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Abstract 

 

Det finns idag många i Sverige som bär på mer än ett kulturellt och etniskt ursprung. Syftet 

med denna studie är att ta reda på hur unga med två olika etniska kulturer skapar sin identitet. 

För uppsatsen har fem kvinnor respektive fem män vars föräldrar kommer från olika kulturer 

intervjuats. Alla intervjupersonerna är uppvuxna i Sverige och har starka band till landet. 

De teoretiska utgångspunkterna består bland annat av erkännandeteorier, kulturanalyser samt 

identitetsstudier. Jag har för analysen använt mig av kvalitativa metoder såsom diskursanalys 

och textanalys. Dessutom har jag även gjort en komparativ analys mellan de intervjuade 

kvinnorna och männen för att se om genus inverkar på identitetsskapandet.  

Det finns mönster som pekar på att unga med dubbel etnisk, kulturell bakgrund skapar sin 

identitet utifrån att samtliga av intervjupersonerna starkt identifierar sig med Sverige och 

uppfattar sig själva som svenskar. Det finns även hos samtliga intervjupersoner mer än den 

svenska kulturen som har påverkat identitetsprocessen och som har spelat en väsentlig roll i 

denna process. Samtliga intervjupersoner är idag i vuxen ålder tillfredsställda med sitt dubbla 

kulturella bagage och ser det som en tillgång.  

 

 

 

Nyckelord: identitetsskapande, erkännande, kultur, etnicitet, mångkulturell. 
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1.1 Inledning 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, och det finns idag svenska medborgare som kan 

härleda sitt ursprung till jordens alla hörn. För en del upplevs invandringen som positiv, för 

andra är det ett gissel med alla ”nya svenskar” som kommer hit. Många av de nya svenskarna 

har fått barn i Sverige. En del av de nya svenskarna har fått barn med infödda svenskar. I 

denna uppsats kommer dessa barn, - frukterna av blandäktenskap och deras upplevelser - att 

analyseras. Det har skrivits en hel del om identitetsskapande de senaste åren, men då gäller 

det främst nya svenskar och eventuellt sträcker sig forskningen till deras barn. Mycket litet 

har skrivits i Sverige om de unga som har dubbel etnisk bakgrund. I USA, England och 

Frankrike har det gjorts betydligt mer forskning på området. Vad som fascinerat forskare som 

bland annat Zhenchao Qian är blandäktenskap mellan olika raser. Samt hur språk och etnicitet 

väljs utifrån olika premisser. Vad som däremot intresserar mig är inte vilken ras föräldrarna 

tillhör och inte heller i så stor utsträckning vilket språk som talas utan hur individen skapar sin 

personlighet, sin identitet när hon har minst två kulturer att identifiera sig med. Varför är det 

då relevant eller ens intressant att studera identitet? Jag anser att genom att förstå 

identitetsskapande hos en grupp som kommer från två eller flera etniska bakgrunder kan 

gränsytan mellan ”oss” och ”dem” förhoppningsvis suddas ut och det allmänt rådande 

negativa i att tillhöra ”dem” eller det positiva i att tillhöra ”oss” mister då relevans. Det kan 

tyckas väsentligt att i en studie som denna ta upp sociala identitetsteorier och sociala 

kategoriseringsteorier som utgår från den individuella nivån och fokuserar på kollektiva 

identiteter och konstruktioner av den andre. Jag har dock valt att lägga dessa teorier åt sidan 

då den grupp jag studerat inte är homogen utan en synnerligen heterogen grupp som 

härstammar från olika homogena grupper. Anledningen till att jag valt att skriva denna 

uppsats är att jag själv kommer från två olika kulturer. Min mamma är svenska och min pappa 

kommer från Tunisien. Själv har jag alltid känt mig svensk men där har av naturliga skäl 

funnits en stor portion andra influenser. Under arbetets gång och genom informanternas 

historier har en hel del minnen väckts hos mig. Det har varit en mycket spännande resa. Jag 

har fått svar på en mängd frågor men minst lika många nya har kommit upp. I framtiden 

hoppas jag få möjlighet att utveckla studien. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Jag har genom tio stycken intervjuer med personer som har sitt ursprung i två olika etniska, 

kulturer studerat hur identitetsprocessen går till. Det material jag då fick fram har jag jämfört 



 5

och analyserat utifrån de teorier och den litteratur som jag använt mig av. Det empiriska 

materialet kommer jag att diskutera utifrån teorier om identitet, erkännande och kultur.  

Mitt syfte är att studera hur och utifrån vilka premisser unga svenskar med dubbel etnisk 

kulturell bakgrund formar sitt identitetsskapande. Jag ville även ta reda på hur 

intervjupersonerna upplevt detta identitetsskapande och hur de uppfattat omgivningens syn på 

dem som andragenerationens svenskar. 

Frågan jag ställer är: 

Hur skapar unga med två olika etniska kulturer sin identitet?  

 

2.1 Metoder  

I detta kapitel presenterar samt diskuterar jag de val jag gjort gällande metod och material. 

För att försöka förstå hur unga med dubbel etnisk, kulturell bakgrund formar sin identitet har 

jag valt att göra intervjuer med personer vars föräldrar kommer från olika länder. De personer 

som jag intervjuat är alla uppvuxna i Sverige. Hälften av de tio intervjupersonerna är män och 

hälften är kvinnor och uppsatsens empiriska material bygger på intervjustudier. 

Då syftet med denna uppsats är att söka uppnå en förståelse om identitetsskapande anser jag 

intervjumetoden vara passande. Metoden ger möjlighet att få del av intervjupersonernas 

erfarenheter eller åsikter och upplevelser.  

     Bo Petersson har i boken ”Identitetsstudier i praktiken” skrivit ett kapitel med rubriken 

”Intervjubaserade studier av kollektiva identiteter”. Jag anser att texten är relevant även om 

den riktar sig till forskare som skriver om gruppidentiteter då tillvägagångssättet är ungefär 

detsamma som vid individuella intervjuer. Det är i närmast samma frågor som ställs. 

Petersson skriver att i möten med likasinnade individer kan vi bekräfta vilka vi själva är. När 

vi å andra sidan interagerar med individer som representerar något annorlunda understryks 

den egna tillhörigheten på ett påtagligt vis. Petersson hävdar att forskaren oundvikligen ställs 

inför detta i mötet med den person som ska studeras eller agera informant. Den sociala 

interaktion som uppstår mellan forskare och informant kommer därmed att inverka på 

resultatet. Vidare skriver Petersson att ”forskaren är en människa som representerar sina 

kollektiva identiteter, och även om intersubjektivitet är forskarens strävan, kommer de egna 

föreställningsramarna och den egna förförståelsen alltid att ha någon form av inverkan på 

tolkningen av resultatet” (Petersson 2003: 38). Vidare skriver Petersson att eftersom 

identiteter inte är kvantifierbara - förutom att sammanställningar av svarsfrekvenser - kan vara 

utgångspunkter för analyserande och djupgående resonemang kring identitet. Det är svårt att 
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komma ner på djupet. Därför menar Petersson att det är önskvärt att låta individerna själva 

komma till tals även om det är forskaren som gör tolkningar och urval (Petersson 2003: 42).  

Petersson hävdar att intervjuer inte bör göras utifrån fasta frågealternativ. Det är inte en form 

som passar identitetsstudier, då det krävs att forskaren kan fininställa och situationsanpassa 

frågorna. För att få en bra struktur på frågorna rekommenderar Petersson att man gör en 

pilotstudie. Det är dock inte alltid möjligt på grund av tidsbrist eller för att forskaren har en 

ansträngd ekonomi. Petersson framhåller risken med att om inte en pilotstudie görs så riskerar 

forskaren att inte bli förstådd av informanten.  

Jag har, liksom Petersson uppmanar, utgått från ett fast frågealternativ men anpassat frågorna 

utifrån varje enskild intervjusituation. Vidare gjorde jag även en pilotstudie för att utröna om 

frågorna var av relevans för uppsatsen. (Petersson 2003: 45) 

      Petersson skriver att då varje personlig intervju för med sig ett socialt möte bidrar 

intervjuaren till hur informantens identitetsuppfattning artikuleras. Oberoende av hur mycket 

forskaren försöker att inte påverka utfallet kommer informanten att uppleva en inverkan. 

Vidare hävdar Petersson att det alltid finns en intervjuareffekt och faktorer såsom ämnets 

karaktär, samt tillhörighet eller nationellt ursprung leder informantens tankar i en viss 

riktning. Det är omöjligt att inte påverka informanten som intervjuare och enligt Petersson är 

det inte heller önskvärt. När det handlar om forskning kring identitet som har med processer 

att gör och manifesteras i en given kontext. Gör forskaren intervjun som ett samtal är det 

viktigt att denne tonar ner sin egen insats i konversationen. (Petersson 2003: 49)  

 

   Ambitionen med denna uppsats var att göra en kvalitativ intervjubaserad studie. Jag har valt 

Karin Widerbergs metodbok ”Kvalitativ forskning i praktiken” att utgå ifrån. Enligt 

Widerberg bör forskaren vid kartläggningen och utforskandet av sitt ämnesområde inte lägga 

betoningen på individen utan på sociala mönster och sammanhang. Intervjuaren ska närma sig 

informanten som bärare av sociala mönster, och det är dessa sociala mönster som är 

önskvärda att kartlägga och förstå (Widerberg 2002: 67). Vidare ges goda råd om vad 

intervjuaren bör tänka på vid själva intervjutillfället. Regel nummer ett är att ta det lugnt och 

låta informanten tala, men styra intervjun om informanten faller ifrån ämnet. Vidare 

rekommenderar Widerberg att utnyttja tystnader och pauser, då de kan ge såväl informanten 

som intervjuaren en möjlighet att tänka efter. Det är med andra ord av yttersta vikt att 

bibehålla lugnet och inte hasta igenom intervjun. Att göra provintervjuer är ett bra sätt att se 

huruvida frågorna intervjuaren ställer är relevanta eller ej. Genom att läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna ordentligt ser man vad som fungerat eller vad som bör utvecklas 
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inför nästa intervju (Widerberg 2002: 102). I detta arbete har jag följt Karin Widerbergs 

rekommendationer och låtit intervjupersonerna tala fritt men varsamt styrt intervjun så att vi 

inte kommit ifrån ämnet. 

     Widerberg anser det nödvändigt att ordagrant transkribera intervjuerna, då det ger 

möjlighet att göra en tolkning av såväl språk, uttryck, sätt att tala, avbrott och tystnader. Ännu 

en fördel med att ordagrant transkribera en intervju är att det skapar möjligheter att värdera i 

vilken grad informanten har påverkats av intervjupersonen själv (Widerberg 2 002:116). Jag 

transkriberade samtliga intervjuer ordagrant samma dag som de gjordes för att på så vis 

komma ihåg allt som sagt om något skulle vara otydligt på bandet.  

     När det gäller analys rekommenderar Widerberg att intervjuaren först noga och upprepade 

gånger läser igenom de gjorda intervjuerna och noga antecknar intressanta aspekter samt 

likheter och skillnader. Först därefter kan intervjuaren börja läsa och tolka sitt material utifrån 

andras begrepp och resultat (Widerberg 2002: 137). Nästa steg i analysen som Widerberg 

tillråder är att sortera materialet efter centrala teman. Om det finns två grupper som ska 

jämföras är det viktigt att veta vilka teman som är intressanta att jämföra för att på så sätt nå 

fram till en översikt av materialet (Widerberg 2002: 140). Det finns ett antal olika sätt att välja 

ut teman för analys. Det empirinära förhållningssättet hämtar teman från det empiriska 

materialet. Medan i det teorinära förhållningssättet väljer man teman utifrån för att belysa via 

empirin. Det finns alltså en vision om den helhet som man vill förmedla och om hur detta kan 

göras (Widerberg 2002: 145). Jag har använt mig av ett empirinära förhållningssätt för att 

söka hitta mönster och teman. Vidare har jag kopplat detta till teorin som på många vis 

bekräftat empirin. 

     Genom att använda sig av diskursanalys försöker forskaren förstå vad intervjupersonen 

säger och hur något sägs i intervjun. I ett samtal uttrycker man sig genom olika sorters 

diskurser, som är ett slags metasamtal som innehåller strukturerade övertygelser, rationaliteter 

och kunskapsformer som alla individer förhåller sig till då de fattar beslut, argumenterar och 

gör olika sorters val. ”Diskurser är pågående metasamtal som möjliggör förändringar inte bara 

av individernas självförståelse utan också av diskurserna som sådana. Diskurserna kan 

överlappa och därmed understödja varandra, men de kan också stå i ett 

motsättningsförhållande” (Widerberg 2002: 157). I diskursanalyser är det texten i sig som står 

i fokus, analysen av texten ska anpassas utifrån de specifika frågor som forskaren vill ställa 

texten och efter det specifika textmaterial som forskaren arbetar med (Widerberg 2002: 158). 

Att göra en detaljerad diskursanalys kan utgöra underlag för en övergripande diskursanalys. 

Där analyseras olika diskurser som forskaren anser återkomma i intervjumaterialet som 
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helhet. Då resonemangen baseras på hela intervjumaterialet, belyser forskaren materialet 

empiriskt använder ofta flera intervjuer. För att belysa de diskurser som forskaren anser vara 

relevanta för temat ifråga kan man föra in ett empiriskt eller teorietiskt material i analysen 

(Widerberg 2002: 168). En diskursanalys av intervjuutskrifter kan enligt Widerberg säga en 

del om vilka diskurser informanten försöker leva efter och en del om de dominerande 

diskurserna i samhället. På så vis kan forskaren även få en insikt i spänningar och konflikter 

mellan olika och motstridiga diskurser. Det kommer då fram bilder över samhället och 

individen som är kopplade till teorier som betonar komplexitet och fragment. (Widerberg 

2002: 174)   

 

”Mer än kalla fakta, kvalitativ forskning i praktiken” är en antologi i metodik som tar upp 

olika tillvägagångssätt för att som titeln anger utföra kvalitativ forskning.  

I Ingrid Sahlins kapitel om ”Diskursanalys som sociologisk metod” åtskiljs offentliga 

diskurser som kommer till tals i media från lokala diskurser som finns i alla kontinuerliga 

samtal. Vidare finns det lokala diskurser som kan utvecklas till offentliga diskurser eller helt 

enkelt försvinna. Diskurs kan definieras utifrån sitt ämne men även utifrån en given kontext. 

Sahlin skriver att ”en av diskursanalysens funktioner är just att identifiera och beskriva 

diskurser. De utsagor som kan utvinnas ur ett studerat textmaterial brukar alltså i sig kallas 

diskurser” (Sahlin 2 001:87). Jag har utgått från diskurser då jag analyserat intervjuerna, där 

diskurserna handlat om identitetsskapande, tillhörighet och erkännande. Intervjuutskrifterna 

har legat som underlag för de specifika frågor jag velat ställa texten. Jag har analyserat 

ovannämnda diskurser som alla återkommit i intervjumaterialet som helhet. Vidare har jag 

som Sahlin skriver identifierat och beskrivit de diskurser som framkommit under intervjuerna.  

 

2.2  Intervjusituationerna  

 

     Jag har låtit intervjupersonerna själva bestämma var intervjun ska hållas. Mitt enda krav 

har varit att hålla intervjun på en relativt tyst plats. Åtta av de tio informanterna valde att 

komma hem till mig, en av intervjuerna hölls på en av informanternas arbetsplats och en 

intervju hölls hemma hos informanten. Ungefär hälften av informanterna kände jag mer eller 

mindre sedan tidigare. De är antingen vänner eller ytliga bekant. Resten av informanterna 

hittade min mamma bland eleverna på den folkhögskola hon undervisar vid i regionen. Jag vet 

inte om informanterna har påverkats av att vara i mitt hem under intervjutillfällena, men jag 

tror att jag lyckades skapa en relativt avslappnad miljö. Jag började med att bjuda på fika och 
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prata allmänt innan vi satte igång med intervjuerna, vilket jag tror gjorde att informanterna 

kände sig avslappnade och kunde tala reflexivt och öppet över hur de upplevt sitt 

identitetsskapande. Dessutom fick informanterna själva välja vilket alias de har i uppsatsen. 

Detta gjorde jag dels för att göra dem en smula delaktiga i processen och dels för att bevara 

deras anonymitet. Det är möjligt att de informanter som jag inte alls kände var mer öppna 

under samtalen än de som är nära vänner till mig. Detta kan bero på att de som jag inte alls 

kände anar att vi troligen inte kommer att ses igen. Därför öppnade de sig på ett annat sätt än 

de nära vännerna som kanske blev intimiderade av att vi ses relativt ofta. Då jag av 

utrymmesskäl inte gjort mer än tio intervjuer är det svårt att dra en generell slutsats. 

Intervjuerna tog mellan en halvtimme och en timme. 

 

2.3 Intervjupersonerna 

Här följer en kort presentation av intervjupersonerna som består av fem män och fem kvinnor. 

De intervjufrågor som använts som underlag för intervjuerna återfinns som bilaga. 

 

     ”Juan” är 24 år gammal, hans pappa är från Spanien och hans mamma är svenska, ”Juan” 

själv är född i Sverige, studerar. ”Karl-Heinz” är 27 år gammal, hans mamma är svenska och 

hans pappa kommer från Tyskland, arbetar som diskare och studerar. ”Mohammed” är 30 år 

gammal, hans pappa är från Algeriet och hans mamma är svenska, driver en egen klädesbutik. 

”Templeton” är 25 år gammal, hans mamma är tyska, pappan är halv fransk och halv tysk, 

själv är han född i Tyskland men har bott i Sverige sen tre års ålder och är uppvuxen med en 

svensk styvpappa, går på folkhögskola. ”Nisse” är 32 år gammal hans pappa kommer från 

Italien och mamman är svenska, är egen företagare och vinimportör. ”Anabelle” är 22 år 

gammal, hon har en svensk mamma och en pappa som kommer från Granada i Västindien, 

hon arbetar på OMS-fritid i Malmö med utvecklingsstörda. ”Marianne” är 23 år gammal, 

hennes mamma är svenska och pappan kommer från Danmark, arbetar som receptionist på 

Malmö Högskola. ”Lisa” är 24 år gammal hennes mamma är svenska och pappan kommer 

från en stad på gränsen mellan Italien och Slovakien, studerar. ”Electra” är 28 år gammal 

hennes mamma är från Sverige och hennes pappa är från Polen, är arbetssökande jurist. 

”Bonnie” är 22 år gammal hennes pappa är från Sverige och hennes mamma kommer från 

Sydafrika, arbetar som produktionsassistent, stylist på en eventbyrå.  
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3.1 Tidigare forskning 
”Chosing for the children”. Finnäs och O’Learys arbete handlar om hur föräldrar i 

blandäktenskap väljer grupptillhörighet för barnen. Författarna har studerat barn och 

blandäktenskap i Finland och på Irland.  Enligt dem finns det två huvudorsaker när föräldrar 

som ingått blandäktenskap ska bestämma vilken grupp barnet ska tillhöra, det är å ena sidan 

vilken grupp som är i majoritet i det område där familjen är bosatt samt vilka typer av skolor 

som finns tillgängliga (Finnäs, O’Leary 2003). De båda forskarna tittar alltså närmare på 

blandäktenskap genom att se på hur respektive undersökningslands 

befolkningssammansättning är strukturerad samt den socioekonomiska utbildningsfaktorn hos 

paren som ingått blandäktenskap. Forskarparet fokuserar bland annat på hur en grupps status 

kan påverkas av blandäktenskap. Detta gör de då de val som paret i ett blandäktenskap gör 

angående barnens grupptillhörighet kan ge en uppfattning om den sociala status gruppen 

ifråga har i samhället. Finnäs och O’Leary ville undersöka om högre utbildade medlemmar i 

en minoritetsgrupp har en benägenhet att ansluta barnen till denna och om detta är något som 

eventuellt förändras över tiden, samt om detta kan förstås i termer av minskad begränsning 

och social press (Ibid.). Enligt de båda forskarna har många föräldrar visat sig insiktsfulla 

gällande val av barnens skolor, som spelar en viktig roll när etnisk identifiering 

vidarebefordras. Skolan är därför viktig när man studerar föräldrars val av barnens 

grupptillhörighet. Finnäs och O’Leary hävdar att det finns tre klassificeringar när man 

studerar barn från blandäktenskap, det är dels barnet själv, dels föräldrarna samt även 

samhällsstrukturen, viktigast är dock barnets grupptillhörighet som anges av föräldrarna i 

mantalsskrivningen. De båda forskarna har dock valt att lägga fokus på föräldrarna vars val 

ger långvariga konsekvenser för barnet. Det är från föräldrarna som spelar en nyckelroll i 

barnets socialisering och framtida gruppidentifiering. När det gäller barnets mantalsskrivning 

anser Finnäs och O’Leary att detta inte görs godtyckligt utan att demografiska samt 

socioekonomiska faktorer spelar stor roll (Ibid.). 

     Tidigare studier som forskarparet utgått ifrån visar att barnens val av språk baseras på 

språkstrukturen som majoriteten av befolkningen på bostadsorten talar samt modersmålet. Det 

finns olika förklaringar till varför en grupps relativa storlek spelar roll. En förespråkar att det 

beror på det sociala trycket gentemot assimilering vilket gör det attraktivt att identifiera sig 

med den största gruppen. Finnäs och O’Leary gör gällande att personer som tillhör en 

minoritetsgrupp känner sig mindre iögonfallande om de assimileras med majoritetsgruppen, 

vilket gör det mindre sannolikt att utpekade väljer att identifiera sig med minoritetsgruppen. 

Attraktionen i att identifiera sig med en eller annan grupp kan relateras till respektive grupps 
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relativa storlek. Då minoritetsgruppen är relativ stor i förhållande till majoritetsgruppen är det 

lättare att få tillgång till skolor och annan verksamhet för den mindre gruppen. Sådana 

inrättningar kan öka önskan för familjer tillhörande minoritetsgrupper att identifiera sig med 

denna och inte med majoritetsgruppen. Forskarna hävdar att assimilering ökar när 

minoritetsgruppen är liten.  

     Enligt Finnäs och O’Leary är det så att ju mindre den relativa storleken en minoritetsgrupp 

har i regionen, desto lägre del av barnen registreras som en minoritetsgrupp (Ibid.). I analogi 

med Finnäs och O’Leary är föräldrar med högre utbildning bättre informerade om och 

mottagligare för det fördelaktiga i att identifieras med en viss grupp framför en annan; att 

uppfostra barn till två språk kräver en viss insiktsfullhet och information. Denna uppfattning 

är kopplad till den sysselsättningsnivå där de med högre sysselsättningsnivå uppfattar en 

större nytta med tvåspråkighet. Desto högre utbildning föräldrarna har desto större andel 

registrerar sig inom minoritetsgruppen. Forskarna påstår vidare att mammans etniska 

tillhörighet lämpar sig bättre att föra vidare till barnen än pappans. En anledning är att 

mamman överlag tar ett större ansvar för barnens uppfostran än pappan. Det sägs att män har 

större frihet från familjens sociala kontroll än vad kvinnor traditionellt haft. Därför kan 

kvinnor vara mer mottagliga för press från den egna etniska gruppen att följa en traditionell 

(Ibid.). 

 

    I”Racial/ Ethnic Identifications of Children of Intermarried Couples” skriver Zhenchao 

Qian, verksam på sociologiska institutionen vid The Ohio State University om huruvida barn 

inom blandäktenskap identifieras och identifierar sig själva som vita eller inte. Qian hävdar i 

sin artikel att barn som kommer från olika etniska europeiska grupper väljer en etnisk 

grupptillhörighet. Generellt är detta val enligt Qian endast av symbolisk betydelse och 

genererar inte nödvändigtvis till stark etnisk tillhörighet. När det däremot kommer till 

blandäktenskap mellan olika raser kan barnen klassificera sig själv som tillhörande en 

etnicitet men uppfattas av omgivningen som tillhörande en annan. Resultatet blir enligt Qian 

att barnen formar sin etniska tillhörighet efter sitt utseende snarare än efter var de verkligen 

känner tillhörighet. Föräldrarna spelar stor roll i vilken etnisk grupp barnen väljer att 

identifiera sig, genom påverkan, var de väljer att bosätta sig, genom skolval samt genom 

kulturell påverkan. Qians syfte är att undersöka hur minoritets maken/makans kön och 

födelsestatus, den utbildning paret har uppnått samt boendeområdets koncentration av 

minoriteter påverkar valet av barnets etnicitet (Qian 2004). Qian har tittat på hur par 

tillhörande olika etniciteter tenderar att välja sina barns rastillhörighet utifrån hudfärg. I USA  
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ska föräldrarna välja såväl ursprung som ras till barnen. Det har enligt Qian visat sig att det 

hos afro-amerikanska par är minst troligt att identifiera sina barn som ”vita”, latino-vita par 

kan välja såväl ras som latinamerikanskt ursprung. Asiatisk-amerikanska vita par och 

amerikanska indianska-vita par tenderar i högre utsträckning att definiera sina barn som ”vita”  

än vad andra par i blandäktenskap gör. Qian anger att den relativa statusen mellan den ”vita” 

och minoritets makan/maken kan påverka vilken part som har störst inflytande över 

bestämmandet gällande barnets ”rasidentitet”. Som exempel tar Qian upp att asiatisk-

amerikanska vita par i större utsträckning identifierar sina barn som asiatiska om fadern är 

asiatisk amerikan än om modern är asiatisk amerikan (Ibid.). Qian tar upp att tidigare 

forskning visar att mixade par med hög utbildning i större utsträckning än mixade par utan 

högre utbildning tenderar att identifiera sina barn tillhörande en minoritetsgrupp. När det 

gäller par som har olika grader av utbildning är det makan/maken med högst utbildning som 

företrädesvis bestämmer hur deras barn ska identifieras (Ibid).  

     Qian har studerat par i blandäktenskap, där den ena parten är ”vit” och den andra 

afroamerikan, det andra paret är av latinamerikanskt ursprung samt ”vit”. Vidare finns det par 

med asiatiskt-amerikanskt ursprung eller amerikanskt- indianskt ursprung som är gift med 

”vita” amerikaner. Qian har satt en gräns på att barnen i ovannämnda par inte får lov att vara 

äldre än fem år, Qian anger tre orsaker till varför han valt fem års ålder som gräns: eftersom 

föräldrar till små barn skiljer sig troligen inte i samma utsträckning som om barnen vore äldre, 

vidare hävdar Qian att små barn i högre utsträckning än äldre tenderar att bo hos sina 

föräldrar, för det tredje hävdar Qian att om små barn ingår i studien så påverkas föräldrarna 

inte av barnens utseende när de ska identifiera barnets etnicitet och ras (Ibid.).  

     Qians studie visar att barns ras och identitet i blandäktenskap ofta bestäms utifrån faderns 

ras och etnicitet. Vidare pekar studien på att minoritetsidentiteten är starkare om 

maken/makan tillhörande en minoritet är född i landet eller född utomlands. Bor paret i 

blandäktenskapet i ett område med många olika minoriteter tenderar de i högre utsträckning 

att identifiera sina barn som tillhörande en minoritetsgrupp (Ibid.). 

 

4.1 Teoretiska utgångspunkter 

     Som teoretiska utgångspunkter har jag valt att använda mig av litteratur som kan hjälpa 

mig att förstå och analysera hur unga med två olika etniska kulturer skapar sin identitet. 

Litteraturen behandlar erkännandepolitik, etnicitet, om kultur och kulturkonflikter samt 

identitetsstudier.  
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4.1.1”Etnicitetens gränser och mångfald” 

      Jag har valt Aleksandra Ålunds artikel därför att hon tar upp frågan om identitetsskapande 

vilket är av relevans för min frågeställning där jag vill ta reda på hur identitetsskapande 

formas när föräldrarna tillhör olika etniciteter. Vidare tar Ålund i artikeln upp hur unga med 

invandrarbakgrund ses som invandrare av samhället, detta är av betydelse för att söka förstå 

hur identitet formas hos unga med dubbelt etniskt ursprung.   

     Olika forskare har skrivit artiklar i boken Etnicitetens gränser och mångfald, här utgår jag 

från vad sociologen Aleksandra Ålund skrivit i sin artikel ”Etnicitetens mångfald och 

mångfaldens etnicitet” Att skapa en identitet är enligt Ålund en process som pågår hela livet, 

olika dimensioner spelar olika stor roll i denna process. Såväl sociala som kulturella 

erfarenheter samspelar när identiteter skapas och påverkar hur en individ uppfattar sig själv 

och uttrycker sig. Identitet innebär å ena sidan att vara sig själv, att kunna definiera sig själv 

som en person med egna speciella karakteristiska drag. Å andra sidan innebär identitet att 

kunna identifiera sig själv som tillhörande en grupp i relation till andra grupper. Det sätt som 

individen identifierar sig med en grupp beror på gruppens relation till individen och ligger 

dolt i individens egna projektioner visavi gruppen (Ålund 2 005a: 61). Ålund hävdar att 

identitetssökandet i ett postmodernt samhälle präglas av ”en längtan att få tillhöra, en längtan 

efter att benämna det egna” i det kulturella livet såväl som i det sociala (Ålund 2 005a: 64). 

En sådan längtan kan manifestera sig på olika vis, genom enklavisering, inkapsling, och 

reaktiva former som social och kulturell hävdelse. Unga svenskar med invandrarbakgrund ses 

fortfarande som invandrare eller andragenerationens invandrare. Identitetsskapandet för dessa 

ungdomar handlar enligt Ålund om upplevelser av utanförskap samt förutsättningar för 

gränsdialoger mellan olika sorters främlingar i det moderna multietniska samhället. De 

konflikter som dessa unga kämpar med handlar om att söka att söka sin rätta plats i samhället, 

en mening och en förankring i tillvaron detta utgör det moraliska, sociala och kulturella 

sammanhanget för dessa ungdomars identitetsarbete, många av de kommer att se sig själva 

som ”den främmande” eller ”den andre” (Ålund 2005a: 67). 

 

4.1.2 Rune Johansson som är historiker har även han skrivit en artikel i boken ”Etnicitetens 

gränser och mångfald” som heter; ”Gemenskapens grunder”  

     Rune Johanssons artikel har jag valt därför att han tittar närmare på de olika kriterierna för 

etnicitet och etnisk identitet vilket jag anser var behjälpligt för att kunna svara på min 

frågeställning rörande identitet hos unga vars föräldrar tillhör olika etniciteter. Begreppen 
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vävs ofta samman och det är av vikt att förstå etnicitet för att kunna få fram ett relevant 

resultat.  

     I den allmänna migrationsdebatten såväl i Sverige som internationellt uppfattas etnisk 

identitet som en garant för att bevara sina rötter i ett mångkulturellt samhälle. Detta kan 

relateras till statiska tillhörighetsförhållanden samt tolkas som ett hinder för de berörda 

individerna (Olsson 2005: 79). Johansson diskuterar i sin artikel de olika kriterierna för 

etnicitet, där ingår bland annat språk och religion, dessa båda begrepp spelar stor roll för att 

avgränsa etniska grupper men är inte i sig själv avgörande. Språket kan dock spela en central 

roll för kommunikationen inom en viss grupp och ibland kan grupper sträva efter att skapa 

och sprida ett gemensamt språk som ännu en bas för redan given etnisk identitet. Religion har 

många gånger såväl historiskt som i modern tid spelat en viktig roll i olika etniska konflikter, 

bland annat som en symbolisk markör. Johansson hävdar att forskare ofta utgått från 

härstamning och kultur när man velat definiera etnicitet. Detta innebär att en grupp definieras 

utifrån ursprung och ibland har samma eller delvis samma kultur. Vidare tar Johansson upp 

den biologisktgenetiska argumenteringen det vill säga att härstamning är kopplat till etnicitet. 

Det gemensamma arvet och blodsbanden förmodas bestämma såväl fysiska utmärkande drag 

samt individens psyke och sätt att agera (Olsson 2005: 85). När Johansson benämner 

begreppet identitet hävdar han att det inte alltid är tillräckligt för att avgöra en individs 

tillhörighet, andra människor kan uppfatta en individ som tillhörande en viss grupp som viket 

individen själv inte nödvändigtvis instämmer med. Detta kan på sikt ändra individens 

uppfattning om sig själv, vidare kan förföljelse och diskriminering skapa en 

identitetsgemenskap med en viss grupp som individen från början inte alls identifierat sig 

med. Det är enligt Johansson befogat att se identitetsbildning som en ständigt pågående 

process, där en individs identitet med tiden till viss del förändras (Olsson 2005: 95). Under 

vissa omständigheter kan identitet bli mer och mer definierade genom stereotypisering samt 

genom samspelet mellan olika grupper och vidare mellan majoritet och minoritet. Detta 

hävdar Johansson hämmar individernas agerande eller så kan individerna inom en grupp välja 

andra alternativ som acklimatisering eller integration till en dominerande kultur i protest 

(Olsson 2005: 96). 

 

4.1.3 Aleksandra Ålund har skrivit ännu en artikel i ”Etnicitetens gränser och mångfald” som 

heter ”Multikultisamhälle i vardande”.   

     Jag har valt en andra artikel av Aleksandra Ålund där hon talar om att samhället ofta 

skyller invandrarungdomars utanförskap på kulturella betingelser. Även om Ålund här talar 
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om ungdomar med invandrarbakgrund och jag ska studera unga vars föräldrar kommer från 

olika etniciteter är artikeln relevant för uppsatsen, dels därför att individer med en utländsk 

förälder fortfarande räknas som andragenerationens invandrare, och dels därför att många som 

är frukten av ett blandäktenskap av omgivningen uppfattas som en invandrare.  

 

     När invandrares problem diskuteras skylls dessa problem ofta på olika kulturella 

betingelser, detta påverkar enligt Ålund negativt ”deras självbild och begränsar deras egna 

möjligheter” (Ålund 2005b: 253). Detta får i slutändan som resultat att social differentiering 

och segregering ses som självförvållade. Istället för att se problemen som sociala 

konstruktioner ses de istället som etniska och kulturella, vilket gör den sociala ojämlikheten 

till en verklighet och dess verkliga konsekvenser osynliggörs. Att många invandrarungdomar 

presterar dåliga skolresultat och att en del av dessa ungdomar lever i ett samhälleligt 

utanförskap skylls enligt Ålund på deras kulturella bakgrund (Ålund ibid.). De yttre villkoren 

för en social interaktion spelar en central roll för hur dessa invandrarungdomar utvecklas, 

enligt Ålund, sker det genom olika erfarenheter, ibland ett konfliktfyllt identitetsskapande 

samt att ständigt se hur det omgivande samhället stigmatiserar. Ålund tror att 

”invandrarflickor” har det lättare än ”invandrarpojkar” att bryta etniskt definierade gränser 

och att etablera gränsöverskridande sociala relationer. Det är ofta de unga männen som är ute 

på stan och drabbas ofta av ett rasialiserande bemötande (Ålund 2005b: 254). Enligt vad 

Ålund hävdar så är gränsöverskridande i såväl social som kulturell mening ett inslag i det 

moderna samhällets självverkande förändring. Den omedelbara livsvärldens spänningar och 

upplevelser av ojämlikhet och utanförskap gör tillvaron konfliktfylld för invandrarungdomar. 

De har i större utsträckning än sina föräldrar konflikter med icke-tillhörighet samt upplever 

problem i att vara såväl nära som åtskilda (Ålund 2005b: 277).  

 

4.1.4 ”Erkännande, praktisk-filosofiska studier” Axel Honneth  

 

      Anledningen till att jag valt att till viss del utgå från Axel Honneths erkännandepolitik är 

att han tar upp vilka konsekvenser det kan få för enskilda individer som förnekas ett 

erkännande, jag anser att Honneths text kan vara behjälplig för att förstå hur den 

identitetsskapande processen går till och för att förstå om och i så fall hur stor roll 

erkännandet spelar i denna process.  

      Axel Honneth är filosofiprofessor i Frankfurt och har skrivit om erkännande och moral, 

vad Honneth vill med publikationen är att försöka ange den plats som moralen har i samband 
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med det etiska utforskandet av förutsättningarna för ett gott liv. Honneth påvisar att utifrån de 

kriterier där olika individer skiljer mellan en moralisk överträdelse eller ett missöde 

förekommer det ofta ett uteblivet erkännande. När en individ kränks är det vad Honneth kallar 

en moralisk orätt. Detta gäller i alla fall där en person känner att någon avsiktligt föraktar 

henne med avseende på någon väsentlig del av individens välbefinnande, alltså i alla fall där 

människor inte känner att de får erkännande (Honneth 2003: 98). 

       Honneth tar vidare upp sambanden mellan moralisk kränkning och uteblivet erkännande, 

det första är att en individ reflexivt kan relatera till sitt eget liv och är kapabel till att aktivt ta 

del för sitt eget välbefinnande då kan individen också kränkas moraliskt. Det andra att vi 

människor kan känna oss kränkta i våra förhållande till oss själva beror enligt Honneth på att 

vi endast kan bygga upp och bevara en positiv självrelation utifrån andra individers 

instämmande och bejakande reaktioner. Det tredje är om de moraliska kränkningar en individ 

utsätts för och därmed föraktas i sin positiva självrelation så blir erfarenheten av denna 

moraliska kränkning en psykisk omvälvning och förstör en väsentlig förutsättning för den 

individuella handlingsförmågan (Honneth 2003: 99).  

     Vidare definierar Honneth erkännande i tre punkter, han avgränsar erkännande på följande 

vis; den enskilde individen erkänns som någon vars behov och önskningar har ett unikt värde 

för en annan person. För det andra, den enskilde erkänns som en person med samma 

moraliska tillräknelighet som alla andra. För det tredje så erkänns den enskilde som en person 

vars förmågor utgör ett grundläggande värde för en konkret gemenskap (Honneth 2003: 106). 

 

4.1.5 ”Den radikala fantasin – mellan omfördelning och erkännande” av Nancy Fraser 

     Jag valde Frasers bok utifrån samma premisser som jag valde Honneth, Fraser talar om 

kulturellt erkännande och anser att begreppet ras måste avskaffas för att ett kulturellt 

erkännande ska kunna uppnås. Jag anser att erkännandebegreppet är högst väsentligt när 

identitetsskapande studeras utifrån olika kulturella premisser. Jag anser att erkännande 

politiken spelar stor roll för huruvida en individ med blandat kulturellt och etniskt ursprung 

väljer att identifiera sig själv. 

     ”Den radikala fantasin – mellan omfördelning och erkännande” av Nancy Fraser 

professor vid New School for Social Research i New York, Fraser liksom Honneth har 

studerat kulturellt erkännande där hon angett huvuddragen för en teori om social rättvisa där 

hon ser socioekonomisk omfördelning och kulturellt erkännande som två komplementära 

aspekter. Det som bäst löser omfördelning och erkännandeproblemet är enligt Fraser 

socialism i ekonomin samt en dekonstruktion i kulturen, ”för att detta scenario ska vara 
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psykologiskt och politiskt möjligt krävs det att alla människor lösgör sig från sina bindningar 

till nuvarande kulturella konstruktioner och deras intressen och identiteter” (Fraser 2003: 

209). 

     Fraser tar vidare upp i ”Den radikala fantasin” Hegels benämning av erkännande. Med 

detta avses en ömsesidig relation mellan olika subjekt, där båda parter ser varandra som likar 

och som någon som är skild från det egna subjektet. Vilket innebär en individ blir ett enskilt 

subjekt genom att erkänna och erkännas av ett annat subjekt. För att utveckla en jagkänsla 

krävs det ett erkännande från andra, förvägras en individ erkännande kan detta innebära såväl 

en störning av relationen till det egna jaget samt en identitetskränkning. Att tillhöra en grupp 

som nedvärderas av den dominerande kulturen kan innebära att relationen till det egna jaget 

förvrängs. Om den kulturellt dominerande gruppen stigmatiserar den dominerade andre 

internaliserar medlemmarna av den marginaliserade gruppen negativa självbilder och hindras 

även från att utveckla en genuin kulturell identitet. Där är erkännandets politiks roll att läka 

den inre jagstörningen genom att ifrågasätta den dominerande gruppens nedlåtenhet, den 

dominerade gruppen uppmanas att förkasta internaliserade negativa identiteter och istället 

tillsammans skapa en självbekräftande kultur som genom att hävdas offentligt vinner hela 

samhällets respekt (Fraser 2003: 216). Denna identitetsmodell tar knappt upp ekonomisk 

ojämlikhet och ser bristen på erkännande som en fristående kulturell skada och kraven på 

omfördelning trängs därmed undan. I hypostaseringen av kulturen skiljs misskännandet från  

dess institutionella ursprung och förbiser därmed att det är intimt förenat med en orättvis 

fördelning. Inom andra identitetspolitiska strömningar bortser man inte för orättvisor i 

fördelning på detta sätt, utan inser att kulturella orättvisor ofta är kopplade till ekonomiska 

orättvisor men missförstår kopplingens karaktär (Fraser 2003: 217). Fraser hävdar dock att de 

båda formerna av orättvisa kan botas i ett slag genom att en erkännandepolitik återger 

orättvist nedvärderade identiteter dess värde och därigenom lyckas råda bot på misskännandet 

skulle även i förlängningen orättvisorna i fördelning motverkas (Fraser 2003: 218). 

     Det finns enligt Fraser en baksida av myntet, identitetsmodellen kan även fungera som ett 

redskap för misskännande, genom reifierande av gruppidentiteten undanskyms den kulturella 

identifikationspolitiken och döljer den dominerande gruppens makt och förstärker 

dominansen inom gruppen. Utifrån detta synsätt hävdar Fraser att identitetsmodellen öppnar 

för förtryckande former av kommunitarism och främjar därmed konformism och intolerans 

(Fraser 2003: 219). 

     Att nekas erkännande är hävdar Fraser det samma som att förmenas ställning som 

fullvärdig aktör i det sociala samspelet till följd av regelfästade kulturella värdemönster som 
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förordnar individer som ovärdiga anseende. Vidare utgör ett institutionaliserat kulturellt 

värdemönster att vissa individer konstitueras som icke fullvärdiga medlemmar av samhället 

och hindras från att delta som jämlikar (Fraser 2003: 221). Fraser poängterar att kraven på 

rättvisa inte vill höja vissa gruppers identitetsvärde utan målet är att avskaffa underordning, 

medlemmarna i den underordnade gruppen ska vara fullvärdiga aktörer i samhällslivet och ha 

möjlighet att samspela med andra på samma premisser. Att avlägsna misskännandet kan göras 

på olika vis beroende på dess form, juridifierade former kräver lagändring, politiska former 

kräver politiska förändringar, umgängesformer kräver förändringar i umgängen etc. Varje 

gång är dock målet detsamma: att undanröja misskännandet (Fraser 2003: 222).   

      Fraser anser att botemedlet som krävs för att eliminera misskännande är ”en alternativ 

erkännandepolitik, en politik som inte bygger på identitet och som kan undanröja 

misskännandet utan att uppmuntra till undanträngning och förtingligande. Statusmodellen kan 

enligt min uppfattning, ligga till grund för detta. Genom att uppfatta erkännandet som en fråga 

om status och genom att man undersöker hur status förhåller sig till ekonomisk klass kan man 

åtminstone delvis se till att kampen för omfördelning inte trängs undan, och genom att 

undvika identitetsmodellen kan man börja motverka om inte fullt upphäva den farliga 

tendensen att förtingliga kollektiva identiteter” (Fraser 2003: 228). 

 

4.1.6 ”Kulturella Världar – kultur och kulturkonflikter i Europa” är skriven av de två 

kulturantropologerna Anne Knudsen och Lisanne Wilken.   

      Jag har valt att studera Anne Knudsens och Lisanne Wilkens bok då de talar om kulturella 

identiteter samt begreppet kreolisering och hur begreppet kan användas för att förstå och 

möjliggöra en analys av integrationsprocesser. Jag anser detta vara högst intressant då 

kulturella identiteter och identitetsskapande går hand i hand, även om de båda antropologerna 

först och främst fokuserar på invandrare kan det även appliceras på min frågeställning om 

identitetsskapande hos unga med dubbel kulturell bakgrund, då dessa ibland ses som 

invandrar och ibland uppfattar sig själva som invandrare.  

     De båda forskarna hävdar att kulturella identiteter bland annat byggs upp genom att 

människor skapar identitet i förhållande till andra identiteter och sedan överdriver dessa 

identiteter. Kollektiva kulturella identiteter är beroende av offentliga rum där en grupp 

människor kan betecknas som likadana till skillnad från andra grupper (Knudsen, Wilken 

1996: 13). Överallt i Europa ses invandrarproblemet som ett kulturellt problem, ändå pågår 

det en kulturell utjämning mellan invandrare och infödda, kreolisering. Kreoliseringen går åt 

båda håll och äger rum på många plan parallellt, de infödda tar till sig vanor och kulturella 
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drag från invandrargrupperna (Knudsen, Wilken 1996: 19). Knudsen och Wilken tar upp 

kreoliseringsteorin som ett verktyg för att förstå invandrarsituationen i Europa, då teorin gör 

det möjligt att förstå utvecklingen inom invandrargruppernas och mottagarländernas kulturer 

samt möjliggör en analys av integrationsprocesser. Syftet med kreoliseringsprocesser är att i 

mötet mellan olika kulturer skapas det helt nya kulturer som är annorlunda och mer än 

summan av de kulturer som utgör grunden för blandningen. Dessa nya kulturer måste förstås 

och analyseras med utgångspunkt i den innebörd som produceras i det nya kulturella 

universumet (Knudsen, Wilken 1996: 18).  

     Enligt de båda antropologerna kommer invandrarna att likna det samhälle de bor i 

samtidigt som processen med att ”hitta sig själv” kan bli påtaglig, de egna kulturella värden 

får en betydelse som de kanske inte haft tidigare och med detta kommer en känsla av att de 

måste skyddas mot förändring. Den europeiska kulturen påverkar de nya medborgarna på en 

mängd olika sätt, de börja med tiden att dela grundläggande värderingar, sätt att diskutera. Det 

betyder dock inte att de nya medborgarna blir likadana som de infödda men det innebär att 

deras sätt att vara invandrare får en lokal prägel (Knudsen, Wilken 1996: 20).  

 

 

5.1 Analys 

I detta kapitel presenterar och diskuterar jag de intervjuer jag gjort utifrån ovan nämnda 

teoretiska resonemang. 

 

5.1.1 Identitetsskapande  

     Ålund hävdar i Etnicitetens gränser och mångfald att identitetsskapandet pågår hela livet, 

olika dimensioner spelar olika stor roll i denna process. Sociala och kulturella erfarenheter 

samspelar vid identitetsskapandet och påverkar individers självuppfattning och uttryckssätt. 

Identitet innebär å ena sidan att vara sig själv, att kunna definiera sig själv som en person med 

egna speciella karakteristiska drag. Å andra sidan innebär identitet att kunna identifiera sig 

själv som tillhörande en grupp i relation till andra grupper. Det sätt som individen identifierar 

sig med en grupp beror på gruppens relation till individen och ligger dolt i individens egen 

projektioner visavi gruppen (Ålund 2 005a: 61). 

     De flesta intervjupersonerna i min studie känner väldigt stor samhörighet med Sverige och 

identifierar sig i många fall som svenskar men det är inte alltid omgivningen ser dem på 

samma vis. ”Juan” har upplevt att omgivningen inte alltid vill acceptera att han är svensk, på 

frågan: ”Har du någon gång känt dig särbehandlad av omgivningen?” ”Juan”svarade:  
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”Mmm, ja, det har varit smågrejer men aldrig något konkret eller stort, kanske att folk ska 

poängtera att jag har ett annorlunda namn och så, jag menar hur konstigt är det att heta 

”Juan” egentligen? Folk blir så, var kommer du ifrån egentligen?”  

Juan känner sig svensk trots att hans föräldrar inte är från Sverige eftersom han är född och 

uppvuxen i landet, men eftersom han har ett spanskklingande namn så ifrågasätts hans 

svenskhet.  

   ”Karl-Heinz” har även han upplevt att omgivningen inte riktigt accepterat honom som 

tillhörande det svenska samhället, ”Karl-Heinz” ser väldigt svensk ut han har ganska ljust hår 

och blå ögon, men han har på grund av sitt tyska ursprung många gånger känt att han inte 

accepteras av ”svenskar”, på ovannämnda fråga svarade ”Karl-Heinz”. 

 ”Absolut, absolut, Tyskland är känsligt, det är så förbundet med så extremt dåliga saker. 

Alltså Andra Världskriget, nazismen och Hitler och allt det. Det finns ett tyskförakt i Sverige 

om du säger att du kommer från Frankrike så säger folk så här ”Ah, du är från Frankrike, f an 

vad spännande.”Men om jag säger att jag är från Tyskland så säger folk bara ok, ok, direkt. 

Det är skitstörigt, det har förändrats lite på senare tid, senare år, men när jag var yngre 

kändes det väldigt tydligt.”   

”Karl-Heinz” såväl ser som känner sig väldigt svensk och identifierar sig som sådan men han 

har varit med om att enbart uppfattas som tysk, vilket har gjort att han inte alltid vågat berätta 

om sitt tyska ursprung.  

   ”Muhammed” skulle även han utseendemässigt kunna passera som ”helsvensk”, han har 

genom åren identifierat sig med olika grupper, när han var yngre, ville han vara en av 

”invandrarna”, men när ”Muhammed” blev äldre identifierade han sig mer och mer som 

”svensk” och umgås mycket med ”svenskar”. På frågan om han någon gång känt sig 

särbehandlad, svarade han:  

”Dilemmat är väl egentligen att jag av svenskar ses som en invandrare och av invandrarna 

ses jag som en svensk. Jag är uppväxt nära Rosengård och där fanns mycket utlänningar som 

kallade en ”Svensson” och svenskarna kallade en utlänning, jag var i en mittzon. Eftersom 

jag umgicks med många utlänningar blev man ganska influerad över deras sätt att vara, man 

blev väl en ”plastblatte” skulle man kunna säga egentligen. ” 

 ”Muhammed” har alltså identifierat sig med båda ”grupper” men har av omgivningen alltid 

uppfattats som tillhörande den ”andra gruppen”.  

   ”Templeton” har bott i Sverige större delen av sitt liv, och känner sig hemma i Sverige, men 

har först på senare år vågat berätta om sitt ursprung, så här svarade han på ovannämnda fråga; 

”Ibland kan man bli kallad tysken och det kan bli lite jobbigt, då känner man att man får en 
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stämpel. Man vill bli sedd för den man är och inte för sitt ursprung eller hur man ser ut, folk 

kategoriserar och det tycker jag är jobbigt. Jag brukade inte säga att jag var tysk, men det 

gör jag mer och mer.” 

 För ”Templetons” del så har han knappt vågat ge uttryck för vem han egentligen är av rädsla 

för att bara bli sedd som tysk, han känner sig svensk men på grund av sitt tyska ursprung 

uppfattas han inte som sådan.  

Den ende av männen som aldrig känt sig särbehandlad på grund av sitt ursprung är ”Nisse”, 

han har tvärtom upplevt det som positivt att ha italienskt ursprung. Identitetsskapande är 

något som pågår hela livet men som i utdraget ovan ur Ålunds text är det för individens 

identitetsskapande viktigt att gruppen accepterar denna som tillhörande gruppen, det har i de 

flesta fall de manliga informanterna inte alltid upplevt. En del av dem har ljugit om sitt 

ursprung eller i alla fall förtigit det, och upprepade gånger upplevt att de måste stå till svars 

för var de kommer ifrån och det faktum att de ser sig själva som ”svenskar”.  

   ”Anabelle” har även hon varit med om att omgivningen inte accepterar henne som 

tillhörande gruppen, hon känner sig svensk på många vis men har vid många tillfällen känt sig 

särbehandlad.  

”Ja, både positivt och negativt, alltså det här med att man har tjockt, krylligt hår som alla 

alltid trott att de kan dra i hur mycket som helst, bara för att det inte ser ut som alla andras. 

När man var liten fick man aldrig lov att vara lucia, för hon skulle vara blond och så, sen när 

jag var stor så skickade min före detta pojkväns mamma in mig till lucia, och så blev jag det 

snacka om revansch! Alltså både positivt och negativt förfördelad ibland, lite har man känt av 

det, man känner ju av när folk pratar om ”blattar” och dem och dem, jaha och vem är dem 

då? Man är så medveten så mycket mer om alla nazister och alla sådana grupper.” 

”Anabelle” har utseendet emot sig i den bemärkelsen att hon utseendemässigt inte ser svensk 

ut, hon identifierar sig som svensk men på grund av sitt utseende blir hon inte helt accepterad 

som sådan utav gruppen.  

   ”Marianne” vars pappa är från Danmark har aldrig känt sig särbehandlad, det har däremot 

”Lisa” vars pappa ursprungligen kommer från Italien/ Slovakien, ”Lisa” ser väldigt ”svensk” 

ut, hon har långt blont hår och blågröna ögon.  

”Ja, men det var mer när man var yngre, jävla” jugge” och sånt, men de vet ju inte hur det 

ligger till med min pappa, han är snarare italienare än ”jugge”, eftersom han är uppvuxen 

där på gränsen, där är man ju både och. Allting som vägskyltar och så är på båda språken, 

men det har ju varit när man var liten som folk var taskiga.” 
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 ”Lisa” har också upplevt att hon identifierar sig med en grupp som ser henne som tillhörande 

”de andra”, detta hände när hon var liten och på senare år har hon inte varit med om att 

omgivningen inte accepterar henne som ”svenska”.  

   ”Electra” vars pappa kommer från Polen, har upplevt att hon blivit särbehandlad, men hon 

tror att det var mer riktat mot hennes pappa än mot henne själv.  

”Jag märkte väldigt tidigt att jag blev annorlunda behandlad om jag var med min mamma 

eller med min pappa, alltså om jag bara var med en av dem. Mamma är ju svensk, men när 

jag var med pappa märkte jag att jag fick ett annat bemötande, men det var nog framförallt 

mot honom.” 

 ”Electra” har alltså inte direkt blivit särbehandlad eller känt ett utanförskap i den 

bemärkelsen att det har varit riktat mot henne själv, det har varit hennes pappa som inte har 

accepterats som svensk.”Bonnie” har aldrig heller känt sig särbehandlad utan upplever att hon 

fått ett positivt och nyfiket bemötande från omgivningen när hon berättar att hennes mamma 

kommer från Sydafrika.  

Alla informanterna känner sig som hemmahörande i Sverige och identifierar sig själva som 

”svenskar”. Alla har starka förankringar till landet, alla utom två har upplevt ett utanförskap i 

det avseendet att omgivningen inte helt accepterar dem som ”svenskar”. Alla 

intervjupersonerna har vid tillfällen av utanförskap känt stor ilska för att samhället inte vill 

acceptera dem som svenskar.  

 

5.1.2 Tillhörighet 

På frågan ”Känner du dig hemma i Sverige?” svarade ”Juan”;  

”Ja, det kan man säga, alltså problemet är att det finns många som stör sig när jag säger det 

också, de ska alltid försöka visa på att det är du inte alls. Det gäller både sådana med 

invandrarbakgrund och svenskar, de ska jämt poängtera det. Bara för att jävlas säger jag att 

jag är från Malmö eller Skåne istället för att säga att jag är svensk. Malmö är min stad och 

här trivs jag, det räcker för mig, just nu trivs jag hur bra som helst här och har inga planer 

på att flytta.”   

Det svar ”Juan” gav bekräftas av teorin. När Johansson i Etnicitetens gränser och mångfald 

benämner begreppet identitet hävdar han att det inte alltid är tillräcklig för att avgöra en 

individs tillhörighet, andra människor kan uppfatta en individ som tillhörande en viss grupp 

som individen själv inte nödvändigtvis instämmer med. Detta kan på sikt ändra individens 

uppfattning om sig själv, även förföljelse och diskriminering skapa en identitetsgemenskap 

med en viss grupp som individen från början inte alls identifierat sig med. ”Juan” känner sig 
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hemma i Sverige och anser att han är svensk, men det är något som omgivningen reagerar 

mot, han anses inte vara svensk eftersom han inte ser svensk ut och inte har ett svenskt namn, 

trots att ”Juan” talar språket flytande och utan brytning.  

 

De yttre villkoren för en social interaktion spelar en central roll för hur dessa invandrar 

ungdomar utvecklas, enligt Ålund i Multikultisamhälle i vardande. Detta sker genom olika 

erfarenheter, ibland ett konfliktfyllt identitetsskapande samt att ständigt se hur det omgivande 

samhället stigmatiserar. Ålund tror att ”invandrarflickor” har det lättare än ”invandrarpojkar” 

att bryta etniskt definierade gränser och att etablera gränsöverskridande sociala relationer. Det 

är ofta de unga männen som är ute på stan och ofta drabbas av ett rasialiserande bemötande. 

(Ålund 2005b: 254) 

    ”Karl-Heinz” vars far är från Tyskland upplevde som barn vid ett antal tillfällen att han 

blev retad för sitt tyska ursprung, på frågan hur han agerat vid dessa tillfällen svarade han: 

”Jag har ju krigat, jag vill ju vara stolt över var jag kommer ifrån. Jag tänker inte stoppa 

någon svans mellan några ben. Jag har ju alltid varit väldigt öppen hemma och jag har ju 

alltid berättat för mina föräldrar när det varit något problem så att de kan hjälpa mig och de 

har alltid varit väldigt noga med att berätta för mig hur bra Tyskland är på många sätt, det 

har jag ju haft i min ryggrad. Som kille blir det ju tydligare, jag har en väninna som är halv 

tunisiska och vi har talat om detta mycket och jag tror att jag många gånger haft det svårare 

än den lilla söta tjejen från Tunisien haft.”   

Fyra av de fem manliga intervjupersonerna har upplevt rasistiskt bemötande samt 

utanförskap, men endast två av de kvinnliga intervjupersonerna har upplevt ett liknande 

utanförskap men då har det rört sig om mindre uttalad rasifiering. Det har inte varit något som 

de drabbad kvinnliga informanterna kunnat sätta fingret på direkt utan snarare rört sig om en 

känsla.  

 

5.1.3 Erkännande  

Honneth tar i Erkännande, praktisk-filosofiska studier upp sambanden mellan moralisk 

kränkning och uteblivet erkännande. En individ kan reflexivt relatera till sitt eget liv och är 

kapabel till att aktivt ta del för sitt eget välbefinnande. Detta innebär att individen också kan 

kränkas moraliskt. Vi människor kan känna oss kränkta i våra förhållande till oss själva vilket 

enligt Honneth beror på att vi endast kan bygga upp och bevara en positiv självrelation utifrån 

andra individers instämmande och bejakande reaktioner. Om en individ utsätts för moraliska 

kränkningar och därmed föraktas i sin positiva självrelation så blir erfarenheten av denna 
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moraliska kränkning en psykisk omvälvning och förstör en väsentlig förutsättning för den 

individuella handlingsförmågan (Honneth 2003: 99). 

   ”Mohammed” är en av informanterna som upplevt uteblivet erkännande, när han var i tolv 

års ålder blev han slagen av en äldre kille för att han var av utländskhärkomst, det gjorde 

honom arg och ledsen, men fick även som konsekvens att han i större utsträckning 

identifierade sig med ”invandrare” snarare än med ”svenskar”, så här beskriver ”Mohammed” 

händelsen. 

 ”Ja, när jag var yngre femton ungefär fick jag ganska mycket stryk av en äldre kille, som 

kallade mig blatte och gav mig stryk på grund av det och sa att jag skulle säga att jag älskar 

Sverige och så vidare. Det var en ganska obehaglig upplevelse. Jag fick en ilska mot just den 

personen, men jag sa väl till min pappa, min far blev fly förbannad och sa till honom sen, jag 

tror jag kanske var yngre än femton, tolv kanske. Det var en hemsk upplevelse. Jag kände en 

större dragning till det utländska efter det, men blev ganska aggig mot rasism. Man ville 

framhäva sin utländska bakgrund och inte krypa till korset så att säga. ” 

 Den moraliska kränkningen ”Mohammed” utsattes för blev för honom en psykisk 

omvälvning som gjorde honom förvirrad i sin identitet, han kände att efter den inträffade 

händelsen hade han svårt att identifiera sig som ”svensk”, istället försökte ”Mohammed” i 

större utsträckning än tidigare identifiera sig med det ”utländska”. Ingen av de kvinnliga 

informanterna har upplevt en lika våldsam kränkning som den ”Mohammed” utsattes för.  

 

5.1.4 Misskännande  

     Nio av de tio informanterna har upplevt sin dubbla kulturella identitet som något positivt 

och har inte i någon vidare bemärkelse utsatts för rasism, några av dem har dock varit med om 

ett uteblivet erkännande, de känner att de inte helt accepteras av omgivningen. Fraser skriver i 

boken ”Den radikala fantasin” att för att utveckla en jagkänsla krävs det ett erkännande från 

andra. Förvägras en individ erkännande kan detta innebära såväl en störning av relationen till 

det egna jaget samt en identitetskränkning. Att tillhöra en grupp som nedvärderas av den 

dominerande kulturen kan innebära att relationen till det egna jaget förvrängs. Om den 

kulturellt dominerande gruppen stigmatiserar den dominerade andre internaliserar 

medlemmarna av den marginaliserade gruppen negativa självbilder och hindras även från att 

utveckla en genuin kulturell identitet. Där är erkännandets politiks roll att läka den inre 

jagstörningen genom att ifrågasätta den dominerande gruppens nedlåtenhet, den dominerade 

gruppen uppmanas att förkasta internaliserade negativa identiteter och istället tillsammans 
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skapa en självbekräftande kultur som genom att hävdas offentligt vinner hela samhällets 

respekt (Fraser 2003: 216). 

    ”Juan” har upplevt uteblivet erkännande, främst på arbetsplatser och tydligast när han 

arbetade på posten.  

”Arbetsplats är väl det klassiska, du vet jag har jobbat på posten också och där finns den 

klassiska arbetarklass svensken som ska komma med någon rolig kommentar om att man har 

invandrarbakgrund. Eller illa behandla? Nä, det är mer att de tror de kan komma undan med 

att vara roliga och att man ska ta det som ett skämt men istället blir man förbannad och går 

till motattack, men det brukar ju lösa sig. Man har känt typ fan, ungefär, jag pratar precis 

som du och förmodligen bättre än dig. Jag har förmodligen ett mycket större intellekt än du 

som har knegat här i fyrtio år och du tror att du är bättre än mig? Ska du komma här och 

bråka bara för att du råkar heta Andersson eller Svensson eller nåt sånt och tro att du står 

över mig? I helvete heller! Det är ilska man känner. Jag blir inte direkt ledsen utan förbannad 

och sen är det bra med det.”  

”Juan” har reagerat aggressivt på uteblivet erkännande, han har inte accepterat att 

stigmatiseras utan har gått till motattack. 

    För ”Templeton” har bristen på erkännande många gånger resulterat i att han inte vågat 

berätta om sitt ursprung för omgivningen, han har hindrats från att utveckla en genuin 

kulturell identitet. 

 ”Ja, det har varit lite jobbigt att vara tysk, jag skämdes väldigt mycket när jag var liten, de 

flesta tänker på Hitler när man säger att man är tysk. Nu skäms jag inte riktigt lika mycket för 

att prata tyska längre.”  

Till skillnad från ”Juan” så har inte ”Templeton” försvarat sig verbalt eller blivit aggressiv, 

han har istället förnekat och förringat sitt ursprung, och inte vågat berätta om var han 

härstammar från, han har gömt sig bakom sin flytande svenska och hävdat att han i själva 

verket är ”svensk”.  

   Den enda av de kvinnliga informanterna som upplevt ett tydligt uteblivet erkännande är 

”Anabelle” vars vänner inte riktigt vill acceptera henne för den hon är, det vill säga en kvinna 

med dubbel kulturell bakgrund.  

”Sverigedemokraterna skickar ut sina himla manifest i brevlådan. Jag har verkligen läst 

deras program för att ha koll på vad de tycker och så och det är himla skrämmande. 

Kompisar och så tycker att ”ja, men du är ju annorlunda, du är ju svensk”. Det är så löjligt 

för det är man ju inte riktigt, när man går på gatan kan ju inte folk veta att man är svensk 

förrän man börjar prata. Den vanligaste frågan jag fick när jag var liten var, var är du 
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adopterad ifrån? Det var från andra barn, och barn säger alltid sanningen, och det tror jag 

är för att man pratar bra svenska och är född här och då fick man förklara att man inte var 

adopterad, och förklara hela storyn. Man är ganska van vid det, man blir mer medveten 

tycker jag, ibland har folk tyckt att man är söt och att man har fint hår och är brun och så, 

sånt är normalt för en själv, man har aldrig haft en annan färg eller ett annat hår.” 

”Anabelle” har varken blivit arg eller försökt gömma sitt ursprung istället har hon varit 

informativ och försökt förklara varför hon ser annorlunda ut, dessutom har ”Anabelle” försökt 

att ta reda på vad grupper som Sverigedemokraterna står för. Jag tror inte att ”Anabelle” har 

utvecklat någon negativ självbild vidare verkar hon ha utvecklat en stark kulturell identitet. 

 

5.1.5. Kreoliseringsprocesser 

      Den grupp som intresserat mig för denna studie är ju andragenerationens invandrare som 

har dubbel kulturell bakgrund. Anne Knudsen och Lisanne Wilken har i sin bok ”Kulturella 

världar - kultur och kultur konflikter i Europa” tagit upp begreppet kreoliseringsprocesser, 

Kreoliseringsteorin kan brukas som verktyg för att förstå invandrarsituationen i Europa. 

Vilket gör det möjligt att förstå utvecklingen inom invandrargruppernas och 

mottagarländernas kulturer samt gör möjlig en analys av integrationsprocesser. Syftet med 

kreoliseringsprocesser är att i mötet mellan olika kulturer skapas det helt nya kulturer som är 

annorlunda och mer än summan av de kulturer som utgör grunden för blandningen. Dessa nya 

kulturer måste förstås och analyseras med utgångspunkt i den innebörd som produceras i det 

nya kulturella universumet (Knudsen, Wilken 1996: 18).  

     De båda forskarna hävdar att kulturella identiteter bland annat byggs upp genom att 

människor skapar identitet i förhållande till andra identiteter och sedan överdriver dessa 

identiteter. Kollektiva kulturella identiteter är beroende av offentliga rum där en grupp 

människor kan betecknas som likadana till skillnad från andra grupper (Knudsen, Wilken 

1996: 13). 

     Samtliga av informanterna som ställt upp för studien är idag väldigt stolta över sitt 

ursprung, och de uppfattar sitt kulturella bagage som en tillgång, som har hjälpt de att 

utvecklas, en ny kulturell hybrid har skapats på olika sätt hos var och en av 

intervjupersonerna.  

   På frågan om hur de upplevt sitt identitetsskapande svarade ”Anabelle” att; 

”Det har förutom sånt som jag ser nu som småsaker att det var jobbigt att ha annorlunda hår. 

Det som hände var att man sökte sig till andra som också var annorlunda, man kände ofta en 

tillhörighet när man var med pappa på olika ställen där det fanns mycket folk från olika 
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kulturer. /…/ Mitt stora intresse för världen, det har varit mitt stora intresse sen jag var liten 

och språk i skolan och nu är jag intresserad av internationella relationer, varför världen är 

som den är. Det tror jag inte att jag hade varit med om, om jag inte hade haft den bakgrund 

som jag har. Jag tror att det påverkar en jätte mycket eftersom man får stå upp för det många 

gånger och förklara sig eftersom man inte ser ut som alla andra. /…/ Jag tror inte folk har 

behandlat mig dåligt utan det är en känsla hos mig själv och det här intresset för andra som 

också är lite utanför.” 

 Hos ”Anabelle” så har hennes dubbla identitet väckt ett stort intresse för andra som är lite 

annorlunda, samt skapat en fallenhet för internationella relationer, det har väckt en nyfikenhet 

hos henne.   

   ”Templeton” har upplevt sitt identitetsskapande som ett sökande, det har bitvis varit 

frustrerande för honom att vara en smula alienerad och annorlunda men idag har han lyckats 

vända sitt sökande till något positivt.  

”Det är väl det att jag varit en sökare väldigt länge, på grund av mitt ursprung. Det gör att 

det man mest sökt är att vara hemma hos sig själv, att må bra inuti. Det jobbiga är att man 

känner sig lite rotlös, det positiva att jag känner mig lite som en världsmedborgare. Jag 

känner mig lätt hemma när jag reser och jag har blivit mer anpassningsbar. Det har gjort 

mig mer öppen, det är väldigt jobbigt bitvis, men det jobbiga kan bli positivt om man lyckas 

vända det och behärska det.”   

   ”Juan” upplever även han att blivit lite av en sökare men på ett annat plan än ”Templeton” 

för ”Juans” del har det inneburit att han ville försöka bo i sin pappas hemland Spanien, han 

ville lära känna sina rötter. 

 ”Man sökte efter något annat och det kulminerade väl under gymnasietiden, att jag kände att 

det måste finnas något annat. Jag måste se vad det andra hade att tillföra så jag packade 

mina väskor och stack. Jag kände att jag kunde klara mig där men det kändes också som om 

jag förlorat någonting när jag stack, jag var så långt ifrån, jag var på Kanarieöarna, det är i 

stort sett Nordafrika, det var helt isolerat. Hur långt som helst ifrån mina föräldrar, hur långt 

som helst från mina vänner. Jag kände mig ensam och var inte riktigt redo, men efter ett tag 

så kände jag mig hemma där, eller jag kände att jag kunde klara mig. Efter ett tag så 

längtade jag ändå tillbaka till Malmö, det går inte att förneka det här landet, den här 

omgivningen den har också satt sin prägel. Det var så jag kände, att jag har ändå rötter här.” 

”Juan” sökte sina rötter men insåg att en del av rötterna finns här i Sverige, Malmö, det är här 

han är uppvuxen och det är här hela det sociala nätverket finns. 
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    För ”Mohammeds” del så har han på senare år känt sig mer och mer ”svensk” och har inget 

större intresse av att åka till sin pappas hemland där han aldrig varit.  

”Man har inga fördomar varken mot svenskar eller invandrare. Jag har aldrig varit i Algeriet 

vilket också kan ha bidragit till att jag på senare år känt mig mer svensk. När man var yngre 

var det annorlunda, jag känner idag ingen större längtan att åka dit, jag känner att jag idag 

blivit nästan svensk. Det var mer när man var yngre som man tänkte i de banorna men det är 

klart att det hade varit kul att se var farsan kommer ifrån. Min syster har en betydligt större 

dragning åt det hållet och vill kolla upp rötterna.” 

 ”Mohammed” har assimilerat sig så mycket han kan för att verkligen passa in i det svenska 

samhället och känner att det han känt av sin dubbla bakgrund är en något större förståelse för 

invandrare än andra.  

   ”Marianne” har bara upplevt att växa upp med en dansk pappa som någonting positivt; 

 ”Jag tyckte mest det var roligt, och när jag gick i mellanstadiet var det många av killarna 

som tyckte att pappa var häftig och rolig, så det har varit en positiv process för mig, det har 

stärkt mig, jag har aldrig skämts för mitt danska påbrå.” 

 ”Marianne” har sett det som positivt och ganska intressant att ha en pappa från Danmark och 

kan inte erinra sig att hon upplevt det som jobbigt.  

   Inte heller ”Karl-Heinz” har upplevt sitt identitetsskapande som problematiskt utan anser 

tvärtom att det varit fördelaktigt. 

 ”Jag tror att man förändras hela tiden, jag tror att när jag tänker tillbaka på min uppväxt så 

har jag inte varit som alla andra, jag har det här med hemspråket, jag tror att allt detta gett 

mig en starkare identitet, att mina föräldrar kommer från olika kulturer.”   

   ”Nisse” upplever sitt identitetsskapande som att han har en större acceptans för invandrare 

samtidigt anser han att alla som kommer till Sverige ska kämpa mer och vara tacksamma. 

”Jag har väl mer tolerans mot invandrare på ett sätt men sen blir jag förbannad på 

utlänningar som säger att jag ska ha och vill bli särbehandlade. Alla borde kämpa lika 

mycket tycker jag och borde vara tacksamma.” ”Nisses” pappa kom hit på 1960-talet och har 

arbetat lika hårt och han anser att alla invandrare borde arbeta lika hårt för att göra sig 

förtjänta av att vara i landet.  

   ”Electra” känner att det är de starka familjebanden som är viktigast för henne, och hon tror 

att det har med hennes pappas polska ursprung att göra.  

”Jag har absolut inte känt något negativt av det utan tvärtom, det  har gett mig styrka. I 

pappas familj är de väldigt måna om varandra och sätter familjen framför allting annat, det 

är det viktigaste. Jag vet inte om det är mer utländska familjer som gör det framför svenska, 
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det är nog min subjektiva uppfattning att det är så. Utlänningar är nog mer så att familjen ska 

vara stark och hålla ihop.” 

    Även ”Lisa” har upplevt sitt utländska påbrå som något positivt. 

 ”Det har påverkat mig positivt, jag är sjukt stolt över det och skulle aldrig vilja ändra det 

och det har jag aldrig velat heller. Jag är en väldigt framåt människa och tar gärna för mig 

och sådär, och det kan man säkert vara om man är helsvensk också men det har hela tiden 

känts som om det har att göra med att pappa är därifrån han är. Han skäms inte för att säga 

vad han tycker och bjuder på sig själv. Det känns som om jag ärvt det från honom, det ska 

vara raka kort och menar jag något så menar jag det och då säger jag det. Det är sådana 

grejer som jag känner varit jätte positivt.”  

   Den av informanterna som nog upplevt identitetsskapandet som mest påfrestande tror jag är 

”Bonnie”. 

 ”Det har varit väldigt jobbigt, jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag började med droger 

supertidigt, jag var väl tolv och var måttligt förvirrade fram tills jag var 22 år kanske. Jag 

tror det har mycket att göra med min mammas uppväxt och vad som hände henne i hennes 

super, stenhårda familj, men man vet ju inte det har alltid med tillfälligheter att gör, vilka 

man hänger med och så. Men det var jobbigt för mamma och pappa, speciellt för mamma, 

hon visste inte hur hon skulle hantera det. /…/ Med hennes förvirrade sätt att uppfostra oss 

var nog det som gjorde att jag slant, om ens mamma är förvirrad blir man själv förvirrad. Det 

har gjort mig till en sökare, det är först det senaste året som jag börjat tänka som jag gör nu, 

jag är långt ifrån ute ur dimman men jag märker ju som de månader som jag jobbat på mitt 

nya jobb har jag utvecklats något enormt från att börja där och vara förvirrad till att börja 

utveckla ett jävligt bra själv förtroende. Dels med det jag gör men även med mig själv, mina 

egna tankar och var jag verkligen står.”  

 ”Bonnie” tror att hennes drogberoende under många år kan ha att göra med att hennes 

mamma inte riktigt förstod vilka regler som gällde för barnuppfostran i Sverige.  

Enligt Knudsen och Wilken så byggs identiteter upp genom att individer skapar identitet i 

förhållande till andra identiteter och sedan överdriver dessa identiteter, de intervjupersoner 

som jag träffat inför denna studie, har alla skapat sig egna identiteter utifrån båda föräldrarnas 

kulturella identiteter, för en del har processen varit påfrestande och jobbig, men de flest ser 

den dock som positiv. Istället för att bara ha en kulturell identitet att luta sig tillbaka på och 

utforma efter sina egna premisser, har informanterna kunnat tillgodogöra sig två olika 

kulturella identiteter. Att härstamma från två eller flera olika kulturer är väl en del av essensen 



 30

av kreoliseringsprocesser, som innebär att i mötet mellan två olika kulturer skapas det nya 

kulturer som är summan av de kulturer som utgör blandningen.  

 

6.1 Avslutande reflektioner 

     Enligt Aleksandra Ålunds artikel Etnicitetens mångfald och mångfaldens etnicitet är det 

viktigt att identifiera sig själv i förhållande till andra grupper. Det sätt varpå en individ 

identifierar sig med en grupp beror på gruppens relation till individen och ligger dolt i 

individens projektioner visavi gruppen. Många av informanterna ser sig som svenskar, alla 

utom två är födda i landet, men samtliga har varit bosatta i Sverige sen barnsben. Dilemmat är 

att omgivningen inte alltid uppfattar individerna som ”riktiga svenskar”. Samtliga av de 

manliga informanterna har vid olika tillfällen i sina liv upplevt att omgivningen inte uppfattar 

dem som ”svenskar”. Även en av de kvinnliga intervjupersonerna har upplevt samma sak, 

vilket  naturligtvis skapar ilska och frustration hos de berörda individerna. Det som 

intervjupersonerna upplever som mest kränkande är att de känner att omgivningen dömer dem 

på grund av utseende eller härkomst och inte ser dem som enskilda individer. 

     Vidare känner sig samtliga intervjupersoner hemma i Sverige och ser det som ”sitt land”. 

Alla utom två är födda i landet och alla talar perfekt svenska. Trots detta finns det individer i 

samhället som inte uppskattar utan störs av att dessa ”andragenerationens svenskar” ser de 

Sverige som sitt hemland. Även detta fenomen har i större utsträckning drabbat de manliga 

intervjupersonerna framför de kvinnliga. Det är även i högre grad de manliga informanterna 

som utsatts för fysiskt våld på grund av sin härkomst. Likaså de kvinnliga intervjupersonerna 

har upplevt utanförskap. Men ”mina” intervjupersoner har aldrig utsatts för fysiskt våld, utan 

känt sig alienerade på andra vis, som t.ex. ”Anabelle” som inte fick vara Lucia som barn för 

att hon inte var blond. 

      Nästan samtliga av de tio som intervjuats för uppsatsen upplever det dubbla kulturella 

bagaget som positivt för deras identitetsskapande. En del hävdar att de blivit starkare som 

individer, öppnare för förändring som lett till en större förståelse och nyfikenhet för andra 

som är annorlunda. En del av intervjupersoner menar att deras dubbla kulturella identitet gjort 

dem till sökare. De har sökt sig själva som individer, men även letat efter en tro eller en 

modell för att leva sitt liv. De tror själv att detta kan bero på att då man har mer än en etnicitet 

eller kulturell bakgrund så är man alltid lite annorlunda vilket gjort att dem i större 

utsträckning än ”helsvenskar” söker sin identitet. Det finns ingen given mall för vem man är, 

men det kan vara ännu svårare att ”hitta sig själv” om det finns olika kulturer som påverkar 

individen under uppväxten. 
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      Att generalisera utifrån ett material av denna storlek kan vara problematiskt, men det går 

dock att utskilja vissa mönster. Ett mönster pekar på att de manliga intervjupersonerna, i 

större utsträckning än de kvinnliga, upplevt problem med rasism och alienering. Detta 

bekräftas av bland annat  Honneths teori om erkännande. I de fall där de kvinnliga 

informanterna upplevt en problematik på grund av sitt ursprung har det ofta legat hos 

individerna själva och inte hos samhället. 

     Nästan samtliga ser idag positivt på sitt ursprung och i vissa fall är det något som de har 

nytta av i det vardagliga livet. Nu i vuxen ålder är de glada och stolta över att inte vara ”bara 

svenskar”, istället har de dubbla ursprung att falla tillbaka på. Några av intervjupersonerna 

tror att deras starka familjeband har att göra med det utländska ursprunget och ser detta som 

något positivt, de känner att de i större utsträckning än ”helsvenskar” ser familjen som en stor 

del av sina liv.  

      Att vara född och uppvuxen i ett land som inte accepterar individer som en del av 

samhället kan skapa utanförskap och alienering. Samtliga av dem som ställde upp för intervju 

har på ett eller annat sätt upplevt att de inte helt accepteras. Trots det verkar det som om de 

alla kan sätta sig över fördomarna och ändå leva ett liv utan hat gentemot omgivningen. 

Svaren som jag fått av intervjupersonerna samt de teorier jag utgått ifrån har gett ganska 

luddiga svar på hur unga med två olika etniska kulturer skapar sin identitet. Samtliga 

identifierar sig som svenskar men erkänner att där finns andra influenser som påverkat dem i 

deras identitetsskapande. Alla härstammar från olika länder men de andra kulturerna har 

naturligtvis spelat roll. Samtliga av intervjupersonerna ser sitt dubbla kulturella bagage som 

en tillgång, det har hjälpt dem att bli bättre människor på så vis att de känner att dem har 

större acceptans gentemot andra som skiljer sig från mängden. Att få ett entydigt svar på 

frågan är omöjligt men, de med dubbel etnicitet använder sig av det bästa från respektive 

kultur för att skapa sin egna personliga identitet. 

     Att få skriva denna uppsats har gett mig personligen svar på många frågor om mitt eget 

identitetsskapande, jag har känt igen mig i många av intervjupersonernas berättelse, gamla, 

glömda minnen har vaknat till liv. Resan har varit spännande, påfrestande på så vis att alla 

minnen som kommit tillbaka inte nödvändigtvis varit av positiv art, men framförallt har resan 

som denna skrivandeprocess inneburit fått mig att verkligen inse att det finns många som jag 

och våra berättelser liknar varandra även om vi naturligtvis alla är olika. Det har varit 

underbart att inse att jag tillhör en grupp, om än inte en homogen grupp, jag hoppas att alla 

som har dubbelt etniskt ursprung kan känna sig delaktig i vår speciella gemenskap. 
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• Hur gammal är du? 

• Var kommer dina föräldrar ifrån? 

• Vilket språk talas hemma hos din familj? 

• Vilket språk känns mest natur ligt att tala? 

• Hur gammal var du när du lärde dig tala ditt andra språk? 

• Har du fått lära dig om båda dina föräldrars kulturer i hemmet? 

• Om inte, har du lärt dig det någon annanstans, ex skola, hemspråksundervisning? 

• Använder du denna kunskap i det vardagliga livet, ex? 

• Har du någon gång känt dig särbehandlad /diskriminerad p.g.a. ditt ursprung, ex? 

• Om ja, hur kände du /agerade du då? 

• Vilka skolor har du gått på? 

• Fanns det många elever med invandrarbakgrund där? 

• Hade du under din uppväxt många vänner med invandrarbakgrund? 

• Har ni i hemmet firat högtider från båda föräldrarnas kulturer? 

• Vad arbetar dina föräldrar med? 

• Vad har de för utbildning? 

• Vad har du för sysselsättning? 

• Har du några syskon? Om ja har ni fått en likadan uppfostran? 

• Är du religiös? 

• Känner du dig hemma i Sverige? 

• Har du vid något tillfälle sökt arbete som du inte fått? 

• Om ja, vad tror du det beror på? 

• Har du blivit illa behandlad i skolan eller på arbetsplatsen? 

• Om ja vad tror du det beror på? 

• När du tänker tillbaka på din uppväxt och dina ungdomsår, hur har du upplevt ditt 

identitetsskapande, dvs. kroppsligt, psykologiskt, socialt och kulturellt? 

• Har du någon gång funderat på vilket land du känner mest tillhörighet med? Var du 

känner dig mest tillfreds? 

• När du får frågan ”Var kommer du ifrån?” vad svarar du då? 

• Är merparten av dina nuvarande vänner ”svenskar” eller ”invandrare”? 

• Upplever du att omgivningen ser dig som en ”invandrare”? 


