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Förord 
Vi vill först och främst tacka våra informanter för den tid de tagit sig för att dela med sig av sina 

upplevelser, vilket varit förutsättningen för att denna studie skall genomföras. Vi vill även rikta ett 

stort tack till vår handledare Anita Andersson som bidragit med välbehövda råd inför och under 

uppsatsskrivandet.  
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”Och så händer det något som förändrar ens liv” – 

en antologi om omställningar i livet 

Inledning 

Under en livstid sker medvetna och omedvetna val och förändringar som påverkar en individs liv 

på olika sätt. Situationer som kan påverka en individs liv kan innebära att immigrera, att 

livssituationen förändras genom ålderdom, att tillhöra en familj utan biologisk koppling eller 

moderskap. Vi upplever att möjligheterna till att påverka vår livsstil blivit allt större i och med det 

moderna samhället. I samband med det moderna samhället har även ett stort behov att finna sin 

identitet blivit mer omtalat då det är en viktig aspekt i att känna tillhörighet. En negativ aspekt är 

att identiteten även kan skapa utanförskap för de människor som har svårigheter att identifiera sig  

med en viss grupp. Gemensamt för samtliga informanter i denna antologi är deras förändrade 

livssituationer, vilket inte alltid har varit ett frivilligt val utan utgår även utifrån beslut som tagits 

av andra än individen själv. I antologin har vi valt att belysa förändringar i livet för mödrar, 

adopterade, pensionärer och emigranter/immigranter.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med antologin är att få en ökad förståelse för hur en livsförändrande omställning påverkar 

individens livsvillkor och identitet samt relatera till tillhörighet och utanförskap. 

Frågeställningarna vi kommer att utgå ifrån är: 

- Hur formas identiteten utifrån livsvillkor för informanterna? 

- Hur ser informanternas livssituation ut i relation till utanförskap och tillhörighet? 

- På vilka sätt påverkar omställningar individens livsvillkor och identitet? 

Metod 

Datainsamling 

För ett erhålla empiri, det vill säga verklighet baserat på erfarenhet, har vi valt en kvalitativ metod 

där tillvägagångssättet grundar sig på att lägga större vikt vid ord och agerande än vid kvantitet 

och siffror.1 I genomförandet av denna studie har vi i enlighet med metoder för etnologiska 

fältstudier använt intervjuer och observationer som våra främsta verktyg i inhämtandet av 

datamaterial.2 Alan Bryman menar att forskaren genom att använda sig av en kvalitativ 

forskningsmetod använder de resultat som kommer fram via den praktriska forskningen för att 

                                                 
1
 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2009),s. 249, Margareta Bäck-Wiklund, 

”Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap”, i Moderna samhällsteorier, (red.) Per Månson (Stockholm, 2010), s. 84f. 

2  Lars Kaijser, ”Fältarbete”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 2009), 

s.24. 
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sedan generera en teori. Den kvalitativa metoden lägger tyngd i att förstå den sociala verkligheten 

utifrån hur deltagarna tolkar verkligheten i deras särskilda miljö.3 Genom att inta ett 

inifrånperspektiv ämnar vi lägga större vikt i informanternas berättelser snarare än att bestämda 

teorier tolkar dem.4 En del av datainsamlingen har utgått från observationer. Tillvägagångssättet 

för att observera har varit varierande där både dold observation samt deltagande observation 

förekommit. Deltagande observation innebär att forskaren är tydlig i sin roll som observatör och 

interagerar med de människor som ska observeras på fältet.5 Dold, det vill säga en icke deltagande 

observation, går ut på att observatören inte interagerar med fältet utan syftar till att endast iaktta 

vad som sker.6 En positiv följd av att observera är att det kan underlätta för utformningen av 

intervjuguiden och valet av samtalsteman i den meningen att det kan inspirera till 

frågeställningar.7 I utformandet i våra intervjuguider har vi valt att använda oss av en semi-

strukturerad intervjuform. Detta innebär att intervjun är relativt öppen i den meningen att det 

finns förutbestämda frågor men att intervjuaren kan ändra ordningen av frågeföljden samt ställa 

följdfrågor om tillfälle ges under intervjusituationen.8 Samtliga intervjuer har skett enskilt. Efter 

insamlandet av data har intervjuerna transkriberats, det vill säga att dem inspelade orden överförs 

till skrift för att senare underlätta analysarbetet.9  

Grundad teori 

Grundad teori är en kvalitativ metod vars huvudsyfte är att utifrån insamlad data utveckla 

tankegångar snarare än att systematisera det insamlade materialet.10  

 

Grundad teori presenterades av Barney Glaser och Anselm Strauss år 1967. Därefter har grundad 

teori gått åt olika inriktningar. Ursprungligen var Strauss inspirerad av den symboliska 

interaktionismen, dock menar Guvå och Hylander att det inte därför är självklart att utvecklingen 

går åt det hållet. Glaser föreskriver den gamla typen av grundad teori medans Strauss tillsammans 

med Juliet Corbin har gjort en vidareutveckling som snarare går åt det konstruktivistiska hållet.11 

Den ursprungliga idén med Grundad teori var att alla delar av teorin skulle vara grundad i data 

och på så vis inte vara påverkade av några teoretiska förutsättningar.12 Gällande forskningsfrågan 

så menar Glaser att den ska växa fram ur data medan Corbin och Strauss menar att frågan 

                                                 
3  Bryman, s. 249f. 

4 Kaijser, s. 24. 

5  Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 29. 

6  Bryman, s. 176. 

7  Fangen, s. 77. 

8  Bryman, s. 301. 
9  Eva Fägerborg, “Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, (red.) Lars Kaijser och Magnus Öhlander (Lund, 

2009), s.69. 

10  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 5. 

11  Ibid, s. 30. 

12  Jan Hartman, Grundad teori (Lund, 2001), s. 42. 
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allmänt kan formuleras under den inledande fasen för att senare bli mer fokuserad.13 I vår studie 

har vi valt att förhålla oss enligt Corbin och Strauss metod för att analysera med Grundad teori. 

Då vi inte tror det är möjligt att arbeta helt utan förutfattade meningar, även om det är något att 

eftersträva, har vi gjort detta val. En ytterligare orsak till metodvalet är studiens begränsande 

omfång och tid vilket gör att vi måste avgränsa våra valda ämnen, vilket även detta påverkar oss 

som forskare då vi inte kan arbeta utan förutfattade meningar. 

 

I enlighet med Grundad teori har vi först börjat med en öppen kodning av det insamlade 

materialet i syfte att öppna upp för att hitta möjligheter och delar i materialet som är intressanta 

att vidareutveckla. Detta för att skapa någon slags kontenta i vad som framkommer i den 

insamlade datan. Nästa steg har varit att etikettera koderna och därefter skapa begrepp. Slutligen 

skapas kategorier utifrån begreppen, och dessa kategorier utgör grunden för vad som skall utgöra 

analysen.14  

 

I början av en undersökning är det mycket viktigt att forskaren anger vad det är denne ämnar 

utföra. Corbin & Strauss framlägger att forskare inte nödvändigtvis behöver gå vidare till sista 

steget i Grundad teori, att bilda teori. Det är dock ytterst viktigt att i ett tidigt skede uppge att 

forskarna inte är ute efter att bygga en teori. Vi har valt att förhålla oss till detta och vill därmed 

poängtera att syftet med denna studie främst är att analysera våra kategorier och relatera de till 

redan existerande teorier.15 

Etik 

Inför varje intervjutillfälle har vi informerat våra informanter om Vetenskapsrådets fyra etiska 

riktlinjer. Informationskravet betyder att informanten ska få information från forskaren att deras 

medverkan är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Nyttjandekravet innebär 

att informanternas uppgifter enbart får användas till forskningsändamålet. Samtyckeskravet går ut 

på att informanten själv ska ha rätt till att bestämma över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet 

handlar om att informanternas uppgifter bevaras med största möjliga sekretess på ett sådant vis 

att utomstående inte har tillgång till materialet. 16 

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som valt inför denna studie är symbolisk interaktionism och 

identitetskapande. Då det övergripande temat för studierna är livsvillkor och identitet var det 

väldigt relevant att välja identitetskapande som teori. Identitetskapande är även något  som är 

gemensamt för samtliga antologibidrag. Symbolisk interaktionism valdes utifrån  

                                                 
13  Ibid, s.58ff. 

14  Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research (Thousand Oakes, 2008), s. 160. 

15  Corbin & Strauss, s. x-xi. 

16  http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf (2011.03.21) kl. 14:22. 

http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf
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Symbolisk Interaktionism 

Lars-Erik Berg beskriver i boken Moderna samhällsteorier om symbolisk interaktionism som ett 

socialpsykologiskt perspektiv som i en så hög grad som möjligt ser människan som en social 

varelse. Berg tolkar sociologen Georg Simmel när han vidare skriver att samhället är en process 

bestående av ständigt skapande. Mänskliga individer ingår i den sociala processen och livsrummet 

där individen ”både formas och skapas”.17 Genom resonemanget om formande och skapande av 

individen i livsrummet tolkar vi det som att den symboliska interaktionismen menar att individen 

är tätt förenad med samhället i den mening att det är där individen formas. Sociologen Charles 

Cooley myntade teorin om spegeljaget vilket kortfattat innebär att individen speglar sig i hur 

andra uppfattar denne, det vill säga individen ser på sig själv så som andra ser på denne.18 Jan 

Trost och Irene Levin beskriver i boken Att förstå vardagen hur symbolisk interaktionism inte är 

något definitivt utan ska ses som något föränderligt och som kan växla under individens livstid.19 

Även psykologerna Gunilla Guvå och Ingrid Hylander omnämner symbolisk interaktionism i 

boken Grundad teori. De använder sig av sociologen Herbert Blumers tankegångar när de skriver 

att mänskliga handlingar kan begripas utifrån den mening och den innebörd som olika föremål 

och företeelser har för människor. Vidare skriver de att innebörderna grundar sig i social 

interaktion vilket är detsamma för grupper som kan utveckla gemensamma innebörder. Då 

individen gör tolkningar hanterar denne innebörderna vilket kan komma att förändras i mötet 

med andra människor.20 

Identitetsskapande 

I dagens samhälle finns ständiga krav på att uttrycka sin identitet. Historikern Rune Johansson 

menar i sitt antologibidrag ”Gemenskapens grunder” att det går att skilja på subjektiva och 

objektiva aspekter av identitet.  Med den subjektiva aspekten menas individens egen uppfattning 

av identiteten i relation till omgivningen. Med den objektiva aspekten inkluderas däremot både 

individens och omvärldens uppfattning av identiteten. 21 I de bidrag som presenteras ämnar vi 

beröra både den subjektiva och de objektiva aspekterna av identiteten i relation till 

informanternas upplevelser. Sociologen Richard Jenkins menar i boken Social Identity att 

identiteten är en social konstruktion som sker genom interaktion. Vidare menar Jenkins att 

identitet enbart är något som kan vara eller bli och är därmed en ständigt föränderlig process. 22 

Genomgående i antologibidragen har vi valt att förhålla oss till identiteten som något föränderligt 

som sker i interaktion med människor.  

                                                 
17  Lars-Erik Berg, ”Den sociala människan: om den symboliska interaktionismen”, i Moderna 

samhällsteorier, (red.) Per Månson (Stockholm 2010), s. 152. 

18  Tommy Svensson, Människa, interaktion och social omgivning (Mullsjö, 1992), s. 67. 

19  Jan Trost, Irene Levin, Att förstå vardagen (Lund, 2004), s. 19. 

20  Guvå. Hylander, s. 27f. 

21  Rune Johansson, ”Gemenskapens grunder”, i Etnicitetens gränser och mångfald (red.) Erik Olsson 

(Stockholm, 2000) s. 88. 

22  Richard Jenkins, Social Identity (London, 2004) s. 5. 
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”Ett nytt skede i livet” – en studie om 

identitetsskapande och moderskap 

Av Agnesa Abrashi 

Inledning  

Graviditet, förlossning och att inta rollen som mamma är en upplevelse för kvinnor som i de 

flesta fall innebär en enorm förändring i livet. Moderskap upplevs, enligt Lynne J. Millward som 

forskat om övergången till moderskap, som ambivalent i det västerländska samhället i den 

mening att det både ses som något privat, men samtidigt offentligt. Det finns en mängd kulturella 

förväntningar, ofta motstridiga, som definierar en bra mamma.23 Sociologen Richard Jenkins 

skriver i sin bok Social Identity hur identiteten ifrågasätts och etableras i olika situationer i livet 

samt hur identitetsskapandet och dess process påverkar en individs liv. 24 Jenkins understryker att 

identitet inte är konstant utan kan innebära nya identiteter, att gamla identiteter återinträder samt 

att redan existerande identiteter utvecklas.25 Med detta i åtanke fann jag det intressant att studera 

hur just kvinnor upplever identitetsskapandet som sker när de blivit mammor. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera hur kvinnors identitetsskapande utvecklas i och med ett 

nytt skede i livet, att bli mamma. Min studie syftar därmed även till att belysa hur eventuellt 

utanförskap och tillhörighet i relation till omgivningen upplevs av mammorna. Frågeställningar 

jag utgår från är: 

- På vilka sätt upplever informanterna att identiteten förändrats i samband med 

moderskap? 

- Hur upplever informanterna moderskapet i relation till tillhörighet och utanförskap? 

Metod 

Utgångspunkten för studien har varit att genomföra ett etnologiskt fältarbete vilket innebär att 

kunskapen inhämtats genom observationer och intervjuer från människor och sociala grupper.26  

                                                 
23  Lynne J. Millward “The transition to motherhood in an organizational context: An interpretative 

phenomenological analysis”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79 (2006:3), s. 317f. 

24  Richard Jenkins, Social Identity (London, 2004), s. 2. 

25  ibid, s. 8. 

26  Lars Kaijser, ”Fältarbete”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser och Magnus Öhlander (Lund, 

1999), s. 24. 

http://www-scopus-com.lt.ltag.bibl.liu.se/source/sourceInfo.url?sourceId=30017&origin=recordpage
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Grundad teori 

Analys av observationer och intervjuer utgår från metoden Grundad teori, där tillvägagångssättet 

förklarats närmare i antologins gemensamma metod. Som det nämns i metoden i antologins 

inledande delar är det viktigt att återupprepa att målet med denna studie inte har varit att utveckla 

en teori, utan snarare analysera informanters upplevelser utifrån kategorierna som jag fått fram, 

och på detta sätt hitta samband.27 Genom kodning av intervjumaterialet har jag fått fram fem 

kategorier. Kategorierna är ”att bli mamma”, ”roller”, ”förväntningar”, ”tillhörighet” och 

”utanförskap”. Dessa tas upp och relateras till mammornas utvecklande av identitet. 

”Tillhörighet” visar även sambandet mellan ett nytt skede i livet och om det skapar nya 

tillhörigheter i livet. ”Utanförskap” belyser på vilka sett informanterna upplevt att det nya livet 

kan relateras till utanförskap i samhället.  

Observationer 

Till studien valde jag att först utföra en observation på mammabloggar. Mammabloggar har blivit 

ett vanligt förekommande fenomen, ett forum där mammor söker sig till Internet för att skriva 

och dela med sig av sitt föräldraskap, vardagsliv och arbetsliv. Observation på mammabloggar var 

ett bra sätt för mig att få en uppfattning om mammors vardagsliv och en inblick i 

identitetsskapandet genom deras skildring av socialt liv, föräldraskap och känslor. Jag valde att 

observera tre bloggar vilket var tillräckligt då det gav mig värdefull information för en 

vidareutveckling av studien. Jag ansåg det inte nödvändigt att använda fler bloggar då jag märkte 

att samma teman återkom. För att hitta lämpliga bloggar att observera använde jag mig av olika 

forum, där jag genom kommentarer och länkar hittade bloggar. De kriterier jag utgick från var att 

bloggarna skulle innehålla texter om vardagsaktiviteter och känslor. Självklart var det viktigt att 

vara källkritisk mot bloggar då en viss försköning kan uppstå om författarna till bloggarna väljer 

att bortse från exempelvis negativa upplevelser. Detta är dock något som även är viktigt att ha i 

baktanken vid en deltagande observation där deltagarna kan bete sig annorlunda mot vad de 

annars skulle ha gjort om det inte fanns någon observatör. Förmodligen finns det bloggförfattare 

som endast tar upp positiva händelser och det är intressant i sig för det anser jag är ett tecken på 

hur mammor vill framställa sig själv som mamma utifrån samhällets normer och förväntningar.  

 

För att komplettera den första observationen valde jag även att utföra ytterligare en på en 

cafeteria. Jag valde att observera på en cafeteria då jag hört begreppet ”lattemamma” frekvent i 

vardagliga sammanhang samt i media. Jag har tolkat begreppet ”lattemamma” som ett fenomen 

som syftar på att dagens föräldralediga mammor allt oftare vänder sig till offentliga rum, i 

synnerhet fik, för att umgås med andra mammor. Syftet med denna observation var framförallt 

att se mammor interagera med varandra och finna inspiration till eventuella frågor kring 

                                                 
27  Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of qualitative research. Techniques and Procedures for Developing 

Grounded Theory (Thousand Oakes, 2008), s. x-xi. 
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tillhörighet. Observationen bidrog till att utveckla frågor kring umgänge mammor emellan och 

begreppet ”lattemamma”.  

 

Observationerna som jag utförde klassas båda som en icke-deltagande observationer vilket 

innebär att jag inte deltog i samspelet eller det som skedde under observationen.28 De bloggar och 

personer som jag valde att observera valdes slumpmässigt, i enlighet med sociologen Alan 

Bryman som anser att ett slumpmässigt urval är att föredra.29 I boken Ethnography, skriven av 

Martyn Hammersley och Paul Atkinson, framgår det hur komplext det kan vara att avgöra vad 

som är offentligt eller privat, och att var och ens uppfattning styr.30 Jag anser att mina 

observationer utfördes på en offentlig plats, även den som skedde på Internet. Etnologen Lars 

Kaijser skriver i sitt kapitel i Etnologiskt fältarbete att offentliga utrymmen inte kräver något 

samtycke.31 I Deltagande observation skriver Katrine Fangen om informerat samtycke vid 

observationer på offentlig plats, och menar på att det inte krävs såvida det inte sker något 

kriminellt eller ytterst privat.32 Vid mitt val av att observera bloggar funderade jag över hur privat 

innehållet var. En blogg som observerades hade många läsare och var kopplad till en 

mammatidning, vilket jag tyckte var ett medvetet val av bloggförfattaren att anonymiteten på så 

sätt försvinner. De andra personer som observerades via bloggarna var privatpersoner som 

kanske inte var medvetna om hur pass offentliga de blir. Eftersom det inte på några sätt framgår i 

fältanteckningarna vilka jag observerat tog jag beslutet att inte informera bloggförfattarna om 

mitt observerande. I och med detta val fyller jag även kravet för att vara en dold observatör. 

Även när det gäller observationen i cafeterian valde jag att inte informera de observerade 

personerna, för att få en så naturlig interaktion som möjligt. Jag var dock förberedd med 

informationsblad om någon skulle undra vad jag gjorde. Utifrån den kodning som utfördes på 

fältanteckningarna från observationerna utvecklades följande frågor.  På vilka sätt 

förändras/utvecklas identiteten när en kvinna får en ny roll som mamma? Hur påverkas sådant 

som vardagsliv och karriär? Hur upplevs och hanteras förväntningar som närstående och det 

omgivande samhället kan ha i samband med mammablivandet? 

Intervjuer 

Jag har sammanlagt gjort sex intervjuer som har varat mellan 20 minuter och 1 timme. För att 

underlätta för informanterna och visa hänsyn till deras eventuella tidsbrist valdes platsen där 

intervjun skulle äga rum utifrån informanterna. Under intervjuerna har jag använt mig av en semi-

strukturerad intervjuguide, vilket innebär att jag har haft en översikt över teman som ska tas upp 

under intervjun.33 Övergripande teman som utgjorde frågeguiden var; livet före och med barn, 

                                                 
28  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004) s. 176. 

29  ibid, s. 181. 

30  Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Etnography (London, 1995), s. 267. 

31  Kaijser, s. 30. 

32  Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 207. 

33  Bryman, s. 127. 
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samhällets syn på mammaroll, den egna synen på mammaroll och umgänge. Temat umgänge 

innefattade både tillhörighet och utanförskap. Under dessa ämnen har jag formulerat frågor men 

lämnat öppet för eventuella nya frågor samt följdfrågor.34 Bryman hävdar att allt för specificerade 

frågeguider hämmar att spontana idéer och perspektiv kommer fram under intervjutillfället. 

Utgångspunkten för kvalitativ forskning, som är grunden för denna studie, är det fokus som 

riktas mot informanternas uppfattning om sin tillvaro.35 Att lämna öppet för nya frågor och 

följdfrågor visade sig vara viktigt då intervjusamtalet med informanterna vid vissa tillfällen 

diskuterade kring ämnen som var relevanta för studien men inte fanns med på min intervjuguide. 

Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats fullständigt för att underlätta analysarbetet.36 

Informanter 

För att få kontakt med informanterna har jag använt mig av snöbolls-eller kedjeurval. Detta 

innebär att jag tagit kontakt med potentiella informanter och på så sätt även fått kontakt med 

ytterligare personer som var relevanta för min studie.37 Snöbollsurval underlättade mitt sökande 

av informanter, då jag fick kontakt med informanter som var relevanta för studien. Nackdelen 

kan dock vara möjligheten att informanterna kan igenkännas i större utsträckning. Jag anser dock 

att jag gjort mitt yttersta för att förhindra detta både genom information till informanterna men 

även att fingera namn och endast uppge ungefärlig ålder. På grund av studiens begränsade 

omfattning och tidsram valde jag att ha någon form av avgränsning i urvalet av informanter. Då 

studiens övergripande syfte belyser identitetsskapande valde jag att informanterna skulle för 

tillfället endast ett barn, och att barnet inte skulle vara äldre än fem år, för att öka chansen att 

lättare kunna reflektera över skillnader före och under moderskap. Att välja moderskap istället för 

faderskap eller föräldraskap beror på att jag vill fokusera på dem som bär och föder barnet 

fysiskt.  

Presentation av informanter 

Informanterna består av sex kvinnor som inte har någon koppling till observationsplatserna och 

som har valts utifrån min avgränsning, mammor som för tillfället har endast ett barn. Barnen är 

mellan sex månader och fyra år. 

 

Ellen är i 30 årsåldern, hon arbetar heltid och hennes civilstånd är gift.  

Isabelle är i 20 årsåldern, hon är studerande och civilstatus är förlovad/sambo. 

Evelina är i 30 årsåldern, hon är förvärvsarbetande och är gift. 

Christine är i 30 årsåldern, hon arbetar heltid och är sambo. 

Julia är i 30 årsåldern, hon förvärvsarbetar heltid och är ensamstående. 

                                                 
34  Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 121. 

35  Bryman, s. 305. 

36  Ibid, s. 155. 

37  Bryman, s. 114. 
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Tina är 20 årsåldern, hon är för tillfället mammaledig och är sambo. 

Forskningsetik 

För att studien ska vara etisk korrekt har utgångspunkten varit Vetenskapsrådet etiska riktlinjer. 

En övergripande förklaring av dessa ges i antologins inledande delar. För att uppfylla 

informationskravet och samtyckeskravet har jag inför kontakten med potentiella informanter 

använt mig av ett informationsbrev. Genom att informera informanterna visar jag som forskare 

respekt mot informanten och dess bestämmanderätt. 38 I boken Etik och praktik i forskarens vardag 

framkommer det hur viktigt det är att skapa ett förtroende för att den potentiella informanten ska 

vilja medverka i studien.39 En svårighet uppstod när en informant inte ville delta i studien på 

grund av att denne i stort sett endast hade negativa upplevelser. Att få med en informant som 

varit med om negativa händelser hade varit intressant då jag inte var ute efter endast en typ av 

upplevelser. Detta var enligt mig ett tecken på att förtroende genom ett informationsbrev kan 

vara svårt att uppnå. Genom informationsbrevet fick jag samtycke men inför intervjuerna var jag 

noga med att muntligt upprepa informanternas frivilliga deltagande samt att de kunde avbryta om 

de så önskade. Jag informerade även att de kan välja att inte svara på vissa frågor om de 

uppfattades som känsliga. Trots att ingen av informanterna upplevde intervjun som känslig 

upplevde jag att det skapade en trygghet för de och den fortsatta intervjusituationen. För att 

uppfylla konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har jag fingerat informanternas namn, 

uppgett ungefärlig ålder samt använder det material som jag fått fram endast för studiens syfte.   

Tidigare forskning 

Det finns en mängd litteratur och forskning kring moderskap och föräldraskap. För att relatera 

min analys till tidigare forskning och vetenskapliga studier har jag valt att hitta litteratur som tar 

upp ämnen som mödrars identitetsskapande processer, moder- och föräldraskap samt tillhörighet 

och utanförskap relaterat till mammablivande. Boken Inte bara mamma, skriven av Helene 

Brembeck beskrivs Brembecks etnologiska studie som analyserat hur unga kvinnor ser på 

moderskap och familj. Forskningen är dock inriktad på unga mammor men jag anser att den tar 

upp intressanta tankegångar och analyser kring identiteten som mamma och hur samhällets 

förväntningar påverkar på olika sätt.40En mor blir till skriven av Daniel N. Stern belyser de olika 

processer som en kvinna genomgår mentalt under omställningen till moderskapet. Stern 

poängterar hur identiteten påverkas och skriver om sambandet mellan moderskap och samhälle. 

Han tar även upp mammors behov av stöd och bekräftelse vilket visat sig vara användbart att 

relatera till min studie.41 Det moderna föräldraskapet författad av Margareta Bäck-Wiklund och 

Birgitta Bergsten skriver om familj och föräldraskap och hur det förändrats genom tiden. De tar 

                                                 
38  Bente Gullveig Alver & Øyen, Ørjar, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 93. 

39  Alver, Øyen, s. 101. 

40  Helene Brembeck, Inte bara mamma (Göteborg, 1998). 

41  Daniel N. Stern, En mor blir till (Stockholm, 1998). 
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upp intressanta perspektiv som varit relevanta för min studie. Bland annat hur arbete relateras till 

föräldraskap, moderskap i relation till roller och förväntningar.42 Jag ämnar här att inte 

vidareutveckla författarnas resonemang som jag funnit intressanta utan hänvisar till analysen för 

att se hur tidigare studier relateras till informanternas upplevelser.   

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som studien utgår från är symbolisk interaktionism och 

identitetsskapande. En närmare beskrivning på dessa finns i antologins inledande delar. Utöver 

att symbolisk interaktionism finns genomgående i denna studie finns även delar av symbolisk 

interaktionism som framförallt kan relateras till min studie. Det är Charles H. Cooleys teorier 

kring spegeljaget. Sociologen Mats Hilte har i Avvikande beteende tolkat Cooleys teorier som syftar 

på att människans jag speglas i tre dimensioner, detta för att förklara hur det sociala jaget 

utvecklas i samspelet med omgivningen. De tre dimensionerna består av föreställningen av den 

bild på oss som andra har, föreställningen om omdömet bilden ger och slutligen erfarandet av 

känsla, om det är värdighet eller någon form av förödmjukelse. Cooley menar att människans 

handlingar styrs av reaktioner och omdömen som andra i omgivningen ger. Detta genom att vi 

grundar våra tankar om oss själva på hur vi tror andra tänker på oss och hur vi tror de bedömer 

oss.43 Gällande identitetsskapande har jag valt att förhålla mig till Richard Jenkins teorier. Han 

menar att identifiering av oss själva och andra är meningsskapande, vilket innebär att det sker i 

någon form av interaktion som exempelvis kommunikation. Identitet ses enligt Jenkins som en 

process där individen identitet beskrivs genom ”att vara” eller ”kommer att bli”. Då identitet ses 

som en process innebär detta att identitetsskapandet aldrig avslutas utan är under ständig 

utveckling. Jenkins nämner även hur det talas om både identitet och identiteter, vilket innebär att 

en individ kan inneha flera identiteter. 44 Nytt identitetsskapande och hur en individ förhåller sig 

till flera identiteter är ett genomgående tema specifikt för min studie. I analysen drar jag även 

paralleller till det moderna och senmoderna/postmoderna samhället. Anledningen till att jag 

kommer använda olika benämningar är att jag väljer att uttrycka det på det vis författaren valt. 

Analys 

Grunden för analysen är det material som samlats in utifrån de observationer och intervjuer som 

gjorts. De kategorier som jag utvecklat fram genom Grundad teori, som nämns i min metoddel, 

är utgångspunkten för analysen. 

”Den största förändringen någonsin” – om att bli mamma 

I de tidigaste processerna av socialisering skapas det individuella identitetsskapandet. I den 

primära socialisationen etableras så kallade primära identiteter som exempelvis etnicitet och kön. 

                                                 
42  Margareta Bäck-Wiklund, Birgitta Bergsten, Det moderna föräldraskapet (Stockholm, 1997). 

43  Mats Hilte, Avvikande beteende (Lund, 1996), s. 110. 

44  Jenkins, s. 4ff. 
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Primära identiteter brukar ofta upplevas som hållbara genom livet och utsätts mer sällan för 

ändring än andra identiteter som är mer benägna att förändras.45 För att relatera detta 

resonemang till studien tolkar jag det som att en kvinna som har primära identiteter etablerade 

skapar nya identiteter samt förändrar och utvecklar identiteter genom nya skeden i livet, som i 

detta fall, att bli mamma. Redan tidigt under mina samtal med informanterna uppkom det 

skillnader i livet före barn och livet med barn. Vid diskussion kring självständighet anser 

majoriteten av informanterna att det inte skett någon större förändring då de även innan de fått 

barn upplevt sig själva som självständiga och att eget beslutstagande var väldigt viktigt. Julia 

berättar dock att hon anser att även självständigheten ändrats på så sätt att hon får prioritera 

annorlunda och berättar att det är väldigt annorlunda att gå från att bara vara ansvarig för sig själv 

till att vara ansvarig för ett litet barn, att det är en stor omställning. 

 

Asså det är klart att då hade jag ett helt annat utrymme eftersom jag bara hade mig själv att 

tänka på. (Julia)  

Gällande självbilden berättar Evelina att även om självförtroendet och självbilden var bra tidigare 

har hon en annan syn idag än vad hon hade innan. 

 

Jag tror jag tänker mer på vad jag gör och hur jag uppför mig som mamma än vad jag gjorde 

tidigare. (Evelina) 

Evelina visar genom detta citat hur hon numera måste tänka på hur hon uppför sig eftersom det 

är en liten person som kan påverkas av olika händelser. Även Christine pratar om självbilden och 

hävdar att den ändrats på så sätt att hon numera inte bara utgår från sig själv utan måste räkna 

med att det finns någon annan som påverkas. 

 

Tidigare utgick min självbild jätte jättemycket från det som, asså mig som individ och det som 

jag står för väldigt väldigt mycket. (Christine) 

Julia berättar vidare hur det känns som att självbilden ändrats och att hon numera känner sig mer 

tryggare i tillvaron, och vet om att det är en annan människa som är beroende av hennes 

omhändertagande. Julias situation ser annorlunda ut än de andra mammorna, då hennes graviditet 

var oplanerad och att hon tidigare var osäker på om hon ens ville ha barn.  

 

Det är klart att jag såg mig själv annorlunda då för man gjorde ju helt andra saker, det var ju ett 

helt annat liv (…) när jag blev mamma så var det ju väldigt oplanerat (…) jag hade inga planer 

på o bli förälder alls som man kanske gör när man lever i en relation (…) det blev ju ett väldigt 

avbrott (…) jag levde inte den typen av liv och aldrig längtat direkt efter den tillvaron heller 

(…) men sen insåg jag ne men jag vill ju verkligen ha barn (skratt). (Julia) 

                                                 
45  Jenkins, s.19. 
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Genom detta citat visar Julia hur en oplanerad graviditet påverkat hennes liv. Från att vara osäker 

på om hon ens vill bli mamma till att känna att födelsen av hennes barn är det bästa hon gjort. 

Citaten belyser även tydligt det som är genomgående i antologin, att det sker något avbrott i livet 

som förändrar livssituationen. En ökad trygghet visar sig vara genomgående för alla informanter, 

att de blivit tryggare i och med mammablivandet. Christine berättar även hon hur hon känner sig 

tryggare. 

 

Förut utgick min bild jättemycket utifrån mina åsikter, nu är jag ju mamma också liksom (…) 

asså jag tror jag har blivit jättemycket tryggare aa men tryggare självbild, men att jag är nånting 

mer än bara nånting som utgår från mig så. (Christine) 

Informanternas upplevelser av identitet och moderskap som framgår ovan anser jag kan kopplas 

till Cooleys teorier till spegeljaget. Informanterna känner ett större ansvar och bland annat 

Evelina upplever att hon i större utsträckning tänker på sitt uppförande. Enligt sociologen Mats 

Hiltes tolkning av Cooley har människan ofta en mottaglighet för andras reaktioner vid deras 

handlande vilket spegeljaget beskriver. Jaget är en process och inte fastbestämda självbilder, utan 

utvecklas utifrån olika förlopp som sker dagligen vilket även påverkar människans jag och dess 

handlingar.46 Jag tycker detta resonemang om spegeljaget förklarar mammors identitetsskapande 

då jag tror deras moderskap baseras på olika faktorer så som förväntningar, egna upplevelser och 

förebilder.  

 

Forskningen kring föräldraskap och familj modifierades under 60- 70-talen för att i större 

utsträckning diskutera kvinnans autonomi och rätten för kvinnor att kunna leva ett liv utanför 

familjens ramar som en egen individ.47 Enligt mig märks det tydligt att utgångspunkten för 

informanternas tänkande kring identitet är just det moderna eller senmoderna samhällets 

framväxt med fokus på individualisering och kvinnans autonomi. Thomas Johansson som är 

professor i socialpsykologi skriver i Bilder av självet om institutioner och syftar då framförallt på 

relationer som exempelvis föräldraskap. Han menar att föräldraskap, eller som i min studies fall, 

moderskap, skapar möjligheter för individen att utveckla självet och den sociala identiteten. Även 

Johansson lägger vikt vid individualiseringen som satt sin prägel på det senmoderna samhället. 

Identitetens betydelse har ökat och individualiteten betonas allt mer.48 Informanterna betonar hur 

deras självbild tidigare utgått mycket från dem själva. De berättar även hur de nu har en annan 

syn eftersom de har någon annan att ta hänsyn till, men i överlag märks det individualistiska 

synsättet framåt i analysen där informanterna lägger vikt vid sin egen identitet även när de är 

mamma. Detta teoretiska resonemang är även grunden för nästa skede i identitetsskapandet, om 

kvinnan och dess olika roller. 

                                                 
46  Hilte, s. 110. 

47  Bäck-Wiklund, Bergsten , s. 63. 

48  Thomas Johansson, Bilder av självet (Stockholm, 2002), s. 182f. 
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”Varför frågar ingen hur jag mår?” – om roller och dess ambivalens 

I intervjuerna med informanterna diskuterades roller och om människan upplevs ha olika roller i 

olika sammanhang. Vidare diskuterades vilka roller som sätts främst och om rollen kvinna som 

egen person på några sätt upplevts som åsidosatt. Isabelle berättar hur hon inte tycker att 

kvinnorollen åsidosätts då hon kände att graviditet hörde samman med kvinnlighet, att det var 

den ”ultimata kvinnogrejen”. Ellen tycker däremot att hennes roll som kvinna åsidosatts på så 

sätt att det är mer fokus på barnet och att bilden förändrats enormt i och med att ingen riktar 

någon uppmärksamhet på henne. 

 

Det första folk frågar, aaa hur är det med barnet då. (…) och det här med att man är på fest, 

var är barnet? Ja, jag har honom i handväskan där ute, asså det finns lite annat o prata om men 

det är det första folk frågar om. (Ellen) 

Även i etnologen Helene Brembecks studie tar informanterna upp om att vara sin egen identitet, 

utöver att vara mamma. För att mammarollen inte skulle ta över skriver Brembeck hur hennes 

informanter väljer att uttrycka sin identitet genom yrkesliv eller intressen. Då småbarnsmammor 

ägnar en stor del av sin vardag till omvårdnad skapas ett större behov av att uttrycka sin egen 

person och självständighet.49 Detta tycker jag speglar Ellens citat när hon vistas utan barnet, att 

hon har ett behov av att vara sig själv. Vidare berättar Ellen om att hon har svårt att sätta någon 

roll framför någon annan. Hon skulle inte vilja vara hemmafru och bara ta hand om barn utan 

behöver även någon slags vuxenstimulans som jobbet ger. Att känna sig nyttig och få utmaningar 

i arbetslivet är väldigt viktigt, även för Evelina som berättar att hon sätter mammaroll och 

yrkesroll på delad förstaplats. I boken Det moderna föräldraskapet tolkar författarna Margareta Bäck-

Wiklund och Birgitta Bergsten sociologen Anthony Giddens teorier om individualisering. Han 

menar att en ökad individualisering i samhället har lett till att kvinnan ändrar sin självuppfattning 

och på så sätt måste inkludera olika roller som moderskap, yrkesliv och partnerskap.50 Julia 

berättar om hur hon inte tycker att rollerna behöver stå emot varandra, eftersom hon gör alla 

saker samtidigt. För henne handlar det mer om att prioritera tiden rätt så att hon hinner med att 

göra sitt yttersta i alla roller. Julia berättar hur hon tycker det finns lite utrymme till att vara sig 

själv, framförallt när hon är ensamstående. 

 

Rollen som kvinna kan ju vara så oändligt mycket saker (…) det är klart att identiteten som 

mamma tar upp väldigt mycket och ibland så kan jag snarare känna att, just det här med att 

man har en roll på jobbet som tar väldigt mycket av ens tid och sen när jag kommer hem så är 

jag väldigt mycket mamma och framförallt när jag är ensamstående så finns det ju lite utrymme 

för mig att bara vara mig, så som det var innan (…) då får man ta vara på det när man får 

chansen (Julia).  

                                                 
49  Brembeck, s. 42. 

50  Bäck-Wiklund, Bergsten, s. 34.    



 

 

15 

Julia poängterar den bristande tiden för att kunna vara för sig själv men lägger vikt vid att den 

måste förekomma för att orka med vardagen. Det är viktigt att hitta en balans då det inte är 

hållbart i längden att glömma sig själv. För Christine var första tiden som mamma kaotisk och 

berättar följande:  

 

Aa det var bara jättekaos och ganska rörigt att få barn (…) det var den största förändringen 

någonsin och det enda sättet och hantera en sån förändring (…) jag kände att det är ingenting 

jag känner igen i mitt liv längre, så det enda sättet för mig o hitta några sånadär hållpunkter var 

att gå tillbaka till jobbet ganska snabbt. (Christine) 

Bäck-Wiklund och Bergsten skriver om Ann Oakleys tankar kring moderskapet. Hon poängterar 

att om en mamma har en yrkesidentitet blir omställningen stor att vara hemma med sitt barn. 

Mammorna kan då uppleva olika former av förlust framförallt av den personliga identiteten.51 

Ovanstående citat visar tydligt att jobbet var väldigt viktigt att komma tillbaka till när hon var 

mammaledig, för att hitta tillbaka till sig själv. Även om Isabelle inte tycker att hennes roll som 

kvinna åsidosatts anser hon att tiden till sig själv, tiden till att vara sig själv har påverkats och 

blivit mindre. För henne har lösningen varit att hitta en fristad, vilket för henne blev universitetet 

där hon studerar. Evelina tror att rollen som kvinna inte åsidosätts om man är medveten om att 

den inte ska åsidosättas, hon berättar: 

 

Jag har jobbat för att den inte ska åsidosättas (…) tänkt extra mycket på att fokusera på o göra 

saker som inte bara är barnanpassat för mig. (Evelina) 

Att göra saker för sin egen skull som Evelina nämner ovan är något som samtliga informanter 

hävdar är väldigt viktigt, dock inget de avsätter utan gör när tid blir över. Relaterat till individen 

pratades det om intressen, och hur de förändrats genom att informanterna blivit mammor.  

Christine berättar att hennes intressen innan barn skiljer sig enormt från vad hon väljer att göra 

idag, när hon har barn.  

 

Nu utgår mina dagar och veckor utifrån sånt som är praktiskt och behöver lösas, det är ju inte 

mina intressen. Asså mina intressen är ju mer sånt som jag gör bara för min egen skull (…) nu 

är det ju mer hämtning, lämning, mat. (Christine) 

Samtliga informanter hävdar att deras intressen däremot har nått en extra dimension. Julia 

berättar hur intressen har utvecklats genom att hon involverar sitt barn i dans, musik och 

målning. Även Christine berättar hur vissa intressen utvecklats. 

 

Nu kan jag ju göra saker fast med honom och det blir ju lite aa men det blir lite sådär extra 

utmaning (…) om jag åkte på festivaler mycket förut så är ju önskemålet nu att jag ska göra det 

med honom. (Christine) 

                                                 
51  Bäck-Wiklund, Bergsten, s. 79. 
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Samtliga informanter belyser just att det ses som en naturlig följd att barnen numera är en del av 

allt runtomkring och att det är en ny etapp i livet. Trots att mammorna känner sig mer låsta i vad 

de väljer att göra och i större mån går efter hur anpassat aktiviteterna är för barn anser de att det 

inte är ett ”nedköp” för den egna individen. 

Strävan efter perfektion – om alla förväntningar  

Förväntningar är något som är svårt att undgå som mamma. Precis som jag nämnde i inledningen 

för moderskapet med sig en hel del förväntningar, från samhället och från resterande omgivning 

som familj och vänner. För att igen återkoppla till inledningen så är mammor väldigt utsatta för 

krav på hur allt ska gå rätt till och många i ens omgivning anser sig ha rätt till att lägga sig i något 

som kan ses som en mammas angelägenhet. Brembeck skriver i sin studie Inte bara mamma att 

bilden av ett moderskap är stark i samhället. Det handlar enligt henne inte bara om ett begrepp 

utan om personliga erfarenheter och relationer till just moderskap vilket gör förväntningar och 

föreställningar om ett moderskap känsloladdade.52 Christine upplever att det är någonting med att 

få barn som ger omgivningen rättigheter att tycka till. Hon anser att hennes liv på något sätt inte 

längre är hennes utan att hennes val ständigt blir kommenterade och diskuterade av personer som 

inte tillhör hennes närmsta krets. Christine fortsätter berätta om förväntningar kopplade till att 

hon gick tillbaka till jobbet. 

 

Jag började ju jobba när han var fyra månader, fast inte heltid men jag gick ju ändå tillbaka (…) 

jag fick jättemycket reaktioner på det (…) jag var en dum mamma och att jag inte tar tillvara på 

tiden med min son. (Christine) 

Sociologen Lisbeth Bekkengen har i sin studie Man får välja – om föräldraskap och föräldraledighet i 

arbetsliv och familjeliv skrivit om normer om mammors föräldraledighet. Om en kvinna tar för kort 

föräldraledighet är det uppseendeväckande och kan anses som avvikande i mångas ögon. Hur 

länge en mamma tar föräldraledigt skapar normer i samhället över hur bra mamma kvinnan är. 

Genom att kvinnan tar för kort föräldraledighet kan moderskapet ifrågasättas. 53 Bäck-Wiklund 

presenterar dock en studie gjord av Ulla Kihlbom som hävdar genom undersökning att barns 

välbefinnande inte styrs av hur mycket mamman väljer att förvärvsarbeta. Hon menar istället på 

att barn påverkas mer av i hur stor utsträckning mamman är nöjd med livssituationen och med 

sig själv.54 Normer kontra studier som visar starkt på motsägelse mot normerna är intressanta. 

Enligt normen upplevs Christine som en ”dålig mamma” för att hon väljer bort tiden med sitt 

barn för att arbeta. Enligt studien är hennes tidiga återgång till jobbet en grund för att hon ska 

hitta tillbaka till sig själv och därmed kunna främja sitt barns välbefinnande. Många förväntningar 

som påverkar mammor är kopplade till just jobbet. Både Christine och Evelina anser att just 

dessa förväntningar skapar dåligt samvete, då förväntningarna skapar en konflikt med 

                                                 
52  Brembeck, s. 48. 

53  Lisbeth Bekkengen, Man får välja (Malmö, 2002), s. 170. 

54  Bäck-Wiklund, Bergsten, s. 64. 
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verkligheten. Just detta diskuteras även i Det moderna föräldraskapet där det framkommer hur 

mammors dåliga samvete beror på ambivalensen mellan förväntningar kring att vara ”en bra 

mamma” och hur de upplever sin verklighet. Ambivalensen skapar på så sätt en ”inre konflikt” 

hos mammorna som känner sig otillräckliga.55 Julia har reflekterat mycket kring förväntningar och 

omgivningens rätt att lägga sig i privata angelägenheter. Hon har genom sina reflektioner skapat 

sig en annan förståelse. 

 

Just den här sociala kontrollen, förut var jag mycket för att man vill ha ett privatliv, jag vill inte 

att andra ska veta, tycka och tänka om vad jag gör hela tiden (…) men nu kan jag känna att det 

är ett skydd också många gånger, att man liksom tillsammans värnar om barns välbefinnande 

nånstans (…) det kan jag tycka står över min rätt till ett alldeles stängt privatliv. (Julia) 

Julia menar alltså att den självskapade rättigheten att lägga sig i andras moderskap på något sätt 

bildar ett socialt skyddsnät för barn som eventuellt råkar illa ut. På något sätt anser hon att det är 

bra att vi lägger oss i varandras liv då alla lever i ett samhälle tillsammans samt att barns 

rättigheter ska tillgodoses och försvaras. Hon berättar vidare att hon hellre blir ifrågasatt två 

gånger än en gång för lite men belyser att det såklart inte funkar så överallt, utan beror på 

situation till situation. Det framkommer i Det moderna föräldraskapet hur ett föräldraskap också 

innebär att ständigt bli utsatt och förhålla sig till samhällets krav. Genom lagsystem och 

stödsystem i samhället visar detta på att barn inte är föräldrars privata angelägenhet, utan är något 

som berör samhället.56 Detta beror enligt mig på att barn är en svag grupp i samhället som i 

många fall inte kan föra sin egen talan om de råkar illa ut. På så sätt är inblandningen av samhället 

positiv, precis som Julia anser.  

 

Den ständiga påpekan som finns om hur allt ska gå till är något som förekommer ofta och i 

många av informanternas fall är förväntningar något som påverkar, både medvetet och 

omedvetet. Allt kring mat, amning och uppfostran ska vara på ett visst sätt och det finns oändliga 

krav. Förväntningar kan liknas vid krav och krav är något som samhället inte behöver ställa enligt 

vissa av informanterna. Att själv kunna avgöra vad man väljer att göra men det är viktigt att veta 

vad som är bra eller dåligt. Ellen och Christine tycker att förväntningar är något som präglar 

dagens mamma-generation. 

 

Det ska vara så himla perfekt (…) det ska va att det både vara mamma och man ska ha en 

karriär och så ska man försöka ha det snyggt hemma och se någorlunda okej ut själv. (Ellen) 

Det ska vara så jäkla perfekt hela tiden och mammor ska vara så jäkla mycket hela tiden (…) 

man har ett gymkort och hinner träna och jobbar hundra procent och ee och har liksom ett 

aktivt liv på alla plan och är superkär och har jättefint hus och jättefin inredning (…) det är så 

mycket. (Christine) 

                                                 
55  Ibid, s. 126. 

56  Ibid, s. 111. 
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Mycket av förväntningarna och strävan efter perfektion tror Ellen beror på bilden som media ger. 

Detta påpekar även Isabelle och nämner tv-serien ”Desperate Housewifes” i relation till den 

perfektion som samhället vill att mammor lever upp till. Brembeck tolkar sociologen Anthony 

Giddens tankar kring moderskapet. Enligt Brembeck har Giddens uppvisat hur moderskap 

representerats allt oftare i det postmoderna samhället genom globalisering och media, till skillnad 

från tidigare då föreställningarna fanns främst i lokalsamhället. Brembeck skriver hur det 

västerländska samhället har föreställningar kring moderskapet, och att dessa föreställningar 

etablerats så pass att de är svåra att få bort. Dessa föreställningar handlar ofta om att 

moderskapet ska vara en kvinnas primära identitet samt att en mamma ska sätta sina behov sist. 57 

Tina hävdar att samhället borde ha en större förståelse och inte skapa krav som är svåra för 

många att uppnå. Hon menar att många som ställer krav har barn själv och i stunden glömmer 

ganska snabbt hur det är att ha barn. Brembecks tolkning av Giddens kan även relateras till detta, 

ouppnåeliga förväntningar. Förr i tiden förmedlades förväntningar kring moderskap från 

generation till generation, vilket inte längre är förekommande på samma sätt. Istället sprids 

förväntningar genom media, som ofta inte har någon verklighetsförankring. 58 Christine berättar 

hur hon tänker på alla förväntningar och hur känslig hon är, vilket skiljer sig från Evelina som 

anser att hon inte lever efter förväntningarna i någon stor utsträckning. 

 

Jag gjorde klart för mig själv och för andra tidigt att jag inte vill ha den påverkan (…) för det är 

mycket att man ska vara med i mammagrupper och man ska vara på ett visst sätt och man ska 

hålla sig till vissa normer och regler, och nej!. (Evelina) 

Även Tina poängterar att det gäller att hitta en trygghet i sig själv, lita på sig själv och lyssna till 

sina egna instinkter. Christine som upplevt förväntningarna som väldigt negativa lägger stor vikt 

vid att bearbeta sina känslor med likasinnade, att få stöd och omge sig med positiva människor. 

Behov av att finnas i sammanhang – om tillhörighet 

Jag frågade informanterna om de tror att dagens småbarnsmammor har mer tid över för umgänge 

och fick olika svar. Christine tror inte att dagens småbarnsmammor har mer tid utan att det beror 

på att alla människor har ett behov av att finnas i ett sammanhang och att just det sammanhanget 

som individen väljer som påverkar. Även boende, förutsättningar, bakgrund och personlighet är 

komponenter som påverkar mamman till vad hon väljer att lägga sin tid på. Även Isabelle tror att 

upplägget av tid är väldigt individuellt beroende på vilket liv mamman lever. Evelina anser att 

dagens mammor jobbar mer och lägger större vikt vid karriär än tidigare generationer, vilket 

enligt henne inte bidrar till mer tid till umgänge. Ellen hävdar att dagens mammor tar sig mer tid 

till umgänge, på så sätt att de kanske väljer bort att baka bröd på egen hand. Oavsett om det tas 

mer tid till umgänge eller inte, är det ett faktum att dagens mammor väljer att umgås allt oftare i 

                                                 
57  Brembeck, s. 47. 

58  Ibid, s. 82. 
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offentliga rum. Att umgås i offentliga rum ledde diskussionen vidare till begreppet ”lattemamma” 

och om det anses som positivt eller negativt. 

 

Jag har alltid sagt att om jag skulle få fler barn skulle jag bli en riktig lattemamma då jag började 

jobba så tidigt sist (…) asså lattemamma är ju ett uttryck för mammor som träffar andra 

mammor i ett offentligt rum, asså vad är det som är fel liksom? (Christine) 

Christine menar att detta fenomen alltid funnits, bara att själva aktiviteten ändrats. Hon tror att 

mammor alltid umgåtts med andra mammor och gjort aktiviteter tillsammans, exempelvis laga 

mat eller sticka. Att det numera är fika är bara en tillfällighet och som Christine uttrycker det; 

”same same liksom”. Alla informanter har inte lika positiv syn på detta. 

 

Det blir bara en grej, som alla ska göra. Det stör mig. För då sitter dom o jämför sig med 

varandra. Det är det enda dom gör de där lattemammorna. (skratt) (Evelina) 

Evelina menar att ”lattemamma” fenomenet är endast är en trend vars syfte går ut på att 

mammorna jämför sig med varandra och prata om vems barn som utvecklats mest. Enligt 

psykologen Daniel N. Stern som skrivit boken En mor blir till är jämförelse av erfarenheter och 

hitta jämlikar som upplever samma känslor kring mammablivandet något som mammor ofta har 

behov av, vilket gör att tiden vid umgänge ofta spenderas till detta.59 Evelina är mer negativt 

inställd eftersom hon inte vill vara en del av det. Hon berättar att hon också gick ut och umgicks 

med sitt barn i offentliga rum men att det i första hand rörde sig om att hon träffade en vän som 

hon känt sedan tidigare, och inte umgås med mammor som hon inte känt sedan tidigare. Det 

sociala livet med vänner som också har barn har visat sig vara väldigt viktigt för informanterna.  

 

De här som är mina närmsta de har ungefär samma syn på det här med mammarollen och vi 

har ungefär samma liksom grundläggande värderingar (…) det påverkar ju mig positivt, det är 

ju de jag ringer när jag liksom får det här andra motståndet nån annanstans ifrån och får liksom 

gehör (Christine) 

Vi var väldigt många som skaffade barn samtidigt o så då hittar man ju nya gemensamma 

grunder. (Julia) 

För Christine har vänskapen visat sig vara väldigt viktig under hennes tid som mamma där hon 

ser sin relation med vänner som en stöttepelare under svåra tider. För både Christine och Julia 

har det skapats en ny tillhörighet till sina vänner, då de befinner sig i ett nytt skede i livet och 

genomgår liknande situationer. Även Isabelle poängterar hur hon lägger vikt vid att prata ut med 

någon som befunnit eller befinner sig i samma situation, det kan för henne både innebära vänner 

men till största del sin egen mamma. Isabelles största anledning till att anförtro sig till sin mamma 

är just att det är en väldigt stor omställning att få barn, och att då kunna prata och få råd har 

                                                 
59  Stern, s. 29. 
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inneburit en stor trygghet för henne. Stern nämner i En mor blir till hur mammor anser det viktigt 

att kunna få stöd från någon som har större erfarenhet gällande moderskap. Behovet att även få 

någon slags bekräftelse och uppmuntring upplevs som betydande.60 Att känna tillhörighet är 

något som sker även i andra sammanhang än till sina vänner. Christine berättar hur hon på jobbet 

blivit bemött på ett annat sätt.  

 

På jobbet nu häromveckan så träffade jag en kollega i hissen precis när jag hade kommit till 

jobbet och så hade jag en sånhär skitmorgon så jag var tvungen jag ba ”gah vilken skitmorgon, 

det har varit så himla jobbigt hela morgonen” och då säger hon jaha eee vadårå? Och jag bara 

nae men det stämmer inte det är ingenting som funkar, och sen efter ett tag säger hon ”men du 

har barn va?” jag ba aa, och hon bara jahaaa (…) och asså jag märker såhära om jag inte hade 

haft barn o sagt sådär att det var en skitmorgon så hade det inte varit okej men nu var det som 

att liksom (…) att man möts i det hära aa jag vet hur det är liksom. (Christine) 

Jag kopplar samman detta med Jenkins teorier kring grupptillhörighet. Han skriver om hur en 

grupptillhörighet kan förekomma även om ”medlemmarna” inte har någon personlig relation.61 

Även Bekkengen påpekar detta i sin studie där föräldraskapet för med sig en ny gemenskap. Att 

vara föräldrar eller i detta fall, mamma, gör att utgångspunkten för tolkningen av olika situationer 

i livet blir likvärdiga.62 Christine berättar genom citatet att tillhörigheten till andra mammor till 

största del beror på just den gemensamma utgångspunkten att ha barn vilket även skapar en ökad 

förståelse mammor emellan. Att bli bemött annorlunda kan vara på gott och ont, vilket leder oss 

in på nästa kategori, utanförskap. 

”Det är ju väldigt få mammor som är i den här lilla bubblan” – om 

utanförskap 

Christine fortsätter berätta om hur hon tror att mammor blir bemötta annorlunda, då på ett 

negativt sätt i jobbvärlden.  

Om man anställs och har småbarn, då är man den där som kommer vabba och snart få 

nummer två, tre, fyra och bara vara hemma liksom. (Christine) 

 Hon tycker att dessa fördomar som ovanstående, att mammor alltid är hemma på grund av vård 

av barn skapar ett tydligt utanförskap gentemot mammor eftersom hon tror att hennes partner 

inte blir bemött på samma sätt som henne under en eventuell anställningsintervju. Även Evelina 

tror att en av de vanligaste fördomarna mot mammor är att de alltid ”vabbar”, alltså förkortning 

på ”vård av barn”. Bekkengen har i sin studie tagit upp om kvinnors och mäns föräldraskap 

utifrån arbetsplatsen. Genom att titta på siffror från Socialdepartementet och statens offentliga 

utredningar menar Bekkengen att kvinnors föräldraskap är mer synligt på arbetsmarknaden och 

att det är kvinnor som oftare är hemma med sjuka barn. Detta har även visat sig i de arbetsplatser 

                                                 
60  ibid, s. 144. 

61  Jenkins, s. 85. 

62  Bekkengen, s. 69. 
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Bekkengen undersökt i sin studie där hon drar slutsatsen att på grund av dessa siffror oftast är 

kvinnor som ses som föräldrar, utifrån arbetsgivare och arbetskamrater.63 Utanförskap i relation 

till jobbet är något som är vanligt. Evelina berättar hur hon tror att mammor känner sig utanför 

eftersom de inte alltid kan vara med på allting som sker på grund av mycket som händer på 

hemmaplan. Hon har däremot ingen upplevelse av utanförskap själv. Isabelle berättar om hennes 

upplevelser av utanförskap. 

 

Folk tar för givet att man kan vissa tider (…) där känner man sig utanför, att man alltid är den 

som måste ursäkta sig (…) man har hela tiden någon o stå tills svars för. (Isabelle) 

Isabelle upplever ett utanförskap gentemot lärare eller dagis där hon upplever det som 

problematiskt när en tid ändras med kort varsel. För att vardagen ska fungera krävs planering och 

om någon tar för givet att det går att ändra tider spontant skapas en känsla hos henne där hon 

känner sig oförstådd. För Tina har utanförskap inneburit att hon inte känner sig välkommen på 

vissa platser för att hon har barn, eftersom de ofta är impulsiva och kan skrika. Detta har gjort att 

hon ofta medvetet undviker vissa platser och tänker igenom innan om det är barnvagnsvänligt. 

Att sätta sig i situationer där hon känner att hon inte passar in gör att hon känner sig utanför 

vilket skapar en jobbig känsla. Normer är något som bidrar till utanförskapet och enligt Christine 

befinner sig alla mammor utanför normen på ett eller annat sätt. Hon menar att det är väldigt få 

mammor som befinner sig i ”den lilla bubblan” där allting faller in i normerna, och att rättigheten 

alla skapar sig att tycka om moderskap också bidrar till utanförskap. För henne har utanförskap 

absolut en koppling till hennes roll som mamma. 

 

Asså jag var inte sådär så att jag hittade andra mammor som var mammalediga och jag hade 

väldigt svårt att liksom (…) asså jag tänkte inte på mig själv som mamma när jag fick barn. 

(Christine) 

Christine upplevde sig isolerad för att hon inte längre fanns med i den ”vanliga världen” där hon 

alltid hade hört hemma utan nu hade intagit en roll som mamma, som var en väldig omställning 

för henne. Stern skriver hur omställningen i och med mammablivandet utöver glädje och lycka 

även kan innehålla någon form av sorg över att släppa det tidigare livet.64 Christine kände ingen 

gemenskap eller samhörighet med den andra mammavärlden och var inte redo att gå in i någon 

form av ”mamma-tillhörighet”. Hon upplevde det som svårt att kombinera sitt nya liv med det 

tidigare livet vilket gjorde att hon kände sig utanför när hon fick barn.  

Avslutande ord 

Först och främst anser jag det viktigt att framlägga hur det som framkommer i analysen inte kan 

ses som något allmängiltigt, utan endast analyserats utifrån de sex deltagande informanternas 

                                                 
63  Ibid, s. 67. 

64  Stern, s. 79. 
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upplevelser av sina livssituationer. Jag tror att upplevelser av identitetsskapande, tillhörighet och 

utanförskap är individuella och det är många faktorer som spelar in i hur mammor upplever sin 

vardag. Något som jag anser präglar informanternas upplevelser av vad moderskapet inneburit 

för identiteten är deras individuella synsätt. De hävdar i många aspekter hur deras identitet 

utvecklats i och med mammablivandet och att de utvecklats från att bara utgå från sig själv till att 

först och främst utgå från någon annan, deras barn som är i beroendeställning. Trots att 

informanterna i vissa anseenden fått sätta sig själv i andra hand märks det tydligt hur de 

värdesätter sin egen identitet och att den måste lyftas fram för att kunna prestera bra i 

mammarollen. Just roller är även något som jag anser har visat sig vara väldigt viktigt för 

analysen. Det framkommer hur informanterna anser att de har olika roller i olika sammanhang, 

och att det finns en väldigt stor ambivalens kring roller. Att känna sig ambivalent relaterat till 

roller är något jag tror som präglar mammorna i dagens samhälle, och tror jag har både 

kopplingar i förväntningar men också att mammorna själv uppfattar själv ha flera identiteter. Just 

ambivalensen som mammorna upplever känna tycker jag är något som speglar denna studie, samt 

den medvetna och omedvetna påverkan av alla förväntningar och krav från omgivningen. 

Informanternas upplevelse kring tillhörighet och utanförskap har satt identitetsskapandet i nya 

perspektiv. Utmärkande för tillhörighet är den tillhörighet mammorna känner gentemot andra 

mammor, att den gemensamma grunden att ha barn för dem samman. Även den nya tillhörighet 

som de känner mot sina vänner tolkar jag som en påverkan på identiteten då det framkommer 

hur det finns behov av stöd och bekräftelse för deras roll som mamma, speciellt vid någon form 

av ifrågasättande eller motstånd. Att känna utanförskap på grund av sitt moderskap är något som 

jag tidigare inte reflekterat över, men det visade sig förekomma på olika sätt. Anmärkningsvärt 

var bland annat informanten Christines upplevelser, då hon känt ett utanförskap för att hon inte 

kände sig tillhörande i ”mamma-världen”. Även jobbet, fördomar och att känna sig ovälkommen 

verkar för informanterna innebära faktorer som skapar ett utanförskap för mammor. 

 

Avslutningsvis anser jag ha fått svar på mina frågeställningar och lyft fram intressanta 

tankegångar och analyser utifrån mina informanters upplevelser av identitetsskapande, tillhörighet 

och utanförskap relaterat till ett nytt skede i livet, moderskap.  
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”Rötterna är där hjärtat rotar sig” 

Av Annika Sternlund 

Inledning 

Individen i det moderna samhället har kommit att bli mer och mer intresserad av vad som formar 

henne och hennes omgivning. Samtidigt i vår globaliserade och mångkulturella värld görs idag 

fler adoptioner än för ett par år sedan.65 Behovet hos den enskilda individen av att känna en 

förståelse för hur livshändelser inverkar på sitt liv och att uppleva en samhörighet med andra i 

vardagen kan idag ses som något av betydelse för människor och deras livsvillkor. I följande 

studie har vuxna adopterade personer delgett om sina personliga tankar kring sitt 

identitetsskapande och sina livsvillkor. Ämnen som kommer att tas upp är bland annat 

tillhörighet och identitet som kopplas till om informanterna upplevt att dessa teman varit 

påverkade av själva adoptionsbrottet.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa och ta del av adopterades personliga tankar och syn på 

sina livsvillkor och hur de upplever att ”brottet” präglat deras identitetskapande. Eftersom dessa 

teman kan uppfattas invecklade och varje informant relaterar olika till dessa har jag valt att endast 

ha övergripande frågeställningar som jag utgår ifrån, vilka är följande;   

 

 Hur ser den adopterade att adoptionen påverkat dennes livsvillkor och 

identitetsskapande? 

 Upplever sig informanten känna en tillhörighet till sin omgivning? 

Metod  

Datainsamling  

Observation 

För att erhålla relevanta teman till intervjuerna som senare skulle utföras och få en förförståelse 

av ämnet för fältstudien valde jag att i enlighet med metoden Grundad teori genomföra en 

fältobservation. Observationen som valdes var en dold observation och gjordes i ett inifrån 

perspektiv vid olika internetforum för den valda målgruppen.66 Försök att vara på fysiska fält 

gjordes men gick tyvärr inte att genomföra då dessa inte fanns tillgängliga i tidsmässiga 

                                                 
65  Statistiska centralbyrån, www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2010A01b/Adoptioner.pdf, 

2011.04.07, kl.11.22. 

66  Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 121ff.  

http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2010A01b/Adoptioner.pdf
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avseenden, var få och svåra att få fram information om. Etnologerna Martyn Hammersley och 

Paul Atkinson menar i sin bok Etnography att det i val av observationsfält är betydelsefullt att 

placera sig på en plats vilken tros ge information som relaterar till det valda ämnet.67  Vid 

observationstillfället gjordes fältanteckningar för att på så sätt ta tillvara på de intryck och tankar 

som framkom vid observationen.68 I granskningen av fältet användes en öppen observation, i den 

mening att det inte förekom några restriktioner för vad jag valde att observera.69 Saker som 

granskades var bland annat återkommande samtalsämnen, ålder, etnicitet med mera. Med hjälp av 

anteckningarna från observationen gjordes en kodning för att få fram väsentliga teman till 

intervjuguiden som sedan utformades. De teman som framkom från kodningen var bland annat 

rörande de adopterades tankar kring kontakttagande med biologiska släktingar och en eventuell 

nyfikenhet av sitt ursprung. En av kategorierna valde jag även att benämna ”Dubbelidenitet” då 

de observerade på fältet diskuterade kring sin etniska tillhörighet till både sitt födelse- och 

uppväxtland.    

 

Urval & presentation av informanter 

Till studien intervjuades fem stycken informanter. Eftersom antologiarbetet inte har så stor 

tidsram och att studien därav blev relativt begränsad så valde jag att endast hålla mig till fem 

informanter vid intervjuerna. Mättnaden, vilket sociologen Alan Bryman talar om och menar att 

detta är när forskaren inte kan få ut mer data från till exempel informanterna, uppnåddes i viss 

mån i samtalen med de intervjuade.70 Men med fler deltagande skulle datainsamlingen troligtvis 

blivit bredare i den mening att informanterna skulle samtala och benämna upptagna teman men 

språkligt uttrycka det på ett annat sätt.  Dock är detta bara en hypotetisk gissning från min sida av 

hur det skulle bli i ett sådant scenario. 

 

Urvalet av de valda informanterna som jag höll mig till var att samtliga var över tjugo års ålder. 

Detta på grund av att undvika eventuell känslomässig anstöt hos individen vilket kan ge en 

negativ verkan om individen inte känner sig säker i sin identitet. Eftersom identitetsprocessen 

sker till stor del under tonåren valde jag att undvika detta scenario genom att välja medverkande 

från tjugo år och uppåt.71 I urvalet av studiens målgrupp valde jag att ta del av både internationellt 

adopterade samt adopterade som är födda och adopterade inom Sverige. De medverkande är alla 

i olika åldrar vilka är från 20+ till 70+ år. Anledningen till att jag tillfrågade informanter som är i 

olika åldrar var ifrån min sida ett försök till att se om de ser annorlunda på sin adoption även ur 

ett åldersrelaterat perspektiv eftersom de är i olika delar av livets levnadsfaser. Jag valde även att 

                                                 
67  Martin Hammersly & Paul Atkinson, Etnography (London, 1995), s. 29. 

68  Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 91ff. 

69  Magnus Öhlander, ”Deltagannde observation” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser och Magnus 

Öhlander (Lund, 1999), s. 78. 

70  Alan Bryman, Samhällsvetenskapligametoder (Malmö, 2004), s. 292. 

71  Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomspraktiker i teori och praktik (Lund, 2007), s. 16. 
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balansera upp studien med både kvinnliga och manliga deltagare för att få in ett genusperspektiv 

på det valda temat ifall om det skulle innebära någon skillnad mellan parterna i vad som 

uttrycktes. Detta resulterade i att tre informanter var kvinnliga och två manliga.     

 

Informanter 

 

Kerstin 72 år, pensionerad och tidigare jobbat administrativt. Har en dotter och bor  

tillsammans med sin man i östra delen av Sverige. Adopterades vid 8års ålder.    

 

Lisa 20 år. Kom till sin familj genom en internationell adoption när hon var 2,5 år  

gammal. Studerandes vid högskola med eget boende i en större stad i Sverige. 

 

Carl:  27 år, boendes i en större stad tillsammans med sin fru och två barn. Arbetar som 

konstnär och adopterades till Sverige vid 2 månaders ålder.  

 

Eva 56 år. Bor tillsammans med sin man i en stad i mittersta Sverige. Har tre  

vuxna barn. Kom till sin familj när hon var 1 år gammal.   

 

Max 38 år och arbetar inom teaterbranschen. Bor tillsammans med sin fru och sina 

 barn i utkanten av en större stad. Han var 4 år när han adopterades internationellt.  

 

Intervjuer 

Intervjuerna som senare genomfördes blev av semistrukturerad prägel, vilket innebar att 

intervjuguiden utgick från valda teman och att frågorna var öppna.72 Denna intervjumetod valdes 

för att på så sätt fånga upp så mycket information som möjligt under intervjuernas gång och ha 

förmånen av att vara flexibel i samtalen med informanterna. 

 

Kontakttagandet med de olika informanterna skedde genom kontakter med bekanta. Via 

telefonsamtal presenterades syftet till studien och en förfrågan om den berörda ville medverka. 

Efter att samtliga tillfrågande tackat ja så kom vi överrens om tid och plats för intervjun. De 

flesta intervjuer genomfördes i informanternas hemmiljö för att själva intervjun skulle bli så 

avslappnad som möjligt, varav ett fåtal intervjuades i en offentlig, men ostörd miljö. De 

deltagande informanterna fick ta del av en informationspamflett, vilken innehöll de etiska 

skyldigheter jag ämnade tillgodose och vilka rättigheter de hade. Så som till exempel rätten till 

anonymitet, användandet av intervjuerna och att deras medverkan var på frivillig basis. I 

pamfletten fanns även kontaktuppgifter till mig om de var något de undrade över.       

                                                 
72  Bryman, s. 301. 
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Fem stycken intervjuer utfördes på olika informanter, där alla var enskilt intervjuade. I början av 

studien fanns ett övervägande om eventuell gruppintervju med en tanke om detta skulle väcka 

spontana samtalsämnen och generera teman som de gemensamt kunde diskutera sinsemellan, 

varav min roll som intervjuare skulle få en lägre profil. Detta scenario blev inte av eftersom 

bortfall av viktig data i detta fall skulle kunna gå förlorad om det till exempel hade förekommit 

grupptryck i grupperingen som gjort det svårare för vissa medverkande att yttra sig om sin 

personliga åsikt. Detta skulle även kunnat hindra mig från att se möjliga differentieringar hos 

informanterna, vilket jag även var nyfiken på för att erhålla en bredare studie i ämnet. 

 

Transkribering 

Intervjuerna var från 45minuter till två timmar långa och spelades in digitalt med hjälp av en 

minidisk. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan för att ge ett bra underlag till 

scanningen och kodningen. Som tidigare nämnts i den gemensamma delen i början av antologin 

så utförs studierna efter metoden Grundad teori, vilket innebar att efter att det insamlade 

materialet och transkriberingen var utförd så scannades den utskrivna texten efter utmärkande 

ord och uttryck eller situationer och sinnesstämningar som kunde tydas av textsammanhanget. 

Dessa ord fördes sedan in i diverse aktuella kategorier, varav några av dem framträdde till 

grunden för studiens analysdel.     

   

Etik 

I kvalitativa studier där enskilda människor och deras åsikter och tankar står i centrum för 

datagenereringen är det viktigt att erbjuda och säkra alla informanters anonymitet. I min studie 

har jag följt de etiska riktlinjerna vilka är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet.73 Samtliga informanter har fått fingerade namn i studien för att undanröja 

eventuell problematik vid igenkänning och för att vidhålla konfidentialitetskravet.  Jag har även 

valt att inte ta med informanternas bostadsplatser och ej heller namnge de länder som de 

internnationellt adopterade informanterna kommer ifrån eftersom några av dem kommer från 

länder där endast ett fåtal adoptioner till Sverige genomförts och då kan riskera att bli igenkända. 

 

Tidigare forskning & Teori 

Från tidigare forskning så har jag valt att ta del av Enrika Hagströms studie ”Vem är jag?” En 

uppsats om identitetsformandet hos adopterade. Detta är en kvalitativ forskning som hon har grundat på 

intervjuer med vuxna adopterade. Här tar hon bland annat upp som titeln anger adopterades 

                                                 
73  Bryman, s. 440ff. 
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utformanden av sitt identitetskapande. Hon berör teman som anknyter till individens identitet.74 

En annan forskning jag tagit del av är författarna Jesús Palacios och David Brodzinsky. 

forskningsartikel Adoption research; Trends, topics, outcomes, där de tar upp hur forskningen kring 

adoption och adopterade sett ut i ett historiskt perspektiv men även ur ett aktuellt.75 Även 

psykologen Frank Lindblad har med sin bok Adoption varit givande med sina tankegångar och sin 

forskning. Han belyser adoptionsområdet från olika perspektiv vilka är dels utifrån den 

adopterades synvinkel men även från adoptivföräldrarnas och de biologiska föräldrarnas aspekt.76 

 

Symbolisk interaktionism 

I studien har jag valt att utgå från det socialpsykologiska perspektivet Symbolisk interaktionism 

Några av förespråkarna för detta synsätt att analysera sin omgivning är sociologerna Georg 

Herbert Mead och Charles Horton Cooley. Inom den Symbolisk interaktionismen så betraktas 

”interaktionen” vara det väsentliga när en granskning av personen och dess relationer till sin 

omvärld görs. Människan och det som omger denne ses inte som något beständigt utan tolkas av 

att vara något som är under ständig förändring. Kännetecknande för den Symboliska 

interaktionismen är alltså att forskaren studerar själva samspelet mellan individerna och vad det 

får för påverkan hos dem och det kontext de befinner sig i.77 Detta synsätt inom socialpsykologin 

analyserar även individens själsliga agerande och menar att detta har en betydelse för hur denne 

beter sig i den sociala sfären. Individens verklighet, som denne upplever den, ses av de 

symboliska interaktionisterna som något ”socialt konstruerat”, med vilket de menar att det är 

människans uppfattning och förståelse av sin sociala omgivning som bestämmer hur denne 

uppträder utåt.78  

 

Identitet & Tillhörighet 

Teorin om spegeljaget som myntades av sociologen Cooley kommer även att behandlas i studien. 

Cooley menar att individen skapar sin identitet utifrån hur denne tror sig uppfattas av andra i 

dennes närhet. Han talar om att vi speglar oss i hur andra ser oss, vilket blir vårt sociala jag men att 

detta speglande påverkar identitetskapandet och vårt autentiska, ”självupplevda identitet.”79 Han 

                                                 
74  Enrica Hagström, ”Vem är jag”. En uppsats om identitetsformande hos adopterade (Linköpings universitet, 

Norrköping, 2002). 
75

 Jesús Palacios & David Brodzinsky, ”Adoption research; Trends, topics, outcomes”, International 

Journal of Behavioural Development, 34 (2010:3). 

76  Frank Lindblad, Adoption (Lund, 2004). 

77  Tommy Svensson, Människa, interaktion och social omgivning (Mullsjö, 1992), s. 64ff. 

78  Svensson, s. 65. 

79  Svensson, s. 66. 
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nämner även att individens identitet endast är en produkt av de sammanhang och relationer 

denne existerar i.80   

 

Eftersom antologibidraget riktar sig till att analysera identitetskapandet av individen så kommer 

jag även att använda mig av sociologen Richard Jenkins teoretiska tankegångar kring vad som 

utformar vår identitet. En teori gällande individens identitetskapande nämner Jenkins i sin bok 

Social Identity och menar på att människan grundar formandet av sin identitet med hjälp av det 

sociala, som till exempel vid interaktion med andra individer.81 Något han även belyser som jag 

kommer att ta del av är bland annat hur tillhörighet så som kollektividentitet uppstår, vilket 

Jenkins menar endast kan uppkomma utifrån att individerna som söker sig till ”gruppen” har 

något som är gemensamt för dem alla och som de tillsammans delar.82 

  

Analys 

I det här avsnittet kommer jag att beröra teman som blev synliga i kodningen av de intervjuer 

som genomfördes med de medverkande i studien. Övergripande för dem är att de alla berör 

identitet och livsvillkor som den adopterade nämner. De två första delarna i analysen ”Hel som 

människa” och Vikten av ursprung tar upp liknade saker men särskiljer sig då den sistnämnda riktar 

in sig mer på den eventuella nyfikenhet som informanterna kan uppleva. De återstående 

kategorierna är mera fristående från varandra och är benämnda enligt följande; Utvald, ”Hysch, 

hysch” och avslutningsvis Tankar kring adoption.  

”Hel som människa”  

”Hemma”. Innebörden av ordet kan indikera många olika saker beroende på vem du frågar. De 

flesta av informanterna som är adopterade visar att de precis som vem som helst känner sig 

hemma i sitt adoptivland och sin adoptivfamilj. Flertalet av de jag har intervjuat nämner att det 

först börjar reflektera över att de är adopterade när människor börjar ställa frågor kring deras 

adoption, men att de fram till dess känt sig inneslutna i den gemenskap och tillhörighet som 

utgjorts i deras umgängeskrets. 

 

Tillhörigheten för den adopterade beskrivs på många sätt under de olika intervjusamtalen. Ibland 

förs ämnet in på tillhörighet som utgörs av den egna adoptivfamiljen medan den andra gånger 

beskriver den adopterades etniska tillhörighet. Dessa tillhörighetsdeklarationer kan även ses 

beskriva den adopterades kollektiva identitet och samhörighet. Känslan av att känna en 

samhörighet med sin adoptivfamilj menar många av de intervjuade kommer till automatiskt 

genom att de växer upp tillsammans och formas till lika åsikter och värderingar. Däremot 

                                                 
80  Svensson, s. 67.  

81  Richard Jenkins, Social identity (London, 2004), s. 17. 
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framkommer det att andra faktorer kan ha en inverkan på om den adopterade upplever sig 

inneslutas i familjen eller inte. En av informanterna beskriver det så här; 

 

När jag sa; ” det här är min syster” och de sa ”ja det ser jag ni är så lika varandra”(…) Och det 

gjorde mig stolt och glad. En längtan efter en tillhörighet, min desperata längtan av att vara lik 

någon.  

              (Eva)  

 

Informanten beskriver här att utseendet är av betydelse för att hon ska känna sig ett med sin 

adoptivfamilj. Detta tros dock vara av individuell betydelse och kan skifta hos de adopterade då 

några av dem inte alls reflekterat över att likhet kännetecknas med familjetillhörigheten. Det 

informanten berättar kan även ses som att hon ges en form av bekräftelse från omvärlden av att 

hon tillhör sin adoptivfamilj, vilket framgår att det är något som hon värdesätter. Bekräftelse är 

också något en annan informant tar upp och menar att alla individer behöver bekräftelse men att 

han tror att adopterade är i extra behov av det. Detta menar han kan ha att göra med deras 

tidigare vistelse på barnhem och en vilja av att bli erkända som till exempel i familjära 

sammanhang.83 

 

Vid ett intervjutillfälle med en informant som är internationellt adopterad beskriver han en 

upplevd problematik för adopterade med utländsk bakgrund till det svenska samhället såhär; 

 

Problemet med adoptivbarn det är att, nu vi som bor i Sverige är väldigt svenska, du vet i själen fast 

vi ser ju väldigt annorlunda ut och det är ju det som är problemet. 

                    (Max) 

 

Tillhörig- och samhörighet är något som är viktigt och grundläggande och som varje individ 

eftersträvar. I detta fall anpassar sig personen på ett kulturellt och agerande plan men menar att 

den ”optimala” tillhörigheten inte är uppnådd eftersom han inte delar det typiska svenska 

utseendet. Denna ”norm” för hur man bör se ut om man kommer från Sverige är dock inte 

relevant och det går idag inte att avgöra vem som är ”svensk” eller utlandsfödd i dagens samhälle 

menar den här informanten; 

 

Det är en så förlegad tanke att tänka att alla som inte har svenskt utseende inte är svenskar. Och vad 

är svenskt liksom? 

                     (Lisa)   

 

Även en annan av informanterna ifrågasätter var som utgör svenskheten hos en person. Han 

säger; 

                                                 
83  Intervju med Max. 2010.12.09. 



 

 

31 

Sen vadå, om jag känner mig svensk? Hur känner man sig svensk då? Vad är man när man är 

svensk? Ska man tiga och äta Kalles kaviar, ja då är jag väl svensk. Men känner jag mig inte svensk 

för att jag har en mörkare hudfärg, då är jag inte svensk alltså så… 

               (Carl) 

 

Han berättar även om att han ofta möts av frågan om han känner sig som svensk. Detta menar 

han, är en felställd fråga och anser att den borde ställas som om han känner sig hel som 

människa, eftersom det är det den frågande oftast vill ha svar på. Informanten erkänner dock att 

det då bli ett mer komplicerat sätt att använda än det som vi i vardagligt tal använder oss av. Han 

menar att det inte är hudfärgen eller var man är född någonstans som avgör var vi hör hemma 

och nämner följande;  

 

Rötterna är där hjärtat rotar sig.(…)En människa är väl som en blomma liksom. Om man tar den 

och flyttar den så rotar den sig ju. Och sen är det ju där rötterna är.(…) Mina rötter har jag ju här 

känns det som. Jag har allt här, min familj och mina nära och kära. Det jag lever och står för det är 

här. Det är här jag har rotat mig, det är här mina rötter finns. Det är här jag skaffat mina barn. Sen 

så skulle jag kunna vara född var som helst. Det är som att säga var man är gjord, det är ungefär 

samma sak. Det behöver man ju inte ens veta.   

                (Carl) 

 

Informanten menar att hemma för honom inte är av betydelse beroende på vem han är född av 

och att det skulle göra honom hel som människa. Hemma kännetecknar informanten som den 

plats där han har sina nära och kära. Det som de intervjuade förmedlar i de saker som nämnts i 

denna kategori vad som får dem att känna sig som hela individer och vilka faktorer som de 

personligen ser som viktiga för att förmedla den känslan hos dem. Gemensamt för dem är 

känslan av att vilja höra ”hemma” någonstans, att känna en tillhörighet i relationer till andra 

personer och på platser som bidrar till att de känner sig som hela människor. Informanten visar 

även på att familjen som konstellation kan ses som en social konstruktion, där känslan av 

familjetillhörighet kan uppstå även i frånvaro av biologiskt arv.84
 

  

Vikten av ursprung 

I tidigare del delgav informanterna om vilka faktorer som fick dem att känna sig som hela 

individer och vad som ingav dem en känsla av tillhörighet. Följande kategori har gemensamma 

inslag, då temana kan ligga nära varandra. Det som frånskiljer denna del från tidigare är att 

informanterna här specifikt tar upp vad som är grunden för deras eventuella nyfikenhet på sitt 

ursprungsland och biologiska arv.  

 

De allra flesta av informanterna har någon gång känt en nyfikenhet av att söka upp eller haft 

funderingar på sina biologiska släktingar, då oftast gällande deras biologiska mödrar och 
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eventuella syskon. Enligt psykologen Erik Eriksson så har den enskilda individen ett behov av att 

få svar på frågorna ”vem är jag”, ”varifrån kommer jag” och ”vart är jag på väg i livet”. Han 

menar även att människan gärna vill göra kopplingar mellan sin bakgrund, samtid och framtid för 

att på så sätt i utformandet av sin identitet.85Ofta visar sig informantens reflekterande kring 

biologisk tillhörighet starta runt tonåren. Tankarna kring informanternas egna ursprung kan även 

göra sig påmint när informanterna är i fas med att få egna barn. Detta påvisar bland annat denna 

informant; 

 

Det var när jag själv väntade barn, när vi väntade första barnet då vet jag att jag tyckte det var så 

viktigt att få någon som var biologiskt lik mig. 

                    (Carl) 

 

Mycket av de tankar som informanterna berättar om angående nyfikenheten av sin härkomst är 

betydelsen av likhet. Speciellt en av de intervjuade återkommer till vikten av att fysiskt kunna 

spegla sina likheter i någon. Hon säger följande om sitt sökande av sitt ursprung; 

  

Likhet, det var likhet! Den fysiska likheten ville jag se hos dem. Eftersom jag själv fått förmånen att 

föda barn. Man hittar sitt ursprung. Alla letar efter sitt ursprung, alla gör det.  

                      (Eva)  

 

 

Just hur stor betydelsen av att vara lik någon till utseendet verkar vara individuell. En av de övriga 

informanter menar att hon visserligen är intresserad av sin likhet till sin syster men främst 

gällande vilka kopplingar de har på det personlighetsmässiga planet. 

 

Det jag är nyfiken på det är min syster. Det är något jag skulle vilja söka en likhet och se om vi har 

samma personlighet, för det kan vi ju ändå ha, samma känslomässiga. Men vi kommer ju inte vara 

lika kulturellt, det vet jag ju. (Lisa)     

 

Flertalet av informanterna har använt sig av ordet ”ursprung” under intervjutillfällena. Dock har 

det slagit mig att ordets betydelse förknippats med olika innebörd för de deltagande. De flesta av 

dem har kopplat dess betydelse till sitt biologiska arv, så som människor de är släkt med medan 

andra har gjort paralleller till födelselandet och det kulturella. Undran över hur de biologiska 

släktingarna är och ser ut visar sig alltså förekomma hos en del av de adopterade, men något som 

i alla fall två av informanterna nämner är deras nyfikenhet på sitt födelseland och dess kultur. I 

några av fallen verkar informanternas nyfikenhet över sökandet av sin bakgrund överbryggas av 

intresset för kulturen och landet där de är födda snarare än deras undran över deras biologiska 

släktingar. De menar att deras nyfikenhet till största delen består av att de skulle vill veta mer om 

födelselandet men att de är tillfreds med att inte söka upp eventuell släkt.   
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Två av informanterna har sedan uppväxten haft kontakt med sina biologiska mammor. En av 

dem adopterades först vid åtta års ålder och då i samband med att hennes pappa omkom och att 

hennes mamma flyttade till annan ort. Informanten kände att hon rotat sig vid sin uppväxtmiljö 

och fick en valmöjlighet att stanna kvar hos en familj som stod hennes egen nära och som 

fungerat som ett extrahem då hennes mamma arbetat. Hon menar att hon själv fick en 

valmöjlighet om hon ville stanna kvar eller följa med sin biologiska mamma till den nya orten. 

Detta var under 1940-talet i Sverige och det här exempel kanske inte hör till de vanligaste 

adoptionsformerna idag. Båda informanterna säger att de haft sporadisk kontakt med sina 

mammor så som till exempel vid födelsedagar och andra högtider. Men det var först vid tonåren 

och uppåt som de mera självmant åkte och besökte sina föräldrar. 

      

Bland några av informanterna framgår det att de inte alltid har känt en frihet över att leta reda på 

eller kontakta sina biologiska släktingar. Oftast har detta varit under uppväxtåren då några av dem 

upplevt en tveksamhet för att ta upp ämnet om att söka sin bakgrund med sina adoptivföräldrar.  

  

Det finns invändningar i min familj, särskilt från mamma. Hon är jätteorolig att jag ska överge dem. 

Men min pappa har sagt att ”ja, har du funderat på om du vill söka upp dem?”. (…) Jag vill inte 

belasta min mamma med att jag kan ha funderat på det. 

                     (Lisa) 

 

Motsättningar till att barnet ska ta kontakt med sina biologiska föräldrar visar sig alltså 

förekomma till viss del i adoptivfamiljer men långt ifrån i alla. Däremot beskriver en annan av 

informanterna liknande tankar kring en känsla av rädsla hos adoptivföräldrarna för att förlora sitt 

barn genom att de söker upp biologiska släktingar. Detta är dock något som de adopterade menar 

är onödigt då de ser adoptivföräldrarna som sina autentiska föräldrar.    

   

Hysch, hysch 

I samtliga intervjuer som utförts under studiens gång har det bland informanterna framkommit 

avståndstagande gentemot hemlighållanden av adoptioner. Ofta i samband med att den 

adopterade själv är ovetande om att denne är adopterad men att eventuellt andra släktingar 

känner till situationen och hemlighåller detta för den berörda. Ett par av informanterna nämner 

om detta enligt följande; 

  

Jag hade en arbetskamrat och hon var ju sextio år när hon fick reda på att hon var adopterad. Och 

då känner jag som så att de inte är ärliga.(…) Jag blir så ledsen. 

         (Kerstin)  

 

Det tror jag är oerhört viktigt. Man ska aldrig ljuga för barn! Barn förstår mycket, mycket mer än 

man tror. Det finns ingenting som är så ärligt som barn. Du kan försöka ljuga för vem som helst 

men inte för barn, det får man inte göra för det ger dem bara en skada, det sårar bara. För när de får 

se att någon ljugit för dem så sås en känsla av ”det är mig det är fel på”, det tror jag.  
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                     (Eva)  

 

Att undanhålla sanningen om adoptionen för barnen väcker känslor av upprördhet och ilska hos 

de båda informanterna som uttalar sig i citaten ovan. De menar att ett barn har full rätt att känna 

till sin bakgrund. Många adoptivföräldrar kan tro sig göra sina barn en tjänst genom att 

undanhålla sanningen men detta menar de båda informanterna snarare riskerar att såra barnen 

och deras relation till adoptivföräldrarna.     

 

Själva vetskapen om att personen adopterats beskrivs innebära att den adopterade inte behöver 

fastna i ett tillstånd av ovetskap och undran inför eventuella olikheter till resten av sin familj. En 

av informanterna säger; 

 

Därför är det viktigt att veta sitt ursprung. Mycket, mycket viktigt. Och det förklarar och förtydligar 

man ser att man inte är lik någon så att det inte blir någon tokighet och att man undrar. Och att, ja 

det är inte så konstigt och att det har sin förklaring. 

                (Eva) 

 

Följande informant menar att kännedomen för adoptionen är betydelsefull för att förstå och 

kunna forma sin identitet. Hennes tankar kan tolkas som att vi människor först kan skapa vår 

identitet när vi fått vetskap om var vi har varit. Detta är något den symboliska interaktionismen 

behandlar och menar att individens identitet är något som är föränderligt, vilket skulle innebära 

att individens identitetsskapande är oberoende av att känna till sin bakgrund.86 Denna uppfattning 

delar dock inte informanten, utan menar att det påverkar hennes nutida identitet och livstillvaro. 

   

Jätteviktigt, för att det har med ens identitetskap att göra. Det är ju en del av en själv(…) För att 

kunna förstå från ett perspektiv utifrån sig själv vem man egentligen är.(…) Det skuggar en ju 

alltid.(…)Det är viktigt att veta var man kommer ifrån, det tror jag. 

                     (Lisa)           

 

Informanterna är eniga om att den adopterade själv bör få reda på adoptionen har gjorts och 

anser att detta tillhör deras rättigheter att veta om sin bakgrund. Däremot så skiljer sig 

informanternas berättelser och åsikter när det gäller hur öppna de är med att de är adopterade. 

Några av informanterna säger; 

 

Det var ingenting man sprang och prata om inte. Det är inget att hemlighetshålla men så kan man 

bli trött på det ibland att folk håller på att älta och älta. Nej jag tycker de närmaste vet om det, sen är 

det inget mer. 

           (Kerstin) 
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Jag är inte särskilt öppen egentligen med att jag är adopterad. Det är inte förens personen börjar 

fråga om det. Innan det säger jag ingenting. Jag vill inte ens prata med dem om det egentligen, för 

det är så icke relevant egentligen. 

                     (Lisa)  

 

Båda dessa informanter nämner en behovsavsaknad av att prata om sin ”situation” som 

adopterade för andra. En aspekt är att de menar att det inte är av betydelse om deras omgivning 

känner till att de är adopterade, eftersom de menar att detta inte har någon påverkan på dem som 

person. En annan är att de upplever att ”adoptionsämnet” hör till den personliga delen av deras 

liv och att de inte vill dela med sig av sina funderingar till utomstående personer.   

  

Alla informanterna har fått berättat för sig vid unga år på ett eller annat sätt att de blivit 

adopterade. Något som blir tydligt i mitt möte med informanterna är att adoptivföräldrar gärna 

berättar om till exempel resor då de hämtat barnen och den första kontakten med dem. Dessa 

glimtar om livsförändrande möten mellan föräldrar och barnen är inte helt ovanligt att det formas 

till en historia som den adopterade får höra om och om igen under sina uppväxtår. 

  

De sa det ungefär som en historia och godnattsagor, så fick jag veta. Och så ville jag ju ofta när jag 

var liten att de skulle berätta ”hur var det när ni hämtade mig?” Så det följde ju med uppväxten. 

                     (Carl) 

  

Av citatet ovan att tyda så anses detta ”historieberättande” vara ett uppskattat sätt av den 

adopterade att få reda på sin bakgrund. En annan informant tar även upp vikten av att gå ner på 

barnets nivå när man berättar om adoptionen. Hon säger;  

 

Att berätta det på barns sätt och så att barn förstår och att de är väldigt älskade oavsett. 

              (Eva) 

 

Hon säger vidare att det är viktigt att lägga fram informationen i lagom ”portioner” och att man 

får anpassa och inte lämna ut all information på en gång. Precis som i citatet så vidhåller hon att 

allt ska föras fram på ett kärleksfullt sätt och med en anda av att barnet ska känna sin älskad, 

värdefull och önskad. 

 

I relation till vad Carl tidigare berättade om sin entusiasm av att om och om igen få höra hur hans 

föräldrar hämtade honom från sitt födelseland kan ses som ett behov hos den adopterade att få 

en slags identitets och tillhörighetsbekräftelse av att vara behövd. Denna form av att ständigt få 

bakgrunden berättad för sig känns igen i följande citat och visar att det ger informanten en 

värdefull grundtrygghet;   

  

Jag fick höra det väldigt ofta så på något sätt så byggdes det in en väldig trygghet i mig. 

       (Eva) 
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Dessa berättelser som återges till de adopterade från sina föräldrar kan ses som ett band som 

binder ihop dem till en familj. Det blir deras gemensamma historia och utgångspunkt för att 

sedan möta livet tillsammans. En annan informant berättar bland annat om några videoband som 

spelades in när hon hämtades av sina föräldrar. Hon menar att det endast är hon och hennes 

föräldrar som får titta på filmerna och säger att banden har blivit något som en hemlighet enbart 

dem emellan, vilket hon uppskattar.  

 

Det är bara jag och min familj som får se dem. De filmade när de hämtade mig. De banden har vi 

kollat på jättemycket. Jag tror att de är så hemliga för att det är något mellan mig och mina föräldrar. 

                                               (Lisa) 

Det informanterna beskriver i form av att få ta del av historierna vid kontaktögonblicket som 

deras föräldrar återger och saker som förknippar dem, som den sista citerade informanten 

berättade om, kan ses som ett uttryck för en ”internalisering” som sociologerna Peter L. Berger 

och Thomas Luckmann tar upp i sin bok Kunskapssociologi. Denna internalisering, vilket i detta fall 

skulle kännetecknas av historieberättandet, blir början till internaliseringsprocessen eller 

inslussningen för individen in i familjesammanhanget.87 Richard Jenkins teori om att individer 

sluter sig kollektivt till varandra med hjälp av likheter, kan även kopplas till det informanterna här 

uttrycker genom att ha en gemensam berättelse som binder dem samman.88    

Utvald  

I mina samtal med de deltagande kan jag se vissa antydningar till en känsla av tacksamhet och att 

en del av informanterna upplevts sig fått en andra chans i livet i och med att de blivit adopterade 

till Sverige. Detta är särskilt tydligt hos de internationellt adopterade då alla av dem kommer från 

så kallade u-länder där fattigdomen är stor och de menar på att de slagits av tanken på att de 

skulle kunnat växa upp med helt andra typer av förutsättningar i sina födelseländer. 

Informanterna menar att deras livsvillkor troligtvis skulle ha tenderat till det sämre och att de 

därför känner en form av tacksamhet.89 En av informanterna som delar dessa tankar i intervjun 

menar dock att han kan känna en tacksamhet till sina föräldrar för att de valde att adoptera men 

att det inte är något han går och tänker på och låter påverka hans relation med dem eftersom han 

anser att det skulle hindra honom från att ta den roll som deras autentiska son.90   

 

I tidigare studier har det framkommit att en del adopterade kan uppleva en känsla av utanförskap 

i sina adoptivfamiljer och till resten av det svenska samhället, vid internationell adoption. Detta är 

dock långt ifrån alla adopterades uppfattning och en av de intervjuade nämner det så här;  
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Mamma kunde inte få barn, därför adopterade dem och fick mig. Och i och med att jag kom på den 

vägen att de inte kunde få barn så blir jag på något sätt, det är ju inte fel av mig att jag säger det, jag 

blir väl lite extra önskvärd. Självklart att ett biologiskt barn blir önskvärt, men den process de gick 

igenom det var för dem ett mirakel. 

                                   (Lisa) 

Citatet kännetecknar informantens totala övertygelse om att hon känner sig intagen och utvald till 

att vara familjens dotter. Det framgår inte ens en tvekan hos henne om att hon inte skulle höra 

dit. En annan av de intervjuade berättar om hur hennes adoptivföräldrar förmedlade denna 

känsla av utvaldhet hos henne vid unga år: 

 

Han berättade för mig då att det var en pappa och en mamma och en pojke som så gärna skulle vilja 

ha en liten flicka och så åkte dem en lång, lång väg ända upp till den stora staden till ett hus där det 

var många barn och så kom de till ett rum där det var många sängar och där stod en flicka som hade 

armarna emot dem och så sa dem att det var du, Eva!  

                                                          (Eva) 

 

Uttryck som ”utvald” och ”önskvärd” är något som framkommer hos majoriteten av de 

intervjuade i våra samtal med varandra. Detta, just att informanten får en känsla av att han eller 

hon är betydelseful och utvald kan ses som något viktigt och bidragande till att den adopterade 

ska kunna känna en tillhörighet till sin adoptivfamilj. Vilket även är kännetecknande för icke 

adopterade barn. 

 

Informanterna beskriver att de får en form av bekräftelse och en insikt från någon närstående om 

hur de kom in i familjen, vilket även kan tolkas vara något som bidrar till deras identitetskapande. 

Precis som ett par av de medverkande förklarar sig tillhöra familjen och en känsla av trygghet när 

en förälder förklarar för dem hur de kom till dem och att deras existens i familjen är önskvärd så 

kan sociologen Cooleys teori om spegeljaget förklara detta med att den adopterade speglar sig i 

förälderns ord och formar även sin egen självupplevda identitet utifrån detta.91 Sociologerna 

Berger och Luckmann talar även om något som de nämner som ”face to face” interaktionen och 

menar att när individerna är i ett fysiskt närvarande möte med varandra speglar sig med hjälp av 

den andre och på så sätt lär känna sig själv genom interaktionen. Detta skulle även kunna ses i 

likhet med Cooleys ovan nämnda teori, vilken kan tänkas inverka på informantens 

identitetskapande och självkännedom.92    

 

Tankar kring adoption  

Ifråga om hur de adopterade ställer sig själva till adoption som ämne är de överlag positivt 

inställda. De upplever att par som inte själva kan få barn gör rätt i att vända sig till 
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adoptionsbyråer och ta hand om barn. En av informanterna ger sin syn på saken genom att säga 

såhär; 

 

Jag tycker inte att det är något onaturligt. Tänk så mycket barn som kommer och får ett hem. Det är 

väl jättehärligt!(…) Jag har ingenting emot adoption vet du. 

              (Kerstin) 

 

En annan av informanterna menar att han tidigare varit emot adoption, dels på grund av hur det 

gick till i hans adoptionssituation då han beskrev att han lämnades över som en ”vara” på 

flygplatsen till sina föräldrar på Arlanda. Han menar att själva integreringen är något viktigt och 

betydelsefullt och att han idag ställer sig positiv till adoption tack vare att regler skärpts kring 

hämtandet av det adopterade barnet och mer fokus har lagts vid den första kontakten mellan 

föräldrar och barn. Han nämner adoption som en otrolig möjlighet och berättar även hur bekanta 

till honom upplever att de berikats av att ha adopterat.  

 

Något som nämns i samband med informanternas syn på adoption är själva åldern på barnen 

som adopteras, och då främst gällande internationellt adopterade. En av informanterna anser att 

man inte bör adoptera barn som är över fyra, fem år. Han menar att det finns en 

”brytningsgräns” och att barnet kan komma att skadas och få problem med identitetsskapandet, 

detta på grund av att ett barn hinner uppleva och ta del av kulturen som den är född i och att det 

på så sätt blir svårare att acklimatisera sig när denna kommer till sitt nya hemland.93 I likhet med 

detta nämner sociologerna Jan Trost och Irene Levin i sin bok Att förstå vardagen att barn i redan 

tidig ålder börjar interagera och finner sina signifikanta andra, vilket kan komma att göra att 

uppbrottet från sitt födelseland, kultur och de individer som barnet samspelat med under sina 

unga år blir av större åverkan.94 Psykologen Frank Lindblad tar även upp detta i sin bok Adoption 

om hur barn som adopteras när de är äldre kan komma att uppleva såkallad ”distanslöshet”, 

vilket innebär att barnet relaterar till sina adoptivföräldrar på samma sätt som till vilken annan 

person som helst i dennes närhet.95        

 

Precis som föregående informant så upplever även fler av de intervjuade att det är bra med 

restriktioner när adoptioner ska göras. Några av informanterna nämner det såhär; 

 

Jag tycker det ska vara svårt att adoptera. Vem som helst kan inte adoptera.(…) Det är ju ändå barn 

man hanterar.(…) Adoption är bra i rätt syfte.    

      (Lisa) 

 

Man ska veta att det är ingenting man gör på vinst och förlust, det är ett ansvar. Det finns bra 

adoptioner och det finns dåliga adoptioner tror jag. (…) Det ska finnas kurser för adoptivföräldrar 

                                                 
93  Intervju med Max. 2010.12.09. 

94  Trost & Levin, s. 66ff. 

95  Frank Lindblad, Adoption (Lund, 2004), s. 65ff. 
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med allt vad det innebär, det borde egentligen finnas kurser för biologiska föräldrar också. Vad det 

innebär med ett nytt litet liv, det är det största ansvaret vi kan ha att förvalta. Det finns ingenting 

som går upp emot det som att ta hand om och ha ansvar för en lite människa och forma dens 

framtid. 

     (Eva)   

 

Adoption är alltså inget man ska ta lätt på enligt informanterna. De två citaten ovan antyder båda 

att adoptioner kan göras i både rätt och fel syften. Det rätta menar de är av en längtan av att bli 

förälder och att ge den adopterade ett kärleksfullt hem och en god framtid. En negativ aspekt av 

adoptionen, som nämnts i intervjuer med de deltagande är tendensen till att ta till adoption på 

grund av att det blivit trendstyrt. En av de intervjuade diskuterar faran med att kändisar skyltar 

med adoptioner vilket även kan ge ett felaktigt initiativ och kan leda till att folk som gör 

adoptioner på fel grunder.96 Några av de medverkande tar även upp att det för ett par år sedan i 

Sverige var vanligt att se adoptioner som en status i samhället, eftersom det marginellt var de 

rikare som hade råd att adoptera och det var ovanligt med adoptioner i arbetarklassen.97 

 

Vid frågan om informanterna själva skulle kunna tänka sig att adoptera säger sig de flesta av dem 

att möjligheten finns. På grund av hög ålder menar dock en av de deltagande att det inte är 

relevant med adoption för hennes egen del. Hon berättar även att hon är involverad i en 

hjälporganisation och att hon mer än gärna skulle ha adopterat om hon varit i kontakt med 

organisationen tidigare.98 En annan av informanterna upplever adoptionsfrågan som något 

problematisk och diskuterar fram och tillbaka och menar att han skulle ha svårt att adoptera med 

tanke på att han har svårt att sätta sig in i hur en förälder kan adoptera bort sitt biologiska barn, 

och att han själv skulle ha väldigt svårt för detta, då han själv är tvåbarnsfar. Slutsatsen han drar 

är att de levnadsförhållanden som den biologiska föräldern upplever är så pass svåra och att 

denne av extrem osjälviskhet till sina känslor för sitt barn och viljan att förbättra dess livsvillkor 

bidrar till att informanten har en förståelse och kan rättfärdiggöra varför adoptionen genomförs.99  

 

Samhörigheten till sitt etniska ursprung kom även att visa sig under en av intervjuerna och då 

kopplat till om informanten själv skulle kunna tänka sig att adoptera. Informanten medgav genast 

att han, om alternativet skulle finnas, skulle välja att adoptera från sitt födelseland. Motiverandet 

av att han skulle välja att adoptera från landet där han är född var att landsinvånarna skulle 

kännas som, enligt hans uttryck ”my people”, vilket jag tolkar att han känner en viss typ av 

tillhörighet till sitt födelseland.100     

 

                                                 
96  Intervju med Lisa. 2010.12. 

97  Intervju med Carl. 2011.12.17. 

98  Intervju med Kerstin. 2011.02.23. 

99  Intervju med Carl. 2010.12.17. 

100  Intervju med Max. 2010.12.09. 
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Att adopterade väljer att själva adoptera kan även vara till en fördel. Det menar en av de 

medverkande som själv har adopterat tillsammans med sin man. Hon nämner att det som kan 

tolkas som något positivt genom att själv adoptera är att hon kan använda sin egen erfarenhet av 

att vara adopterad till att erhålla en förståelse för hur hennes egna barn kan uppleva sin situation 

som adopterad. De får på så sätt en gemensam utgångspunkt och kan ha en öppen dialog om 

eventuella frågor och funderingar, vilket hon upplever har varit till det bättre. Informanten 

bortförklarar dock inte att varje enskild adopterad är en egen individ och därför har individuella 

åsikter och tankar men att liknande tankegångar om identitet och tillhörighet kan tänkas 

förekomma under livet och ses som gemensamma hos adopterade rent generellt.101   

 

Slutord 

Enligt en Symbolisk interaktionistisk synvinkel så kan familjen ses som en social konstruktion. 

Detta skulle då innebära att ett barn kan växa upp med adoptivföräldrar och ändå omges av en 

känsla av tillhörighet till sin familj. Det biologiska arvet är inte det avgörande för att en adopterad 

ska uppleva en känsla av trygghet och tillhörighet till sin adoptivfamilj. Slutsatser som dragits är 

hur de adopterade blivit bemötta och välkomnade in i sina adoptivfamiljer som är av främst 

betydelse för hur tillhörigheten till familjen skaptas. Detta kan ses som att arvet inte har lika stor 

del som miljön för hur den adopterade ser sina livsvillkor. Värderingar som existerar i 

uppväxtmiljön internaliseras och blir en del av den adopterades identitet.  

 

Något som även har framkommit som väsentligt är att informanten känner en frihet till att tala 

och diskutera om eventuella funderingar förekommer kring adoptionen med sina 

adoptivföräldrar och att denne känner ett stöd om så är fallet. Öppenhet och att adoptivföräldrar 

är sanningsenliga framkommer som något uppskatta av informanterna. 

 

En aspekt som jag känner är viktig att ta upp är att de informanter som deltagit i studien bör ses 

som fristående individer och inte ska betraktas som en kollektivgrupp, utom endast i det 

avseendet att var och en av dem är adopterad. Denna missuppfattning talar även författarna 

Caroline Karlström och Fatema Vanat om och menar att detta kan leda till en onödig 

stigmatisering och bör undvikas.102          

 

Stundtals så kan jag uppfatta en viss form av ambivalens hos en del av de intervjuade. Denna 

klyvning beror inte endast på att informanternas åsikter kan särskilja sig i vissa teman utan att det 

även ibland hos samma informant kan förekomma en tvetydighet i dennes åsikt. Ett sådant ämne 

som det framstod ligga en delad känsla i var bland annat ämnet rörande om ett par av 

                                                 
101  Intervju med Eva. 2010.12.03. 

102  Caroline Karlström & Fatema Vanat, Föreställningar kring enskilda vårdformer för internationellt adopterade 

ungdomar (Linköpings universitet, Norrköping, 2009), s. 57. 
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informanterna kände sig tillfreds med sin identitetstillhörighet som svensk då det ena gången 

svarade att så var fallet och senare under intervjusamtalet uppgav sig känna en stark samhörighet 

till sitt födelseland men även uppleva sig själv i ett mellan läge i etnicitetstillhörighet. Detta är 

dock ett fullt förståeligt resonemang då den enskilda individens känslor och identitet kan ses som 

ett invecklat fenomen och är något dynamiskt.  
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”Som barn var man ju förväntansfull” 

 – En studie om individer som immigrerat vid unga år 

Av Amanda Sundberg 

Inledning  

Det svenska samhället är idag multietniskt med mer än en miljon utlandsfödda medborgare. Den 

kulturella och etniska mångfalden kommer fortsätta att öka och år 2020 beräknas antalet 

utlandsfödda medborgare uppgå till 1,3 miljoner invånare. Detta menar Mohabbat Mohseni och 

Martin Lindström vars forskning till stor del rör hälsa och etnicitet. 103 Psykologen Elsie C. 

Franzén menar i boken Att bryta upp och byta land att myndigheter i statistik och utredningar många 

gånger saknar känslomässiga upplevelser när de uttrycker sig om invandrarfamiljer. De 

känslomässiga upplevelserna kan röra såväl rötter och ursprung som hur individerna identifierar 

sig själva. Franzén menar att termer som invandrarbarn och flyktingbarn är väletablerade i texter 

om migration och invandring. Hon poängterar dock att termen invandrarbarn innefattar alla barn 

som har minst en förälder som är född utomlands. På så vis blir den här gruppen väldigt stor och 

förmodligen finns det även individer som inte ens själva skulle beteckna sig som invandrarbarn. 
104 Visserligen är min studie varken av utredande eller av statistisk karaktär. Men då berättelserna 

är individuella och till stort berör känslor, kombinerat med mitt personliga intresse för 

känslomässiga aspekter hos människor, har jag valt att göra denna studie. I och med det ökande 

antalet utlandsfödda medborgare anser jag följaktligen emigration/immigration vara ett aktuellt 

ämne. I min antologidel vill jag följaktligen belysa brottet som sker i en människas liv då vid unga 

år de flyttar till ett annat land.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med det här antologibidraget är att belysa hur människors identitet och livsvillkor påverkas 

av att flytta till ett nytt land. Jag vill i bidraget belysa och beskriva det brott som sker i livet i och 

med denna förändring. Under intervjuerna har en stor tyngdpunkt lagts vid huruvida flytten till 

Sverige kan ha bidragit till förändringar i informanternas liv. Frågorna jag har arbetat efter lyder: 

Vilken innebörd har det brott som sker i livet i och med att en individ emigrerar? Hur har informanternas 

bakgrund i ett annat land påverkat deras identitet och livsvillkor? 

                                                 
103

  Mohabbat Mohseni, Martin Lindström ” Ethnic differences in anticipated discrimination, 

generalised trust in other people and self-rated health: a population-based study in Sweden”, Ethnicity & health, 13 
(2008:5) s. 417. 
104  Elsie C. Franzén, Att bryta upp och byta land (Stockholm, 2005) s. 124 f.  
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Metod 

Grundad teori 

Genom användandet av grundad teori har jag kommit fram till fem kategorier som jag valt att 

kalla flyttambivalens, ålderns roll, språkangelägenhet, utanförskap och identitetstankar. I analysen 

har jag använt fyra av kategorierna för att skapa rubriker. Kategorin ålder valde jag att inte göra 

ett enskilt stycke av då denna aspekt till stort kopplades ihop med kategorin flyttambivalens. För 

närmare beskrivning av arbetsmomentet vid analys med grundad teori, se gemensam kappa. 

Presentation och val av fält  

Fältobservationen skedde på den grundläggande utbildningen för svenska språket för vuxna 

invandrare, i fortsättningen benämnt SFI. Valet att utföra min fältobservation på SFI grundades i 

att jag hade en tanke om att det skulle finnas personer där som inte vistats i Sverige särskilt länge. 

Därav ämnade jag med så öppen syn som möjligt få inspiration till de kommande intervjuerna.  

Jag deltog under en lektion med en elevgrupp som nyligen startat sin utbildning i svenska vilket 

innebar att de exempelvis tränade på vokaler, på kroppsdelarnas namn samt om de skulle skrivas 

med en eller ett framför. Sammanlagt bestod elevgruppen av sex personer i varierande åldrar 

varav två var män och fyra var kvinnor. I och med min presentation berättade även de sina namn 

samt vilket land de kom ifrån, vilket även det varierade. Jag fick intrycket av att samtliga personer 

i klassen var mycket benägna av att lära sig det svenska språket då samtliga ställde frågor och flera 

uttryckte frustration vid språkliga missförstånd och oklarheter.  

Fältobservationer 

Under den inledande fasen av min etnologiska fältstudie kontaktade jag personal på SFI och 

frågade om jag fick komma dit och göra en öppen och deltagande observation varpå jag efter att 

läraren frågat en av sina klasser fick klartecken om att komma dit. I enlighet med 

informationskravet hade jag förberett mig på att berätta om de fyra etiska riktlinjerna som jag 

förhåller mig till under mitt deltagande. Dock var jag inte medveten om att deltagarnas kunskaper 

i svenska var så begränsade vilket ledde till att läraren bad mig att endast berätta enkelt om vem 

jag var och vad jag var intresserad av. Detta ledde till att jag presenterade mig i egenskap av 

student vars intresse låg i hur situationen som ny i Sverige såg ut och att jag skulle skriva en 

uppsats om det. Samtliga sa att de förstod vad jag sa vilket jag dock ställer mig tveksam till i 

efterhand. Den begränsade kommunikationsförmågan gör att jag är medveten om att jag i viss 

mån frångår den etik, såsom informationskravet, som jag i egenskap av observatör skall förhålla 

mig till. Emellertid går inga personer att urskilja i vad jag berättar om i den här texten vilket 

bidragit till att jag arbetat vidare med materialet.  

 

Mitt utgångsläge var att delta på SFI som en öppen och deltagande observatör. Den norske 

sociologen Katrin Fangen använder sig i boken Deltagande observation av sociologen Howard S. 
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Beckers resonemang när hon beskriver deltagande observation som en medverkan i de 

studerades vardagliga liv. Vidare skriver Fangen att observatören tittar på vad som utlöser 

människors agerande samt hur de uppträder i de situationerna. 105 Jag planerade som tidigare 

nämnt att vara öppen i min roll vilket innebär att jag inte på något vis var hemlig utan jag ämnade 

berätta anledningen till att jag var där. 106 I efterhand har jag funderat över hur jag hade kunnat 

handla annorlunda och kommit fram till att jag kunde ha givit skriftlig information där eleverna i 

klassen kunde ha givits en rättvisare chans till att förstå informationen. Alternativet till att inta en 

deltagande observatörsroll som jag såg var en dold observatörsroll. Det hade i mitt fall inte varit 

möjligt då eleverna sedan tidigare var bekanta med varandra och med största sannolikhet hade 

det lyst igenom att jag talade svenska flytande. Jag ansåg inte heller en dold observatörs roll vara 

nödvändig då jag inte hade några svårigheter med att få tillgång till fältet, vilket av Alan Bryman 

som är professor i bland annat i socialvetenskap, nämns som en anledning till att inta en dold roll. 
107 Vidare försökte jag som Fangen skriver ha en öppen och nyfiken blick på fältet där jag sökte 

finna eventuella mönster samt karaktäristiska drag för gruppen. 108 Sociologen och antropologen 

Martyn Hammersley samt sociologen Paul Atkinson menar i boken Ethnography att studien under 

ett tidigt stadium inte skall följa någon fast och detaljerad forskning. De skriver även att 

insamlingen av data ska ske öppet genom att forskaren ser på vad som händer på fältet och 

lyssnar på vad som sägs, vilket jag valt att förhålla mig till. 109  

 

Genom att bearbeta mitt insamlade material med Grundad teori fick jag bland andra fram 

följande kategorier: Hinder(motstånd), viljestyrka och positiv förstärkning som senare kom att 

hjälpa mig i utformandet av intervjuguiden.110 Under observationstillfället på SFI upptäckte jag att 

vissa på fältet inte tog del av alla moment i undervisningen fullt ut då de exempelvis blev 

generade vid felsägningar. Jag tolkade det som att flera personer på fältet verkade uppleva 

osäkerhet över om de gjorde rätt eller fel vilket visades genom flackande blickar, ursäktande och 

rodnader vilket jag kategoriserade som ”hinder”. Vidare så lade jag märke till att det 

genomgående fanns en stark vilja att lära sig svenska språket då fokuseringen under 

lektionstillfället vart stor och samtliga personer ställde frågor både till varandra och till läraren 

vilket gav kategorin ”viljestyrka”. Då de gavs positiv respons upplevde jag stolthet hos eleverna 

vilket jag tolkade som att det skapade ännu mer vilja till att lära.  

                                                 
105  Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005) s. 29. 

106  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2009) s. 278. 

107  Bryman s. 278 ff. 

108  Fangen s. 78. 

109  Martyn Hammersley och Paul Atkinson, Ethnography (London, 1995) s. 3. 

110  Fangen s. 77. 
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Urval samt presentation av informanter  

I valet av mina informanter har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval. Det innebär att mina 

informanter består av personer som för närvarande fanns tillgängliga för min studie. 111 Då de 

personer jag kom i kontakt med under min observation på SFI som tidigare nämnts hade 

begränsade kunskaper i svenska valde jag att inte tillfråga de om vidare deltagande. Istället hörde 

jag mig för i min umgängeskrets, som i något fall i sin tur hörde sig för, vilket jag kan se en fördel 

i då de blivit tillfrågade om deltagande av personer de känner och på så vis tryggt och lugnt kan 

bestämma om de ville delta eller inte. Mina informanter är av olika etniskt ursprung och har 

kommit till Sverige under något skilda tidsepoker. Gemensam nämnare för informanterna är att 

samtliga i och med accepterandet av medverkan i studien medgett att de har goda alternativt 

relativt goda minnesbilder av sitt möte med Sverige och när de lämnade hemlandet.   

 

Under ett tidigt stadium i urvalsprocessen bestod urvalet av personer som kommit till Sverige 

som barn eller unga och en informant som vuxen. Då jag såg en svårighet i den kommande 

analysen när endast en person emigrerat som vuxen, då den skulle kunna komma att jämföras 

med de övriga fyra, valde jag att endast ha informanter emigrerat vid unga år. Eftersom det redan 

innan studien startade fanns ramar för dess omfattning, som bland annat innebar att ett omfång 

på fem till sex intervjuer var vad som var möjligt, både gällande tid och plats i antologin, såg jag 

inte alternativet att jämföra vuxna och barn som flyttat vilket innebär att samtliga informanter 

kom till Sverige som barn. Jag har i efterhand reflekterat över ett snöbollsurval som alternativ till 

bekvämlighetsurvalet då jag i början av intervjufasen hade vissa problem med att få klartecken 

ifrån informanter. Ett snöbollsurval hade inneburit att jag genom att ta kontakt med ett mindre 

antal människor, vilket då hade kunnat vara mina tillgängliga informanter, hade kunnat utnyttja de 

kontakterna i den meningen att jag kunnat få kontakt med ytterligare respondenter. 112 Jag är dock 

medveten om att, som Bryman skriver, både bekvämlighets- samt snöbollsurval är 

tillvägagångssätt som inte är representativt för populationen. 113 Dock anser jag att omfattningen 

på denna studie inte är så stor att det på något vis skulle vara möjligt att presentera något 

representativt resultat oavsett tillvägagångssätt. Sammanlagt utförde jag fem intervjuer. 

 

Informanter 

Kimberly: kom till Sverige i början av 00-talet och var då 12 år gammal och hade då börjat 

skolan i sitt hemland. Anledningen till att hon flyttade till Sverige var att det sedan tidigare fanns 

familjemedlemmar här och familjen såg möjligheter till ett bättre liv. När hon kom till Sverige 

fanns en lägenhet tillgänglig för Kimberly och hennes familj.   

                                                 
111  Bryman s. 114. 

112  Ibid. s. 115. 

113  Ibid. s. 114 f. 
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Amelia: kom till Sverige i början av 90-talet och var även hon 12 år gammal samt hade börjat i 

skolan då. Det hade vid den tidpunkt hon kom till Sverige börjat bli oroligt i hennes hemland. 

Hennes första tid i Sverige spenderades på en flyktinganläggning. 

Gabriel: kom till Sverige kring mitten av 90-talet och var då 7 år gammal. Gabriel hade sedan 

tidigare familjemedlemmar i Sverige och flyttade ifrån ett krigsdrabbat land. För honom fanns 

boende tillsammans med delar av familjen ordnat. 

Hugo: kom till Sverige I början av 90-talet och var då 7 år gammal. Hugos hemland var då 

oroligt och förberett på krig vilket var anledningen till att han kom till Sverige. Han tillbringade 

den första tiden i Sverige på en flyktinganläggning tillsammans med sin familj. 

Nathalie: kom till Sverige under senare delen av 70-talet och var då 7 år gammal. Även hennes 

hemland var oroligt vilket var anledningen att hon, tillsammans med sin familj, flydde. Nathalie 

har aldrig bott på någon flyktinganläggning, däremot har hon bot på annat ordnat boende.  

 

Intervjuer 

Samtliga av mina fem utförda intervjuer har skett enskilt och, liksom övriga bidrag i denna 

antologi, varit av kvalitativ karaktär. Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer ämnar jag 

nå informantens livsvärld ur dennes eget perspektiv vilket nämns som ett tillvägagångssätt av 

psykologen Steinar Kvale i boken Den kvalitativa forskningsintervjun. 114 Jag har reflekterat över om 

intervjuerna skulle ske enskilt eller i grupp. Jag bestämde mig vid ett tidigt stadium för att enskilda 

intervjuer skulle vara lämpligast för min studie. Bryman skriver att gruppintervjuer kan bidra till 

att informanternas svar utökas och modifieras när de samtalar i grupp, vilket är något jag har haft 

i åtanke. 115 Dock har jag gjort ställningstagandet att jag vill höra informanternas individuella 

berättelser och då informanterna inte är bekanta med varandra sedan tidigare gjorde jag 

bedömningen att det skulle vara lättsammast för de om intervjuerna skedde enskilt.  

 

Intervjuerna har varit semi-strukturerade till sin karaktär vilket innebär att jag i förhand har haft 

förutbestämda teman som skulle behandlas under intervjun. Det första temat som berördes 

under intervjuerna var bakgrundsfrågor som berörde tiden innan informanten kom till Sverige. 

Ytterligare frågeområden var känslor kring att vara ny i ett nytt land, positiva och negativa 

aspekter av att vara nykommen till Sverige samt frågor gällande tankar som informanten haft i 

efterhand gällande att emigrera. Jag har dock i min roll som intervjuperson möjlighet till att 

improvisera i den meningen att jag kan ändra frågeföljden och även improvisera och ställa 

följdfrågor. 
116

 Kvale menar att då det finns utrymme för följdfrågor skapas det även utrymme 

för vidare utläggningar. 
117

   

                                                 
114  Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2006) s. 32. 

115  Bryman s. 327. 
116  Ibid. s. 301. 
117  Kvale s. 124. 
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I utformandet av min frågeguide har jag formulerat två separata intervjuguider vilket förespråkas 

av Kvale. Den ena guiden har innehållit mina forskningsfrågor och den andra har jag utformat 

efter forskningsfrågorna men då tagit större hänsyn till intervjusituationen. Hänsyn har jag tagit 

genom att utforma dynamiska frågor som är lätta att förstå och bjuder in till vidare samtal, men 

även med vissa tematiska inslag då frågorna grundar sig i guiden med forskningsfrågor. 118 Eva 

Fägerborg, som är etnolog, skriver i Etnologiskt fältarbete att oavsett vad den etnologiske 

intervjuaren intar för position, så som låg profil eller mer styrande, så är både informanten och 

intervjuaren medskapare av samtalet och dess utgång. 119 De mellanmänskliga förhållandena är 

något jag har varit medveten om under intervjuerna och även funderat kring. Jag har märkt en 

skillnad på mig som intervjuare under den första och de senare intervjuerna. Skillnaden har bland 

annat gällt hur och om jag väljer att ställa mina frågor, vilket förändrades på slutet då jag valde att 

plocka bort vissa frågor både från min intervjuguide men även spontant under intervjun, vilket 

enligt min mening ledde till mer avslappnade intervjuer. För att förebygga spänningar i den mån 

det gick fick mina informanter själva välja platser för intervjuer, jag valde dock att påpeka att de 

kunde ha igenkänningsrisken i baktanke vid val av platser. Tre av intervjuerna skedde i 

informanternas hem och två stycken i grupprum på campus i Norrköping. Intervjuernas längd 

varierade från 30 minuter till cirka 1,5 timme. 

 

Innan jag träffade informanterna för intervju fick samtliga ta del av ett informationsbrev där jag 

informerade om de fyra forskningsetiska principerna som jag genomgående i studien ämnat följa. 

Väl på plats gav jag även muntlig information där informanterna gavs chans att fråga om det var 

något i informationen som var oklar eller som de ville ställa frågor om.  Samtliga intervjuer 

spelades in med en diktafon då denna metod, som Eva Fägerborg skriver, underlättar det 

kommande analysarbetet då samtliga svar registreras. 120 Mitt sista steg innan jag påbörjade 

analysen med grundad teori var att transkribera intervjuerna vilket innebar att jag översatte de 

talade orden i skrift. 121  

Forskaretik 

Eftersom min studie vänder sig till alla människor som har emigrerat till Sverige och därmed inte 

till någon minoritet eller särskild folkgrupp är min förhoppning att den inte leder till någon 

stämpling eller utstötning, vilket av sociologerna Bente Gullveig Alver och Ørjar Øyen nämns 

som risker med forskning. 122 Som tidigare nämnt valde jag att informera informanterna både 

skriftligen och muntligen om forskningens syfte samt om att de har möjlighet att avbryta sin 

                                                 
118  Ibid. s. 121 f. 

119  Eva Fägerborg ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 59. 

120  Fägerborg s. 67. 

121  Fägerborg s. 69. 

122  Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998) s. 15. 
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medverkan. Just momentet att jag lovat informanterna att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan är något jag ställt mig osäker till men ändå valt att tala om. Dock har jag försökt att 

uppmuntra till att snarare än att mitt i studien avbryta sin medverkan istället höra av sig om det är 

något de sagt som de vill radera eller ändra. Gällande samtyckeskravet upplevde jag, även det som 

tidigare nämnt, vissa svårigheter när jag utförde min deltagande observation. I efterhand hade jag 

varit ännu tydligare och gett skriftlig information om jag skulle gjort ha något annorlunda för att 

öka deras medvetenhet om vad det var de accepterade. Enligt de forskningsetiska principerna kan 

vissa undantag göras då forskningen inte behandlar privata eller etiskt känsliga frågor och det kan 

då accepteras att en tredje part, såsom en lärare, kan inge samtycke. 123 I fallet med mina 

observationer på SFI fick jag i förväg godkännande ifrån läraren till klassen efter att hon 

informerat samt fått ett jakande svar ifrån gruppen. Genom att direkt fingera alla namn på 

informanterna och avser jag att leva upp till konfidentialitetskravet. Gällande nyttjandekravet så 

är studien en b-uppsats på universitetet och jag ser inga anledningar till att materialet skulle 

användas till annat än till studien då materialet endast behandlas av mig personligen.  

 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare studier 

I analysdelen använder jag mig av ett antal teoretiska utgångspunkter och tidigare studier som 

berör eller går att koppla till att emigrera. Dessa kommer jag använda till att jämföra, se skillnader 

och dra paralleller med det data jag fått fram genom intervjuerna med informanterna.  

Identitet 

Richard Jenkins skriver i boken Social identity att identiteten är av betydelse i människors 

vardagliga liv. Med identifiering menas att individen vet vem denne är, vilka andra är, att andra 

vet vem individen är och att individen är medveten om vem andra tror vi är  124 Jenkins menar att 

individen genom att identifiera sig själv eller andra skapar mening i livet vilket sker i interaktion 

med andra människor. Eftersom identifiering sker i interaktion med andra människor menar 

Jenkins att identiteten är social, vilket jag genomgående valt att förhålla mig till som utgångspunkt 

i denna studie. Jenkins ser identitetsskapandet som en livslång process som antingen handlar om 

att vara eller att bli och menar vidare att identiteten är en social konstruktion. 125 I analysen avser 

jag att integrera Jenkins tankegångar med mina informanters berättelser.   

Socialisation 

Samtliga av informanterna till mitt antologibidrag var som tidigare nämnt barn när de emigrerade 

till Sverige och därför har jag valt att ta del av vad Peter L. Berger och Thomas Luckmann skriver 

                                                 
123  Vetenskapliga forskningsrådet, Forskningsetiska principer, http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf 

24.03.2011, kl. 15:37. 

124  Richard Jenkins, Social identity (London, 2008) s. 5. 

125  Ibid. s. 17. 
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50 

i boken Kunskapspsykologi gällande internaliseringen av verkligheten. De menar att individen inte 

föds som en medlem i samhället utan detta är något som individen blir genom socialisation, det 

vill säga den process som sker då en individ blir en del av samhället. Författarna beskriver 

deltagandet som samhällsmedlem som en process där starten är internaliseringen. Med detta 

menar Berger och Luckmann att tolkningen som sker av en meningsfull och objektiv händelse 

blir subjektivt viktigt för individen då en yttring av någon annans subjektiva process sker. Att 

något blir subjektivt meningsfullt för individen poängterar de dock inte behöver betyda att denne 

förstår den andre. 126 I analysen kommer jag använda mig av Berger och Luckmanns tankegångar 

och relatera de till informanternas unga ålder då de emigrerade.  

Stigma 

Sociologen och antropologen Erving Goffman skriver i boken Stigma om avvikandes roll och 

identitet kopplat till den undantagsstämpel de som anses ”normala” sätter på de avvikande. 

Materialet i boken har Goffman hämtat från självbiografer och fallstudier. Han urskiljer i boken 

tre olika typer av stigma. För det första menar Goffman att en individ kan stigmatiseras på grund 

av olika kroppsliga missbildningar. För det andra kan även ”fläckar på den personliga 

karaktären”, så som alkoholism eller fängelsevistelse. Den tredje typen av stigma, som jag valt att 

relatera till i min analys, är tribala stigman. Med detta menar Goffman att stigman kan följa 

generationer och då gälla etniskt ursprung, nation och religion. 127 

Symbolisk interaktionism  

Liksom övriga bidrag i antologin har jag valt att förhålla mig till ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv vilket det går att läsa mer om i den gemensamma kappan. Att jag har symbolisk 

interaktionism som utgångspunkt innebär kortfattat att jag ser människan som en social, 

interagerande, varelse som är under ständigt skapande i ett föränderligt samhälle.128 Användandet 

av symbolisk interaktionism som teoretiskt verktyg är något som genomgående kommer att 

speglas i hur jag väljer att tolka informanterna i analysen. 

Tidigare forskning 

Överlag har jag uppfattningen om att det finns relativt mycket studier gällande att emigrera. Jag 

har funnit två studier som ligger relativt nära min egna då de belyser brottet i och med 

emigration, men då främst ur vuxna människors perspektiv. Inför skrivandet av analysen har jag 

tagit del av psykologen och psykoterapeuten Elsie C. Franzéns bok Att bryta upp och byta land där 

hon belyser de psykologiska skeendena med att emigrera. Franzen använder sig av ett antal 

intervjuer som stöd i hennes resonemang. I boken beskskriver hon bland annat ingrupp och 

utgrupp. Med ingrupp menas den grupp som individen själv anser sig tillhöra. Med utgrupp 

                                                 
126  Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003) s. 153. 

127  Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 2009) s. 14. 

128  Tommy Svensson, Människa, interaktion och social omgivning (Mullsjö, 1992) s. 67. 



 

 

51 

menas de som individen inte anser tillhöra ingruppen, det vill säga ”de andra”.  Franzén påstår 

vidare att grupptillhörighet ger ett slags social identitet. Individen kan anse sig tillhöra flera 

grupper och kan även få en social identitet tilldelad utifrån, vare sig den är i mening med vad 

individen själv anser eller inte, det vill säga en tillskriven identitet. Franzén fortsätter och nämner 

en teori som publicerades på 1950-talet, Festingers teori, som belyser individers behov av att 

vidmakthålla en positiv självbild genom att göra sociala jämförelser.  Hon menar att teorin är en 

möjlig förklaringsmodell på den främlingsfientlighet som kan finnas mot främlingar 129 Franzén 

skriver också att hon under de 30 år hon arbetat med människor som emigrerat aldrig stött på 

någon som inte vill lära sig det nya landets språk. Hon hävdar att när en individ kan se nyttan i att 

lära sig är det en truism att det skapas en ökad stimulans som bidrar till att individen vill fortsätta 

ansträng sig för att lära det nya språket. Vidare skriver Franzén om språkparadoxen då en individs 

kunskaper i svenska för att exempelvis komma ut i arbetslivet bedöms vara för svaga, parallellt 

med att det är just vad individen behöver för att få träna språket. 130 Jag har även tagit del av 

Ulrika Wiggs akademiska avhandling Bryta upp och börja om. Med stöd av intervjuer åsyftar Wigg att 

belysa, analysera och diskutera individer som under sina skolår brutit upp och lämnat sitt 

hemland. Hon beskriver bland annat dynamiken då en individ vill släppas in i gemenskapen 

samtidigt som det finns faktorer som stänger de ute. Wigg exemplifierar med viljan att börja 

skolan på riktigt, vilket inte var möjligt då en informant fick gå kvar i förberedelseklass under 

flera år. Wigg konstaterar också utifrån sin studie att språket är en mycket viktig aspekt i att 

påbörja ett nytt liv i Sverige. 131  

Ove Sernhede är kulturforskare och har i antologin Utanförskap och gemenskap skrivit bidraget ”I 

utanförskapet finns gemenskapen”. Hans antologibidrag bygger till stort på ett tidigare 

forskningsprojekt utfört av Sernhede själv där han ställde frågor som hade utgångspunkt i hur 

ungdomar boende i miljonprogramsområden uttrycker sin situation sig kulturellt. I Sernhedes 

antologibidrag använder jag mig av ett resonemang i min analys som berör stereotypa 

föreställningar. Han menar att vissa områden och människors, exempelvis i vissa bostadsområden 

som inom miljonprogrammet, livsvillkor försämrats då det finns föreställningar som kopplar 

samman de med kriminalitet, ras-, kultur- och religionsmotsättningar. Vidare menar Sernhede att 

media debatten skapar rädsla och osäkerhet.132 

Analys 

Genom analysen ämnar jag inte lägga fram något allmängiltigt utan jag syftar till att lyfta fram de 

fem informanternas berättelser, detta då jag inte anser att mitt material kan vara representativt 

utan snarare är fem individers individuella berättelser och upplevelser. Jag under studiens gång 

                                                 
129  Franzén s. 160. 

130  Ibid. s. 38. 

131  Ulrika Wigg, Bryta upp och börja om (Linköping, 2008) s. 87 ff.  

132  Ove Sernhede, ”I utanförskapet finns gemenskapen” i Utanförskap och gemenskap (Stockholm, 2004) 

s. 156. 
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inte uppnått någon teoretisk mättnad vilket är ännu en bidragande orsak till att jag inte 

presenterar något allmängiltigt. Informanternas ord kan komma att jämföras dels med varandra 

men också diskuteras i relation till teorier och tidigare forskning. Då jag vill fokusera på att 

informanternas berättelser ska få komma fram i så hög grad som möjligt är samtliga rubriker i 

analysen uppbyggda på vad informanterna har sagt under intervjutillfällena vilket jag kommit 

fram till genom att kategorisera utifrån arbetssättet med grundad teori. I och med mitt 

ställningstagande att använda mig av symbolisk interaktionism som en teoretisk utgångspunkt är 

jag dock medveten om att det kan ha påverkat mig i hur jag valt att tolka informanternas ord. 

Psykologerna Gunilla Guvå och Ingrid Hylander skriver dock att användandet av Grundad teori 

kan kopplas till vad den symboliska interaktionismen förespråkar.133 Då valet av inriktning för att 

arbeta med grundad teori gjordes valdes det att vi gemensamt i denna antologi skulle använda oss 

av Corbin och Strauss arbetssätt med grundad teori. Detta innebär en något friare form av 

grundad teori då de menar att det inte är möjligt att analysera helt förutsättningslöst. Då övriga 

teorier som kommer att diskuteras kommit till i efterhand, så som Cooleys tes om spegeljaget, 

anser jag inte att studien frångår arbetssättet med grundad teori. 134  

”När man fick något, tappade man något”: Ambivalenta känslor 

gällande att lämna hemlandet 

Närapå alla informanter har beskrivit att de inför att lämna det land de är födda i upplevt 

blandade känslor. Under intervjun med Kimberly samtalade vi kring vilka känslor hon hade 

gällande att flytta till Sverige. Under samtalet frågade jag henne om hon någon gång kände sig 

ledsen inför att emigrera, Kimberly sade då följande:  

Jo men det var jag. Jag var det, samtidigt som jag var glad. Så det var liksom jätte konstigt. 

(Kimberly) 

Hon beskrev att hon vid den ålder hon flyttade hade hunnit skapa starka vänskapsrelationer i 

hemlandet vilket ledde till att hon blev ledsen. Samtidigt beskrev hon spänningen och de positiva 

förväntningarna hon hade över att flytta till Sverige. Jag tolkar Kimberlys berättelse som att hon 

hade en medvetenhet över vad en landsflytt skulle innebära då hon parallellt med förväntningar 

även kände sig ledsen över att lämna sina vänner. Franzén skriver att många föräldrar flyttar till 

ett annat land för att skapa ett bättre liv för deras barn vilket även var fallet för Kimberlys familj. 
135 Möjligtvis är det familjens strävan om ett bättre liv som inspirerar Kimberly till hennes positiva 

tankegångar inför flytten till Sverige.  

 

Franzén menar att det kan vara svårt för små barn att förstå ett land såsom en vuxen uppfattar 

det. Hon skriver vidare att barn kan se ett land som den närmsta omgivningen och ser då inte 

                                                 
133  Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003) s. 76. 

134  Ibid. s. 75. 
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något annorlunda framför sig. 136 Påståendet bekräftades till viss del när Hugo under en 

diskussion gällande ifall han hade någon uppfattning om Sverige som land då han emigrerade, 

sade följande:  

[…] alltså jag såg det inte som att flytta, jag såg det som att fortfarande bo kvar i mitt hemland, 

jag var ju medveten om att vi var på väg någonstans men jag visste inte vart liksom. (Hugo) 

Hugo berättade att han endast kunde minnas att han grät när han skulle lämna en nära släkting 

och att han kunde känna obehag för sina föräldrars skull. Utöver dessa negativa minnen berättar 

han att han endast såg flytten som något positivt och spännande.  

 

Den informant som främst skiljer sig från de övriga gällande känslor inför att flytta är Nathalie. 

Inför att komma till Sverige berättar Nathalie följande om hur hon kände:  

Och jag tyckte det skulle bli tufft, häftigt, så. Så att det var ingenting att jag kände att ’Gud jag 

kommer att lämna mitt hemland’ eller någonting sådant, inte då, jag var för liten, men ändå var 

jag medveten om att allt skulle bli nytt. Det skulle bara vara häftigt, det skulle vara, det fanns 

ingen oro i mig eller någonting sådant, ingenting. Bara häftigt. (Nathalie) 

Nathalies beskriver sina känslor endast som positiva till skillnad från de övriga informanterna 

som även hade känt negativa känslor. Dock har alla informanter beskrivit mycket positiva 

förväntningar över att bo i ett nytt land där positiva tankegångar är det som främst har lyfts av 

informanterna själva. Möjligtvis så kan de positiva tankebanorna förklaras med hjälp av Berger 

och Luckmanns teori kring socialisation. Informanterna var barn när de emigrerade och befann 

sig på ett tidigt stadium av sin socialisationsprocess, måhända så bidrog det till att flytten blev 

subjektivt viktig och en spännande och till stort en positiv händelse. Enligt Berger och 

Luckmanns teori skulle då anledningen till att informanterna var så pass positiva som de till stor 

del var bero på att de ännu inte internaliserat verkligheten till fullo och på så vis inte fullt ut 

förstod innebörden av att lämna ett land helt. 137 Franzén skriver att det för de mindre barnen kan 

vara mycket svårt att föreställa sig vad det kan komma att innebära att flytta till ett annat land. 138 

Svårigheten med att förutse flyttens innebörd skulle då kunna förklaras med Berger och 

Luckmanns teori om internaliseringen av verkligheten. Att åldern vid emigration är av stor 

betydelse för förståelse märktes tydligt när jag samtalade med Amelia som var 12 år när hon 

flyttade till Sverige. Hon sade följande om att komma till Sverige: 

Det var ju fortfarande spännande för man var ju fortfarande barn så man var ju ändå såhär 

förväntansfullför vad som, hur det skulle se ut och hur, ja. Men såklart, man lämnade ju något 

tryggt bakom sig, och familj och släkt. (Amelia) 

Troligtvis hade Amelia, då hon (och Kimberly) var ett par år äldre än tidigare nämnda 

informanter, kommit längre i socialisationsprocessen och internaliserats i den bemärkelsen att 
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hon hade förståelse för sina medmänniskor och nu börjat uppleva världen som en meningsfull 

och social verklighet. 139 Enligt detta resonemang skulle Amelias större medvetande om 

omvärlden då bidra till att hon upplevde svårigheter som de informanter som varit yngre inte lade 

lika stor vikt vid. Dock poängterar även Amelia att också hon var förväntansfull och förklarar det 

med att hon var barn. 

 

Ålderns betydelse är en faktor som genomgående diskuteras när informanterna beskriver sina 

känslor. Hugo relaterar till sin ålder när han berättar att han inte var medveten om att flytten 

innebar att familjen skulle starta ett nytt liv. Han beskriver vidare vad han minns från när han väl 

var på plats i Sverige: 

Sen när vi väl kom fram så såg jag en massa skog och tänkte liksom, ja men det här är ju inte 

vårt hemland[…] (Hugo) 

Sen när jag väl kom hit, som barn, det ända man har är leklust liksom […] (Hugo) 

Jag tolkar Hugos ord som att han upplevde en förvåning över att vara på en ny plats. Dock 

upplevde Hugo inte, vilket nämns av Franzén, de praktiska svårigheterna med flyttningen som en 

vuxen kan göra utan han ville bara leka. 140  

”Det är klart, det är ingen som vill umgås med en som inte kan prata 

liksom”: Om viljan att lära sig det svenska språket 

För samtliga informanter var svenska språket något nytt. Wigg kom som tidigare nämnt fram till 

att som den möjligtvis viktigaste aspekten i början i ett nytt land framstår språket. Vidare 

beskriver Wigg språket som ett verktyg för att kunna ta del av det nya samhället, skaffa nya 

bekantskaper och klara av den vanliga skolgången. 141 De fem informanterna har alla beskrivit en 

vilja och strategier för att lära sig svenska språket: 

[…] jag kommer ihåg väl hur snabbt jag lärde mig språket. Varje dag snappade jag upp nya ord 

och började snacka. (Nathalie) 

Språket var såklart viktigt för att liksom kunna leva här […] (Amelia) 

Då hade jag den här svenska två boken och började lära mig själv. Och jag hade ordbok och 

bara kollade ord. (Kimberly) 

Språkmässigt så kände jag att vi kom ikapp med tanke på hur jag talar nu av den simpla 

anledningen att farsan förbjöd övriga språk under en period, så att svenska var det ända som 

fick pratas […] (Gabriel) 

                                                 
139  Berger och Luckmann s. 154. 

140  Franzén s. 127. 

141  Wigg s. 90. 
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Den informant som skiljde sig ifrån de övriga var Hugo som om sin första tid i Sverige på en 

flyktingförläggning sade följande: 

Alltså, när jag bodde i flyktingförläggningen så var det svårt med språket för att, jag kom ihåg 

att, då gick man ju i klass med alla andra invandrare liksom och då var det ju svårt och lära sig 

språket för alla pratade sitt eget språk liksom. (Hugo) 

Hugo berättar vidare om när han senare placerades i en svensk klass: 

Då var man nästan tvungen att lära sig svenska snabbt. För att, man blev ju alltså utestängd 

från mängden liksom för att du kunde ju inte språket […] (Hugo) 

Franzén skriver om just det som Hugo under intervjun nämnde, motivationens kraft. Hon menar 

att desto mer individen kan se nyttan i att lära sig det nya språket och möter positiv respons av de 

nya landsmännen, desto mer stimulerande är det att lära. Franzén nämner även språkparadoxen 

vilket kan exemplifieras med Hugos tid på flyktingförläggningen då människor talade sina 

hemspråk. Precis som Hugo sa så menar Franzén att inlärningen av svenska är lättare om 

individen ges möjlighet att interagera med svenskar. 142 Wigg nämner förhållandet mellan 

individens vilja att få vara med och de förhållanden som är utestängande. Hon skriver då att 

språket utifrån hennes studie var av betydelse för skolgången i Sverige. 143 Flera av informanterna 

beskrev en stark vilja och kämparglöd för att lära sig språket. Både Amelia och Hugo poängterade 

i sina berättelser att kunskaper i svenska språket var av stor vikt för att få kunna ta del av och 

komma in i det svenska samhället. Följaktligen så gav informanterna ett visst belägg för att Wiggs 

sammanfattning var rimlig, språket anses viktigt för att kunna ta del av svenska samhället. Genom 

vikten informanterna lägger vid att lära sig svenska språket drar jag paralleller med Jenkins 

resonemang om att identiteten är av stor betydelse i det vardagliga livet. 144 Utan språk var det 

svårt för informanterna att uttrycka vilka de är. Om det genom språk inte går att ge uttryck för 

den personliga identiteten, tror jag att det förmodligen är lätt att en individ känner sig fel 

betraktad. Detta skulle i sin tur kunna vara bidragande till frustrationen flera informanter 

beskrivit när de inte kunnat uttrycka sig i språk. 

 

”Då upplevde jag att jag inte var som de andra”: Om att känna sig 

annorlunda, uppleva utanförskap och frustration 

Hugo berättade under vårt intervjutillfälle att han under sin första vistelsetid i Sverige upplevde 

att han behövde förändra sig för att bli accepterad i Sverige. När han började i en svensk klass 

upplevde han sig själv annorlunda, dels beroende på att han upplevde sig själv ha en olik 

mentalitet men också för att han inte kunde språket.  

                                                 
142  Franzén s. 38. 

143  Wigg s. 87. 

144  Jenkins s. 5. 



 

 

56 

Först och främst var det var det ju på grund av språket då, sen var det mentaliteten, jag hade 

annorlunda mentalitet liksom. (Hugo) 

Franzén beskriver de socialpsykologiska begreppen ingrupp och utgrupp. Inom Hugos ingrupp 

fanns troligtvis en mentalitet som han upplevde skiljde sig från den nya grupp som han ville bli en 

del av. Hon menar att individen många gånger tillhör flera grupper som denne identifierar sig 

med. Möjligtvis var det för att kunna tillhöra även denna grupp som Hugo var beredd att 

förändra sin mentalitet och lära sig språket, då det var faktorer han ansåg behövde förändras för 

att få ta del av gruppen. 145 Jag tolkar då Hugos villighet till förändring som ett uttryck och 

förhandlande gällande hans identitet, då Jenkins menar att identitetsskapandet sker i interaktion 

med andra människor, som en social process. 146 Detta skulle då innebära att Hugo ville förändra 

sin identitet då han nu interagerade med människor som gällande språk och mentalitet var olika 

de han var van vid.  

 

Kulturforskaren Ove Sernhede skriver om stereotypa föreställningar som bland annat våld 

kopplat till immigranttäta bostadsområden. Han menar att mediedebatten har ”demoniserat” 

livsvillkoren för dessa människor vilket leder till rädsla både utom och inom områdena. 147 

Nathalie berättade att hon alltid har känt sig accepterad och har blivit sedd som människan 

Nathalie utan att det har varit kopplat till etnicitet. Dock berättade hon, vilket jag anser går att 

koppla till vad Sernhede skrev, nämligen att: 

[…] de ser mig som människan Nathalie, då ska jag inte ta åt mig. Men samtidigt är det klart att 

det gör ont i hjärtat när de säger någonting ont om utlänningar, ’utlänningar det är de som stjäl’ 

eller sådär. (Nathalie) 

Det jag vill lyfta fram genom Nathalies citat är hur stereotypa bilder av människor kan påverka 

individen. Nathalie har funnit en strategi för att hantera fördomsfulla och stereotypa 

kommentarer och åsikter genom att inte ta åt sig, men ändå berättar hon att hon berörs med 

anledning av att hon själv emigrerat som barn. Hon poängterar emellertid att hon själv aldrig 

mött utanförskap, vilket blir något motsägelsefullt då hon delvis identifierar sig själv som 

invandrare då hon säger att det gör ont i hjärtat när någon fäller nedvärderande kommentarer 

vilket i sig är ett slags upplevt utanförskap. Olsson menar att migranter ofta möter fientlighet, 

diskriminering och utanförskap i deras värdländer vilket han menar beror på att det i samhället 

finns processer som marginaliserar de som inte anses lika. 148 Till skillnad mot Nathalie så 

bekräftar Gabriel påståendet, han menar att människor kanske måste kategorisera (syftar då på 

invandrare som en kategori) för att få en hållbar verklighetsuppfattning, men menar också 

följande: 

                                                 
145  Franzén s. 160. 

146  Jenkins s. 17. 

147  Sernhede s. 156. 

148  Olsson s. 14. 
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[…] men ur ett annat perspektiv skapar det ett utanförskap som, så oavsett hur mycket jag 

anstränger mig så kommer jag alltid ligga ett steg efter. (Gabriel) 

Gabriels strategi för att hantera det utanförskap och den frustration han upplever är att prestera 

högt och på så vis, enligt Gabriels utsago, genom sin kunskapsnivå överskrida fördomarna. 

Franzén styrker vidare vad Gabriel säger om kategorisering när hon skriver om Festingers teori 

som publicerades på 1950-talet vilket menar att individen har ett behov av att göra sociala 

jämförelser för att på så vis bevara en positiv självbild. Hon skriver även vidare om svårigheten 

och den kränkande känslan som uppstår av att inte bli betraktad som en unik individ utan istället 

ses som en del av ett kollektiv. 149 Någon som berör att inte ses som en unik individ är sociologen 

Erving Goffman. Han skriver om avvikelser och utanförskap relaterat till etnicitet i termer av 

”tribala” stigman. Han menar att då en individ blir stigmatiserad kan denne välja på att vara 

öppen med sitt stigma och på så vis kunna utsättas för att människor vänder sig ifrån individen. 

Individen kan också välja att antingen försöka dölja eller anpassa sitt stigma och på så vis smälta 

in i det ”normala”. 150 Gabriel beskriver ett tribialt gruppstigma vilket han menar att han inte kan 

frångå när han säger följande: 

Oavsett hur jag än gör och hur högt, även om jag skulle bli professor så skulle jag nog 

bemötas, ur vissa individers ögon, som en jävla invandrare. (Gabriel) 

Kimberly drog under vårt samtal en parallell mellan språk, frustration och utanförskap. Franzén 

skriver att föräldrar och barn många gånger som nya i ett land inte ligger i fas med varandra. 

Barnen träffar vartefter nya vänner och tar till sig det nya språket parallellt med att de vuxna 

känner av allt större svårigheter med språket. 151 Kimberly beskrev hur hon lärde sig språket, 

medans hennes föräldrar hade planer på att flytta tillbaka till hemlandet och därför inte tog till sig 

språket i samma utsträckning. Gällande att människor dömer utan att veta människors bakgrund 

sade Kimberly detta: 

Så jag hatar när folk liksom ser ner på de bara för att de inte kan språket för att det är, ja men 

det är de som är dumma själva i så fall som inte kan tänka ett steg längre. (Kimberly) 

Jag tolkar Kimberlys ord som att hon upplever en mycket kränkande känsla då hennes föräldrar 

inte ses som lika fullvärdiga samhällsmedlemmar utan blir stigmatiserade på grund av att de inte 

har fulla kunskaper i språket. Kimberleys känslor här skulle kunna ses som ett uttryck för den 

vardagliga vikten av identiteten. Jenkins menar att det är av betydelse i identifieringen för 

individen att veta vem andra tror vi är. 152 Då Kimberley blir upprörd skulle det då innebära att 

han är medveten om att andra tror sig veta vem hennes föräldrar är, vilket hon då anser vara en 

felaktig bild.  

 

                                                 
149  Franzén s. 159 f. 

150  Goffman s. 12 ff. 

151  Franzén s. 127. 

152  Ibid. s. 5. 
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”Om man tänker att jag hade bott kvar, jag vet inte hur jag hade 

varit nu”: Tankar kring identitet 

En gemensam nämnare som informanterna under intervjuerna reflekterat över och som vi har 

samtalat kring i olika stor utsträckning är identitet. Kortfattat har samtalen kretsat kring huruvida 

informanterna hade formats annorlunda om de hade bott kvar i sitt hemland och vem de då hade 

varit idag. Informanterna har många gånger själva tagit initiativ och kommit in på deras identitet. 

Informanten Nathalie sade under vårt intervjutillfälle följande gällande identitet: 

Jag tycker det är intressant det här med identitet för jag har frågat mig själv ibland såhär, hur 

skulle det ha varit om jag hade varit kvar i mitt hemland? Jag funderar på det 

emellanåt.(Nathalie)  

Även Kimberly har funderat kring identitet, hon beskriver att människor i hennes hemland är 

mer ”öppna och varma” vilket hon upplevde en skillnad kring i Sverige: 

Då fick jag anpassa mig och bli stelare själv, liksom nu är jag inte som jag var förut det vet jag 

ju. Alltså jag är verkligen annorlunda som person eftersom jag måste anpassa mig efter vilka jag 

är hos liksom. (Kimberly) 

Jag anser att Nathalie och Kimberleys tankar kring identitet till stort går att koppla till vad Jenkins 

skriver om identitet. Genom att ha vetenskap om identitet kan individen enligt Jenkins orientera 

sig i samhället. Nathalie beskrev utöver citatet att hon haft vad hon själv kallade för en 

”identitetskris” då hon under en tid funderat mycket på vem hon var och då relaterat det till de 

två länderna ho har bott i. 153 Detta anser jag tyder på hur viktig identiteten är, Nathalie menade 

att hon inte kände sig hel förens hon hade rett ut sin egen identitet. Jenkins menar också att 

identifiering sker i interaktion med andra människor, att identitet är en ständigt pågående process, 

vilket kan exemplifieras med när Kimberley beskrev att hon i Sverige var tvungen att agera 

annorlunda då människorna här i vissa avseenden var olika de hon var van vid. För att anpassa 

sig gjorde hon då valet att bli någon som skiljde sig från den person hon ansåg sig vara sedan 

tidigare. 154 

 

Wigg beskrev i sin studie ett återkommande ämne vilket var att hennes informanter uppfattade 

att de inte skulle sticka ut för mycket. De märkte det oftast inte genom att någon berättade det 

för de utan de fick som Wigg beskriver ”lära genom sina misstag”. 155 Att upptäcka ett behov av 

att förändra sig var något Hugo exemplifierade med följande ord: 

När jag började i svensk klass så var det liksom som att de inte riktigt förstod vissa grejer som 

jag gjorde, liksom vissa handlingar och sättet jag skämtade på och även fast jag upplevde det 

roligt så upplevde inte de det samma sak liksom. Och då fick man fråga sig, okej vad är det jag 

ska göra för att de ska acceptera mig. (Hugo) 

                                                 
153  Ibid. s. 5. 

154  Ibid. s. 17. 

155  Wigg s. 87. 
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Jag anser att det Hugo berättar går att koppla till Cooleys tes om spegeljaget. Hugos nya 

klasskamrater upplevde inte att han var rolig vilket speglade sig i den meningen att Hugo själv 

förstod att det inte var roligt i sammanhanget. Detta innebar att de andras bild applicerades på 

Hugo, även av honom själv, vilket gav Hugo möjligheten att bete sig på ett sätt som gjorde att 

omgivningen inte uppfattade honom annorlunda. 156 Genom att identifiera sig med den övriga 

klassen hade Hugo förmodligen en bild av att han ansågs olik de övriga klassen. Genom att 

försöka anpassa sig själv genom att förändra sig tolkar jag Jenkins tankar och Hugos ord som att 

han ville skapa en bild av sig själv där han ansågs vara mer lik klasskamraterna för at på så vis 

accepteras.  

 

Franzén menar att gällande en eventuell förändring av identitet så förekommer det att individer 

jämför de olika samhällen de levt i och funderar över vad de betyder och betytt för individen 

själv. 157 Amelia är den informant som skiljer sig mest från de övriga då hon menar att hon inte 

har förändrats men att flytten möjligen har präglat henne som person och gett henne större 

förståelse för medmänniskor som upplevt liknande situationer. Hon förklarar att hennes hemland 

är rätt likt Sverige och säger därefter följande: 

Det är inte som om folk som kommer hit har jätte svårt att anpassa sig tycker jag inte. (Amelia) 

Amelia drar här en parallell och menar att hennes hemland är relativt likt Sverige och därav 

menar hon att det överlag inte är svårt för människor från hennes hemland att anpassa sig i 

Sverige. Jag tolkar det Amelia säger som att det är därför hon anser att hennes personliga identitet 

inte har förändrats avsevärt. Även Gabriel gjorde jämförelser med sitt hemland, han menade att 

det var stor skillnad gentemot Sverige och att hans identitet därmed förändrades desto äldre han 

blivit. Gabriel sade under intervjun följande:  

Tidigare så fanns, i min kultur så finns inte den här individualiseringen, så jag skulle inte vilja 

påstå att jag hade en individuellt anpassad identitet när jag var lite för allt handlade om 

familjen. (Gabriel)  

När man kom till Sverige blev det typ såhär ’du, du och du’. (Gabriel) 

Gabriel beskriver följaktligen en förändring då han från att ha varit liten handlat kollektivt till att 

ha växt upp i Sverige och då förändrat identiteten till en mer individualiserad sådan.   

 

Avslutande tankar 

I de avslutande tankegångarna har jag valt att återknyta till mitt inledande syfte. Syftet med denna 

studie var som tidigare nämnt främst att belysa, snarare än reda ut, hur informanternas identitet 

och livsvillkor påverkats av att emigrera till Sverige. Jag har intervjuat fem individer som delat 

                                                 
156  Franzén s. 76 samt Svensson s. 67. 

157  Franzén s. 85. 
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med sig av fem olika livsberättelser vilket gett skilda svar i många avseenden. En gemensam 

slutsats jag dragit är dock, även om jag inte presenterar något allmängiltigt, att alla informanterna 

på något vis anser att flyttningen har påverkat de. Det kan möjligen tyckas motsägelsefullt att jag 

bidrar i en antologi som ämnar belysa omställningar i människors liv. Detta då exempelvis Hugo 

förklarade att han inte såg flytten som något annorlunda utan han uppfattade att emigrera som att 

hans familj endast förflyttade sig. Dock menar jag att oavsett om informanterna sett flytten som 

en förändring just när de var barn, vilket exempelvis Amelia gjorde, eller om de reflekterat över 

förändringen i efterhand och kommit fram till det så är det en omställning. Hugo berättade till 

exempel att han kände ett behov av att förändra sig när han interagerade med svenskar för att bli 

accepterad, vilket då innebar en omställning för honom, även om reflektionen skedde något 

senare än för exempelvis Amelia. Jag anser att det genomgående i mitt antologibidrag går att 

koppla informanternas berättelser till den symboliska interaktionismen och Richard Jenkins 

tankegångar kring identitet. Genom informanternas berättelser går det att konstatera att 

identiteten är en viktig aspekt i deras liv. Jenkins menar att identifiering sker i interaktion med 

andra människor vilket var något som genomgående beskrevs av informanterna. Detta menar jag 

då de informanter som ansåg sig ha annorlunda hemländer känt ett behov av att, alternativt 

reflekterat över omställningen i efterhand, i vissa avseenden förändra sig själva för att passa in i 

den svenska ”mentaliteten” och bli accepterade. Med symbolisk interaktionism som 

utgångspunkt har jag genomgående under studiens gång valt att se människan som en social 

varelse som genom att interagera med omgivningen är under ett ständigt skapande. Möjligtvis kan 

denna teoretiska utgångspunkt ha påverkat mig i hur jag valt att ställa mina frågor och tolka 

informanternas svar. Dock menar jag att informanternas vilja att lära sig språket, frustrationen de 

beskrivit när de upplevt utanförskap och de förändringar de varit villiga att göra för att bli 

accepterade är tecken på att människan ständigt genomgår en skapande process.  

 

Jag har ett antal gånger under studiens gång gjort ställningstaganden gällande informanterna som 

jag funnit svårhanterliga. Detta har gällt då informanterna under intervjutillfällen påstått eller 

menat något, för att senare underliggande motsäga sig själva. Jag har då tyckt det varit svårt att 

välja om jag ska skriva ut vad informanten säger rakt ut, då det är deras berättelser jag vill lyfta 

fram, eller om jag ska även ska lyfta vad jag tolkat att de sagt även om de inte sagt det rakt ut eller 

medvetet. Jag vill att mina informanter ska kunna läsa materialet och känna sig rättvist framställda 

och har därför valt att skriva att det är mina egna tolkningar vid de tillfällen jag ansett det 

behövts.  

 

Jag drar slutsatsen att identiteten för alla fem informanter är viktig. Något jag reflekterat över 

som framgår genom informanternas berättelser är att deras identitet till stort påverkats av den 

miljö de vistats i. Då identiteten formats i interaktion med andra människor har brottet i och med 

emigration påverkat, mer eller mindre.   
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”Man känner ju i benen och det att man inte är 17 år 

längre” 

Av Helena Valentinson 

Inledning  

Att bli pensionär kommer inte som en överraskning. Vi alla vet att vi någon gång kommer att bli 

pensionärer, men ändå kan det bli en stor förändring i livet där vardagen, ekonomin och hälsan 

förändras. Att gå från att ha ett arbete till att bli pensionär betyder för de flesta en stor 

omställning i livet. Det finns inte längre så många måsten i vardagen och livet kan kännas mer 

friare. Det kan även ske negativa förändringar med att bli äldre och att bli pensionär, som till 

exempel att ekonomin kan försämras och att hälsan kanske inte blir som den varit förr. Enligt 

Statistiska centralbyrån fanns det ungefär 1 720 000 pensionärer i Sverige år 2010,158 alltså ungefär 

en femtedel av Sveriges befolkning.159 I detta antologibidrag kommer jag att ta upp hur 

ålderspensionärer uppfattar förändringen som sker när de gått från att ha varit yrkesverksamma 

till att gå i pension. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med det här antologibidraget är att undersöka hur ålderspensionärer har uppfattat 

förändringen från att ha varit yrkesverksamma till att bli pensionär och vilken betydelse den 

övergången upplevs ha haft för deras identitet och livsvillkor.  

 

                                                 
158  Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/List____250856.aspx  2011-03-31, kl 18.37. 

159  Socialdepartementet, ”Var det bättre förr? Pensionärernas ekonomiska situation i början av 2000-talet”, DS 

2006:13 (Stockholm, 2006) s. 9. 
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Metod 

Observation 

När jag funderade på var jag skulle utföra min observation och hur jag skulle hitta mina 

informanter tänkte jag att en pensionärsförening skulle vara lämplig eftersom jag ville utföra min 

observation på en plats där pensionärer samlas och umgås med varandra på ett vardagligt sätt. Jag 

fick kontakt med en pensionärsförening i centrala Norrköping med ungefär trettio aktiva 

medlemmar. De har möten med föreningen några gånger i månaden och föreningen har varit 

aktiv i ett tiotal år. Under sina möten anordnar de underhållning, de dricker kaffe och umgås med 

varandra. De tar även upp vad som är aktuellt för föreningen, och vad som togs upp under förra 

mötet. Föreningens medlemmar åker också iväg på utflykter tillsammans några gånger om året.  

 

Första kontakten som jag hade med föreningen var via ett telefonsamtal med personen som var 

ordförande för pensionärsföreningen. Hon blev min portvakt för fältet. En portvakt är den person 

som forskaren först får kontakt med och som blir den centrala personen för fältet. Med hjälp av 

portvakten får forskaren vidare kontakt med resten av fältet och det blir även lättare för forskaren 

att bli accepterad och få fältets förtroende.160 Under telefonsamtalet fick jag information om 

föreningens nästkommande möte som jag blev inbjuden till. Jag valde att göra en deltagande 

observation under mötet, vilket betyder att jag deltog och samspelade med medlemmarna på mötet 

medan jag samtidigt utförde min observation.161 Jag ansåg att det var lämpligt med en deltagande 

observation till min studie i och med att jag ville interagera med medlemmarna samtidigt som jag 

observerade dem. Det kändes som att medlemmarna skulle agera naturligare när jag interagerade 

tillsammans med dem och deltog i deras konversationer istället för om jag skulle observerat dem 

på långt håll. Dock var bara tio medlemmar av trettio närvarande på grund av att några av 

medlemmarna hade svårigheter med att ta sig till möteslokalen eftersom det hade snöat under 

natten.  

 

Under en observation brukar observatören oftast skriva fältanteckningar, vilket innebär att allt som 

hörs och sker under observationen skrivs ner på papper som man sedan kan återgå till och läsa 

flera gånger om.162 Under min observation kände jag att det inte var aktuellt för mig att skriva 

fältanteckningar på plats eftersom jag ville att medlemmarna skulle agera så naturligt som möjligt 

vilket jag inte tror att de skulle gjort om jag hade skrivit fältanteckningar samtidigt som vi 

konverserade. Magnus Öhlander skriver i Etnologiskt fältarbete att deltagarna blir påminda om att 

de blir observerade om observatören antecknar under observationen och därför inte agerar 

                                                 
160  Katerine Fangen, Deltagande Observation (Malmö, 2005) s. 72. 

161  Fangen, s. 29. 

162  Fangen, s. 91. 
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naturligt.163 Jag skrev mina fältanteckningar direkt efter observationen istället. För att minnas så 

mycket som möjligt från mötet och det jag observerat använde jag mig av en minnesteknik där 

jag samlade alla händelser och tankar i så kallade minnesgalgar där jag kom ihåg vissa ord och 

händelser i en viss ordning för att lättare kunna skriva ner dem senare.164 Ord och begrepp som 

återkom i fältanteckningarna var till exempel välkomnande, gemenskap, generositet och trevlig 

med mera. Jag upplevde att medlemmarna i pensionärsföreningen var mycket välkomnande och 

trevliga mot mig och mot varandra och de verkade även känna en viss gemenskap och glädje med 

varandra och mot föreningen. Två begrepp som jag fick fram ur fältanteckningarna var 

tillhörighet och utanförskap. Tillhörighet fick jag fram genom gemenskapen och glädjen som 

medlemmarna kände gentemot varandra. Utanförskap fick jag fram på grund av faktumet att 

större delen av föreningen inte kunde ta sig till mötet på grund av det dåliga vädret. 

Medlemmarna pratade även om sjukdomar och svårigheter i vardagen som exempelvis att de 

tyckte att de nya busskortsläsarna på stadsbussarna var svåra att förstå. Det pratades även om 

snön och problematiken som den förde med sig, exempelvis ansåg några att det ibland var svårt 

att ta sig fram om det var för halt och för mycket snö. Jag hörde även under observationen att 

några av medlemmarna ansåg att det bästa med att vara pensionär var att de inte hade några 

”måsten” i vardagen.  

 

Urval av informanter 

Valet av mina informanter gjorde jag under min observation. Jag hade som mål att hitta fem 

personer där som jag fick intervjua vid ett senare tillfälle. Dessvärre var det bara fyra personer 

som ville medverka, varav en av dem vid ett senare tillfälle valde att hoppa av studien. Jag 

bestämde mig därefter för att använda mig av ett så kallat bekvämlighetsurval där jag fann tre 

personer som ville medverka i min studie. Bekvämlighetsurvalet innebär att tre av mina 

informanter fanns till hands för min studie för tillfället.165 Ett bekvämlighetsurval brukar används 

när det är svårt att hitta informanter till studien, exempelvis personer i samhället som utgör en 

minoritet och därför är svåra att hitta.166 Jag valde att använda mig av ett bekvämlighetsurval 

eftersom jag inte hittade tillräckligt många informanter under min observation och att jag kände 

att det inte fanns tid för ytterligare en observation där jag kunde hitta fler informanter. Jag anser 

inte att bekvämlighetsurvalet har missgynnat studien, snarare tvärtom eftersom de visste vem jag 

var från början och kunde därför lita mer på mig och öppna upp sig mer under intervjun. 

 

                                                 
163  Magnus Öhlander, ”Deltagande observation” i Etnologiskt fältarbete, (red.) Lars Kaijser & Magnus 

Öhlander (Lund, 2009) s. 82f. 

164  Öhlander, s. 81. 

165  Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2009) s. 114f. 

166  Bryman s. 313. 



 

 

66 

Informanter 

 Ingrid bor tillsammans med sin man. Innan hon blev pensionär var hon sjukpensionär i 

tre år. Hon har tidigare varit aktiv i flera pensionärsföreningar men sagt upp de flesta på 

senare år.  

 Maja är ensamstående och har varit pensionär sen hon var 63 år. Hon har arbetat hela sitt 

liv inom sjukvården. Hon är inte aktiv i någon pensionärsförening. 

 Lars lever tillsammans med sin sambo och har arbetat hela sitt liv. Han är aktiv i olika 

pensionärsföreningar. 

 Nils bor tillsammans med sin fru och har arbetat i hela sitt liv. Han är inte aktiv i någon 

pensionärsförening. 

 Gunnar bor tillsammans med sin fru och arbetade flera år efter pensionsåldern. Han har 

tidigare varit aktiv i pensionärsföreningar.  

 Siv bor tillsammans med sin man och blev sjukpensionär några år innan hon fyllde 50. 

Hon är inte aktiv i någon pensionärsförening. 

 

Alla informanterna är mellan 66 och 84 år gamla.  

 

Intervjuer 

Jag har utfört sex enskilda intervjuer under studiens gång. Min intervjuguide har varit Semi-

strukturerad vilket innebär att frågeschemat har innehållit frågor med en viss ordning men 

möjlighet till att ställa frågorna i en annan ordning än bestämt. Det har även funnits utrymme för 

uppföljningsfrågor samt en möjlighet till att omformulera frågorna om det behövts.167 Jag valde 

att ha en semi-strukturerad intervju eftersom jag ville att intervjun skulle kännas naturlig och vara 

mer som ett vardagligt samtal än en forskningsintervju. Det är viktigt att intervjusituationen 

känns trygg och avspänd på grund av att det kan uppstå en situation där intervjuaren eller 

informanten känner att de har ett övertag över intervjusituationen, en så kallad maktsymmetri. 

Att småprata lite innan intervjun kan därför bidra till att både intervjuaren och informanten 

känner sig trygga i situationen och intervjun blir mer avspänd.168 

 

Intervjuerna inleddes med hjälp av inledande frågor vilket innebär att intervjuaren ställer en fråga 

som exempelvis ”berätta lite om...” eller ”minns du när...”. Informanten kan då återge 

erfarenheter och minnen på ett spontant och berättande sätt. De spontana och berättande 

beskrivningarna hjälper intervjuaren att får reda på vad informanten anser är viktigast med det 

                                                 
167  Bryman, s. 127. 

168  Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 

2009) s. 66. 
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aktuella ämnet.169 Jag använde resultatet från observationen som grund för min intervjuguide där 

jag kom fram till att informanterna kände både en tillhörighet och ett utanförskap, samt att det 

var väldigt skönt att vara pensionär på grund av att det inte fanns vissa måsten i vardagen längre. 

Intervjuguiden berörde teman så hälsa, tillhörighet, utanförskap, omställningen från att ha ett 

arbete till att bli pensionär och allmänna frågor om pensionärer och deras vardag. Något som 

senare visade sig bli ett centralt tema i intervjuerna var ekonomi och pension.  

 

Vid presentationen av mig själv och syftet med intervjun valde jag att tala på ett vardagligt språk 

och inte i vetenskapliga termer för att inte göra det för komplicerat. Eva Fägerborg skriver i 

Etnologiskt fältarbete att fältarbeten oftast inte behöver förklaras med komplicerade vetenskapliga 

termer eftersom studierna oftast handlar om situationer och förhållanden i vardagen. Forskaren 

kan därför berätta om sin studie med vardagliga ord för att undvika krångel eller missförstånd.170 

Jag ansåg att det var bäst för min studie att utföra enskilda intervjuer. Även om samma 

frågeschema används till varje intervjutillfälle blir inte intervjuerna likartade eftersom 

informanterna oftast har olika åsikter, tankar och berättelser.171 Jag ville att varje informant skulle 

ha möjlighet att berätta om sina tankar och åsikter utan att fundera på om det han eller hon sa var 

rätt eller fel. Om jag hade haft till exempel en gruppintervju kanske det hade uppstått en situation 

där en informant inte vågat säga sina riktiga åsikter på grund av rädslan för vad de andra 

informanterna skulle tycka.  

 

Likt de andra bidragen i denna antologi har jag använt mig av Corbin och Strauss Grundad teori 

som metod när jag har kodat både observationen och intervjuerna.  Det egentliga syftet med 

grundad teori är att få fram en teori utifrån sitt material.172 Jag vill dock betona att jag inte har gått 

in i studien med syftet att finna en teori, utan jag har endast använt mig av metoden för att 

utveckla kategorier och analysera dem med hjälp av andra befintliga teorier. 

 

Etik  

När jag skulle utföra min observation på pensionärsföreningen upplyste jag först portvakten om 

studiens syfte och studiens innehåll. Jag informerade med ett informationsbrev, som innehöll 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som är de fyra etiska 

kraven en forskare bör utgå ifrån.173 Ett informationsbrev brukar forskare visa sina informanter 

och andra inblandade inom fältet innan exempelvis en observation eller en intervju. Jag 

informerade även muntligt eftersom jag ville vara extra tydlig med syftet med studien. Dock 

                                                 
169  Kvale, s. 124. 

170  Fägerborg, s. 65. 

171  Kvale, s. 97. 

172  Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of qualitative research (Thousand, Oakes, 2008) s. 1. 

173  Bryman, s. 440f. 
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behövs det inte alltid både skriftlig och muntlig information, det beror på vilken typ av forskning 

det gäller.174  

 

När jag informerat min portvakt om studien presenterade jag mig för resten av fältet och 

återberättade muntligt mitt informationsbrev till dem. Jag berättade även för dem att de skulle 

vara helt anonyma, och så frågade jag alla om det var någon som inte ville vara med i studien. 

Hade det funnits någon som inte velat vara med hade jag godtagit det och försökt att komma på 

en eventuell lösning. Förmodligen hade jag valt att inte utföra observationen på 

pensionärsföreningen vid det tillfället. Jag skulle troligtvis inte låtit personen i fråga lämna lokalen 

eftersom det var jag som var besökare på föreningen och inte personen i fråga. Lyckligtvis ansåg 

alla närvarande att det var ok att jag utförde min observation på deras möte, så jag behövde aldrig 

lämna föreningen. Alla mina informanter har fått andra namn än vad de egentligen heter, och 

staden där pensionärsföreningen har sin lokal har jag bytt ut mot en annan stad för att minska 

eventuell igenkänning.  

Tidigare forskning och teorier 

Socialdepartementet gör årligen en mätning på standarden hos pensionärer för att se hur 

pensionärerna har det. Socialdepartementets undersökning används ofta som grund i debatter 

och för politisk användning. Undersökningarna ges ut i skrift vissa år som avsikt för att ge en 

ökad förståelse för pensionärernas ekonomiska situation.175 Socialdepartementets skrift från år 

2006 visar att det ekonomiska läget för pensionärerna hade förbättrats mellan åren 1999-2004.  

De fanns dock pensionärer som ändå fick lägre pension under de åren, dock huvudsakligen de 

som tjänade mest. Undersökningen visar även på pensionärernas boende kostar i snitt en 

tredjedel av deras inkomst.176 

 

Socionomen Håkan Jönson undersöker ålderdom som samhällsproblem i boken Ålderdom som 

samhällsproblem. Under 1900-talet började ålderdomen anses som ett samhällsproblem. En av 

orsakerna till detta var att kunskapen om äldre och ålderdom ökade under 1900-talets andra del. 

Jönsons skriver även om en teori om livsloppet i tre delar där mellanåldern är det ”normala” och 

därmed är ålderdomen i förhållande till mellanåldern antingen avvikande eller motsvarande.177  

 

Forskaren Hans Hallberg publicerade år 2007 sin studie När fritid blir fri tid – om 

pensioneringsprocessen som består av både enkätstudier och intervjuer. Han tar bland annat upp vilka 

tankar och uppfattningar det finns om den framtida pensioneringen och hur hans informanter 

                                                 
174  Bente Gullveig Alver & Øyen, Ørjar, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998) s. 100. 

175  Socialdepartementet s. 3f. 

176  Socialdepartementet s. 9f. 

177  Håkan Jönson, Ålderdom som samhällsproblem (Lund, 2002) s. 7f. 
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har uppfattat deras livssituation innan och efter de pensionerat sig. Han har även undersökt om 

synen på pensionärernas tillvaro antingen förändras eller inte med tiden.178 

 

I min studie har jag relaterat till två teorier. Symbolisk interaktionism har jag haft som 

utgångsperspektiv, vilket är ett socialpsykologiskt perspektiv som innebär att samhället hela tiden 

skapas och förändras, och utifrån samhället skapas människan. Inom symbolisk interaktionism 

finns alltid tanken att människan är en social varelse, och att vi enbart kan se människan som en 

del av samhället, den ”sociala processen”. Samhället är människans livsrum, där vi ständigt 

förändras, skapas och konstrueras. Människan skapas alltså utifrån samhället.179 En annan teori 

som jag kan relatera till är spegeljaget. Charles Horton Cooleys som framhäver samhället som en 

relation mellan individuella idéer där de flesta föreställning som individerna har i samhället 

gentemot varandra egentligen är de riktiga bitarna av samhället.180 Vi individer kan inte uppfatta 

varandras riktiga jag på en gång och eftersom vi har dessa föreställningar blir det endast dessa 

som blir vår egentliga bild av varandra till en början. Dessa föreställningar som vi har om oss 

själva ser vi även i andra individer, och därmed skapar vi en bild av vårat eget jag.181 

 

Analys 

Med hjälp av grundad teori har jag kommit fram till tre centrala kategorier till min studie. I den 

här analysen kommer jag att ta upp de ämnen som blev mest utmärkande under min kodning av 

intervjuerna och som blev mina slutgiltiga kategorier för hela studien. I den första kategorin 

kommer jag att ta upp vad mina informanter anser är de största förändringarna med att bli 

pensionär. Jag har valt att kalla kategorin för ”Förändringar i vardagen”, och den behandlar 

ämnen så som positiva förändringar, ekonomi och saknaden av arbetet. Den andra kategorin 

kommer att handla om de kroppsliga förändringar som kommer med åldern. Jag har valt att kalla 

den för ”kroppsliga förändringar”. Den tredje kategorin handlar om den gemenskap och 

tillhörighet som några av informanterna kände till varandra och till föreningarna som de var 

aktiva i. Jag har valt att kalla den för ”gemenskap och tillhörighet”. Jag kommer att avsluta med 

en sammanfattande avslutning om studien.  

 

                                                 
178  Hans Hallberg, När fritid blir fri tid – om pensioneringsprocessen (Falun, 2007) s. 8. 

179 Lars-Erik Berg, ”Den sociala människan: om den symboliska interaktionismen”, i Moderna 

samhällsteorier, (red.) Per Månson (Stockholm, 2010), s. 151f. 

180  Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen  med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (Lund, 2010) s. 

44. 

181  Trost & Levin, s. 99. 
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Förändringar i vardagen 

Inga måsten 

Som jag tidigare nämnt är det en stor omställning för vissa att bli pensionär. Mina informanter 

ansåg att den största förändringen med att bli pensionär var att inte längre behöva passa tider. Ett 

begrepp som dök upp under min observation hos pensionärsföreningen är ”inga måsten”. 

Begreppet har även kommit upp ett flertal gånger under intervjuerna där informanterna mer eller 

mindre menar att det inte finns några större måsten i vardagen som pensionär. De behöver inte 

längre passa tider i samma utsträckning som förr då de arbetade, de kan välja när och om de vill 

göra vissa saker och de känner att de kan bestämma över sina liv på ett självständigt vis. Nils 

tycker att det är positivt med att inte ha några måsten i vardagen.  

 

Nils: Största fördelen med att bli pensionär det är att man, man är fri ifrån åtaganden. Man behöver 

inte tänka på att nu måste jag göra det och det, och det och det, och vara på plats där och där... nu är 

man fri ifrån sånt. Så nu lever jag som en kung, kan man säga 

Maja tycker att en av de bästa sakerna med att vara pensionär och inte ha några måsten är att 

hon kan ta sovmorgon. Förut när hon arbetade gick hon upp klockan fem, nu kan hon sova till 

klockan sju istället. Hon tycker också att det är skönt att bestämma över sina egna tider, vad hon 

ska äta, vad hon ska göra och när hon ska göra det. De enda som hon anser är ett måste i 

vardagen är när hon måste gå till exempelvis tandläkaren eller till frisören. Ingrid känner sig 

friare som pensionär på det sättet att hon känner att hon kan bestämma över sig själv och har inte 

längre saker som hon känner att hon måste göra. Hon säger att det inte finns några gränser längre 

när det gäller tiden. Förut kunde hon och hennes man enbart åka ut med deras husvagn på 

helgerna, men nu kan de åka när de vill. Ett liv utan måsten låter väldigt behagligt, men alla mina 

informanter höll inte med om att de inte hade några måsten. Lars menar att han ändå har måsten 

i sin vardag även om han inte arbetar längre. Lars är aktiv i olika pensionärsföreningar och anser 

sig ha sina måsten i dem ändå.  

 

Lars: Ja det är ju det att jag måste anpassa mig till den omgivning jag har. Det är.. att se till att jag 

sköter det jag ska sköta. Och skriver mina protokoll och skriver och gör allt som jag ska, är ålagt till att 

göra så att säga. Och sen se till att jag får ihop gemenskap, folk som hjälper till med kaffe och sånt där. 

Det och hålla kontakten med omgivningen, så att de kommer. Annars får jag göra det själv, och det 

hinner jag inte med (skratt). Så det är väl det som är det viktiga för min del. 

Gunnar och Siv håller båda med att det bästa med att vara pensionär är att man inte behöver 

passa tider och att man får göra vad man vill. Inga måsten helt enkelt. Siv menar att i och med att 

hon fick mer tid så kunde hon umgås med sina barnbarn på ett helt annat sätt vilket hon anser 

var en lättnad. Som pensionärer har informanterna fått ett annat förhållningssätt till tiden. Förr 

hade de en begränsad tid till fritid och familj och nu kan de välja när de vill göra vad och vad de 

vill göra eftersom de i princip har hela dagens timmar att välja mellan. De känner inte heller 
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samma krav på sig själva som de kände förr när de arbetade. Livet är mer kravfritt än vad det var 

förr och tiden är mer fri. Dock finns det krav i några av informanternas liv, men på deras eget 

villkor. De utförde inte sina sysslor för att de var tvungna, utan för att de ville. 

 

Inte längre yrkesverksam  

Att inte längre behöva gå till arbetet är också en stor förändring. De flesta av informanterna 

ansåg att det var skönt att inte längre behöva arbeta. De tyckte att man fick mer tid till sin familj, 

barnbarnen och till sina fritidssysslor. Att inte längre behöva binda upp sig flera timmar om 

dagen ansåg några av dem till och med var det bästa med att vara pensionär. Dock var det många 

av informanterna som ändå saknade arbetet. Det är nästan en självklarhet för en person i vuxen 

ålder att ha ett arbete och när den självklarheten tas ifrån en kan hela vardagen ställas upp och 

ner. Det kanske är skönt till en början att vara ledig, men sen kommer förmodligen saknaden från 

arbetet fram. Något som de framförallt saknade var sina arbetskamrater som de inte längre hade.  

Nils beskriver saknaden i citatet nedan: 

 

Nils: Man tappar ju alla kompisar som man har jobbat med och sådär. För de går ju samma väg de 

med, så man träffas ju aldrig. Och det är en nackdel när man är pensionär att man blir.. har man familj 

så är man ju inte ensam, men man saknar ju arbetskamrater och sånt där, som man har haft tidigare. Så 

det blir lite långsamt, det är nackdelen med att vara pensionär... 

Några av informanterna blev sjukpensionärer redan innan pensionärsåldern och tyckte inte alls 

om att inte längre kunna arbeta. Siv blev sjukpensionär några år innan hon fyllde 50, och saknade 

arbetet väldigt mycket. I början kunde hon inte ens gå tillbaka till jobbet för att hälsa på eftersom 

hon blev ledsen. Hon ville väldigt gärna börja jobba igen, men på grund av sin axel var det inte 

möjligt. En annan av informanterna som blev sjukpensionär innan var Ingrid. Hon slutade 

arbeta tre år innan pensionärsåldern på grund av sin rygg. Hon menar att det är något som hon 

fått lära sig att leva med och att hon aldrig riktigt tänker på det. Dock skulle hon inte vilja börja 

arbeta igen eftersom hon känner att hon inte skulle orka det.  

 

Att informanterna saknar arbetet och arbetskollegorna kan ha något att göra med känslan att bli 

utanför samhället. Som jag nämnde tidigare är det nästan en självklarhet att ha ett arbete för en 

vuxen person, och har man då varit yrkesverksam i hela sitt liv för att plötsligt inte längre arbeta 

kan det kännas som en stor omställning. Att tvingas ifrån sitt arbete för tidigt kan bidra till en 

känsla av ett utanförskap i samhället eftersom de flesta personerna i samma ålder fortfarande 

arbetar. Känslan av ett utanförskap i samhället kan kopplas till Cooleys teori om spegeljaget 

eftersom individen styrs av andras uppfattningar om hur denne bör och inte bör vara och 

agera.182 När informanterna var yrkesverksamma hade de en roll i samhället som arbetande 

                                                 
182  Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen  med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (Lund, 2004) s. 

92. 
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individer, och när de gick i pension och inte längre arbetade fick de en annan roll och en annan 

grupp i samhället att identifiera sig med. Att bli förtidspensionär så lång tid innan den riktiga 

pensionsåldern som Siv blev, kan bidra till en inre konflikt i hur man ser på sig själv och hur 

andra betraktar en. Blir man förtidspensionerad samtidigt som man inte känner sig redo för 

pensionen kan rollen som pensionär kännas väldigt främmande och svår att identifiera sig med. 

Individen har ofta en föreställning om hur pensionärer är, och kan man inte identifiera sig i de 

föreställningarna kan känslan av ett utanförskap infinna sig. När pensionen inträffar vid den 

egentliga pensionsåldern kommer det nog inte som en lika stor chock eftersom det då kommer 

som något väntat och då kan det vara lättare att identifiera sig till rollen som pensionär.  

 

Lägre inkomst 

Något som kan förändras drastiskt för vissa när man slutar att arbeta är ekonomin. Många har 

arbetat heltid i hela sina liv, och helt plötsligt när de pensionerar sig får de en mindre inkomst än 

vad de är vana vid. Vissa kanske eventuellt måste ändra på sin levnadsstandard för att få ihop 

ekonomin. Det är svårt att säga exakt hur stor inkomst man får i månaden som pensionär 

eftersom det beror på hur mycket man har arbetat i sitt liv och hur mycket man har sparat till sin 

pension bland annat. Det finns dock något som heter garantipension, vilket innebär att de som 

inte har tjänat tillräckligt för att spara till sin pension får ett visst belopp i pension ändå. År 2009 

låg garantipensionen på 7597 kronor för ensamstående och 6777 kronor för gifta personer. Det 

minsta som en pensionär får i månaden är alltså 6777 kronor, sen kan det variera beroende på hur 

mycket man har arbetat och sparat.183 Gunnar beskriver här nedan sina tankar kring sin pension: 

 

Gunnar: Vi får ju pension och den är ju.. det.. det tycker man ju också är det lustiga, man har jobbat 

hela sitt liv, (…..) och sen när man ska få pension, då drar de ner den så man i stort sätt inte klarar sig 

på bara den. Utan man får väl ta ur sin sparkassa, och det tycker jag är fel.  

Några av informanterna nämnde att de klarade sig bra på sin pension på grund av att de var två 

och därmed hade två inkomster. Ingrid menar dock att hon antagligen skulle klara sig själv på sin 

pension om hon blev ensam. Maja som är ensamstående anser att hon klarar sig bra på sin 

pension även fast att hon är ensam eftersom hon får pension från sitt tidigare arbete. Lars 

beskriver i citatet nedan hur han anpassar sig till sin pension.  

 

Lars: Man kan inte slösa hur som helst alltså utan det är ju en anpassning som man måste leva med. 

Förr när man jobbade då hade man ju lite mer att röra sig med, det har man ju inte som pensionär vet 

du. Det är ju att se till att pengarna räcker och sen får man bolla lite fram och tillbaka med ekonomin. 

Ena veckan kan jag kosta på mig det och andra det så att det är ju så, beroende på vad man har i 

pengar. 

                                                 
183 Pensionsmyndigheten, 

https://secure.pensionsmyndigheten.se/download/18.3e1fabfa12c58e757cc800021699/Orange+Rapport+2009.pdf 

2011-04-03, kl 14.29. 

https://secure.pensionsmyndigheten.se/download/18.3e1fabfa12c58e757cc800021699/Orange+Rapport+2009.pdf
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Siv säger att hon får mindre pengar än förr, men att hon klarar sig ändå. Hon menar att det beror 

på vilka vanor man har. Men även om hon klarar sig på pensionen så har hon fått sänka sin 

levnadsstandard, exempelvis så har hon och hennes man behövt sälja bilen på grund av att det 

var för dyrt. Dock är bilen inget som hon saknar eftersom hon använder sig av färdtjänsten när 

hon vill åka någonstans. Ingrid anser att hon och hennes man inte alls har behövt sänka sin 

levnadsstandard på grund av pensionen. Hon menar att man hade större utgifter förr i tiden, till 

exempel så behöver hon inte köpa nya kläder lika ofta nu på grund av att hon inte sliter ut dem 

på samma sätt som hon gjorde förut. Nils anser att han har mer pengar nu när han är pensionär 

än vad han hade när han arbetade på grund av samma orsak som Ingrid, att han har färre 

utgifter. Han säger att han hade en större familj att försörja förut än vad han har idag och därför 

får han mer pengar över.  

 

Några av informanterna säger att de klarar sig på sin pension samtidigt som de nämner att de 

”inte får gå över sina tillgångar”. Antagligen har de fått anpassa sig efter den ”nya” inkomsten 

och har börjat tänka på sina kostnader på ett annorlunda sätt än förr. Det kan även bero på att de 

känner av förändringen från att få lön till att få pension även fast att de säger att de har det bra 

och att de klarar sig på pensionen. Oavsett om pensionen är tillräcklig för att försörja sig på eller 

inte verkar det vara en omställning för informanterna. Något som kan bero på att de inte längre 

har samma kostnader och levnadsstandard kan även vara deras hälsa. Om kroppen inte längre har 

samma styrka och hälsa kan levnadsvanorna kanske ändras eftersom orken inte är den samma. 

Till exempel säger några av informanterna att de brukade åka på resor förr, men att de inte orkar 

göra det längre.  

 

Kroppsliga förändringar 

Sämre hälsa 

Förväntningarna med att bli pensionär och att bli äldre blir inte alltid som man tänkt sig. Många 

av mina informanter har sagt att det sämsta med att bli äldre är att hälsan blir sämre och att orken 

inte längre är den samma som förr. När Siv var yngre så trodde hon att hon skulle kunna vara 

frisk som pensionär, men det stämde inte riktigt eftersom hon fick sjukdomar som hon inte 

trodde att hon skulle få. Ingrid berättar om bristen av orken i citatet nedan: 

 

Ingrid: Visst känner jag att det tar emot mot vad det har varit förut. Och sen säger jag såhär, hur jag 

hann med att jobba åtta timmar och det som jag har gjort som jag gör nu om dagarna, det kan jag inte 

fatta.  

Flera av informanterna är eniga med Ingrid om att orken inte är den samma. Maja menar att 

förr när hon exempelvis städade kunde hon städa hela lägenheten på en och samma gång, men nu 

tar det nästan en hel dag för henne. Hon känner att hennes kropp inte orkar på samma sätt som 
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förr då hon orkade åka på resor, vilket hon inte orkar göra i samma utsträckning längre. Lars 

börjar också känna av att orken inte är den samma. Han är aktiv i några pensionärsföreningar 

men vill inte längre ta på sig fler uppdrag på grund av att han inte orkar lika mycket länge. Nils 

säger att han har tappat sina krafter som han hade förut när han arbetade. Han menar att saker 

som han tycker är jobbiga nu bara var en småsak när han var yngre och att kroppen i regel är 

utsliten när man kommer upp i åldern och blir pensionär. Vissa är beredda på att man kan bli sjuk 

när man blir äldre, men för andra kan det komma som något plötsligt. Gunnar var inte beredd på 

att bli så pass sjuk som han blev med åldern. Han trodde att han skulle kunna ”leva livet” och 

inte behöva tänka på något annat än sin fritid, men så blev det tyvärr inte. Gunnar har haft 

hjärtinfarkt och strokar med mera, och känner av att han har fått sämre ork med åren.  

 

Gunnar: men jag orkar ingenting.. jag orkar inte med.. Jag orkar ju knappt att gå ner hit. Gå med 

rullator och grejer, det är inget vidare.. det hade jag ju inte räknat med att man skulle behöva göra. 

Håkan Jönson skriver i boken Ålderdom som samhällsproblem att vår livslängd har ökat och med den 

har även hälsan förbättrats. Ändå finns det en mångfald av äldre personer i Sverige idag som lider 

av ohälsa. Enligt en undersökning i Jönsons bok med äldre personer mellan 75 och 84 år menar 

52 procent att de har problem med hälsan. Hela 84 procent menar att de lider av en eller flera 

sjukdomar som anses långvariga.184 Att bli sjuk på grund av ålderdom kan ses som ett tecken på 

att kroppen har slitit och arbetat i sitt liv och nu behöver vila. Att inte vara beredd på den 

kroppsliga förändringen som kommer med åldern kan bero på att hälsan har varit bra och att 

man har mått bra tidigare i livet. Det kan vara svårt att vara beredd på någonting som man aldrig 

har haft eller känt tidigare, och därför kan det komma som en chock för vissa. Även fast vår 

livslängd har förlängts och vår hälsa anses vara bättre än förr kan vi förmodligen inte undgå att vi 

någon gång kommer att bli sjuka, och ibland på grund av ålderdom. Att levnadsvanorna och 

kroppen förändras kan jag koppla till symbolisk interaktionism på det sättet att det finns en likhet 

mellan att samhället ständigt förändras och att människan är föränderlig. Människans kropp 

skapas och förändras ständigt genom hela livet, och i och med att kroppen förändras ändras våra 

levnadsvanor. Vår livssituation förändras genom att vi genomgår olika faser och roller i livet, som 

till exempel barndom, ungdom, vuxenliv och till sist ålderdom. Även vår identitet är föränderlig, 

och ändras när vi får en annan livssituation eller om livssituationen får en annan betydelse.185 Likt 

symbolisk interaktionism där samhället ständigt skapas och förändras är alltså även människan 

och dess liv föränderligt. 

 

Sjuk men glad ändå 

Något som märktes väldigt tydligt på informanterna var deras positiva humör och attityd till livet. 

Även fast många av dem nämner att deras hälsa inte är som den varit förr, och att det är jobbigt 

                                                 
184  Jönson, s. 17. 

185  Trost & Levin, s. 161. 
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att bli sjukare så har de ändå en positiv attityd till livet. Några av mina informanter nämner att de 

inte riktigt visste att de skulle bli så sjuka så fort de kom upp i pensionärsåldern, men att de är lika 

glada ändå. Nils och Maja beskriver detta genom citatet nedan. 

 

Nils: Jag skulle vilja göra så mycket men jag klarar inte så mycket vet du. Endera så bråkar ryggen, 

eller så sätter värken i benet igång, och nerverna söker sig i... Och det är lite otäckt ibland. Men, det 

går det också. Jag stoppar allt i en säck och kastar ut, (skratt).  

Maja: Jag tar en dag i taget, jag sörjer inte så mycket för framtiden, det får bli som det blir (skratt). 

Merete Mazzarella skriver i sin bok Resa med rabatt – om konsten att vara pensionär att sjukdomar och 

att kroppen bitvis blir sämre med åldern är något som är väntat, det ”hör livet till”.186 Mazzarellas 

tankar väcker funderingar kring informanternas positiva attityd trots att de känner av sjukdomar 

och liknande. Kanske höll de humöret uppe och var glada eftersom de på något sätt var beredda 

på att bli äldre och sjukare. Även fast att några av informanterna säger att de inte var beredda på 

att bli sjuka kanske det ligger undermedvetet hos alla att man riskerar att bli sjuk när man blir 

äldre, och därför accepterar de sjukdomarna på ett annorlunda sätt än vad de kanske hade gjort 

om de var yngre.  

 

Tankar kring ordet gammal 

Under två av mina intervjuer dök ämnet ”gammal” upp. Vi diskuterade när man egentligen anses 

vara gammal. Ingrid ansåg att det hade med mest åldern att göra. Hon menade att en person 

kunde anses som gammal vid 80-årsåldern ungefär. Hon hade hört från andra personer att de 

ansåg att man blev gammal när man var i 70-årsåldern, men det höll hon inte med om. Hon 

berättade att hon kände många 70-åringar som fortfarande var alerta och pigga. Siv ansåg inte att 

det hade med åldern att göra utan att det berodde på hur det låg till med hälsan. Hon menade att 

beroende på om man var frisk eller inte så kunde man lika väl bli gammal tidigt som sent, helt 

beroende på sjukdom. Om man känner sig pigg och frisk så kan känslan av att vara gammal utebli 

även fast att man är över 70 år. I och med att man blir äldre finns det ju en risk att bli sjuk och få 

sämre hälsa, och är man inte pigg och frisk kan det nog vara lätt att känna sig gammal oavsett om 

man är 50 år eller 70 år. Dock ansåg hon att när man kom upp i 90-årsåldern kunde man ändå 

anses som gammal. I Håkan Jönsons bok berättar han om ett nyhetsinslag som han såg i början 

av 2000-talet om Sveriges äldsta människa. Kvinnan hade precis fyllt 112 år, och en reporter 

frågade henne om hur det kändes att ”vara så gammal?”. Kvinnan svarade att hon faktiskt inte 

kände sig gammal.187 Kanske finns det ingen ”regel” om när man anses vara gammal. Kanske är 

det en känsla mer än ett faktum, att känna sig gammal eller att känna sig ung.  

                                                 
186  Merete Mazzarella, Resa med rabatt – om konsten att vara pensionär (Stockholm, 2010) s. 78f. 

187  Jönson, s. 7. 
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Gemenskap och tillhörighet 

De av informanterna som var aktiva i pensionärsföreningar kände en viss gemenskap med andra 

pensionärer som också var aktiva i föreningar. Den av informanterna som är mest aktiv i 

föreningar är Lars, och han känner en stor glädje i föreningslivet. Utöver sitt medlemskap i olika 

föreningar ordnar han söndagsträffar i det lokala servicehuset där de dricker kaffe och har 

underhållning. Han känner en stor gemenskap i föreningarna, och han tycker att det är kul och 

lärorikt att träffa nya människor.  

 

Lars: Ja, det är det här med att man har gemenskap med andra människor och man umgås med folk i 

större utsträckning på olika sätt, bara för att jag är med i så många olika föreningar och har varit. Allt 

från idrott och politik och så upplever man ju att man.. blir en bricka att man får vara med lite här och 

där. Det är ju kul, det uppskattar jag. Och så får man lära sig mycket utav andra som de kan mycket 

bättre och då tar man ju vara på det, det är så. Så man kan ju se det som att man lär sig utav varandra 

också. 

Ingrid är endast aktiv i en pensionärsförening, hon valde att säga ifrån till de andra föreningarna 

eftersom hon kände att hon inte hade tid längre. Hon är dock med i en husvagnsklubb och går på 

symöten ibland. Husvagnsklubben har träffar över hela Sverige, och de brukar hon åka på. Hon 

berättar att nästan alla i hennes husvagnsklubb är i samma ålder som henne, och att hon dels 

därför har många vänner och bekanta kvar. Hon menar också att hon känner en väldigt fin 

gemenskap gentemot husvagnsklubben och även gentemot pensionärsföreningen. Väninnorna 

som hon har symöten med har hon hållit ihop med i ungefär 45 år, och hon känner även en fin 

gemenskap gentemot dem eftersom de fortfarande håller ihop efter så många år. Dessa symöten 

har ibland blivit ”matmöten”, där de äter god mat och samtalar med varandra istället för att sy, 

och det har hon ingenting emot eftersom det viktigaste är att de träffas. Siv är medlem i två 

pensionärsföreningar men går aldrig dit. Hon anser inte att hon varken har tid eller lust att vara 

aktiv i de föreningarna. Dock brukar hon gå på pensionärsmöten i sin kyrka eftersom hon känner 

många som är med där.  

 

Gemenskapen och tillhörigheten behöver inte enbart vara gentemot en förening eller en grupp. 

De informanter som var gifta eller hade sambo kände även en gemenskap gentemot sina 

respektive. De menade också att det var en självklarhet för dem att ta hand om varandra. De 

kände även en lojalitet till sina respektive. Ingrid beskriver det i citatet nedan: 

 

Ingrid: Men det är ju sånt som följer med livet att vi ska hjälpa varandra. Det är ju bara så, tycker jag. 

Vi har ju lovat det en gång i tiden. 

Även Siv känner en stor lojalitet gentemot sin make. Hon berättar att hon tar hand om sin make 

varje dag. Allt från att koka kaffe till honom till större saker. Om det är saker som hon inte klarar 

av att hjälpa honom med hjälper hemtjänsten till. Hon kallar sig själv för ”säregen” eftersom hon 

väljer att ta hand om honom istället för att låta honom bo på äldreboende. Hon menar att de 
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flesta väljer att ”lämna bort dem”, men hon skulle inte klara det eftersom hennes make vill bo 

hemma, och hon känner att han är ett stort sällskap för henne.  

 

Att känna gemenskap gentemot någonting eller någon är något som kan betyda mycket. Oavsett 

om det är mot en grupp eller mot en person kan känslan av gemenskap ha en stor roll i 

individens liv. Förr när informanterna arbetade kände de kanske en gemenskap mot 

arbetskamraterna och nu när de inte längre arbetar finns inte den gemenskapen kvar. Har man 

ingenting att känna gemenskap till kan det vara så att man söker sig till något där gemenskapen 

kan finnas. Till exempelvis pensionärsföreningar eller olika klubbar att vara medlem i som några 

av informanterna är.  

 

Sammanfattande avslutning 

Det huvudsakliga syftet med detta antologibidrag var att undersöka hur ålderspensionärer har 

uppfattat omställningen från att ha arbetat till att bli pensionärer och hur identitet och livsvillkor 

har uppfattats och förändrats i och med omställningen. Detta anser jag mig ha fått svar på genom 

min observation och mina intervjuer med informanterna. Mina informanter upplever 

omställningen från att ha varit yrkesverksamma till att bli pensionärer mest som något positivt. 

De har fått en friare vardag och är inte längre bundna till något. De har inte längre några egentliga 

måsten i vardagen helt enkelt. Den största negativa förändringen med omställningen menar 

informanterna är att hälsan har blivit sämre i och med ålderdomen. De känner inte längre samma 

ork i kroppen som de hade när de var yngre, och vardagssysslor med mera tar längre tid nu än 

förr.  

 

Jag ser symbolisk interaktionism i min studie på det sättet att samhället ständigt skapas och 

förändras och då gör även mina informanter det eftersom de är en del av samhället. Likt att 

samhället ständigt skapas och förändras gör samtidigt individen det genom att starta nya kapitel i 

livet och denne genomgår förändringar i vardagen och livssituationen genom hela livet. När man 

genomgår en omställning i livet sker det en förändring inom individen. Identiteten informanterna 

hade när de var yrkesverksamma kan komma att förändras i och med omställningen eftersom de 

hamnar i en helt ny livssituation. När informanterna var yrkesverksamma såg de kanske sig själva 

som arbetande individer, och likt spegeljaget såg de sig själva och relaterade till andra 

yrkesverksamma individer. När de sedan gått i pension och startat ett nytt kapitel i livet fick de en 

annan ”grupp” och andra identiteter i samhället att relatera till. De fick inte längre samma roll i 

samhället. Rollen som arbetare byttes ut mot rollen som pensionär. De föreställningar som finns 

mot pensionärer i samhället idag kanske informanterna medvetet eller omedvetet tog till sig och 

såg sig själva i dem eftersom de nu också var pensionärer.  
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Avslutningsvis vill jag nämna att med hjälp av denna studie har jag har fått en större förståelse 

kring äldre och deras livsvillkor samtidigt som jag har fått en bredare kunskap om hur 

pensionärer har det i dagens samhälle.  
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Gemensam avslutning 

I denna antologi studie har vi ämnat ta upp eventuella omställningar vilka kan påverka den 

enskilda individens livsvillkor och identitet. Genom intervjuer med personer som adopterats, 

blivit mammor, emigrerat och gått i pension har vi dragit slutsatsen att omställningarna i mer eller 

mindre utsträckning levt upp till den hypotes vi hade om förändring. Då vi startade studien hade 

vi först svårt att se gemensamma drag som skulle visa ett samband mellan de olika bidragen i 

antologin. Vid vidare fundering kom vi fram till att samtliga bidrag inneburit en förändring för 

informanternas liv, vilket utvecklade en gemensam nämnare för samtliga bidrag. Antagandena om 

förändring rörde att flytta till ett nytt land, bli mamma, gå i pension och insikten av att vara 

adopterad.  

 

De olika bidragen har indikerat på att informanterna likt det symboliska interaktionistiska 

synsättet menar, är föränderliga gällande sitt identitetsskapande. En ytterligare gemensam 

nämnare för samtliga bidrag är att identitetsskapandet är en process under ständig förändring. 

Beroende på hur livsvillkoren förändras i individens liv har vi dragit slutsatsen att även identiteten 

förändras. Vi tolkar Jenkins teorier om ”labelling” att människan även påverkas av sin interaktion 

av andra människor och utifrån det kan komma förändra eller utveckla sin identitet. Detta 

framkommer även i Cooleys teori om ”spegeljaget”, vilket kortfattat innebär att individen speglar 

sig i omgivningens uppfattningar om denne. Detta anser vi märks på grund av att några av 

informanterna säger sig ha upplevt förväntningar från omgivningen på hur de ska agera i sin nya 

livssituation.  Dock skiljer detta sig från de adopterade informanterna eftersom de inte har 

upplevt en lika tydlig förändring. Detta då de oftast inte har någon egen förnimmelse av 

omställningen på grund av deras låga ålder, till skillnad från att till exempel bli mamma eller att 

emigrera till ett annat land.  

 

Avslutningsvis vill vi ta upp att vi har fått en ökad förståelse kring de berörda ämnena i 

antologistudien. I och med genomförandet av studien och interaktionen med informanterna har 

vi erhållit nya synsätt i de valda ämnesområdena. Vi vill poängtera den fristående individens egna 

tankar och åsikter kring sin livssituation och därmed inte generalisera eller presentera något 

allmängiltigt. Informanterna är enskilda individer och bör därmed inte betraktas som en specifik 

grupp i samhället.  

 

 


