”Fokusgrupper är en 

forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av 

forskaren.”65 Motivet till valet av fokusgrupper är att jag vill komma åt gruppmedlemmarnas 

åsikter, attityder, erfarenheter, föreställningar, argumentationer ect. Jag är med andra ord inte 

intresserad av enskilda individers uppfattningar utan snarare vad gruppen som helhet 

representerar om ett specifikt ämne. 

 

Ytterligare en anledning till användningen av fokusgrupper var tanken att det skulle generera 

ett fylligare material, det är en markant skillnad om en grupp människor diskutera ett ämne än 

om bara en person gör det. Enligt Wibeck träder, förutom de gruppdynamiska aspekterna, 

även en bredare skala av idéer fram i en gruppintervju än vad det egentligen skulle göra i en 

individuell intervju.66 I grupp skapas ett intressant samspel i dialog och en trygghet som ger 

ett svar som inte skulle komma fram i en enskild intervju. Fokusgruppsintervjuerna gör även 

att en persons svar följs upp och om möjligt utvecklas av en annan informant i gruppen, vilket 

ger mig ett mer djupgående svar. En nackdel med gruppintervjuer är att det kan vara endast 

acceptabla svar som ges eller att en person kan dominera gruppen och styra svaren, detta 

innebär att det finns faktorer som kan medföra felkällor i min studie. Varför jag inte har valt 

enskilda intervjuer är för att mitt ämne är väldigt känsligt, vilket jag anser kan leda till att 

                                                                                                                                                         
63 Ibid, s.2224 
64 Steinar Kvale, den kvalitativa forskningsintervjun. Lund 1997, s. 9.  
65 Victoria Wibeck, Fokusgrupper- om fokuserande gruppintervjuer som undersökningsmetod, Lund 2000s. 23. 
66 Ibid, s.39. 
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informanterna kommer i försvarsställning och på så sätt kommer längre från verkligheten. 

Men genom gruppintervjuer, anser jag, att informanterna blir stärkta av varandra. Och genom 

denna gemenskap och trygghet tror jag gör att informanternas berättelser blir ärligare. 

Urval 
Urvalet av informanter har gjorts utifrån vad man skulle kunna kallas en etnisk vy. 

Informanterna i studien är alla andra generationens invandrare. Ett urvalskriterie har också 

varit att de ska vara födda i Sverige eller ha flyttat till Sverige före fem års ålder. Anledningen 

är att jag söker kunskap om en ungdomsgrupp som har erfarenheter av att leva i två 

kultursfärer. I urvalet har även hänsyn tagits till olika etnisk bakgrunder, jag har med andra 

ord försökt skapa en grupp där det finns en blandning av etniska tillhörigheter och därmed 

eventuellt skilda religionstillhörigheter.  Detta eftersträvades då jag ville undvika att gruppen 

skulle domineras av en enda etnisk härkomst. Då jag sökt ungdomar som kan diskutera sådana 

förhållanden som kan skapa problem för dem i deras vardag på grund av att de normer och 

värderingar som familj, släkt eller andra närstående företräder inte alltid stämmer överens 

med det omgivande samhällets, har jag inte valt att avgränsa informanternas etniska härkomst 

ur ett geografiskt perspektiv. I de fokusgrupper som jag nedan kommer att beskriva kommer 

alla ungdomar från länder som har en annan samhällsbild än den sekulariserade svenska. Flera 

av ungdomarna har dessutom utomeuropeisk bakgrund. Denna sammansättning har inte varit 

ett urvalskriterium. Hade ungdomar som exempelvis kom från andra skandinaviska länder 

anmält sitt intresse att delta i studien hade dessa också kunnat ingå i fokusgrupperna. Kanske 

hade en sådan sammansättning kunnat tillföra ytterligare dimensioner till studiens resultat. Så 

blev dock inte fallet. 

 

Informanterna består av fyra flickor och fyra pojkar som har fyllt 18 år. Valet av ungdomar 

som uppnått denna ålder motiveras av att i denna ålder har ungdomarna större erfarenheter av 

situationer som kulturtillhörighetskriser och att de har hunnit reflektera över problematiken i 

förhållandet till identitet. Ofta förekommer en bild inte minst i mediala sammanhang som 

framställer utländska flickor och kvinnor som offer och pojkar och män som förövare. Och 

eftersom det inte finns lika mycket forskning om pojkar som genomgår 

kulturtillhörighetskriser, har jag sett det som viktigt att ha med både pojkar och flickor i 

undersökningen.   
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Genomförande av intervjuer 
För att komma i kontakt med informanter som ville delta i studien vände jag mig till en 

slumpvis utvald skola i en större stad i mellersta Sverige. Där fick jag hjälp av skolans 

personal att komma i kontakt med elever som hade ett intresse för ämnet. För att presentera 

syftet med studien, ge eleverna information och svara på deras funderingar fick jag tillstånd 

att medverka vid två olika lektionstillfällen. Utifrån lektionspassen undersökte jag sedan 

intresset i klasserna för att delta i min redovisade studie. Elever som visade intresse deltog 

sedan i en grupp som jag hade ytterligare möte med. Med dessa ungdomar gick jag sedan 

igenom vilka urvalskriterier jag hade, för att skapa förståelse för att alla i den större 

intressegruppen inte kunde delta i studien. Jag valde sedan, med utgångspunkt från ovan 

redovisade urvalskriterier, ut mindre grupper som kom att bilda fokusgrupperna. Intervjuerna 

utfördes i skolans konferensrum utifrån önskemål av informanterna. Intervjuerna varade 

mellan en till två timmar och inspelades digitalt. Materialet bearbetades sedan genom 

transkribering. 

 

Totalt genomfördes tre fokusgruppsintervjuer. Intervjuernas utformning skedde utifrån tre 

olika gruppkonstellationer. Gruppindelningen skedde utifrån kön i steg ett, där fyra tjejer 

respektive fyra pojkar intervjuades. För att inte styra svaren utifrån mina förkunskaper och 

fördomar formulerades en intervjuguide utifrån att antal teman som i sig täckte in frågor som 

jag ville ha svar på. Som moderator initierade jag diskussionen och introducerade nya 

aspekter av ämnet i den mån det behövdes, jag styrde med andra ord inte diskussionen utan 

fokusgruppen fick i stor utsträckning fritt diskutera med varandra. I steg två intervjuades 

dessa flickor och pojkar tillsammans. Jag sammanfogade gruppen för att få en djupare 

diskussion i ämnet. Under intervju fick informanterna diskutera olika delar av boken Tio 

saker jag hatar med mig själv av Randa Abdel-Fattah samt frågorna från intervjuguiden.67 

Bokens delar som informanterna diskuterade handlade om identitet, makt och genus. Dessa så 

kallade triggers användes för att lättare sätta igång gruppdiskussionen och för att få in nya 

aspekter så att gruppen inte skulle känna att ämnet redan har blivit genomdiskuterat. 

 

Efter transkriberingen av intervjuerna började jag med att läsa dessa upprepade gånger med 

syftet för ögonen för att finna både gemensamma och icke gemensamma tendenser eller 

mönster i de tre olika intervjuerna. Under bearbetningen av materialet och efter ett antal tester 

                                                 
67 Randa Abdel-Fattah, Tio saker jag hatar med mig själv, Pan Macmillan 2007.  
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av olika teman och upplägg fann jag några teman som var mer framträdande än andra och 

som sedan fick bilda utgångspunkt för analysen. Utifrån dessa övergripande teman skapades 

sedan undertematiker för att strukturera och problematisera materialet ytterligare. När ett tema 

formades försökte jag ”vrida och vända” på det för att se det ur olika perspektiv och på så sätt 

få ett djup i analysen genom att hitta nya aspekter samt likheter och skillnader i förhållande 

till tidigare forskning. De teoretiska verktygen jag använt har varit till stor hjälp i det konkreta 

analysarbetet. De har inte minst tvingat mig att se informanternas svar ur en mängd olika 

perspektiv, något som kommer att visa sig i analysen och den avslutande diskussionen.  

Informanterna 
Två av de fyra intervjuade flickorna har syriansk härkomst och är ortodoxa i sin 

religionstillhörighet. Dessa två flickor är födda är Sverige och har besökt sitt hemland en 

gång. Den tredje flickan kommer från Libanon och är muslim, även hon är född i Sverige. Till 

skillnad från de andra flickorna besöker hon sitt hemland vartannat år. Den fjärde flickan är 

den enda informanten som har en förälder som har svensk härkomst, nämligen hennes pappa, 

mamman kommer från Filippinerna. Hon är katolik och var två år gammal vid ankomsten till 

Sverige. Hon har besökt sitt hemland två gånger.  

 

Även bland pojkarna var två av dem syrianer, båda är födda i Sverige och är ortodoxa i sin 

religionstillhörighet. Den ena pojken har aldrig besökt sitt hemland medan den andra besöker 

sitt hemland vartannat år. Den tredje pojken som är muslim är Kosovoalban och kommer från 

Montenegro. Han kom till Sverige som ettåring och besöker sitt hemland varje år. Den fjärde 

pojken har bosnisk härkomst och är katolik. Han kom till Sverige som fyraåring och besöker 

sitt hemland var tredje år. 

 

Etiska överväganden 
Eftersom jag berör vad som kan definieras som ett känsligt ämne har jag arbetat enligt 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer om information, samtycke, konfidentalitet 

och nyttjande. För den här studien har Informationskravet inneburit att jag informerat 

informanterna om forskningens syfte och om deras och min uppgift i studien. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna själva fick bestämma över sin medverkan i 

studien och att de när som helst kunde avbryta deltagandet om de så önskade. 

Samtyckeskravet aktualiseras också på ett annat sätt i fokusgruppsammanhang. I 

fokusgruppsdiskussion får informanterna komma till tals på villor som är uppsatta av dem 
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själva. Eftersom fokusgrupper handlar om samtal i grupp kan informanten avstå från att uttala 

sig när gruppen glider in på områden som är känsliga för honom/henne, även om det för 

forskaren inte är önskvärt. All information som gör det möjligt att identifiera informanten är 

noggrant skyddade genom att den förvaras på en säker plats. Alla namn har bytts ut i 

transkriptionen och i uppsatsen, liksom alla andra uppgifter som kan röja informantens 

identitet. Därmed uppfylldes konifidentialitetskravet. Jag har informerat deltagarna om att de 

inte får lämna ut känsliga uppgifter om de övriga gruppmedlemmarna, det är dock omöjligt att 

garantera att de övriga deltagarna inte sprider information om andra deltagare. Att det är svårt 

att utlova fullständig anonymitet till informanterna gör detta till det största etiska problemet 

med fokusgrupper. Jag har medvetandegjort informanterna om detta dilemma. 

Nyttjandekravet försäkrar informanterna om att de insamlade materialet enbart kommer att 

användas i forskningssyfte. Det innebär att den informationen de delgivit bara kommer att 

användas för min uppsats, därefter kommer band och transkriberingar att makuleras. 68

 

Metoddiskussion 
Mina informanter, liksom jag, kategoriseras som andra generationens invandrare. Detta 

innebär att studien om mina informanter även är en studie om mig själv, vilket kan ha sina 

för- och nackdelar. Att studera andra är i viss menings detsamma som att studera sig själv, då 

jag mer eller mindre systematiskt begrundar min egen existens. Jag kommer därmed inte att 

kunna göra en helt neutral beskrivning, eftersom den med all sannolikhet kommer att färgas 

av mina erfarenheter och föreställningar, ett metodologiskt dilemma som också etnologerna 

Billy Ehn och Barbro Kein framhåller i sin bok om kulturvetenskaplig reflexivitet.69

 

Min bakgrund har också sina fördelar - den ger mig förförståelse och förkunskaper om mina 

informanter. Då jag har liknande bakgrund som mina intervjupersoner har vi i mångt och 

mycket gemensamma referensramar, vilket bidrar till att jag kan lämna det mer abstrakta och 

närma mig mer det konkreta genom att ställa frågor om sådant som både ungdomarna och jag 

har liknande erfarenheter av.70 Detta har bidragit till att jag lättare har kunnat följa med i 

diskussionen och berätta om mina egna erfarenheter, vilket jag tror också har inneburit att 

                                                 
68 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s,7ffff 
69 Billy Ehn och Barbro Klein, Från erfarenheter till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet, Uddevalla 1999, 

s.10.  
70 För en diskussion om fördelarna med förförståelse i vetenskapliga studier se till exempel: Mirjaliisa Kvist 

Lukkarinen, Tiden har haft sin gång. Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen. Linköpings 
universitet, 1999, s.37. 
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informanterna blivit tryggare i situationen då de såg mig som en av dem. Jag har dock 

uppmärksammat att detta också har varit till nackdel då informanterna vid flera tillfällen har 

tagit för givet att jag vet vad de menar med det de sagt eftersom jag har samma bakgrund som 

dem. Det har med andra ord uppstått underförstådda antaganden under intervjusituationerna 

som inte verbalt uttryckts och som därmed inte kunnat transkriberas och analyseras i samma 

utsträckning som andra utsagor. 

 

”En nackdel med forskning i det egna samhället är att det kan bli svårt att upprätthålla en 

nödvändig analytisk distans till de människor och företeelser som är föremål för studien” 

skriver Lukkarinen Kvist.71  Men det kan även vara svårt att som forskare förhålla sig till 

andra sidor av den egna personligheten. Mina förkunskaper har nämligen också den nackdelen 

att jag kanske inte ställer alla de frågor som jag skulle ha ställt i en mer främmande miljö 

vilket i den här studien inneburit att min förförståelse inför forskningsuppgiften kan ha 

försämrat min analytiska skärpa. Samtidigt menar Ehn m.fl. att de som studerar sitt eget 

samhälle blir reflexiva. De menar att de blir mer medvetna om sig själva och sin kultur, men 

också om sin forskning.72 För att skapa analytisk skärpa måste jag ställa mig utanför 

forskningen för att kunna betrakta den. Forskningen blir självklart inte objektiv då jag tolkar 

informanternas svar, men jag finner det dock viktigt att var medvetenheten och uppmärksam 

om problematiken att informanterna har samma referensramar som jag. Det är via 

medvetenhet om den egna närvarons betydelse som jag kan ställa mig utanför och tolka. 

 

Att jag använde fokusgruppsintervjuer som metod har även det sina för- och nackdelar. I en 

fokusgruppsintervju väljer informanten själv vad han eller hon vill berätta om, därmed kan 

informanterna utesluta sådant som de bedömer som icke-relevant eller intressant men som i 

själva verket kan ha stor betydelse för analysen. En annan nackdel kan vara svårigheten med 

att verbalisera sina erfarenheter, vilket kan resultera i att informanterna inte berättar allt som 

de kanske skulle vilja. Med hänsyn till de etiska principerna blir det samtidigt lättare att vara 

anonym i en större grupp.  Gruppkonstellationen kan dock medföra att inflytandet blir mindre 

och leda till att engagemanget kan minska, något som jag dock inte kunde märka i de utförda 

intervjuerna.73 En annan nackdel med fokusgruppsintervjuer, som Wibeck beskriver, kan vara 

att om gruppens samhörighetskänsla är för hög blir även gruppens gränser mycket tydliga, 

                                                 
71 Ibid, 38. 
72 Ehn &Klein, 1999, s.74. 
73 Wibeck, 2000, s.48fff. 
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och det finns då risk för att så kallad ”group-think” inträder. Detta innebär att det är endast ett 

sätt att tänka som är acceptabelt, vilket äventyrar resultatet.74  

 

Jag tror att man som forskare omöjligt kan undvika att påverka sina informanter. Med facit i 

hand, och som också kommer att problematiseras ytterligare i den avslutande diskussionen, 

tror jag att min bakgrund kan ha påverkat den dynamik som uppstod vid intervjutillfällena. Ett 

exempel därpå är den ’vi-känsla’ som ungdomarna gav uttryck för, där svenskarna var något 

informanterna benämnde som ’dem’. Hade moderatorn å andra sidan varit svensk kanske en 

större försiktighet hade funnits när informanterna uttalade sig om svenskar och ’vi-känslan’ 

hade kanske inte framträtt lika starkt. Ett annat problem som kan ha uppstått under 

intervjuerna är då känsliga frågor som på ett eller annat sätt rört deras egen kulturtillhörighet 

uppkommit. Informanterna kan ha upplevt att de varit tvungna att så att säga ’välja sida’, 

vilket också kan ha haft betydelse för vad de valde att berätta och vad de undvek att berätta. 

Informanterna kan ha velat ’vara till lags’ och säga ’rätt’ saker eller välja ’rätt’ sida, inte bara 

i förhållande till mig som forskare och som ’en av dem’, utan också i förhållande till de övriga 

gruppdeltagarna. Här är det omöjligt för mig att veta om informanterna varit ärliga och 

uttryckt sin uppriktiga mening i den delgivna informationen eller om den har konstruerats 

diskursivt i det sammanhang den formerades. För att hantera detta har jag å ena sidan försökt 

att verkligen ta det de säger på allvar och fråga mig vad det betyder att de säger det de gör. Å 

andra sidan har jag också försökt att problematisera det de har sagt med denna möjliga 

diskursiva kunskapsproduktion i åtanke. Ni förstår vad jag menar när ni har läst analysen som 

nu tar vid. 

 
 

Analys 
Analysen som följer är tematiskt upplagd. Det första temat rör de olika 

kulturtillhörighetskriser som informanterna identifierade under intervjuerna. Det handlar med 

andra ord om det som intervjupersonerna själva ansåg kunde skapa problem för dem i deras 

vardag på grund av att de normer och värderingar som familj, släkt eller andra närstående 

företräder inte alltid stämmer överens med det omgivande samhällets. Det är viktigt att 

understryka att ungdomarna pendlar mellan att beskriva detta utifrån sina egna erfarenheter 

och utifrån vad jag kallar lånad erfarenhet, det vill säga att berätta om någon i tredje person, 

                                                 
74 Ibid, s.29. 
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något som kan liknas vid informanternas föreställningar om det som studeras. Det som 

utgjorde det största samtalsämnet var relationer av olika slag, framför allt förhållanden före 

äktenskapet, det man vardagligt talar om i termer av pojkvänner eller flickvänner. Giftermål, 

eller äktenskapliga förhållanden, var också ett område som diskuterades flitigt.  Inom ramen 

för det som kan sägas tillhöra relationer har jag också placerat informanternas tal om 

sexualitet. Den sistnämnda underkategorin handlar framför allt om homosexualitet. Något 

som förutom relationer definierades som upphov till kulturtillhörighetskriser är det jag valt att 

kalla performativitet, det vill säga det som kan sägas tillhöra det uppträdande jaget, det jag 

som visas för andra genom sådant som handlar om utseende, kläder och andra attribut. Det 

tredje och sista området som informanterna identifierade som kulturtillhörighetskriser rör det 

som brukar benämnas ’att festa’, att vara ute sent på kvällarna med vänner och att dricka sig 

berusad.  

 

Det därpå följande temat, vilket utgör analysens andra del, handlar om de orsaker som 

informanterna lyfter fram som avgörande för uppkomsten av de identifierade 

kulturtillhörighetskriserna. Här synliggörs hur handlingar, beteenden, stilar och attityder som 

strider mot etablerade kulturella koder skapar gränser för och pekar ut det som betraktas som 

tillåtet och otillåtet. De kulturella koder, eller de normer och värderingar som är särskilt 

framträdande är de som rör frihet, skam, respekt och heder. Gränsdragningarna för det tillåtna 

aktualiseras genom informanternas tal om hur rykten sprids och påverkar synen på dem själva, 

deras familjer och släktingar.  

 

Under rubriken hantering av kulturtillhörighetskriser som är analysens tredje tema, belyses 

hur ungdomarna hanterar eventuella kulturtillhörighetskriser, hur de agerar, eller föreställer 

sig att de ska agera, för att leva upp till egna och andras förväntningar och krav. Att ljuga eller 

kompromissa är två sätt som beskrivs som framkomliga, vilket kanske inte är så förvånande. 

Att undvika eller förneka att kulturtillhörigkriser över huvud taget finns, att ’identifiera 

minorna men undvika att trampa på dem’, är ett förhållningssätt som också framstår som en 

möjlig väg att gå. 

 

I analysens fjärde och avslutande tema problematiseras det ungdomarna berättat om utifrån ett 

identitetsperspektiv, det vill säga vad kulturtillhörighetskriser kan innebära för andra 

generationens invandrare när det gäller identifikation, självbild och hur man upplever att man 
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betraktas av andra. De teoretiska trådar som löper genom de tidigare delarna i form av genus, 

makt och etnicitet knyts här ihop med studiens övergripande identitetsperspektiv.  

 

Identifierade kulturtillhörighetskriser 
I detta avsnitt belyses de identifierade kulturtillhörighetskriserna relationer, performativitet 

och festa och fritid. Under temat relationer kommer informanternas erfarenheter och 

föreställningar beträffande pojkvänner och flickvänner, äktenskapliga förhållanden och 

sexualitet att presenteras. Under performativitet presenteras sådant som rör kläder och ytliga 

attribut och slutligen kommer temat fritid och festa att presenteras. 

 

Relationer 
 
Pojkvänner och flickvänner 
När flickorna talar om pojkvänner framgår det tydligt att relationer av det slaget omgärdas av 

en rad olika bestämmelser. För det första framställs frågan om att ha pojkvänner som 

åldersrelaterad. Flickorna berättar att deras familjer inte vill att de ska ha pojkvänner i unga år 

– först när de är tillräckligt gamla får de ha pojkvänner. Antalet pojkvänner som flickorna får 

ha före äktenskapet beskrivs också som begränsat – till en. De säger sig inte få ta hem mer än 

en pojke, den pojken som de presenterar för familjen är den som de måste gifta sig med. 

Flickorna berättar vidare att de inte visar öppet att de har pojkvänner och understryker att de 

exempelvis inte får gå hand i hand med sina pojkvänner på stan eller på någon annan offentlig 

plats, ett förhållande som också Andersson uppmärksammat i sin studie om identifikationer 

hos invandrarflickor. Detta förhållande förklara Andersson, i sin studie om identifikation hos 

invandrarflickor, bero på att om flickor ses med alltför många pojkar kan de behäftas med 

nedsättande epitet.75 Gloria, som identifierar sig som syrian och som gör sig till taleskvinna 

för hur ”vi syrianer” gör, säger så här: 

 
Gloria: Asså vi de flesta syrianerna går inte öppet med en kille på stan och håller honom i handen om 

man har pojkvän det gör liksom inte vi syrianer. Har man ett förhållande så har man oftast den hemligt 

man går inte och håller hand eller kysser honom mitt i skolan. 

 

Enligt flickorna i den här studien finns det många unga som hemlighåller sina förhållanden på 

grund av att de inte är redo att leva efter familjens förväntningar och krav – förhållanden 

                                                 
75 Åsa Andersson, Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel. Stockholm 2003 

s.147  
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betraktas av föräldrarna med största seriositet och på största allvar. De förväntar sig att flickan 

gifter sig med den pojke hon inleder ett förhållande med. Flickorna säger också att de riskerar 

att få dåligt rykte om det upptäckts att en relation pågår som inte faller inom ramarna för de 

kulturbundna förväntningar som flickorna har att leva upp till. Ett orubbligt krav är vidare att 

föräldrarna blir informerade om de skulle ha ett inlett ett förhållande, även om det strider mot 

föräldrarnas önskan. Detta menar flickorna beror på att föräldrarna värderar ärlighet högt, och 

att föräldrarna ändå till slut kommer att få redan på det via hörsägen eller rykten. Så långt när 

det gäller pojkvänner med samma etniska härkomst som flickorna själva. När flickorna 

diskuterar möjligheten att vara tillsamman med pojkar med annan etnisk tillhörighet än de 

själva menar de att föräldrarna aldrig skulle acceptera det. Om detta vore ett möjligt scenario 

skulle föräldrarna begära mycket mer av den pojken än av en pojke med samma etniska 

tillhörighet som familjen. Att få vara tillsammans med en etnisk svensk kille beskrivs som ett 

i det närmaste omöjligt projekt, som ett förhållande kantat med oöverstigliga hinder och 

utmaningar:   

 
Gloria: Jag ska vara ärligt och jag tror inte att jag skulle få det. Det skulle inte vara några problem om 

jag skulle säga till min pappa nu att jag har en syrian han har sagt att ni får ha kille bara ni inte ljuger 

och går bakom ryggen. Men om jag kom hem med en svensk skulle han nog aldrig acceptera det. Jag 

hade verkligen fått kämpa och visa hur mycket jag tycker om svensken. Det skulle vara massor med 

hinder i vägen det skulle nog ta flera år innan jag fick honom och min pappa accepterade det. Det skulle 

liksom krävas så himla mycket. 

 

Skillnaden mellan pojkar och flickor visar sig också vara tydlig när det gäller att ha 

förhållanden före äktenskapet. Pojkarna menar att de inte utsätts för den här typen av 

kulturtillhörighetskris på samma sätt som flickorna då de tillåts att ha flickvänner, att deras 

förhållanden är mer accepterade av familjen och att de kan visa sig med sina flickvänner på 

ett mera öppet vis än vad flickorna kan. Denna genusskillnad menar Anderson beror på att 

kvinnan används som centrala symboler och gränsmarkörer för ett folk och en nation. 

Kvinnan förväntas framföra nya medborgare till gruppen eller nationen, därför görs ihärdiga 

försök att övervaka och förhindra henna att inlåta sig i sexuella relationer med ”de andra”.76 

En av pojkarna, Gabi, säger att ”de (flickorna) kan inte festa lika mycket eller ha pojkvänner.” 

Här synliggörs en genusrelaterad ordning där flickorna, trots att de, liksom pojkarna, 

representerar olika etniska tillhörigheter, uttalar sig som om de har en gemensam tillhörighet 

som andra generationens invandrare. Det finns ett outtalat ”vi”, där ”de andra” ömsom är 

                                                 
76 Ibid. s.218 

26 



 

pojkar, ömsom är etniska svenskar. Det är inte heller någon av flickorna som direkt 

protesterar mot dessa genusskillnader. I Andersson studie visar det sig, till skillnad från i min 

studie, att somliga av flickorna opponerade sig mot denna normerande ordning och menade 

att eget ställningstagande och förmåga att stå emot det tryck som gruppen utövar är 

eftersträvansvärt.77

 

Äktenskapliga förhållanden   

Giftermål och äktenskap är något som samtliga informanter identifierar som 

kulturtillhörighetskriser och som de menar berör flickor och pojkar på ett mera likartat sätt än 

när det gäller förhållanden före äktenskapet. De är alla överrens om att äktenskap utanför 

familjens etniska tillhörighet är väldigt sällsynt. Chamun menar att hans ”föräldrar skulle 

aldrig acceptera om jag gifte mig med en svensk.” Pojkarna säger sig alltså kunna ha 

flickvänner med annan etnisk bakgrund än de själva, men understryker samtidigt att de när det 

kommer till giftermål förväntas gifta sig med en flicka med samma etniska härkomst som den 

de själva representerar. 
 

Informanterna berättar vidare att föräldrarnas ovilja att låta dem gifta sig utanför gruppen, 

beror på olikheter i religion och kultur. Pojkarna berättar att de får ha flickvänner med annan 

etnisk tillhörighet och religion, något som dock inte gäller när det kommer till giftermål. Både 

flickorna och pojkarna understryker att deras kultur inte skulle ”passa” ihop med den svenska 

kulturen, det skulle resultera i så kallade kulturkrockar. Skillnader i religionstillhörighet ses 

som den främsta orsaken till dessa krockar. Isabella menar exempelvis att en svensk pojke 

skulle accepteras lättare som blivande make om hans religiösa övertygelse liknande flickans 

familj, men att en pojke som har annan religionstillhörighet än den som familjen företräder 

aldrig skulle accepteras. En av flickorna som beskriver sig som syrian säger att hennes 

föräldrar ”skulle aldrig acceptera att jag gifter mig med en muslim, aldrig alltså.”  

 

 Informanterna poängterar samtidigt att de själva inte vill gifta sig utanför gruppen. Åter 

aktualiseras ett ”vi” och ”de andra” då deras exempel handlar om invandrare kontra svenskar.  

De talar om att svenskar lever på ett sätt som inte är acceptabelt bland invandrare, att de 

företräder ett livsmönster som inbegriper normer och värderingar som inte skulle kunna 

anpassas till deras. Adnan menar exempelvis att han aldrig skulle kunna gifta sig med en 

svensk flicka då hon är uppvuxen med en frihet som varken han eller hans familj skulle 

                                                 
77 Ibid. s. 111 
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acceptera. Pojkarna i den här studien säger att de är uppvuxna med att flickor har en 

begränsad frihet. Att svenska flickor inte har uppfostras med samma begränsningar skapar 

därmed problem. Om en pojke med invandrarbakgrund ändå skulle gifta sig med en svensk 

flicka, skulle enda lösningen på problemet vara att flickan anpassade sig till de kulturella 

mönster som pojkens familj företräder, och att hon därmed skulle begränsas i sin frihet: 

 
Adnan: Svenskar de har vuxit upp med mycket frihet hon har typ fått göra allting skulle jag sen gifta 

mig med henne så skulle hon fortsätta leva som hon har gjort och jag har inte levt som henne och jag 

skulle därför aldrig acceptera att hon gör allt hon gör. 

Gabi: Nää inte jag heller. Om en svensk gifter sig med en invandrare tar hon efter den invandrar 

kulturen typ min kusin är gift med en svensk hon kan till och med arabiska. 

 
Även flickorna har en samsyn kring att ”det blir alltid mannens sida som man tar efter.” Att 

flickorna som intervjuats inte ger uttryck för dessa förhållanden som något oönskat eller 

förkastligt kan ses som uttryck för att de är uppvuxna med och vana vid att pojkarnas frihet 

och inflytande i fråga om relationer skiljer sig relativt kraftigt från flickornas.  

Sexualitet  
Något som ses som totalt förbjudet, som ett strängt tabu bland informanterna är 

homosexualitet. Också här kan man implicit skönja stereotypa genusmönster. När de 

diskuterade homosexualitet refererade de endast till homosexuella män, att även flickor kan 

vara homosexuella berördes inte över huvud taget. Informanterna berättar att homosexualitet 

är totaltförbjudet, att det betraktas som en sjukdom. När jag frågar varför homosexualitet 

betraktas som något otillåtligt svarar en av pojkarna så här:  

 
Chamun: Jag tror det är en blandning av religion och tradition. Typ vår kyrka tillåter inte 

homosexuella, vår kyrka är ganska gammalmodig. Och sen tradition på det så blir det ju strängare 

regler. 

 
I diskussionen uppvisas en stor rädsla bland pojkarna för att förknippas med homosexualitet. I 

en av intervjuerna berättar Gabi att han ibland avstår från att ha örhänge på sig för att det 

finns en oro för att han ska ses som homosexuell, en oro som framför allt gör sig gällande när 

han umgås med äldre syrianer. Informanterna talar dock om homosexualitet på ett sätt som 

utelämnar deras personliga åsikter. Här, liksom när det gäller andra ämnen som kommer upp 

under intervjuernas gång, undviker de uttryck som ’jag tycker’, något som i sig kan tolkas 

som ett utslag av kulturellt kodade värderingar. I stället för att tala utifrån sina personliga 

ståndpunkter relateras homosexualitet till de konsekvenser det medför att bryta mot 
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traditionellt definierade ramar och den skam som överträdelsen innebär. Ordväxlingen mellan 

informanterna i nedanstående citat visar hur pojkarna resonerar kring den hotfulla och 

tabubelagda homosexualiteten: 

 
Gabi: Asså om jag skulle bli bög, det är nog det värsta som finns. 

Chamun: Aaa homosexualitet.  

Emir: Dödsstraff på det. 

Jag: Varför? 

Gabi: För vi är syrianer, det är skam. Man skämmer ut hela släkten ju. 

Emir: Man kommer få vara inlåst i källaren till man vänds om.  

Adnan: Aaa precis. 

Chamun: Det är totaltförbjudet. 

 
Om någon dessa starka normer till trots skulle visa sig vara homosexuell menar informanterna 

att de som är homosexuella på eget initiativ bryter sig ut och lämnar sin familj och släkt. Om 

de själva inte skulle göra det sker det omvända menar informanterna, det vill säga att familjen 

bryter kontakten med dem. En av informanterna säger sig ha erfarenhet av detta då en nära 

släkting till henne har trätt fram som homosexuell. Hon vidhåller att kontakten brutits 

nästintill helt, och dessutom förnekar och vägrar familjen att erkänna denna person som 

homosexuell.  

 
Jag har fråga mig mamma flera gånger varför min ******* är bög för det är ju skämmigt alla fråga mig 

ju. Hon skriker på mig och säga varför säger du sådär för jag vill inte höra, han är inte alls bög, vem har 

sagt det? Hon vill inte inse sanningen. 

 
 
Performativitet  
 
Kläder 
Vad som anses som tillåtet och otillåtet att ha på sig var också något som ansågs kunna ge 

upphov till kulturtillhörighetskriser. I synnerhet flickorna underströk att klädstilen har stor 

betydelse i deras vardag eftersom det finns regler för vad som är lämplig att ha på sig och vad 

som ses som tabu. Vissa klädesplagg ses som allt för utmanande av föräldrarna och därmed 

opassande: 

 
Yasim: Dom brukar säga ibland: när började du klä dig så, du har aldrig varit sån. Men hallå vi växte 

upp i detta samhälle och såhär gör dom här, det tycker jag krockar väldigt mycket. 
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Det finns en gräns som föräldrarna medvetandegör flickorna om. De säger sig inte ha friheten 

att själva bedöma vad som är lämpligt när det gäller kläder utan ansvaret och 

bestämmanderätten ligger hos föräldrarna. Flickorna anser dock att föräldrarna trots allt 

accepterar väldigt mycket, vilket gör situationen hanterbar. När flickorna befinner sig på 

offentliga platser är de objekt för andras betraktande och deras blickar, vilket medför att 

flickorna måste se ut som det föräldrarna påbjuder som lämpligt. Denna lämplighet handlar 

enligt flickorna om respekt, speciellt inför de äldre. En flicka som i vanliga fall inte ansåg sig 

ha några problem när det gällde kläder berättade att när hon träffar släktingar är det andra 

regler som gäller:  

 
Isabella: Men det är en helt annan sak om man besöker släktingar. När jag typ åker till Tyskland där 

halva min släkt bor då kan jag inte gå med kort kjol och säga hej min farbror, då måste jag liksom ha 

bra kläder typ jeans. 

Katrin: Det handlar om respekt.  

 
Kläderna ses som en symbol för vem man är, därför kan de blickar som bedömer vad som är 

rätt eller fel att ha på sig tolkas som ett angrepp på den personliga integriteten. Många av 

flickorna beskriver detta som frustrerande. De berättar att vissa flickor har på sig det som 

föräldrar anser som lämpligt men byter om till kläder som de själva vill ha när de kommer till 

en plats utom synhåll för föräldrarna, exempelvis när de kommer till skolan. Katrin berättar 

att ”de typ är hemma har på sig vanliga kläder de tar över något sen när de kommer ut så åker 

tröjan av.” Samtidigt anser informanterna att dessa handlingar är moraliskt felaktiga då dessa 

flickor går bakom ryggen på sina föräldrar.  

 
Ytliga attribut   
I intervjun med pojkar förekom inte någon diskussion angående kläder, diskussionen 

handlade snarare om attribut som på ett eller annat sätt relaterade till utseende. I samma 

utsträckning som det finns regler för vad flickornas får ha på sig för kläder uppger pojkarna 

att det finns regler för pojkarnas utseende. Medan flickorna inte får vara för utmanande i sin 

klädsel får inte pojkarna vara för iögonfallande när det gäller utseendet. Pojkarna diskuterade 

exempelvis specifika livsstilar som punkare som enligt dem inte är en tillåten stil. På frågan 

om hur deras föräldrar skulle reagera om de valde att bli punkare svarar de:   
 
Gabi: Min pappa skulle slå mig 

Chamun: De skulle nog reagera negativt. 

Gabi: Om jag ska vara helt ärlig så skulle han slänga ut mig 
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Emir: Det skulle inte ens komma så långt att vi blev punkare, vi får inte då tillåter vi oss själva inte bli 

det heller. 

 
Vidare berättar pojkarna att de exempelvis inte får ha örhängen. Gabi som hade örhängen i 

båda öronen tog bort det ena och har nu bara ett kvar. Att han inte har tagit bort både handlar 

om att han envisas med sina föräldrar om det, säger han. Men han medger att det ibland 

händer att han tar bort örhänget när han kommer hem och sedan sätter på det när han går ut. 

 

 
Fest och fritid  
 
Det tredje området som informanterna identifierade som kulturtillhörighetskriser handlade om 

”att festa”. Denna kulturtillhörighetskris menar informanterna att endast flickorna ställs inför. 

Medan pojkarna säger att de kan festa när de vill och hur mycket de vill, uppger flickorna att 

de endast tillåts festa ett fåtal gånger per år.  

 
Gabi: Jaa, typ om hon var ute och festade förra veckan så får hon inte gå ut och festa på helgen igen 

men jag var också ut och festade förra veckan men jag får gå ut igen. Hon festar för mycket men jag 

kan inte festa för mycket, förstår du. 

 
I diskussionen framkom att flickorna är splittrade i sitt förhållningssätt till festandet. Å ena 

sidan säger de sig vilja stanna hemma och följa föräldrarnas råd, å andra sidan vill de gå ut 

och festa med sina vänner eftersom de annars riskerar att mista dessa. Informanterna berättar 

även att de som inte får gå ut och festa oftast inte är ärliga om den egentliga orsaken. De 

berättar att de många gånger döljer att de inte får gå ut och festa och säger istället att de har 

andra planer, fast den egentliga anledningen är att de inte får tillåtelse av sina föräldrar. 

Flickorna betonar dock att deras föräldrar har tänjt lite på gränserna när det gäller flickornas 

sociala frihet och att de nu får vara ute med vänner i större utsträckning än tidigare: 

 
Isabella: Aaa men grejen är det men föräldrar, typ som du säger om man står i mitten och ska välja 

antingen kompisar eller familjen mammas och pappas råd. Det brukar också vara såhär man gråter men 

frågar sin pappa om man får gå ut och han säger nej du får inte gå ut jag har sagt nej. Så ligger man i sitt 

rum och gråter så hör han dig gråta, då går han till sin fru eller till min mamma då och diskuterar och 

sen när man frågar veckan efter pappa får jag gå ut idag då, de ska gå ut igen. Aaa min dotter vi låter 

dig gå ut, de liksom ändrar sig för det förstår att deras barn verkligen vill gå ut.  

Katrin: Jag tror också vilja med att man vill så mycket gå ut beror också på att man tänker gå jag inte 

ut med vännerna så kanske de inte finns kvar sen. Och det tror jag föräldrarna förstår. De flesta tänker 

jag går ut ändå de tänker det går ju att prata med föräldrarna men vännerna de typ blir sura. 

Gloria: Aaa kompisarna är inte lika acceptabla, alltså de accepterar inte lika mycket som föräldrarna.  
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Katrin: Det tror jag pushar många att gå ut.  

Isabella: Aa det är ju det. Även om man inte vill gå ut så gör man det för vännernas skull, så tänker 

man pappa snälla låt mig gå ut så säger han nej så tänker man nu kommer mina vänner bli tjuriga på 

mig. 

 
Att pojkarnas och flickornas handlingsfrihet eller sociala frihet kan beskrivas som 

genusrelaterad framgår tydligt i den här studien. Här synliggörs att pojkarna har en bredare 

individuell frihet än vad flickorna har. Den bredare friheten som tilldelas pojkarna kan tolkas 

som att föräldrarna har en större förtroende till sina söner än till sina döttrar. Detta kan också 

kopplas till Deniz och Perdikaris studie om hur andra generationens invandrare hanterar sin 

livssituation, där de kommer fram till att pojkarna inte strävar emot könsrelaterade värde- och 

normsystem, då de har fördelar av att låta det fortleva eftersom det i sin tur ger dem en 

privilegierad ställning.78

 

De reaktioner som ungdomarna vittnar om när det gäller deras föräldrars förhållande till att 

barnen festar eller är ute sent på kvällarna med vänner behöver naturligtvis inte bara ses som 

något som rör etnicitet och kulturella koder. Att föräldrarna uttrycker oro, har behov av att 

veta vad deras barn gör, var de tar vägen och med vilka de umgås, kan även tolkas som en 

generationsfråga. Världen förändras och det som en generation gjorde när de var unga har 

säkert i mångt och mycket förändrats eller tagit sig andra uttrycksformer när nästa generation 

tar vid. Det festande som ses som sällskapligt, roande och intressant, kan för en äldre 

generation verka oroväckande, farofyllt och riskabelt. Kanske blir denna generationsfråga 

ännu starkare när ungdomar växer upp i ett samhälle där skillnaden inte bara är stor i 

förhållande till föräldrarnas uppväxtförhållanden, utan också till jämngamla ungdomar i det 

land familjen kom från före flytten till Sverige.  

 

 

Bakomliggande kulturella faktorer 
Följande avsnitt handlar om de orsaker som informanterna lyfter fram som avgörande för 

uppkomsten av de identifierade kulturtillhörighetskriserna. I intervjuerna blev det tydligt att 

handlingar, beteenden, stilar och attityder som strider mot etablerade kulturella koder skapar 

gränser för det som betraktas som tillåtet och otillåtet. De kulturella koder, eller de normer 

                                                 
78 Fuat Deniz och Antonios Perdikaris, Ett liv mellan två världar- En studie om hur assyriska ungdomar som 

andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin livssituation, Örebro 2000, s.123  
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och värderingar som är särskilt framträdande är de som rör frihet, skam, respekt och heder och 

det är utifrån dessa som nedanstående avsnitt är upplagt. Gränsdragningarna för det tillåtna 

synliggjordes i intervjuerna genom ungdomarnas tal om hur rykten sprids och påverkar synen 

på dem själva, deras familjer och släktingar, och det är talet om rykten som avslutar den här 

delen av analysen. 

 
Frihet  
När ungdomarna talar om relationer som en form av kulturtillhörighetskriser är det 

problematiken kring det som kan kallas social frihet eller kulturbetingad frihet som lyfts fram 

som den främsta orsaken. Att exempelvis äktenskap inte accepteras utanför den etniska 

grupptillhörigheten anses bero på att familjen, släkten och de som kan tänkas ingå i denna 

grupp, har värderingar och normer som strider mot det övriga samhällets. Ungdomarna 

beskriver sig därmed inte ha friheten att gifta sig utanför den grupp som delar samma 

kulturella koder som familjens, vilket innebär att de själva inte fullt ut är fria att avgöra, välja 

och ta ansvar för vem de vill dela sitt liv med. Al-Baldawi som forskat om den patriarkala 

familjestrukturen menar att det finns beteende, attityder och värderingar som första 

generationens invandrare är vana vid och som inte går att tillämpa i det nya landet, vilket 

medför att det kan vara svårt för grupper med annan etnicitet att hitta en socialt accepterad 

tillhörighet i det land de immigrerat till. Detta menar Al-Baldawi leder till att första 

generationens invandrare sökte sig till varandra och utvecklade så kallade kulturbevarande 

beteende.79 Utifrån vad informanterna i den här studien berättar kan det tolkas som att olika 

etniska grupper strävar efter att bevara sina traditioner och sina rötter genom att ge 

ungdomarna en begränsad frihet, exempelvis genom att kräva att barnen gifter sig inom 

gruppen. Här kan man således se att gruppspecifika etniska särdrag blir tydliga och att 

etnicitet av ses informanterna som en slags känsla eller upplevelse av tillhörighet till en 

minoritetsgrupp som har samma tradition och religion och som delar samma eller liknande 

kulturella koder.  

 

Det som informanterna talar om som frihet visar sig också vara något starkt genusrelaterat. De 

är eniga om att det finns stora skillnader mellan pojkar och flickors kulturtillhörighetskriser, i 

synnerhet när det gäller frihet. Pojkarna och flickorna beskriver sig leva i två olika världar där 

olika regler och rättigheter gäller: 

 
                                                 
79 Riyadh Al-Baldawi, Psykosociala konsekvenser av en förändrad familjestruktur, Läkartidningen, 19/98, 

s.2223 
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Gabi: Vi är mer fria. 

Chamun: Tjejer kan inte göra allt vi gör. 

Gabi: De kan inte festa lika mycket eller ha pojkvänner. 

------- 

Isabella: De (pojkarna) får göra allt   
 
På grund av den upplevda skillnaden som informanterna ger uttryck för anser flickorna att 

pojkarna ”har inga kriser alls”, en kontrast som medför att flickorna ser sin situation som 

långt allvarligare. Eftersom större frihet anses tilldelas pojkarna behöver de enligt flickorna 

inte förklara, motivera och stå till svars för sina handlingar inför föräldrarna i samma 

utsträckning som flickorna som säger att de utförligt måste förklara var de ska gå, vem de 

umgås med, vad de ska göra och varför. En viss upplevelse av orättvisa kan därmed skönjas i 

flickornas berättelser. Alla informanter är medvetna om dessa skillnader men det är dock igen 

som opponerar sig öppet om dessa förhållanden som orättvisa, vilket skulle kunna tolkas som 

att det är moraliskt fel att protestera eller att ha invändningar mot det traditionen dikterar och 

påbjuder. Liksom Al-Baldawi skriver Rune Johansson, som forskat om etnicite, att etnisk 

identitet kan uppfattas som en garanti för att bevara sina rötter i ett mångkulturellt samhälle, 

men han menar samtidigt att den kan relateras till oföränderliga tillhörighetsförhållanden och 

därmed uppfattas som en boja för individen.80 Om detta resonemang kopplas till min studie 

skulle den begränsade friheten informanterna talar om också kunna tolkas som en boja där 

etnicitet och etnisk identitet blir till något oföränderlig eller åtminstone inte förhandlingsbart. 

Informanterna visar att deras etniska identitet och de traditioner och handlingsmönster som 

den inbegriper är djupt rotade i dem, då de oftast under intervjuerna talar utifrån gruppens 

referensramar – de refererar ständigt till sin familj, till sin släkt och till sin kultur och deras 

personliga åsikt kommer sällan upp till ytan. Detta kan också ses utifrån Kaj Århems 

resonemang om att kultur står för beteenden och beteendekoder som överförs genom 

inlärning, enkulturation, vilket förklaras som en inlärningsprocess där barn internaliseras in i 

en viss kultur, oftast via sina föräldrar.81 Och denna inlärning av kulturmönster som individen 

föds in i, menar Elisabet Plöjel Westmoreland, kommer att förbli det som har starkast 

inflytande på individen.82

 

                                                 
80 Erik Olsson, Etnicitetens gränser och mångfald, Stockholm 2000, s.79.  
81 Kaj Århem, Den mångkulturella Sverige, Stockholm 1988, s.236.  
82 Elisabet Plöjel Westmoreland, Tvärkulturell fostran, Lund 2001, s. 23. 
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Tolkningen att det skulle vara moraliskt fel att invända mot gruppens gängse sätt att se på 

frihet kan belysas på fler sätt. Att föräldrarna inte accepterar giftermål utanför gruppen 

förklaras och försvaras nämligen av informanterna som en omtänksam handling, de 

understryker att föräldrarna endast vill deras bästa. Alla informanter håller med Isabella när 

hon i diskussionen om giftermål och äktenskap säger: ”De tänker på vårt bästa.” Exemplet 

visar att informanterna ger föräldrarna tolkningsföreträde i fråga om vad som är tillåtet och 

otillåtligt. I intervjuerna är det endast en informant som har en avvikande åsikt, hon menar att 

om föräldrarna verkligen skulle tänka på deras bästa skulle de acceptera deras val. Det 

kulturbetingade förhållningssättet visar sig också när informanterna framhåller svenskarnas 

levnadssätt som något föräldrarna inte accepterar. De säger att svenskars öppenhet mot 

skilsmässa har resulterat i att föräldrarna fått en avvisande bild av svenska äktenskap, att 

svenskar inte värderar äktenskap på samma sätt som de gör. Denna bild anses har bidragit till 

förbud mot giftermål utanför gruppen. Så här säger Adnan och Yasmin när jag frågar varför 

de tycker det är otänkbart att gifta sig med en svensk: 

 
Adnan: Aaa först är det ju religion och sen men sen deras sätt att leva typ 80 procent av svenskar är 

singlar de skiljer sig hela tiden. Då tror våra föräldrar att svenskar inte är seriösa. Min mamma vill att 

jag ska gifta mig och vara lycklig inte skilja mig när jag har två barn liksom. 

------ 

Yasmin: Men samtidigt så tror jag att föräldrarna är väldigt stränga och hårda mot det eftersom de vet 

att det kommer bli en stor krock och de vet att kanske i framtiden hur vill man uppfostrar barnen om jag 

exempelvis är jättereligiös och gifter mig med en kristen och han är också jättereligiös det kommer 

liksom krocka jättemycket alltså förstår du. 

 
I diskussionen om kulturtillhörighetskriser som rör relationer och de frihetsaspekter de knyts 

samman med, blir också de makthierarkier som genusrelationerna genomsyras av synliga. 

Pojkarna sägs ha större frihet än flickorna när det gäller förhållanden före giftermålet och i 

valet av äktenskapspartner, till och med flickor med annan etnisk härkomst uppges accepteras, 

även om det inte ses som önskvärt av föräldrarna. Samtidigt säger de att om pojkar gifter sig 

med en flicka med annan etnisk härkomst måste flickan anpassa sig efter pojkens och hans 

familjs levnadssätt. Här blir ett normsystem som har sina rötter i en patriarkala 

familjestrukturen tydlig. Al-Baldawi skriver att maktbalansen inom invandrarfamiljer oftast 

består just av männen högst upp i hierarkin och kvinnorna längre ner.83 Om flickorna skulle 

gifta sig utanför gruppen sägs konsekvensen bli helt annorlunda, det skulle resultera i 

utfrysningen och förlorad kontakt med familjen. Pojkarna i studien säger sig vara uppvuxna 
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med att flickorna har en begränsad frihet, något som de kontrasterar mot svenska flickor, 

vilket medför att pojkarna anser att svenska flickor på sätt och vis är mer jämställda:  
 
Gabi: Vi är mer fria. 

Chamun: Tjejer kan inte gör allt vi gör. 

Gabi: De kan inte festa lika mycket eller ha pojkvänner. 

Adnan: Svenska tjejer är mer fria än invandrar tjejer, svenska tjejer får göra vad de vill det får inte 

invandrartjejer. De får göra mer saker. 

Chamun: Svenska tjejer är mer jämställda. 

 
Frihetsaspekten har även stor betydelse i den identifierade kulturtillhörighetskrisen som 

handlar om informanternas sociala sammanhang utanför familjen. Att flickorna inte får gå ut 

lika mycket, inte får festa lika mycket som pojkarna kan ses som att de är begränsade av en 

övervakande blick, då de befarar att det alltid är någon som kan iaktta vad de gör, alltid någon 

som kan bevaka och vidarerapportera. Flickorna menar att de är kontrollerade och övervakade 

på ett annat sätt än pojkarna, inte bara av familjen utan också av släkt, vänner, bekanta och 

andra som delar samma kulturella normer och värderingar. Om flickorna beter sig eller 

uppträder på ett för dessa personer oacceptabelt sätt anses de kunna sätta familjens rykte på 

spel, deras skam blir därmed också andras skam, andra kan vanäras genom deras beteende. De 

lägger dock inga direkta värderingar i dessa förhållanden utan menar att de är uppfostrade så, 

vilket medför att de inte upplever den inskränkta friheten som kränkande. Tvärtom poängterar 

flickorna att de är tacksamma för den frihet de har, eftersom större frihet skulle kunna 

medföra obehagliga konsekvenser. Enligt flickorna är deras begränsade frihet historiskt 

betingad och oföränderligt:  
 
Katrin: Det har alltid varit såhär om man kollar i historien, det har alltid varit att mannen har stått över 

kvinnan och då accepterar de mycket med killarna, de är typ såhär bra. 

 
Eftersom flickorna inte ifrågasätter de regler som finns och eftersom flickorna analyserar sig 

själva och sin egen position och utvecklingsmöjligheter utifrån den vidare gruppens normer 

och värderingar, kan man tolka det som om de internaliserat de kontrollerande blickarna och 

riktar dessa mot sig själva. I intervjuerna återfinns också andra förklaringar till pojkarnas 

större frihet i förhållande till flickorna som handlar om kvinnan som den svagare och mannen 

som den starkare. Föräldrarnas särskiljande behandling av pojkar och flickor försvaras med 

                                                                                                                                                         
83 Al-Baldawi 1998, s.2223 
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hänvisning till att de är mer rädda om sina döttrar, mer beskyddande för de anses som 

bräckligare och svagare och för att de har insikt om hur män kan bete sig: 
 

Yasmin: Aaa men de tänker också på kvinnans säkerhet också. Om hon bor ensam tar hon hem killar. 

Hon ska vara oskyldig och inte ha gjort saker. Ni vet vad jag menar. 

Gloria: Asså de är mer rädda om oss. Det händer mer grejer med tjejer, killar de är mer säkra och 

starkare. 

Isabella: Vi tjejer vi är svagare. Vi kan inte hantera allt som killar kan hantera. 

-------- 
Gabi: För de vet hur killar är. De är som djur. Föräldrarna vill skydda och skyddar sina döttrar mer. 

Föräldrarna känner sig mer säkra med sina söner än sina döttrar. Det skulle exempelvis vara värre för 

min syster om hon kom hem full än om jag kom hem full. 

Jag: Men varför då? 

Gabi: För att hon är tjej. 

 

Ytterligare en aspekt av den genusrelaterade och kontrollerade omtanken, knuten till 

föreställningarna om frihet, möter vi i informanternas tal om förhållandet mellan systrar och 

bröder. Informanterna menar att pojkar vet hur andra pojkar tänker och därmed vill de skydda 

sina systrar så de inte råkar illa ut: 
 
Katrin: Föräldrarna tänker typ killen ska ta hand om tjejen, har man en äldre bror då är han typ din 

pappa 

Yasmin: A det är han som bestämmer då, det är inte pappa som säger ja eller nej utan det är din bror.  

Isabella: Aa exakt. 

Yasmin: Min bror är till och med strängare än vad min pappa är. Han kan typ bara vad är det där för 

tröja du har på dig, gå och byt om. Men min pappa har aldrig sagt något sånt. Bror han vet typ hur killar 

tänker och hur de ser på tjejer och blir oftast hårdare mot sin syster.  

 
Skam, respekt och heder 
Skam, respekt och heder framstår som en kulturellt kodad treenighet där alla delar är 

oupplösligt förbundna med varandra. Respekt är ett återkommande uttryck i intervjuerna och 

ses av informanterna som en grundläggande faktor i den moraliska ordningen. Den som beter 

sig och handlar i enlighet med den ordningen undkommer det skamfulla och bevarar familjens 

och släktens heder. Bryter man mot ordningen och beter sig respektlöst drar man skammen 

över sig själv, sin familj och sin släkt, man vanhedrar dem. Sociologen Giddens hävdar att 

skam härrör från misslyckandet av att leva upp till jagidealets förväntningar, skam inträde 

med andra ord då ett mål inte uppnåtts och indikerar ett misslyckande. Skam förknippas med 

känslan av otillräcklighet som också kan utgöra ett grunddrag i individens psykologiska 
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karaktär redan i tidig barndom. Skam och tillit är nära förbundna med varandra, eftersom 

skammen kan hota eller bryta ner tilliten.84 Här finns paralleller till Sjögrens studie som visar 

att det viktigaste hos invandrare är inte vad man själv tänker eller känner utan hur andra 

uppfattar en. Skamkänslan blir en väsentlig egenskap hos kvinnan i den offentliga arenan när 

offentligheten är mannens revir. Skamkänslan blir extra väsentligt när hon befinner sig 

utanför hemmets väggar, då hon blir exponerad för utomstående granskade blickar. Skam 

innebär att man vet sin plats och man visar andra att man vet det. 85

 

Respekten informanterna diskuterar visas framför allt äldre människor vilket kan tolkas som 

en symbol för den hierarkiska ordningen där unga ska underordna sig äldre. Även Sjögrens 

studie visar på att respekt är en grundläggande markering av den hierarkiska ordningen i de 

traditionella samhällena. Hon menar att det är viktigt och en moralisk plikt att visa respekt för 

den auktoritet som nämns av gruppen.86 Informanternas beskrivningar av respekt signalerar 

ett hänsynstagande så starkt att det blir till ett maktförhållande som håller ihop familjen men 

även något som binder individen till kulturen. Att följa de normer som råder kring 

förhållanden före äktenskapet och kring äktenskapliga förhållanden handlar om respekt. 

Respekt är enligt informanterna ännu en orsak till att de bär lämpliga kläder eller har ”rätt” 

utseende. Eftersom de äldre, enligt flickorna, är gammalmodiga kan det ta sig uttryck i att de 

inte förstår sig på deras klädstil. Då måste de acceptera deras önskan och ha på sig lämpliga 

kläder under tiden då de umgås med dem. Klädstil kopplas vidare till religiösa föreskrifter, 

och därmed fanns det skillnader i informanternas berättelser om vad som faller inom ramarna 

för det respektabla. Informanterna poängterar dock att trots att det finns kläder som kan anses 

som opassande väcker det inga protester eller fördömande känslor hos informanterna då de 

menar att även om de själva fick välja att klä sig som de ville skulle de inte göra det, de säger 

att de exempelvis inte skulle vilja klä sig i kort kjol eftersom det är – respektlöst. Yasmina 

försvarar denna ordning med att hänvisa till tradition och uppfostran och genom att intyga att 

hon själv skulle reagera om hennes syster inte hade tillräckligt lämpliga kläder:  

 
Yasim: Men det är också vad din egen uppfattning är tycker jag. Om du växer upp ett visst sätt…jag 

typ om jag själv tar på mig något eller om min syster skulle göra det så skulle jag reagera och fråga om 

hon verkligen ska gå ut sådär. Det är så man är uppfostrad. 

 

                                                 
84 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, Uddevalla 1999, s. 84 
85 Annick Sjögren, Om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet, Ibid, s.70ff 
86 Ibid, s.92 
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Att pojkarna utseende inte ska vara för iögonfallande beskrivs också bero på respekt. 

Föräldrarnas önskan om att pojkarna inte ska ha örhängen kan tolkas som att de inte vill att de 

ska förknippas med det feminina eller med homosexualitet, med något som uppfattas som 

förkastligt för en man. Isabella berättar exempelvis att pojkar som bär örhängen, kan kallas 

för flicka av fadern, vilket blir något nedsättande: 

 
Isabella: Aaa det är sant. Men vissa invandrar killar, speciellt syrianer när de har hål i örat så skäms de 

för att gå till sin pappa med den. Deras pappa säger typ jävla bög är du kille eller tjej. Killarna bli ju 

rädda du vet. 

 
Örhänget medför att bilden av manlighet splittras. I en patriarkal struktur är mannen 

överordnad kvinnan och denna bild ska inte bestridas. Här tydliggörs hur kvinnliga attribut, 

som örhängen, sänker pojkarnas statusposition och inkräktar på den rådande ordningen. 

Kläder och ytliga attribut blir därmed ett sätt att förmedla budskap till omgivningen, budskap 

som kan vara skamfyllda eller hedervärda.  

 

Homosexualitet betraktas enligt informanterna också som skamfyllt eftersom det bryter mot 

deras religiösa och kulturella normer för sexualitet och sexuellt beteende. Informanternas 

familjer och deras etniska grupp sägs därmed ha andra värderingar om hur sexualitet ska 

hanteras och hur relationer mellan könen ska se ut än vad det omgivande samhället har. 

Homosexualitet är ett skamfullt och tabubelagt beteende, ett omoraliskt och förkastligt 

beteende som betraktas som respektlöst och vanhedrande. 

 
Rykten  
Gränsdragningarna mellan det tillåtna och det otillåtna eller tabubelagda aktualiseras genom 

informanternas tal om hur rykten sprids och påverkar synen på dem själva, deras familjer och 

släktingar. Det finns hela tiden någon som kan se, någon som kan kontrollera och värdera, 

som kan vidareförmedla att någon har överträtt gränserna för det måttfulla och lämpliga och 

som kan blotta skam och respektlöshet. Rykten ges av informanterna karaktären av ett 

instrument som verkar som den moraliska ordningens förlängda arm. Rykten disciplinerar, 

liksom vetskapen om att de finns. Här diskuterar informanterna betydelsen av rykten: 
 

Gloria: Sen tror jag att det beror på vilken släkt man har. Om vi säger syrianer alltså vi är jätte jätte 

många då är det inte samma sak för vi kan inte göra vad som helst för alla vet typ vem alla är och då 

börjar det alltid snackas och så vi måste typ, vi har alla vårt folk här så vi måste anpassa till svenskarna 

och till vår eget folk och inte göra fel. 

Chamun: Vi har ett namn att tänka på eller aa familjens namn. 
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Ungdomarna berättar att det är oerhört viktigt att ha ett bra rykte – inte bara för dem själva 

utan för familjen, släkten liksom den vidare etniska grupp man upplever sig tillhöra. När 

någon talar om en yngre person talas det ofta om dem utifrån familjenamnet. Isabella säger i 

intervjun att om hon har gjort något oacceptabelt pratar gruppen inte om Isabella, de pratar 

istället om Mohameds dotter, ”kolla vad hans dotter gör”. Att man i sina benämningar av barn 

och ungdomar utgår från pappans namn eller familjenamnet när de rör sig i det offentliga 

rummet är något som också framkommit i Åsa Anderssons studie om identifikation hos 

invandrarflickor.87  Ännu ett exempel på hur skammen kan ’smitta’ delges i intervjuerna av 

Katrin som berättade om ett bröllop där hennes kusin som är homosexuell medverkade. Hon 

berättar att den homosexuelles mamma fick ta del av den skam sonen var upphov till: ”alltså 

alla kolla på hans mamma och typ det är din son.”  På så sätt görs ungdomarna inte bara 

ansvariga för sitt eget rykte, utan för hela familjens goda namn. Här finns paralleller till Al- 

Baldawis studie om patriarkala familjestrukturen där han visar att barnen och föräldrarna, i en 

patriarkalisk familj, har stor förpliktelse mot varandra och att denna relation är en grund för 

individens moraliska och sociala liv, vilket innebär att individen sätter familjens heder och 

bästa före sitt eget.88

 

Det goda ryktet kan också ses i ljuset av det som relaterar till familjens heder. I Åsa 

Andersson studie om identifikationer hos flickor med utländsk härkomst visas att kvinnornas 

uppträdande i det offentliga rummet representerar familjens heder.89 Enligt informanterna i 

den här studien är det inte bara flickornas uppträdande som har betydelse utan även pojkarnas. 

Pojkarna menar att den bild som cirkulerar i det svenska samhället, vilken målar ut flickor 

som bärare av det hedersrelaterade, är felaktig. Pojkarna säger sig också uppleva stor press då 

familjen har stora förväntningar på dem, även om dessa inte kan jämföras med det som gäller 

för flickorna. Att också pojkarna känner press kan tolkas utifrån det Al-Baldawi skriver om i 

sin studie där sönerna i familjen uppfostras till att ärva makten och ansvaret efter pappan, 

vilket innebär att gruppen har stora förväntningar på pojkarna.90

 
Informanterna diskussion kring rykten kan ses i ljuset av Foucaults teori om den 

disciplinerade makten.91 Ryktena fungerar som en begränsade, kontrollerande och allestädes 

                                                 
87 Andersson  2003, s.100 
88 Al-Baldawi 1998, s.2224 
89 Andersson 2003, s.107 
90 Al-Baldawi 1998, s.2224 
91 Michel Foucault, Övervakning och straff, Halmstad, 2006, s.178 
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närvarande diskursiv blick, det som Foucault talar om som den obundna makten som finns 

överallt och ingenstans. Att informanterna säger att de måste uppföra sig på ett visst sätt när 

de befinner sig i det offentliga rummet för att undvika illasinnade rykten visar att det finns en 

automatisk och anonym makt som övervakar dessa ungdomar. Eftersom den disciplinerade 

makten är diskret då den utövas under tystnad, innebär det att ungdomarna alltid måste vara 

på sin vakt. Den disciplinerande blicken verkar också normaliserande i den meningen att den 

bidrar till att ungdomarna håller sig till de normer och värderingar som definieras utifrån den 

vidare etniska grupptillhörigheten. Att ungdomarna inte ifrågasätter de kulturella koderna som 

rör frihet, skam, heder och respekt kan ses som ett tecken på att de internaliserat de 

kontrollerande blickarna – de disciplinerar på sätt och vis sig själva. 

 

I intervjuerna ger också ungdomarna uttryck för att den disciplinerande blicken delvis är 

genusrelaterad i det mottot att den främst sägs vara riktad mot flickor, i alla fall när det gäller 

familjens blickar. Det lite längre citatet nedan får avsluta det här avsnittet då det på ett talande 

sätt åskådliggör hur genus, makt, och disciplinerande åtgärder flyter samman i en dialog om 

fysisk markering.  

 
Adnan: Vi har blivit uppvuxna med lavetter och slag det har inte svenskar. 

Gabi: Jag tror det är bättre får lite lavetter.  

Yasmin: Neej. 

Katrin: Mina föräldrar slog aldrig mig min mamma hon bara skrämde mig hon kunde typ jaga mig med 

skohorn. Vad hjälper slag liksom? 

Chamun: Det hjälper tro mig. 

Gloria: Min mamma har aldrig slagit oss men vi har ingen respekt för henne alls. Hon har aldrig rört oss 

eller skrikit men vi lyssnar aldrig på vad hon säger. Vi bryr oss inte om vad hon säger.  

Chamun: Idag i sociologin det han gick igenom jag tror vi har alla tre, typ slå är bra i vissa lägen, prata 

med sina barn är bra i andra lägen och att låta barnen lära sig själv av sina misstag är bra i vissa lägen 

och vi invandrare vi har alla tre och den blandningen tror jag är bäst.  

Gabi: När man får smäll så gör man inte om det 

Gloria: Det räcker med att skrämma.  

Chamun: Vad hjälper det att skrämma. Jag lyssnade aldrig på de när de skrämde mig men när jag fick 

en lavett då gjorde jag aldrig om det.  

Emir: För er flickor så räcker det med att skrämma men för oss pojkar så måste vi få lite lavetter för att 

fatta.  

Gloria: Sen tror jag att det är svårare för en pappa att ge en lavett till sin dotter än till sin son.  

Isabella: Min pappa slår inte det räcker med hans blick. Att se honom besviken är som att få 1000 

lavetter.  
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Chamun: Aa men vi killar fungerar inte som ni tjejer gör, en blick räcker inte för oss 

Yasmin: Tjejer tar åt sig mer än vad killar gör. En blick som Isabella säger gör mer för oss tjejer än en 

lavett. 

Isabella: En besviken min känns mer än en lavett…det är som att få en kniv i hjärtat. 

 
 

Hantering av kulturtillhörighetskriser 
I det här avsnittet belyses hur ungdomarna hanterar eventuella kulturtillhörighetskriser, hur de 

agerar, eller föreställer sig att de ska agera, för att leva upp till egna och andras förväntningar 

och krav. Att ljuga eller kompromissa är två sätt som beskrivs som framkomliga. Att undvika 

eller förneka att kulturtillhörigkriser över huvud taget finns, att ’identifiera minorna men 

undvika att trampa på dem’, är ett förhållningssätt som också framställs som en möjlig väg att 

gå. 

 

Vita lögner  
I den här studien har de intervjuade ungdomarna identifierat ett antal så kallade 

kulturtillhörighetskriser. Trots att så är fallet fjärmar sig många av dem från att dessa kriser 

gäller dem. Hur det än förhåller sig diskuterar de gärna hur andra generationens invandrare 

kan hantera problematiska situationer som uppstår i vardagen på grund av att de normer och 

värderingar som företräds av familj, släkt eller den vidare etniskt definierade gruppen de 

upplever sig tillhöra, inte stämmer överens med det omgivande samhällets. Att ljuga, eller lite 

mildare uttryckt, att använda sig av vita lögner, är ett sätt att balansera tillvaron och komma 

förbi de hinder som uppstår. Gloria säger exempelvis att de flesta flickor som har ett 

förhållande har det hemligt. Detta menar hon beror på att flickor oftast inte ser någon annan 

utväg än att ljuga för sina föräldrar, eftersom de inte får vara tillsammans med pojkar. Vita 

lögner är också ett sätt att hantera problem som uppstår när det gäller utseende, kläder och 

ytliga attribut. Enligt flickornas erfarenheter finns det flickor som ser det som enda utvägen 

att ljuga för att de ska kunna ha på sig de kläder de vill. Så här säger Katrin: 
 
Katrin: Jag har väldigt många kompisar som är väldigt muslimska, deras föräldrar de är typ du får inte 

ha urringning eller kortärmade och så. Och de typ vissa som har anpassat sig efter samhället de typ är 

hemma har på sig vanliga kläder de tar över något sen när dom kommer ut så åker tröjan av.  

 
Det kan tyckas att kläder inte skulle vara ett stort bekymmer, men det är något som är ett 

framträdande diskussionsämne i intervjuerna. Kläder kan ses som det yttersta tecknet för 
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trender och modernitet och därmed blir kläder troligtvis också en ytterst viktig markör för 

tillhörighet, inte bara när det gäller etnisk tillhörighet utan också när det gäller att tillhöra en 

ungdomskultur, att vara modern och med sin tid. Att ställa sig utanför trenden är kanske i det 

Västerländska samhället det största av ’brott’ man kan begå? Även när det gäller att gå ut och 

festa avslöjar flickorna att de ibland ljuger för sina föräldrar. Flickorna berättar att de mest 

umgås med invandrare då alla känner till varandras situation och därmed finner stöd i 

varandras situationer och hjälper varandra vid svårigheter. Gloria beskriver hur hon brukar 

göra när hon vill gå ut men inte får:  

 
Gloria: Om vi säger mina vänner de har det exakt som mig. Jag berättar inte alltid för min pappa när 

jag går ut utan jag säger till min mamma hon har typ ingen talan när det gäller oss, asså för min mamma 

får vi göra vad vi vill. Vi bryr oss inte om vad hon säger, så då säger vi till henne vi ska hem till Anna 

och de och Anna säger vi ska hem till Melissa typ. Sen ringer vi till min mamma och säg vi ska ut hon 

bara vaa du måste säg till din pappa vi brukar säga nej nu har vi sagt till dig nu får du säg till honom, 

men säg inte till pappa att vi ska ut säg att vi är hos några kompisar och hon bara okej da. Och när han 

fråga vart är de så säg hon att vi är med Jenny och de. Men ibland brukar vi fråga vår pappa men det är 

bara om det är något speciellt typ om någon fyller år eller något det är typ 5 gånger per år.  

 
Sabatiers studie visar att vänner har stor betydelse för om ungdomar känner etnisk eller 

nationell identitet.92 Även denna studie visar liknande tendenser. Vänner har stor betydelse 

för hur man uppfattar sig själv och hur man blir betraktad av andra. Flickorna säger sig vilja 

festa mest på grund av att inte vill mista sina svenska vänner då dessa har svårt att förstå och 

acceptera de regler invandrarflickor måste följa. Men, säger de samtidigt, sådana situationer 

kan lösas på andra sätt och därmed kan de undvika allt för problematiska lägen där den 

etniska och nationella identifikationen måste förhandlas. Istället för att umgås med svenska 

vänner uppger de att de väljer sina vänner bland andra invandrare, vilket medför att de inte 

behöver anpassa sig på samma sätt som de skulle behöva göra om de endast umgicks med 

svenska vänner. Adnan berättar:  

 
Adnan: Jag tycker inte det är så svårt eller jobbigt att liksom anpassa sig. Det skulle nog kännas mer 

jobbigare om jag bara hade svenska kompisar för då ser man skillnaderna mera om de får göra något så 

får inte jag. Typ som om jag bara hade kompisar som var punkare så var det bara jag som inte fick vara 

punkare då skulle jag tycka att det var jobbigt. Men jag umgås bara med invandrare och där är allting 

likadant för oss alla så man märker liksom inte.  

 

                                                 
92 Colette Sabatier, “Ethnic and national identity among second-generation immigrant adolescents in France: The 

role of social context and family”, Journal of Adolescence 2007, s. 191ff. 
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Informanterna menar att så länge de umgås med andra invandrare undviker de problemen som 

kan leda till kulturtillhörighetskriser, eftersom alla har samma problem och utgår från samma 

normer och referensramar. Detta kan kopplas till Kamalis studie om invandrarungdomars 

attityd till det svenska samhället som också visar att invandrarungdomar drar sig till varandra. 

Hans studie visar dock att detta sker då ungdomarna väljer en blandning mellan de olika 

kulturerna, något som varken accepteras av familjen eller det omgivande samhället.93  Min 

studie visar, till skillnad från Kamalis, att informanterna dras till andra invandrarungdomar 

inte på grund av att de utelämnas till en egen tillvaro, utan på grund av att de känner en högre 

grad av trygghet och gemenskap med varandra. Informanterna menar att de är mer lugna och 

avslappnanden när de umgås med invandrarvänner. 

 
Adnan: Aa för mig är det så för de förstår mig mer. 

Gabi: Aaa man är mer lugn med invandrare.  

Chamun: Man är mer lugn när man är med invandrare, de är som jag liksom. 

Adnan: Aaa jag är mer avslappnade med en invandrare än med en svensk. Då är det inte heller så kul 

att umgås med svenskar, man känner sig inte hemma helt enkelt. 

 
Möjligtvis kan en annan tolkning till informanternas val av vänskapskrets vara att de kan 

undvika de vita lögnerna, åtminstone när det gäller att förklara sin situation för de svenska 

vännerna.  

 
Kompromisser 
Informanterna diskuterade väldigt lite i termer av att kompromissa som ett sätt att hantera 

kulturtillhörighetskriser, vilket kan tolkas som att det är en sällsynt väg att gå. Det talades 

bara om kompromissande en enda gång och det var när flickorna diskuterade rätten att få 

festa. Då berättade Isabella hur hon kompromissade med sina föräldrar: en helg hade hon inte 

fått gå ut, men det gottgjordes av att hon av sina föräldrar fick tillstånd att gå ut helgen därpå. 

Samarbetet var dock inte helt smärtfritt. Isabella berättar hur hon gråtit hejdlöst då hon inte 

fick gå ut, vilket i sin tur ledde till att föräldrarna fick skuldkänslor och lät henne gå ut helgen 

därpå:  

 
Isabella: Aaa men grejen är det men föräldrar, typ som du säger om man står i mitten och ska välja 

antingen kompisar eller familjen mammas och pappas råd. Det brukar också vara såhär man gråter men 

                                                 
93 Masoud Kamali, Varken familjen eller samhället. En studie om invandrarungdomars attityder till det svenska 
samhället, Stockholm 1999, s.67.   
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frågar sin pappa om man får gå ut och han säger nej du får inte gå ut jag har sagt nej. Så ligger man i sitt 

rum och gråter så hör han dig gråta, då går han till sin fru eller till min mamma da och diskuterar och 

sen när man frågar veckan efter pappa får jag gå ut idag da, de ska gå ut igen. Aaa min dotter vi låter 

dig gå ut, de liksom ändrar sig för det förstår att deras barn verkligen vill gå ut.  

 

 
Förnekelser eller undvikanden   
Om kulturtillhörighetskriser inte finns då finns det väl inget att hantera? Eller är det så att 

förnekelsen av dem just är ett sätt att hantera den situation man är ställd inför? Ungdomarna 

hade, som jag tidigare berättat, inga problem att identifiera olika kulturtillhörighetskriser, de 

kan intyga att finns, de vet att de kan konfronteras med dessa och de vet att möten mellan 

människor som företräder olika normer och värderingssystem kan vålla problem. Ett sätt vore 

att våldsamt protestera, eller åtminstone att opponera sig, att sätta ner foten och säga att jag 

tycker det här är problematiskt, jag hamnar i korselden mellan två system som tycker och vill 

olika saker. Det vore inte så konstigt om de skulle ställa frågan: Vem är jag i detta kaos av 

motstridiga budskap? Men informanterna i den här studien protesterar inte. De opponerar sig 

inte. Det uttrycker sig inte med orden jag tycker. Och de ställer inte frågan: Vem är jag i detta 

kaos av motstridiga budskap? En möjlig tolkning är naturligtvis att de inte upplever sig utsatta 

för de kulturtillhörighetskriser som andra ungdomar tillhörande andra generationens 

invandrare genomgår. En annan möjlighet är att tolka förnekelsen som en möjlig väg att gå, 

att så att säga ’identifiera minorna men undvika att trampa på dem’. Förnekelsen kan därmed 

samtidigt ses i termer av ett undvikande som skriver in sig i en etniskt och diskursivt formerad 

gemenskap. Som vi har sett har ungdomarna lätt för att peka ut var gränserna för det tillåtna 

och det otillåtna går, för vilka handlingar, beteenden, stilar och attityder som strider mot 

etablerade kulturella koder som rör frihet, skam, respekt och heder. De vet att rykten är farliga 

om de har fel innehåll och de vet att de kan spridas fort, fort och förstöra för dem själva, för 

deras familjer, för släktingar och vänner och för hela den etniska grupp som de tillhör. Att 

hantera de eventuella problem som man kan ställas inför om ryktet kommer löst ter sig svårt. 

Att hantera problematiken genom att inte möta den, att hålla sig borta från de problem som 

skulle kunna uppstå, är kanske en enklare och bättre väg? Den begränsade friheten, de 

genusrelaterade ordningen och den disciplinerande blicken kan kanske i jämförelse betraktas 

som ett självklart val? Flickorna i studien säger exempelvis att deras föräldrar förbjuder dem 

att ha svenska pojkvänner, att deras släktingar skulle misstycka och att deras bröder skulle 

mer än ogilla ett sådant förhållande. Som tur är skulle inte heller de tillåta sig själva att 

förälska sig i en svensk pojke: 
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Gloria: Jag har aldrig varit i en sådan situation så jag vet inte men jag tillåter mig själv inte bli kär i en 

svensk kille. Jag har aldrig varit det och kommer aldrig att vara det för jag tillåter mig själv inte bli det. 

Jag lär aldrig känna en svensk på det sättet.  

 
Enligt Adnan finns det ett utstakat spår att följa, det rätta spåret, det som undviker minorna: 
 

Adnan: Man har blivit uppfostrad så, det är inte okej i min kultur, man vet att det inte är rätt. Det är 

ingen i släkten som har varit typ bög eller punkare eller så, det finns liksom bara ett spår att följa när det  

 gäller sådana saker. 

 
 

Identitet och etnisk identifikation 
Syftet med den här uppsatsen har varit att belysa andra generationens invandrares 

föreställningar om och eventuella erfarenheter av kulturtillhörighetskriser, det vill säga sådant 

som kan skapa problem för dessa ungdomar i deras vardag på grund av att de normer och 

värderingar som familj, släkt eller andra närstående företräder inte alltid stämmer överens 

med det omgivande samhällets. Till syftet hör även att analysera vilken betydelse andra 

generationens invandrare tillmäter dessa kulturtillhörighetskriser i förhållande till deras 

identitetsskapande processer. Det handlar med andra ord om frågor som rör hur de hanterar 

sådana situationer och vad de anser att kulturtillhörighetskriser kan innebära för självbild och 

vardagsliv. Ungefär så formulerade jag mitt syfte när jag började den här studien. Det har 

varit lättare sagt än gjort. Svårigheterna blir oerhört tydliga när jag ska försöka analysera 

vilken betydelse andra generationens invandrare tillmäter föreställningar om och eventuella 

erfarenheter av kulturtillhörighetskriser i förhållande till deras identitetsskapande processer. I 

analysen av identitetsskapande processer kommer jag att luta mig mot resonemanget ovan, det 

vill säga det jag skrivit under rubriken Förnekelser. Det innebär att jag kommer att presentera 

två möjliga tolkningar av dessa ungdomars identitetsskapande processer i förhållande till hur 

ungdomarna talar om kulturtillhörighetskriser. Utgångspunkten är vad de relaterat dessa till 

när det gäller sådant som etnisk identifikation, genusrelaterade idealbilder och kulturella 

koder. Man skulle kunna säga att det i materialet går att utläsa två parallella jag-uppfattningar, 

eller två möjliga identitetsprocesser. Å ena sidan identifierar informanterna olika 

kulturtillhörighetskriser, de intygar att de finns. Å andra sidan förnekar de att de själva berörs 

av dessa i någon större omfattning. Det är utifrån dessa paradoxer som jag ska försöka 

reflektera kring deras identitetsskapande. Ingen av tolkningarna ska ses som mer sann än den 

andra och om någon är mer sannolik än den andra är upp till läsaren att avgöra.  
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Som stöd för nedanstående analys utgår jag från Jenkins konstruktivistiska modell som 

handlar om att identitet skapas i interaktion med andra i en ständig pågående process. Enligt 

Jenkins bär identitet på såväl kollektiva som personliga dimensioner vilket innebär att social 

identitet skapas genom hur man ser på sig själv och hur man blir betraktad eller ’stämplad’ av 

andra. Enligt Jenkins finns det därmed två processer som samspelar vid uppbyggnaden av 

social identitet, den interna och den externa processen. Den interna handlar om vår egen 

definition av vilka vi är, vår självbild medan den externa handlar om hur andra människor ser 

oss och vad de tycker om oss, det vill säga den bild vi tilldelas av människor i vår 

omgivning.94

 

Vad är det då för interna och externa processer som blir synliga i informanternas uttalanden? 

Och hur kan man tolka den bild som förmedlas av hur de ser på sig själva och hur de 

beskriver sig blir betraktade? Det som kan användas som utgångspunkt för att tolka 

informanternas självbild är hur de explicit beskriver sig själva utifrån deras etniska 

identifikation. Informanterna har fått sin primära socialisation i Sverige, men de upplever och 

definierar sig själva som invandrare. Även när de besöker sina hemländer säger de sig uppleva 

sig som invandrare. Emir berättar:  
  

 Emir: Du är invandrare här och du är svensk där borta. Du är invandrare vart du än går.  

 

De beskriver sig känna en större trygghet och gemenskap med invandrare än med svenskar 

och understryker att de är mer lugna och avslappnande när de umgås med invandrarvänner. 

”De är som jag liksom” säger Chamun: 

 
Adnan: Aa för mig är det så för de förstår mig mer. 

Gabi: Aaa man är mer lugn med invandrare.  

Chamun: Man är mer lugn när man är med invandrare, de är som jag liksom. 

Adnan: Aaa jag är mer avslappnade med en invandrare än med en svensk. Då är det inte heller så kul 

att umgås med svenskar, man känner sig inte hemma helt enkelt. 

 

Att ungdomarna identifierar sig som invandrare synliggörs också när de i intervjuerna uttalar 

sig som om de som deltar i intervjun har en gemensam tillhörighet som andra generationens 

invandrare. Det finns ett outtalat ’vi’, där ’de andra’ framför allt är etniska svenskar. Under 

intervjuerna kontrasterar sig också ungdomarna kontinuerligt gentemot ’det svenska’ och 

                                                 
94 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s.21ff 
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’svenskar’. Det är som ’de andra’ vi inte är, säger de implicit, det de andra står för, det de 

andra gör och de värderingar och normer de andra står för, är inte något vi kan identifiera oss 

med. Att definiera sig i termer av kontraster är också ett sätt att visa vem man är, eller snarare 

vem man inte är. Olikheterna framstår som viktiga för informanterna i och med att 

kontrasterna stärker tillhörigheten med det ’vi’, de presenterar sin självbild utifrån, i det här 

fallet familjens etniska identifikation. På så sätt blir identifikationen av 

kulturtillhörighetskriser ett, vare sig ungdomarna berörs av dem eller inte, en plattform utifrån 

vilken de kan mejsla fram ett jag, en självbild: jag är andra generationens invandrare och jag 

upplever mig som olik i mångt och mycket. 

 

De berättar också att trots att de inte upplever sig som svenskar ser de Sverige som sitt hem. 

De bär samtidigt på en känsla av utanförskap som beskrivs ha sina rötter i upplevelsen att vara 

en minoritet, några som inte hör till, både i det svenska samhället och i hemlandet. Chamun 

säger så här:  

 
Chamun: I Turkiet var vi en minoritet så vårt folk höll ihop för vi var det utstötta. Sen när vi kom hit 

så kände vi ingen så det var samma sak här vi var en minoritet så det blev automatiskt. Men svenskar 

de har alltid bott här så de glömmer bor sin familj. De bryr sig typ inte om de hittar en tjej i Lappland 

de flyttar ditt och skiter i sin familj. 

 

Både Mesic och Rumbaut som har gjort studier om etniska identifikationer skriver att 

variationen av hur mycket ungdomarna identifierar sig med sitt ursprungsland beror på vilken 

ålder de unga har vid ankomsten till det nya landet. Mesic visar att de ungdomar som kommit 

till Sverige vid ung ålder identifierar sig med Sverige och ser det som sitt hemland medan de 

ser det tidigare hemlandet som något tillhörande släkthistorien.95 De flesta av informanterna i 

den här studien är födda i Sverige, men till skillnad mot vad Mesics och Rumbauts studier 

visar identifierar de sig framför allt med den etniska tillhörighet som familjen och släkten 

företräder. Kanske kan detta vara ett uttryck också för att eftersom informanterna redan är 

födda i Sverige, är de per definition svenskar och därmed har de inte lika stort behov av att 

identifiera sig med det etniskt svenska på samma sätt som ungdomar som inte är född i 

Sverige.  

 

                                                 
95 Nedzad Mesic, ”Jag är kluven (…) Jag är uppvuxen så ju”, Norrköping 2008 s, 55f; Rubén G Rumbaut, 

”Ages, Life Stages and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant first and second generations in the 
United States”, International Migration Review 2004:38:3, s1168f 
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Deras etniska identifikation visar sig genomgående i studien som något i det närmaste 

oföränderligt eller åtminstone inte förhandlingsbart. De traditioner och handlingsmönster som 

identifikationen inbegriper tycks djupt rotade i dem, då de oftast under intervjuerna talar 

utifrån gruppens referensramar – de refererar ständigt till sin familj, till sin släkt och till sin 

kultur och deras personliga åsikter kommer sällan upp till ytan. När ungdomarna talar om 

kulturtillhörighetskriser gör de det således med föräldrarnas, släktens och den vidare etniska 

gruppens röst. Det uttrycker sig inte med orden jag tycker. Om man ser detta i ljuset av 

Jenkins modell ”internal-external dialectic of identification” kan de rösterna som gör sig 

hörda i ungdomarnas berättelser ses som ett uttryck för hur de blir betraktade av andra, eller 

åtminstone hur de upplever att de blir sedda av andra när mötet med ’de andra’ blir ett 

faktum.96  Tillsammans med den mer personliga identiteten bildar den kollektiva identiteten 

det som Jenkins kallar social identitet. Vare sig informanterna internaliserat den blick de 

övervakas och blir sedda av eller ej, bidrar den alltså till deras sociala identitet, till 

upplevelsen av vilka de är. Hur beskriver de då att de blir sedda? I de tidigare analysdelarna 

finns det gott om exempel på detta. Blickarna säger att de kulturella koder som definierats av 

den etniska grupp som familjen tillhör är den som framför allt gäller, det är den de i huvudsak 

ska rätta sig efter. De kulturella koderna, som till stora delar handlar om frihet, skam, respekt 

och heder, markerar gränserna för det tillåtna och det otillåtna. Samtidigt pekar de ut vilka 

värden som är högt skattade hos individen. De visar med andra ord inte bara hur jag som 

person ska bete mig och handla, de visar också hur min personlighet förväntas vara. I den 

personligheten återfinns också starkt genusrelaterade uppfattningar om vad som är kvinnligt 

och manligt liksom ett hierarkiskt system för relationen mellan ung och gammal. Också här 

visas hur jag förväntas identifiera mig som kvinna eller man, inte bara hur jag som kvinna 

eller man förväntas handla och uppträda. De blickar som ’stämplar’ är många. De som 

beskrivs ha den dominerande blicken bildar ett nätverk av betraktande bestående av allt från 

familj, släkt och vänner till den vidare etniska gruppen. Rykten binder ihop denna 

kontrollerande och disciplinerande apparat till något som beskrivs vara svårt att undgå. Om 

detta ses som en trygghet eller en boja – eller som både och – är svårt att sia om utifrån 

informanternas utsagor.  

  

 

 

                                                 
96 Richard Jenkins, Social identity, London 1996, s.20 
 

49 



 

Å ena sidan… 
Hur ska man då tolka att informanterna å ena sidan identifierar olika kulturtillhörighetskriser 

och å andra sidan förnekar att de själva berörs av dessa i någon större omfattning? Å ena sidan 

kan man tänka sig att förnekelsen har att göra med själva intervjusituationen. Om ’vi-känslan’ 

är så stark och de kulturella koderna så dominanta och självklara som de framstår kanske 

själva intervjusituationen omöjliggör ett erkännande av kulturtillhörigheternas krafter – alla 

som medverkar där skulle kunna ses som potentiella ryktesspridare, med andra ord kan 

blicken ha varit närvarande. Att de inte opponerar sig eller protesterar mot sådant som 

framställs som orättvist och svårhanterligt skulle också kunna förstås utifrån en sådan 

förklaringsmodell. Om man skulle se informanternas utsagor som starkt påverkade av 

stundens retorik, så skulle man kunna tolka förnekelsen av att de i någon större utsträckning 

berörs av kulturtillhörigheter som ett sätt att indirekt ge uttryck för sin kluvenhet. Det skulle 

vara ett tecken på att deras kulturtillhörighetskriser är mer djupgående än vad de själva kan 

sätta ord på.  

 
…och å andra sidan 
Om man å andra sidan verkligen tar det informanterna säger på fullaste allvar, om vi sluter oss 

till att det de ger uttryck för stämmer överens med deras verklighet, med deras vardagsliv, 

framträder en helt annan tolkningsmöjlighet. Då skulle den etniska identifikationen och de 

normer och värderingar som hör till, inte vara ett hinder utan skulle snarare kunna ses som ett 

kapital. Ett kapital som stärker självbilden och den sociala identiteten. Kluvenhet skulle inte 

vara ett större problem och familjens, släktens och den vidare etniska gruppens blickar skulle 

inte ses som ett uttryck för kontrollerande disciplinering utan som trygghetsskapande 

bekräftelse. Uttrycket ”Jag ser dig” skulle få en helt annan innebörd.  

 

 

Diskussion 
Studiens syfte har varit att belysa andra generationens invandrares föreställningar om och 

eventuella erfarenheter av kulturtillhörighetskriser samt vilken betydelse andra generationens 

invandrare tillmäter dessa kulturtillhörighetskriser i förhållande till deras identitetsskapande 

processer. Mycket av studiens resultat har även visat sig överensstämma med det som 

framkommit i den tidigare forskningen men också andra resultat har framträtt och det är några 

av dem som här ska diskuteras och problematiseras ytterligare.  
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Analysen visar att ungdomarna präglas av ett ’vi-och-dem-tänkande’, vilket kan tänkas ha 

betydelse för deras förståelse av kulturtillhörighetskriser och därmed för deras 

identitetsskapande process. Något som också kommer att lyftas och diskuteras i denna 

avslutande diskussion är ungdomarnas positiva relation till deras etniska tillhörighet.  

 

Det finns, som jag tidigare har resonerat om, en del paradoxer i informanternas utsagor som 

jag först vill säga något mer om utifrån en metodologisk synvinkel. Å ena sidan identifierar 

informanterna olika kulturtillhörighetskriser, å andra sidan undviker eller förnekar de att de 

själva berörs av dessa i någon större omfattning. Valet av metod kan här ha varit avgörande 

för studiens resultat. Jag kan inte helt svära mig fri från att det har uppstått ett ”psykologiskt 

fenomen” i form av grupptryck som kan ha haft betydelse för informanternas svar – 

grupptryck är något som kan uppstå i fokusgruppsintervjuer. När en majoritet utrycker en 

åsikt krävs det mer av personen som är i minoritet att utrycka en avvikande ståndpunkt. Den 

enskilda intervjupersonen kan ha slutit sig i tystnad eller gett uttryck för en åsikt som 

överensstämmer med gruppens snarare än den egna. Ett grupptryck behöver inte ha uppstått, 

informanterna kan inneha en homogen uppfattning och värna om liknande normer och 

värdesystem. Kanske dessa metodologiska frågor kunde ha undvikits om jag istället hade valt 

att göra enskilda intervjuer. När jag drog upp riktlinjerna för studiens design gjorde jag dock 

ett, vad jag då tyckte, väl motiverat val. Om resultaten hade blivit annorlunda med en annan 

metod kan vi inte veta. Jag har försökt att problematisera dessa förhållanden i analysen genom 

att visa på olika tolkningsmöjligheter. Det har varit en svår uppgift men samtidigt utmanande. 

Och kanske är det just i den utmaningen som de mest intressanta resultaten har framträtt. 

 

Vi och dem  
Informanternas diskussion utgjordes i stor utsträckning av ett ’vi-och-dem-tänkande’, vilket 

visar på att fenomenet i form av upplevda och skapade klyftor fortlever i dagens 

mångkulturella Sverige. Informanternas diskussion väckte tanken om varför vi människor inte 

kan frigöra oss från det konstruerade primitiva behovet av att klassificera oss själva och andra. 

Det har sedan urminnes tider alltid dragits gränser mellan grupper av människor. Dessa 

gränser markerar de skillnader som uppstått, skillnader som genom okunskap kan te sig 

skrämmande. Människor vill försvara sina gränser, mot den andra, det farliga och främmande. 

Studien visar hur etniska grupper konstruerar en gräns mellan medlemmar och icke 

medlemmar. I studien finner vi konkreta exempel på detta genom informanternas diskussion 

om rykten, den diskursiva blicken, som tjänar syftet att kvarhålla informanterna inom 
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gruppens etablerade gränser och på så sätt exkluderar mycket av det som faller utanför 

ramarna av den egna gruppen. Eftersom etnisk identitet till betydande del handlar om 

människans upplevelse av att höra till en etnisk grupp och därmed ett visst sätt att tänka, 

uppleva, känna och bete sig, förstärker ’vi-och-dem- tänkandet’ ungdomarnas etniska identitet 

och därmed kan integreringen i det svenska eller det multikulturella samhället försvåras. 

 

Skillnaden mellan ’vi’ och ’dem’ har tydligast framkommit genom den positiva attityd 

informanterna har i förhållande till sin etniska grupp, där en vi-känsla gestaltats på många 

olika sätt. Informanterna benämner begreppet invandrare i väldigt positiva ordalag, vilket 

tydlig visar att begreppet invandrare inte ses som stämplande i negativ bemärkelse. Det 

tillskrivs tvärtom positiva betydelser, framför allt genom att de konstruerar begreppets 

innebörd och därmed sig själva i förhållande till en motbild av ’det svenska’ och till 

’svenskar’. Därigenom blir ’vi’ fyllt med det som kan betraktas som gott och riktigt och det 

andra, ’dem’ det som ses som dåligt och fel. Så fungerar kontraster och så görs kategorier. 

Gruppidentiteten blir därigenom tydlig. Genom att informanterna givit ”dem-gruppen” en 

negativ bild konstrueras det annorlunda och på så sätt kan ungdomarna även förklara och 

förstå handlingar hos deras egna etniska grupp. Olikheterna kan ses som viktiga då 

informanterna omedvetet identifierar och mot-identifierar sig med andra grupper.  

 

Etnicitetsforskaren Aleksandra Ålund hävdar att de ökade ojämlikheterna i samhället har 

resulterat i nya gränsdragningar. Hon menar att den svenska identiteten har orienterat sig mot 

det egna, detta menar hon har resulterat i en negativ inställning till ”de andra”.97 Innan studien 

genomfördes har jag upplevt att bilden av ’vi-och-dem-tänkande’ har haft en negativ klang 

och varit riktat från ’svenskar’ mot invandrare. Den här studien har påvisat att ’vi-och-dem-

tänkande’ även förekommer bland invandrare. Detta visar även på att det inte endast är 

majoritetsgrupper som drar (värderande) gränser utan även minoritetsgrupper. Om det här 

bara är ett allmänmänskligt uttryck för vår tendens att orientera oss genom kategorisering eller 

om det också har betydelse för integration är svårt att svara på.  

 

Etnicitet som kapital 
Det som tydlig utmärkt sig i studien är att ungdomarna värderar den egna kulturen och den 

etniska grupptillhörigheten högt. Ungdomarnas positiva attityd till den egna etniciteten, 

                                                 
97 Aleksandra Ålund, Multikultiungdom, kön, etnicitet, identitet, Lund 1997, s.37f 
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betonandet av dess fördelar och försvaret av dess normer och värderingar kan kanske 

förklaras genom att man i den svenska multikulturalismen årtionde har kommit att uppskatta 

och se värdet i människor med annan etnisk tillhörighet än det svenska. Det kan vara så att det 

etablerats en mera positiv syn på det annorlunda, något som ungdomarna har anammat. Det 

ger dem en större möjlighet och tillåtelse att tala om sig själva och de normer och värderingar 

de företräder utan att ursäkta sig för att man ’avviker’. Det annorlunda har laddats med 

positiva värden och kanske är det mot bakgrund av en sådan synvända som informanterna kan 

se och framhålla sin etniska tillhörighet som en styrka och glädje. Chamun berättar 

exempelvis att han är stolt över sitt ursprung och endast ser fördelar med att vara invandrare, 

något som han menar kommer att föra honom framåt i samhället. Chamun tillskriver sig själv 

etnicitet som ett kapital, han har något som inte majoritetssamhället har och som uppfattas 

som något eftertraktansvärt.  

 

Etnicitetsforskaren Rune Johansson skriver att i ett långsiktigt och övergripande perspektiv 

har det funnits enigheter bland forskare om att utvecklingen under den så kallade 

moderniteten kommer att resultera i en minskad betydelse för etniska och kulturella 

skillnader. Han menar dock att det på kort sikt visat sig att samhällsutvecklingen har medfört 

att etnicitet och nationell tillhörighet har fått en ökad betydelse och att etnicitet i sig är en 

viktig faktor i utvecklingen i moderniserade samhällen.98 Under de senaste årtionden har det 

skett en positiv utveckling för invandrare. Förr associerade vi etnicitet med något negativt, 

med ett hinder som medförde invandrarnas utanförskap i samhället och på arbetsmarknaden. 

Etniciteten och dess roll i samhället har förändrats, detta kan vi exempelvis se på 

arbetsmarknaden där en etnisk mångfald idag är vanlig. Etniciteten och dess roll i samhället 

har förändrats, detta kan vi exempelvis se på arbetsmarknaden där en etnisk mångfald idag är 

vanlig. Betydelsen av invandrarnas kunskap och kompetens inom olika områden har 

uppmärksammats, vilket har medfört öppenhet och positiva tankar kring etnicitet. 

Ungdomarna i den här studien kanske har anammat detta och ser att de kan använda sin 

utländska härkomst som resurs, kapital och merit.  

 

                                                 
98 Rune Johansson, red, Etnicitetens gränser och mångfald, Stockholm, 2000, s.91  
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kultur. Mitt arbete har till syfte att belysa andra generationens invandrares föreställningar om 
och eventuella erfarenheter av kulturtillhörighetskriser. Med andra generationens invandrare 
menar jag ungdomar vars föräldrar har invandrat till Sverige och med kulturtillhörighetskriser 
avser jag sådant som kan skapa problem för dessa ungdomar i deras vardag på grund av att de 
normer och värderingar som familj, släkt eller andra närstående företräder inte alltid stämmer 
överens med det omgivande samhällets. Jag vill även analysera vilken betydelse andra 
generationens invandrare tillmäter dessa kulturtillhörighetskriser i förhållande till deras 
identitetsskapande processer. Det handlar med andra ord om frågor som rör hur de hanterar 
sådana situationer och vad de anser att kulturtillhörighetskriser kan innebära för självbild och 
vardagsliv. 
     Studien kommer att grunda sig på material insamlat från fokusgruppsintervjuer med 
ungdomar som går andra året på gymnasiet. Avsikten är att göra fyra fokusgruppintervjuer, 
där ena gruppen består av fyra flickor, den andra av fyra pojkar och den tredje och fjärde av 
en blandning av flickor och pojkar. Studien kommer att bedrivas i enlighet med 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
Det innebär att medverkan i fokusgruppsintervjuerna är frivillig och informanterna när som 
helst kan avbryta deltagandet om de så önskar. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket betyder att vare sig informanterna eller skolan kommer att kunna 
identifieras i uppsatsarbetet. Till de etiska hänsynen hör också att materialet enbart kommer 
att användas i forskningssyfte.   
     För att jag ska kunna genomföra studien behöver jag medgivande från Er och hjälp med att 
komma i kontakt med ungdomar som kan tänka sig att delta i studien. Jag kommer under de 
närmaste dagarna att höra av mig till Er för att ta reda på om det finns intresse av att delta i 
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Bilaga 1 

Intervjuguide   
Presentation - Slutna frågor  

1. Ålder? 

2. Etnisk bakgrund? Hur länge har ni bott i Sverige? 

3. Religion? 

4. Familj? 

5. Sker det att ni besöker ert ursprungsland? Hur ofta? 

    

Citat – elever läser, reflekterar och diskuterar  

 

Inledning - Begreppet kultur 

6. Vad tror ni jag menar med kulturtillhörighetskriser? 

Eventuellt Förklara  

 

Öppna frågor 

Kulturtillhörighetskriser 

7. Hur är det att leva i två olika kulturer? Positiva skillnader och negativa skillnader. 

– Skolan, Familj, Kärlek, Kompisar 

 

8.  Har ni egna erfarenheter av kulturtillhörighetskriser? Vilka? 

 

9. Vad tror ni dessa kulturtillhörighetskriser beror på? 

a. Upplever ni att ni har fått en annorlunda uppfostran än svenska barn? På vilket 

sätt? Hur tror ni att det har påverkat er identitet?  

b. Finns det någon tidpunkt i ert liv då ni märkte att er härkomst kunde skapa 

problem i form av kulturtillhörighetskriser? 

 

10. Hur hanterar ni dessa kriser?  

– Tar hjälp av familjen 

– Tar hjälp av skola 

– Tar hjälp av kompisar 

– Kombinationer eller ingen hjälp 

 



 

 

11. Tycker ni att det finns det någon skillnad mellan flickors och pojkars 

kulturtillhörighetskriser? Vilka olikheter finns? Varför finns dessa olikheter? 

 

Identitet

12. Vilken betydelse har kulturtillhörighetskriser för hur ni ser på er själva och hur andra 

uppfattar er.  

– Hur påverkar kulturtillhörighetskriser er identitet.   

– Upplever ni er som svensk eller upplever ni er vara av annan nationstillhörighet? 

– Vad är orsaken till att ni upplever er som svensk/annan nationstillhörighet? 

– Kan vissa situationer framkalla olika nationstillhörigheter hos er? Vilka?  

– Hur tror du att andra människor upplever dig? Vilka signaler skickar ni ut? 

 

13. Kan det komma något positivt ur en kulturtillhörighets kris vad det gäller er utveckling 

och er identitetsuppbyggnad? Negativt? 

 

Framtiden 

14. Kan du tänka dig att bosätta dig i föräldrarnas hemland? Varför / varför inte? 

 

15. Hur kommer ni i framtiden att uppfostra era barn? Med föräldrars kultur, genom 

svensk eller kommer ni ta delar ur båda? 

 

16. Tror ni att era barn kommer att ha samma kulturtillhörighetskriser? Om inte vad 

kommer att förändras? Kommer kriserna att försvinna? I så fall varför?  

 

17. Vill ni tillägga något?  

 

 

 


	Bilaga 2 
	Inledning 
	Syfte och frågeställningar  
	För att precisera syftet har följande frågor formulerats:   

	 
	Teoretiska infallsvinklar 
	I denna inledande del avser jag att presentera uppsatsens viktigaste begrepp som är kultur och de fyra olika teorierna som kommer att stå till grund vid förklaringen av ungdomarnas situation. Ungdomarnas situation kommer att beskrivas utifrån teorier om identitet, etnicitet, genus och makt. En väsentlig aspekt i studien är hur kulturtillhörighetskriser påverkar ungdomarnas identitet, hur den formas och upplevs. Identitetsaspekten blir aktuell när ungdomar lever i två kulturella världar som motsäger varandra och därmed viktig för min studie. Med etnicitet ämnar jag att belysa hur etnisk identifikation griper in i, förhandlas och omskapas i ungdomarnas vardag och vilken betydelse etnicitet har för ungdomarnas kulturtillhörighetskriser. Att analysera kulturtillhörighetskriser utifrån ett genusperspektiv finner jag relevant, då olika samhällssituationen skiljer sig åt i olika typer av samhällen. Dessa skillnader som andra generationens invandrare möts av kan vara synen på mannen och kvinnan och de olika könens roll i en socialt konstruerad miljö. Jag avser därför att problematisera genus utifrån ett perspektiv där olika kulturer möts. Maktperspektivet är viktigt för studien eftersom andra generationens invandrare idag lever i olika maktförhållanden och får ta del av olika budskap gällande hur en acceptabel makthierarki och struktur ska se ut.  
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