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Abstract 

Denna studie ämnar undersöka hur en grupp andra generationens invandrare med muslimsk 

bakgrund i åldern 18–24 år formar sitt identitetsskapande samt hur de ser på sin tillhörighet. 

Högerpopulistiska partier har efter terrorattacken den 11:e september ökat i storlek och i antal i 

Europa, och muslimer har i media beskrivits som en ytterlighet, och i vissa fall ett hot. Tidigare 

forskning menar att diskriminering av muslimer i Sverige förekommer och sker i en relativt stor 

omfattning. Studien är av kvalitativ karaktär och består av sex intervjuer som utgjorts av en andra 

generationens invandrar grupp, unga muslimer. Som teoretisk bakgrund har jag använt mig av 

Pierre Bourdieu och hans begrepp habitus, kapital och fält samt Erving Goffman och hans begrepp 

stigma och Jaget och Maskerna. Det empiriska materialet som framkommit av denna studie visar 

att andra generationens invandrarungdomar i mångt och mycket anser att deras identitetsskapande 

har påverkats av andras föreställningar. Flertalet av de intervjuade har någon gång känt sig som en 

avvikare och känner ett utanförskap och en rotlöshet. Flera av de intervjuade har även känt sig som 

diskriminerade och flera anser sig tillhöra en annan grupp än den klassiskt svenska. Vidare 

forskning borde göras på invandrarungdomar som känner sig segregerade i det svenska samhället. 
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Förord 

 

            Jag vill rikta ett stort tack till de personer som medverkat i intervjuerna. Utan er hade denna 

studie varit omöjlig att genomföra. Jag vill också tacka mina föräldrar och min familj som varit där 

för mig under denna intensiva period av mitt liv. Tack för allt stöd! 

 

Susanne Svendstad Lunds Universitet vårterminen 2017 
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1. Inledning 
 

Sverige är ett land som präglas av kulturell och etnisk mångfald, som har tillkommit till följd av en 

stor invandringskvot genom de senaste decennierna. Det finns nästan en miljon människor i Sverige 

som har minst en förälder som är född i utlandet. (Ds, 2000). 

     I denna grupp finns det en mängd olika nationaliteter, och deras barn har fått växa upp med minst 

två olika kulturer starkt närvarande. Detta har skapat problem för dessa människor när det gäller 

tillhörighet och med hur man ska identifiera sig själv. Anledningen till att jag valt detta ämne är min 

nyfikenhet, mitt engagemang och intresse för denna grupp ungdomar. Det är många som får växa 

upp med olika kulturer och många gånger har jag försökt förstå hur det kan vara att leva som muslim 

eller som annan minoritet i Sverige. Genom denna studie är mitt mål att få en bättre insyn i deras liv 

och vad de tror och tycker när det kommer till identitetsskapande.  

    Ökningen av främlingsfientliga politiska partier i Europa är ett faktum. Även i Sverige har vi 

sedan valet 2010 ett invandrarkritiskt mångkultursfientligt parti i riksdagen, Sverigedemokraterna. 

Hos högerpopulistiska partier har islam kommit att bli en bespottad och missförstådd religion. Den 

och dess anhängare ses av dessa partier som ett hot mot ett välmående land och Europa (Lagerlöf, 

Leman & Bengtsson,2011). Forskning har visat att ett ”vi och dem”-tänk existerar i Sverige hos 

många människor, och att personer med muslimsk bakgrund synnerligen ofta är "dem" i en sådan 

beskrivning (DO, 2013).   

 

1.2 Syfte 

 Studiens syfte är att undersöka hur individer som är andra generationens invandrare med muslimsk 

bakgrund upplever sin identitet, sitt identitetsskapande och sin integration i Sverige. Fokus i denna 

studie ligger på andra generationens invandrare i åldern 18–24 år. Utan att generalisera vill jag 

skapa förståelse för ungdomarnas upplevelse gällande deras integration och identitetsskapande. 

 Hur upplever andra generationens invandrarungdomar sin identitet? 

 

 Påverkar deras religion och deras föräldrars utlandsfödelse ungdomarnas vardagsliv i 

Sverige? 

 

 

1.3 Disposition 

 

 I det första kapitlet presenterar jag inledningen till uppsatsens problemområden samt syftet med 

uppsatsen och de frågeställningar jag söker svar på i min studie. I det andra avsnittet behandlar jag 
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relevanta begrepp som har betydelse för att förstå uppsatsen och mina intervjupersoner, under detta 

kapitel redogör jag även för tidigare forskning som kan kopplas till uppsatsens frågor. Det tredje 

kapitlet redogör för de teoretiska referensramar som jag har använt mig av när jag gjort analysen. 

Det fjärde kapitlet behandlar metod och här redogör jag för tillvägagångssättet, urval, etiska 

riktlinjer, validitet och reliabilitet och under detta avsnittet har jag även valt att presentera mina 

intervjupersoner för att få en djupare helhetsbild av dem. 

Femte kapitlet presenterar studiens resultat och även den analys som jag gjort av studien. 

Slutligen, i sjätte kapitlet ges en diskussion om studiens resultat samt förslag till framtida forskning. 

 

 

2.Bakgrund 
 

2.1 Sveriges invandring - en kort tillbakablick 

 

De senaste 50 årens invandring till Sverige har präglats av två faser. Den första fasen var frivillig 

inflyttning till Sverige som sökte arbetskraft till industrin under1950- och 1960-talet. De flesta 

arbetskraftsinvandrare kom från Finland, före detta Jugoslavien, Grekland och Italien. Under åren 

1950–1970 registrerades 625 000 invandrare som främst var arbetskraftsinvandrare (Nilsson, 2004). 

Invandringspolitiken liberaliserades för att underlätta inflyttning till Sverige och man arbetade 

aktivt för att de nyinflyttade skulle assimileras med hjälp av svenskundervisning på arbetstid samt 

rösträtt vid kommunala val (ibid,2004). 

     Den andra fasen av invandring till Sverige handlar i första hand om flyktingar. På 1970-talet 

skärptes reglerna för arbetskraftsinvandring från utomnordiska länder och invandringen till Sverige 

bytte karaktär från att ha varit arbetskraftsinvandring till att bli flyktinginvandring. 

Flyktinginvandringen kom från många olika länder på 1970- och 1980-talet, främst kom den ifrån 

utomeuropeiska länder som Chile, Syrien, Turkiet och Libanon. Under 1990-talet kom även då 

många krigsflyktingar från före detta Jugoslavien. Under 1990-talet drabbades Sverige precis som 

stora delar av övriga världen av en finanskris som ledde till en lågkonjunktur vilket gjorde att 

många av de nyinvandrade blev arbetslösa (ibid, 2004). 

 

2.2 Andra generationens invandrare 

 

Begreppet andra generationens invandrare betyder individer som är födda i Sverige av en eller två 

föräldrar som själva är utrikesfödda.  Jag ställer mig något tveksam till att använda begreppet då det 

faktiskt beskriver individer som är födda i Sverige (Ds, 2000).  

Statliga myndigheter har gett rekommendationer om att begrepp som "barn till utlandsfödda" borde 
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användas istället när individer som har föräldrar med utländsk bakgrund omnämns. 

Trots min tveksamhet till begreppet kommer jag använda det genom min studie, då det är den bästa 

definitionen för att allmänheten ska veta vad jag syftar på.  

         År 2010 fanns det i Sverige nära en miljon individer som hade en eller två föräldrar som var 

utrikesfödda. De vanligaste länderna som andragenerationens föräldrar kommer ifrån är Finland, 

Irak och före detta Jugoslavien (SCB,2013). 

 

2.3 Att vara muslim i Sverige 

 

 Att vara muslim i ett västerländskt land kan innebära svårigheter. Muslimer har enligt dem själva 

en starkare tro än andra religiösa grupper, och problemen blir än mer tydliga när de ska integreras in 

i ett sekulärt kristet samhälle. Många muslimer som lever i Europa, och i synnerhet andra 

generationens invandrare, är enligt Ramadan (2004) inne i en kulturell anpassningsprocess. Där har 

individen ett val i att antingen anpassa sitt liv till det västerländska där man är muslim utan islam 

eller att leva som praktiserande muslim, och samtidigt göra sitt bästa för att vara en god 

samhällsmedborgare i de sekulära europeiska länderna. Forskning som har bedrivits av 

Diskrimineringsombudsmannen 2013 visar ett entydigt förhållningssätt gentemot Islam och 

muslimer där Islam betraktas som en religion utan nyanser och muslimer som en farlig grupp 

människor. (DO, 2013) 

    Media har varit högt delaktig i stereotypiseringen av muslimer, då de oftast nämnts i negativa 

sammanhang, såsom vid krig, terroristattentat och i berättelser om förtryck. Den stereotypa bilden 

av en muslim är förknippad med kvinnoförtryck, våldsbenägenhet och antidemokrati.  

Islamofobin i Sverige tar sig i olika uttryck och kan innefatta våld, glåpord och sämre möjligheter 

vid anställning (ibid, 2013). 

     I Sverige är Sverigedemokraterna det näst största partiet enligt Novus som gjorde en mätning i 

mars 2017. Partiet står för en politik som avser att minska invandringen och partiet som sådant 

benämns som ett invandrarkritiskt och främlingsfientligt parti (Novus, mars 2017). 

Sverigedemokraterna skriver på sin hemsida: 

 

”Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen 

måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot 

mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.” (Sd, 2017).  

 

Efter terrorattacken 2001 har situationen för individer med muslimsk bakgrund förvärrats genom att 
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det skett en ökning av diskrimineringsfall (DO, 2013). 

I en attitydundersökning gjord 2003 av FLH/ Brå tillfrågades ungdomar om de blivit utsatta för 

kränkande handlingar på grund av deras ursprung eller religionstillhörighet och resultatet i 

undersökningen visar på att de blivit utsatta för främst verbala kränkningar, ungdomar som hade en 

religionstillhörighet och en stark tro var mer utsatta för kränkningar än de ungdomar som var 

icketroende. Muslimska ungdomar visade sig vara fyra gånger mer utsatta för kränkningar jämfört 

med ungdomar med kristen trosuppfattning. Denna rapport vittnar om en utsatthet hos de 

muslimska ungdomarna (Hagström & Löwander, 2011). 

 

2.4 Identitetsskapande 

 

 I Nationalencyklopedin (2015) kan man läsa att identitet kommer från latinets “identitas” som 

betyder den “samme”. En definition av identitet är att individen vet vem hen är och inte förändras 

beroende på sammanhang. Men identiteten kan beskrivas som dynamisk och förändras ofta genom 

livets gång. Vissa händelser kan förändra människors liv, och således deras identitet; någon som 

upplevt krig på nära håll kan exempelvis upplevas som en människa med en annan identitet efteråt. 

Däremot är det såklart alltid samma person. En person blir man först i förhållandet till andra 

människor, först i den primära socialisationen som sker under människans första levnadsår.  Det är 

då människan lär sig tillit, språk, grundläggande normer, lär sig att ta ansvar och att framföra krav. 

Det vanligaste är att det är familjen som präglar barnet, eftersom det är den närmsta kärnan för 

barnet i början av livet (Lidskog, 2013). 

    Den sekundära socialisationen innebär en fas där människan utvecklas till att bli vuxen genom 

att lära sig att anpassa sig till de normer och regler som gäller i olika sammanhang. I denna fas är 

relationerna till kollegor, lärare, klasskompisar och dylikt viktiga, dock är dessa personer oftast mer 

utbytbara än personerna i den primära socialisationen (ibid, 2013). 

Identiteten är föränderlig och kan växla från en stund till en annan men oftast finns det en kärna 

som består. Ett exempel på detta är fenomenet hybrididentitet vilket innebär att en invandrare eller 

andra generationens invandrare utvecklar en ny identitet för att kunna överleva i det ”nya” landet.  

Identiteten som utvecklas är aldrig helt svensk eller helt från ursprungslandet. Omvärderingar sker 

ofta då ens tidigare identitet ställs parallellt med den nya svenska identiteten (ibid, 2013). 

    Identitetsskapande handlar om sökande, man söker efter vem man är i de olika sociala 

sammanhangen vilket kan skapa en stor osäkerhet hos många individer. 

 Många som beskriver sig själva gör det genom sin utbildning, yrke, ålder eller inkomst. På så sätt 

skapar man en bild av sig själv och sin identitet (Johansson, 2006). 
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2.5 Tidigare forskning 

 För att få en helhetsbild kring studien har jag valt att ta med tidigare vetenskaplig forskning som 

gjorts på området. Det finns en hel del vetenskaplig forskning som gjorts kring invandrare, 

mångkulturalism och identitetsskapande men däremot finns det inte speciellt mycket forskning 

kring andra generationens invandrare som är muslimer eller har muslimsk bakgrund.  

    Jag har valt att titta närmre på forskning som har relevans för min studie och som behandlar 

identitetsskapande, samt religionens betydelse och forskning som pekar på i vilken utsträckning 

diskriminering mot personer med utländsk bakgrund förekommer. Jag kommer att presentera 

forskning som gjort av Manuel Castells, Pia Karlsson-Mingati samt Katrin Goldstein- Kyaga och 

Maria Borgström, Kristina Tärnell och Sofia Bjurgård samt Dan-Olof Rooth. 

    Sociologen Manuel Castells har studerat identitet i samband med samhällets utveckling. Castells 

menar att individen har blivit vilsen efter samhällets övergång till informationssamhället och att 

individen tillgriper religionen som en säkerhet i sitt identitetsskapande (Castell, 2000). 

    Tidigare forskning har visat att andra generationens invandrare har större svårigheter med sin 

identitetsprocess i jämförelse med de ungdomar som kommer från svenska familjer. Ungdomar från 

invandrarfamiljer har fler kulturella bakgrunder att ta ställning till och normerna kan skilja, detta 

utpekas som en av orsakerna till att identitetsskapandet blir mer komplext. Vilka av föräldrarnas 

normer och värderingar ska de förkasta eller anta utan att förlora närheten till sina föräldrars 

identitet? Forskning visar att svårigheter i identitetsskapande leder till frustration och sorg hos 

ungdomarna (Bridge, 2010). 

    Forskaren Pia Karlsson-Minganti (2007) har forskat om muslimers liv i Sverige, om muslimska 

kvinnor och om hur det har varit för dem att växa upp i Sverige i sin studie Muslima, Islamsk 

väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige. 

Under fyra år har Karlsson Mingati följt nio muslimska kvinnor mellan 18 och 24 år och studerat 

hur de lever med både svensk kultur men samtidigt med en tydlig koppling till sin religion – Islam. 

Den religiösa identiteten visade sig vara viktigare för ungdomarna än nationsgränser, klass och 

etnicitet. Många av ungdomarna visade sig vara mer hängivna religionen än vad deras föräldrar, och 

många av ungdomarna går upp i gryningen för att uträtta bönen. 

Ungdomarna engagerade sig mycket i äktenskapsfrågor. Äktenskapet anses vara viktigt och många 

ungdomar förälskar sig över nationsgränserna vilket ungdomarna tycker är acceptabelt men där 

föräldrarna inte delar deras syn. Avhandlingen visar på både tillåtande och hindrande faktorer för 

unga muslimska kvinnors aktörskap i det svenska samhället. Kvinnorna har socialiserats in i 

muslimska normer och värderingar där föräldrarna haft stort inflytande över barnen när det gäller 
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religion (Karlsson-Minganti, 2007). 

    Karin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström har forskat om den tredje identiteten som innebär 

att människan kan skapa en tredje identitet som är föränderlig och som baseras på människans 

tolkning av sin plats i flera kulturella kontexter.  Ett exempel på en tredje identitet är en individ som 

ingår i flera kulturella kontexter har lärt sig att det är hövligt att tacka för maten, medan det i en 

annan kontext är ohövligt att tacka för maten då det implicerar att värden inte är gästfri. Att inta den 

tredje positionen, identiteten, innebär att kunna växla mellan olika sätt att uttrycka hövlighet utan att 

värdera det ena eller andra sättet som bättre eller sämre. Under Goldstein-Kyaga och Borgströms 

forskning återkom begreppet rotlöshet. Rotlöshet är en känsla som kan uppstå när individen måste 

hantera flera symboliska system och denna känsla förstärks när omgivningen uppfattar individen 

som avvikande (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009). 

    Tärnell och Bjurgård (2009) har i sin forskning undersökt en grupp ungdomar med 

invandrarbakgrund för att påvisa deras möjligheter respektive svårigheter på arbetsmarknaden. I 

deras studie har det visat sig att ett utländskt namn, kulturkrockar, arbetslivserfarenheter och 

diskriminering är en del av orsaken till att ungdomarna har svårt att komma in på arbetsmarknaden 

Alla medverkande i deras studie påstår sig ha erfarit diskriminering (Tärnell & Bjurgård, 2009). 

    Forskning har gjorts av Rooth (2001) där internationellt adopterade och andra generationens 

invandrare studeras för att belägga om diskriminering på arbetsmarknaden förekommer. De resultat 

som framkom var att etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden förekommer i stor 

utsträckning. Ett fundament för framgång på den svenska arbetsmarknaden är tillgången till 

”Sverige-specifik” kunskap. De ”Sverige-specifika” egenskaperna är exempelvis att inneha ett 

socialt nätverk som kan vara en ingång till arbetsmarknaden. Andra egenskaper är att tala det 

svenska språket bra.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
  I min studie har jag valt att använda mig av teorier som kommer att appliceras på mina 

frågeställningar.  Att vara andra generationens invandrare innebär ett mellanförskap och därför 

finner jag Pierre Bourdieus teori om habitus, fält och kapital relevant samt Erving Goffmans 

diskussioner om stigma och jaget och maskerna. Dessa teorier kommer att bidra med ökad 

förståelse för mitt empiriska material och mina frågeställningar. Jag har valt att använda mig av 

Donald Broadys tolkning av Bourdieu för att på så vis lättare kunna förstå hans teorier. 

 

 

3.1 Habitus, fält och kapital. 

 

Den franska sociologen Pierre Bourdieu (1930–2002) talar om begreppen habitus, fält och kapital. 

Habitus uttrycker individens förmåga att hantera omgivningen och hur individen uppfattar sin kultur 

och hur förmågan att ge uttryck för den ter sig (Broady, 1990). Ett habitus kan beskrivas som 

dispositioner som tillåter en individ ” att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen” 

(ibid,1990). 

     Habitus utvecklas från barndomen och påverkar senare de val som individen gör i sitt liv. 

Habitus formar den värld som individen lever inom men habitus innebär inte att det är ett statiskt 

förhållande utan habitus kan förändras genom tiden men det tar dock mycket tid och energi att 

åstadkomma en förändring och det habitus som skapats i barndomen är den som kommer att prägla 

människan mest under livet. Genom sociala förhållningssätt skapas habitus och den är ett resultat av 

en människas sociala relationer. Vi individer formas av vår omgivning och när vi agerar i enighet 

med våra erfarenheter som är formade av miljön, så blir handlingen en del av omgivningen. Habitus 

påverkar även individens liv i form av möjligheter och begränsningar. Valet att studera på 

exempelvis högskola kan påverkas av vilket habitus individen har. 

     Individer rör sig inom olika fält, det kan vara allt ifrån produktionsfält, konsumtionsfält, politik 

och utbildningsfältet och det är på fältet som vi människor agerar och det är där som habitus ger 

mening och värde åt fältet (Broady,1998). 

 För att bli accepterad på dessa fiktiva fält så behöver individen ett kapital som uppskattas på det 

fältet. Det kan handla om kulturellt kapital som utbildning och sociala koder. Det kan även vara 

symboliskt kapital i form av exempelvis titlar eller innehav av ett ekonomiskt kapital. Socialt 

kapital behövs alltid för att skapa och bibehålla sociala relationer (ibid,1998). Inom varje fält finns 

det skillnader mellan grupperna där maktkamper sker på grund av olika former av kapital.  



8 

 

Maktkamperna kan handla om vem som har rätt kompetens för en viss utbildning, vem som är 

inkluderad respektive exkluderad. Bourdieu förklarar begreppet fält på följande sätt; 

 

”Ett fält är en värld för sig. Kort sagt är deltagarna mer beroende av varandra än av 

omvärlden. En komprimerad definition är förslagsvis: ett fält är ett system av relationer 

mellan positioner besatta av människor och institutioner som strider om något för dem 

gemensamt” (Broady,1998:1) 

 

3.2 Stigma 

 

 Erving Goffman (2003) talar om begreppet stigma i boken Stigma-den avvikandes roll och 

identitet. Han hänvisar till grekernas storhetstid och förklarar begreppet som att grekerna använde 

sig av stigma för att förklara olika kroppsliga och mentala avvikelser hos människor. Det kunde till 

exempel vara kortväxthet, sinnesstörningar eller deformerade kroppsdelar. Stigmat använde 

grekerna sig av för att beskriva somliga människor som avvikande. 

    Genom stigma tenderar individen att reduceras till det som stigmat symboliserar. När vi möter en 

människa menar Goffman att vi tillskriver individen egenskaper utifrån våra egna förväntningar på 

denne. Detta kallar Goffman för "den virtuella sociala identiteten". Om en människa innehar 

egenskaper som skiljer sig från andra i gruppen så blir individen utstött och socialt exkluderad 

(Goffman, 2003). 

     Goffman talar om tre olika stigman som "kroppsstigma" vilket är ett fysiskt handikapp och 

"karaktärsstigma" vilket refererar till olyckliga karaktärsdrag, såsom en missbrukarpersonlighet. 

Det sista stigmat Goffman talar om är "gruppstigma" som innebär att individen är utstött på grund 

av religion, kön, klass eller etnicitet. Dessa stigman kan delas in i synliga och osynliga stigman. Ett 

synligt stigma kan vara exempelvis utseende. Eftersom det är ett stigma som inte går att dölja så får 

individen hitta olika sätt att handskas med detta, och någon gång kommer individen utsättas för 

obehagliga situationer där individen konfronteras för sitt sina avvikelser (ibid, 2003). 

Ett osynligt stigma behöver individen inte konfronteras med dagligen, så länge det går att dölja på 

ett subtilt sätt.  

    Att vara muslim och andra generationens invandrare kan vara ett osynligt stigma som kan 

gömmas. Stigmatiseringen innebär att individen inte passar in i en specifik grupp. Det kan vara så 

att personen passar in utmärkt i en grupp, men i en annan grupp får samme person en stämpel som 

avvikare. Skillnaden mellan den tillskrivna identiteten och den faktiska identiteten innebär ett 

utanförskap där individen hela tiden slits mellan olika grupper av människor. Det individen kan 
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göra är att söka sig ”till de egna och visa”, det vill säga de som förstår individens känslor och 

bekymmer. ”De egna och de visa” är individer som har samma stigma och tillhör samma grupp. I 

gruppen som delar ett stigma ges det stöttning och handledning för att klara av utanförskapet, och i 

gruppen får alla känna sig som normala individer. En individ som är stigmatiserad uppfattar sig 

själv oftast som normal och andra som avvikare trots en känsla av att inte veta vad de andra 

närvarande ” i grund och botten” tänker om honom och ”var han har dem”. När den stigmatiserade 

förstått att andra ser honom som avvikare kan det resultera i att självbilden blir negativ och att 

denne försöker korrigera det som är avvikande eller isolera sig och endast hålla sig till sin egen 

grupp. 

     Misskrediterad blir den stigmatiserade när han ser på sig själv som en avvikare och tar 

situationen för given att han skiljer sig från andra och misskreditabel blir han när han tror att andra 

känner till hans stigma (ibid,2007). 

 

3.3 Jaget och Maskerna 

Goffman beskriver i boken Jaget och Maskerna (2007) att när en individ kommer i kontakt med 

andra individer så söker denne upplysningar som kan innefatta socioekonomisk ställning, 

kompetensnivå, pålitlighet och självuppfattning. Alla dessa upplysningar har för avsikt att individen 

ska klara att definiera sig själv och situationen hen befinner sig i för att bilda sig en uppfattning om 

vad som krävs av hen rent allmänt samt i specifika situationer.  

 När vi interagerar med varandra så sänder vi ut budskap via språket eller genom omedvetna 

kroppssignaler där syftet är att det ska säga något om oss själva (Goffman,2007). 

Goffman kallar det för ett framträdande när individen beter sig på ett visst sätt i ett sällskap. 

Individen har sedan en utrustning, en fasad, som kan användas medvetet eller omedvetet för att 

säkerställa att en situation uppfattas på ett speciellt sätt av omgivningen, åskådarna. Fasaden består 

av flera delar där inramningen, sceneri och dekor är platsbundna ting.  

 Vi individer spelar olika roller och manipulerar vår omgivning och vi kan skifta mellan olika roller 

men det är dock inte säkert att individen förstår alla roller, detta är något som vi lär oss i livet 

genom socialisering in i samhället. Det krävs alltså inte enbart utseende och rekvisita för en 

rollindividen måste också kunna agera på rätt sätt. För att ett framträdande ska äga rum så krävs det 

att personerna runtom kring oss också intar olika roller (ibid,2007).  
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4. METOD 
 

 I detta kapitel kommer studiens genomförande presenteras. Först presenteras urvalet av 

informanter, studiens avgränsningar och genomförande följt av etiska riktlinjer. Etiska riktlinjer 

samt validitet och reliabilitet tas upp. Slutligen presenteras de medverkande intervjupersonerna med 

fiktiva namn. 

 

 

4.1 Urval 

 

Urvalet består av sex andra generationens invandrarungdomar som alla är födda i Sverige och som 

är mellan 18–24 år. Jag har valt att använda mig av ungdomar över 18 år då detta inte kräver 

samtycke från förmyndare. För att få tag på intervjupersonerna har jag använt mig av ett 

snöbollsurval. Genom snöbollsurval använder man sig av en liten grupp av informanter som 

ombeds av forskaren att komma i kontakt med andra som de känner och som sedan intervjuas. 

Därefter ber man de som har intervjuats om att nämna andra som de känner som kan tänkas bli 

intervjuade (Bryman, 2009). 

     Jag kontaktade föreståndaren på en föreningsgård i ett bostadsområde där jag sedan innan visste 

att det bor många andra generationens invandrarungdomar med muslimsk bakgrund och bad honom 

att informera om studien och hitta intervjupersoner som var aktuella.  

 Det var många som visade intresse för att delta i denna studie och jag fick totalt sex stycken som 

ville medverka, tre män och tre kvinnor som alla bor på en ort i Småland. Jag kunde ha valt ut en 

heterogen grupp av ungdomar som bor på olika orter i Sverige, men av praktiska skäl bestämde jag 

mig för att enbart intervjua ungdomar som bor nära min egen ort. Intervjupersonernas föräldrar är 

muslimer och kommer ursprungligen ifrån Iran, Turkiet, Bosnien och Kosovo. 

 

 4.2 Avgränsningar 

 

  I min studie har jag valt att göra avgränsningar eftersom studien annars skulle bli mycket 

omfattande och oerhört tidskrävande. Mina avgränsningar innebär att jag har valt att fokusera 

studien på andra generationens invandrare, i detta fall ungdomar i åldern 18–24 år som är muslimer 

eller som har en muslimsk bakgrund, det vill säga, växt upp med muslimska föräldrar. Anledningen 

till min avgränsning är den pågående debatten om Islam och mitt eget intresse för ämnet. 
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4.3 Genomförande 

Metoden jag använt mig utav är av kvalitativ karaktär med djupintervjuer som metod. 

Att intervjua människor om deras innersta tankar och erfarenheter ger en djupare förståelse och jag 

kommer närmare de intervjuades egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Eftersom jag inte är ute efter att generalisera utan mitt syfte med studien är att komma närmare och 

förstå ungdomarnas egen syn och perspektiv på sin identitet och bakgrund, lämpar sig den 

kvalitativa forskningsmetodiken bäst.  

    Jag har intervjuat personerna en och en och samtliga sex personer har fått bestämma plats själva 

då det är viktigt att intervjupersonerna ska känna sig avslappnade inför intervjun. Fyra intervjuer 

har skett på föreningsgården, en intervju har skett på ortens bibliotek och en på ortens café. Alla 

medverkande har innan intervjuerna blivit informerade om vad studien handlar om, hur intervjuerna 

går till och vad syftet med studien är.  

     Jag berättar även att jag tänker spela in intervjuerna med hjälp av mobiltelefonens 

inspelningsfunktion, vilket accepterades av samtliga intervjupersoner. 

Jag har även försäkrat dem om att samtliga medverkande kommer att vara anonyma och att deras 

riktiga namn eller andra relevanta uppgifter som kan avslöja deras identitet inte kommer att finnas 

med. 

    Jag har använt ett PM som minneshjälp vid genomgång av olika teman under intervjun, PM:et 

har bestått av frågeområden som jag ansett vara relevanta för studien och har haft syftet att använda 

som en mall om intervjupersonerna svävar ut och kommer ifrån ämnet. En   

djupintervju kan liknas vid ett vanligt samtal där intervjupersonen har möjlighet till att besvara 

frågorna utifrån sin egen referensram (May, 2010).  

Djupintervjuerna har jag inlett med att berätta något om mig själv, att jag läser min sista termin på 

Lunds Universitet och varför jag valt att skriva mitt examensarbete om detta ämne. Jag har även 

utgått från en deduktiv metod som innebär att teoretiserandet föregår forskningen. Forskningens 

mål är att producera empiriska belägg i syfte att pröva eller vederlägga teorierna (ibid,2010). 

    Jag förberedde mig inför intervjuerna genom att söka litteratur som behandlade andra 

generationens invandrare och hur det är att leva som muslim i Västeuropa. Jag har även använt mig 

av databaserna LIBRIS samt söktjänsten Google scholar. Efter intervjuerna påbörjade jag 

bearbetningen av materialet. Först skrev jag ner min förförståelse för ämnet så att jag fått upp 

ögonen för hur det kan påverka analysen. I själva analysarbetet skrev jag först 

bakgrundsinformationen, studiens syfte och frågeställningar. Jag spelade in intervjuerna med 

mobiltelefonens inspelningsfunktion och har vid bearbetningen av materialet lyssnat igenom 
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samtliga intervjuer och skrivit ner dem ordagrant, vilket innebär att jag antecknat ner pauser, 

betoningar i intonationen, skratt, suckar, upprepningar och dylikt (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Att analysera innebär att separera något i delar eller element. Jag har valt att använda mig av analys 

som fokuserar på meningen. Genom att använda mig av meningskoncentrering som bygger på 

kodning innebär det att intervjupersonernas yttranden dras samman till kortare formuleringar 

(ibid,2014). 

 

4.4 Etiska riktlinjer 

Etiska aspekter är viktiga inom forskning och jag har valt att följa de fyra allmänna huvudkraven 

inom svensk samhällsvetenskaplig forskning som är följande; 

Informationskravet vilket innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnaren om 

undersökningens syfte, hur undersökningen genomförs, vad undersökningen kan bidra med, att det 

är frivilligt att deltaga i undersökningen och att man har rätt till att avbryta sitt deltagande när man 

vill. Intervjupersonerna har blivit informerade om studiens syfte och vad deras roll i arbetet är, de 

har även blivit informerade om att deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

sitt deltagande. 

     Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som berör de medverkande ska behandlas 

konfidentiellt. De medverkande ska inte kunna identifieras och uppgifterna ska behandlas säkert så 

att obehöriga inte kommer åt material, samt att redovisningen av materialet inte ska kunna spåra den 

medverkande. Ett exempel är att fiktiva namn kan användas, vilket jag gjort i denna studie då de 

medverkande vill vara anonyma. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlats in inom 

forskningen endast får brukas för forskningsändamålet och de medverkande ska informeras om hur 

uppgifterna ska användas. Allt material som framkommit under intervjuerna har behandlats enbart 

av mig och förvarats på ett säkert sätt (Bryman, 2009). 

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet handlar om forskningens kvalitet och tillförlitlighet. Validitet handlar om 

att mäta det som är avsikten att mäta och reliabilitet har att göra med hur tillförlitligt något är och 

att samma resultat visas varje gång (Widerberg, 2002). Genom att jag transkriberat ner 

inspelningarna noggrant, alltså antecknat pauser, betoningar, suckar och kroppsspråk kan detta ses 

som validitet i studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så går det inte att utesluta validitet och 

reliabilitet i kvalitativa undersökningar, men forskaren ska inte trycka för hårt på 

undersökningsresultatets validitet och reliabilitet eftersom det kan leda till att kreativiteten hos 
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forskaren minskar och att kunskapsbidraget kan hindras. 

          Många faktorer i en forskningsprocess kan påverka studiens validitet och reliabilitet och detta 

har jag varit medveten om. En risk med kvalitativ metod är att jag kan påverka studiens resultat 

eftersom jag varit delaktig under processens gång. Kunskapen som kommit fram i uppsatsen har 

skapats gemensamt med intervjupersonerna, då jag var med när kunskapen producerades. Jag har 

kontrollerat tolkningarna och kopplingar till teori och tidigare forskning. Allt för att studiens 

resultat ska bli så tillförlitligt som möjligt. Jag har intervjuat både killar och tjejer och min 

uppfattning var att tjejerna hade lättare för att uttrycka, tala och visa sina känslor. En anledning till 

detta kan bero på att jag är kvinna. Jag har en förståelse för ämnet som jag bildat genom media, 

litteratur och genom kontakter i arbetet där jag träffat individer som har en bakgrund som 

andragenerationens invandrare, men som dock inte varit muslimer. 

 

4.6 Presentation av intervjupersonerna 

 Här kommer jag presentera intervjupersonerna med fiktiva namn. Jag har valt att presentera 

intervjupersonerna för att kunna få en större helhetsbild av mina intervjupersoner och på så vis även 

en större förståelse för studiens resultat. 

 

Admir 18 år: Admir är född i Sverige och har föräldrar som kommer från Bosnien. Admir är 

uppväxt med Islam i familjen och är själv muslim. Admir går sista året på samhällsprogrammet på 

gymnasiet. Hans kompisar är ett blandat ”gäng” med både svenska och utlandsfödda individer. 

Hemma talar Admir bara bosniska, och hemmet präglas av den bosniska kulturen och Islams 

högtider firas stort. 

 

Azra 20 år: Azra är född i Sverige av föräldrar som kommer från Bosnien Föräldrarna flydde från 

kriget i Bosnien 1991. Alla i familjen är troende muslimer. Azra går på högskolan och studerar till 

socionom. Azra talar både svenska och bosniska hemma och hennes närmsta vän är helsvensk. 

Hennes mamma använder slöja, men inte Azra. Den islamska högtiden Ramadan firas i hemmet. 

Azra säger sig vara en troende muslim. 

 

Elif 24 år: Elif är född i Sverige av två turkiska föräldrar. Föräldrarna kom från Turkiet till Sverige 

på slutet av 80-talet som arbetskraftsinvandrare. Elif och hennes föräldrar är troende muslimer. Elif 

arbetar som sjuksköterska. Turkiska är det språk som dominerar i hemmet. Hon bor fortfarande kvar 

i föräldrahemmet och ska göra det tills hon gifter sig. Elif bär slöja och valet är hennes eget. 

Modern bär inte slöja. 
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Bashkim 22 år: Bashkim är född i Sverige av två föräldrar som kommer från Kosovo. Familjen är 

troende muslimer och föräldrarna kom till Sverige på grund av oroligheter i Kosovo. Bashkim är 

arbetslös och funderar på att utbilda sig till ingenjör. Bashkim har inga helsvenska vänner, hans 

kompisgäng består av andra som kommer från Kosovo eller har föräldrar som kommer därifrån. 

Bashkim säger att han är muslim. Bashkim talar endast albanska i hemmet och atmosfären i hemmet 

präglas av albansk kultur - maten, teven, språket och litteratur. 

 

Ali 20 år: Ali är född i Sverige av sina iranska föräldrar. Föräldrarna kom till Sverige på 80-talet 

som flyktingar. Ali är troende muslim och uppväxt med Islam i familjen. Ali studerar till 

biomedicinsk analytiker. Ali säger sig själv praktisera Islam mer än sina egna föräldrar. Ali ber fem 

gånger om dagen och följer fastan när det är ramadan, till skillnad från sina föräldrar. Ali har själv 

tagit initiativ till att studera koranen. Uppväxten innehöll förbud mot att äta griskött och ramadan 

firades. Ali talar ofta svenska med sina föräldrar och hemmet präglas av en ”västerländsk” touch. 

Ali menar att föräldrarna anammat den västerländska ”stilen”. Teve och litteratur är nästan alltid på 

svenska i hemmet. 

 

Sinem 23 år: Sinem är född i Sverige. Hennes pappa är turkisk och modern är svensk. Föräldrarna 

är troende muslimer. Hennes mamma har konverterat till islam när Sinem var nyfödd. Sinem är 

själv troende muslim och lever med turkiska traditioner i hemmet. Sinem arbetar som it-tekniker. 
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5. Resultat och analys 

 I detta kapitel kommer jag presentera intervjupersonernas information som framkommit under 

intervjuerna. Jag kommer även undersöka ifall det finns några kopplingar till mina teoretiska 

utgångspunkter. Denna del kommer även att besvara mina ursprungsfrågor. 

 

5.1 Etnisk tillhörighet 

 Under intervjuerna samtalade vi om vilken kulturell tillhörighet intervjupersonerna ansåg sig ha. 

En person ansåg sig inte tillhöra någon, medan tre av intervjuobjekten ansåg sig tillhöra samma 

nationalitet som föräldrarna. Två av de tillfrågade identifierade sig både med sina föräldrars icke-

svenska kultur samt den svenska. Elif, en av de intervjuade, uttryckte sig följande under intervjun: 

 

 ”Jag anser mig inte vara svensk. Jag har växt upp med turkiska traditioner 

och kultur. Jag är muslim, vilket inte är vanligt förekommande bland 

svenskar." 

 

Ali uttrycker följande: 

 

” Det går att leva med två kulturer. Det är jag beviset på. Jag har växt upp 

med islam, två kulturer att förhålla mig till och jag mår jättebra. Jag har hela 

mitt liv sett det som en tillgång att jag få ta del av fler kulturer”.  

 

Samtidigt så påpekar han att han är både svensk och iranier. Ali anser att det är en tillgång att få ta 

del av två kulturer. Han berättar även under intervjun att han personligen inte stött på några problem 

gällande sin praktik av islam. Han tror dock att han i framtiden möjligtvis kan stöta på problem när 

han ska söka arbete. Då han menar att han kan bli misskrediterad på grund av hans mörka utseende 

och hans icke-svenska namn samt religionstillhörigheten vilket han menar kan minska hans chanser 

på arbetsmarknaden då han haft vänner som upplevt ett stigma på grund av utseende och namn. Ali 

berättar att en vän till honom har bytt namn till ett svenskklingande namn för att få bättre chanser på 

arbetsmarknaden. Att byta sitt namn är att dölja ett stigma som förekommer (Goffman, 2009).  

        Intervjupersonerna har växt upp med två kulturer - den kulturen som föräldrarna har med sig 

från sina födelseländer, samt den svenska kulturen. I intervjuerna märker jag att de balanserar på en 

lina mellan två kulturer, och kan inte riktigt identifiera sig med någon av dem. Bashkim uttryckte 
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följande under intervjun att; ”Här i Sverige är jag albanen, där nere i Kosovo är jag svennen." 

 Flertalet av intervjupersonerna vittnar om rotlöshet, då de inte känner sig hemma varken i Sverige 

eller i föräldrarnas födelseland. Admir menar att han är bosnisk, fast han är född i Sverige, ”Jag kan 

aldrig bli helt svensk, då jag är son till två bosniska personer. Jag har det bosniska blodet i mig”. 

 Sinem säger att hon ofta spelar en annan människa än den hon är för att lättare kunna passa in i det 

svenska samhället. Sinem ser sig som svensk och turkisk: 

 

 ”Jag har två namn. Ett turkiskt namn och ett svenskt, och jag använder det 

svenska namnet när jag söker arbete eller presenterar mig i offentliga rum.  

Jag skäms väl inte direkt för mitt ursprung, men vill inte ha en massa frågor 

om ursprung, religion och sånt." 

 

  

Sinems uttalanden kan kopplas till Goffmans Jaget och Maskerna där Sinem spelar en roll som 

knyter an till bilden av den typisk svenska. Sinem använder inte sitt turkiska namn och har ett 

osynligt stigma som hon döljer. Det turkiska ursprunget gömmer hon undan när hon vistas i 

offentliga rum där många svenskar vistas. När Sinem umgås i turkiska kretsar så kommer hennes 

turkiska ursprung fram. Förutom Jaget och Maskerna kan Sinems handlande kopplas till forskning 

som gjorts av Goldstein -Kyaga och Borgström (2009). Denna behandlar en tredje identitet som är 

en blandning av de båda identiteterna som kännetecknas av att tillhöra två kulturer. Sinem skiftar 

mellan olika normsystem, språk och kulturer. Forskarna menar att det är vanligt att olika sidor av 

identiteten undanhålls i olika situationer (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009). 

                                                                                                                                                                                                                  

5.2 Utanförskap och stigmatisering 

Flertalet av intervjupersonerna har minnen av utanförskap, och vid olika tillfällen kommer dessa 

känslorna tillbaka. Några nämner barndomsminnen då det firades jul i skolan och alla pratade om 

jultomten och pepparkakor, men det firades aldrig Eid al fitr i skolan. Andra exempel på 

utanförskap har varit skolavslutningar och midsommarfirande som inte firats i hemmet men hemma 

hos klasskompisarna. Detta har fyra av intervjupersonerna istället ändrat på i sina tonår då de med 

sina svenska kompisar firat midsommar och att några har varit med och firat jul med sina svenska 

vänner. 

     Flertalet av intervjupersonerna säger att deras föräldrar känner ett utanförskap i det svenska 

samhället och hemma har det ofta talats om svenskarna som ”de”. Bashkim berättar följande: 
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”Jag har känt mig utanför hela mitt liv i det svenska samhället. Både i 

skolan och nu när jag söker jobb. Jag tror det beror på mitt namn och 

bakgrund." 

 

 Detta har lett till att flera av dem även känner sig som ”den andra” i förhållandet till den gemene 

svensken. 

      Under uppväxten har föräldrarna internaliserat islam till barnen. Detta skiljer sig dock mellan 

intervjupersonerna. Hos vissa har islam varit starkt närvarande, medan religionen hos andra inte 

varit lika påtagbar. Azra berättar: 

 

 ”Mina föräldrar har alltid sagt "de" om svenskarna och svenskarna i skolan 

har alltid sagt ni om min familj, ni invandrare gör si och så”.  

 

 Detta uttalande kan jag koppla till Goffmans teori om stigmatisering då benämningarna "de och ni" 

kan kopplas till Goffmans gruppstigma som innebär att individen kan stigmatiseras på grund av 

religion, kön, klass eller etnicitet. I detta fall skedde en stigmatisering av de olika grupperna från 

båda håll (Goffman, 2007). 

    Under skoltiden fick Elif, Azra och Admir höra att de var "utlänningar" av klasskamraterna. 

Detta gav upphov till en känsla som går att koppla till Goffmans (2009) teori om avvikare. 

 De kände sig som avvikare och blev utsatta för en typ av stigmatisering från sina respektive 

omgivningar. De andra barnen blev inte kallade för utlänningar, berättar Azra, vilket gav upphov till 

en känsla av att hon var en avvikare. Flera intervjuer vittnar om händelser som går att knyta an till 

Goffmans teori om stigmatisering. Azra berättar under intervjun att hon sökt arbete på ett hotell och 

fick ett nej något som hon själv tror beror på att hon inte ser svensk ut. Hennes vän Karin fick 

arbete på hotellet, vilket Azra menar beror på vännens svenska namn och nordiska utseende. 

Intervjupersonerna hamnar lätt på samma spår då deras bakgrunder är relativt likartade. De har alla 

växt upp under liknande villkor och under snarlika omständigheter.  

     Ali har upplevelser som skiljer sig mycket åt från de andra intervjupersonernas och tycks kunna 

hantera "mellanförskapet" genom en tredje identitet som kan kopplas till Goldstein-Kyaga och 

Borgström (2009) där han anpassar sin person till sammanhanget. Ali berättade under intervjun att 

han inte har några problem med hur han ska interagera när han umgås med svenskar respektive 

iranier, trots att kulturerna enligt honom själv skiljer sig åt väldigt mycket. Ali utvecklar sitt 

påstående med att påstå att det troligtvis beror på hans föräldrars kontinuerliga umgänge med 

personer vars släkt levt i Sverige under generationer. Alis föräldrar har även varit etablerade på 
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arbetsmarknaden i Sverige sedan de kom hit på 1980-talet, där de jobbat inom sjukvården, och det 

är också via sina arbeten de träffat folk med svensk etnicitet som kommit att bli deras vänner. 

         Detta kan kopplas till Bourdieus kapital och fält då Alis föräldrar hade ett typ av kapital när de 

kom till Sverige. I deras fall var det utbildning som ledde till arbete inom sjukvården, vilket blev 

vägen till fältet de hamnade i när de kom till Sverige. Både min och Alis tolkning av hans föräldrars 

lyckade integration är att den lett till att han fått möjlighet att hantera de två kulturerna samtidigt, 

och lyckat identifiera sig med båda. Ali känner sig accepterad av sin omgivning för den han är och 

säger sig ha känt så sedan barndomen. Enligt Bourdieu så är habitus individens förmåga att hantera 

omgivningen och individen egenskap av att uppfatta sin kultur, och hur förmågan att ge uttryck för 

den ter sig (Broady, 1990). 

          Bashkim berättar att han kulturellt lever som en alban, fast i Sverige. Han är född i Sverige 

men har enligt honom själv inget gemensamt med svenskar. Han har inga svenska vänner, talar 

endast albanska i hemmet och kollar huvudsakligen på albanska TV-program. I skolan kände sig 

Bashkim utanför, och definierade sig själv som ”den andre”. Han tänker fortfarande ofta i de 

banorna då han står utanför arbetsmarknaden. Bashkim har tankar på att utbilda sig till ingenjör och 

uttryckte följande under intervjun: 

 

 ” Det vore skoj att bli ingenjör, men vadå, ingen i min familj har 

högskoleutbildning och jag känner att jag inte hör ihop med de snobbarna 

som pluggar på högskolan”.  

  

Man kan relatera Bashkims uttalande till Bourdieus habitus och fält då han känner att han tillhör ett 

fält som inte hör hemma på högskolan då ingen i hans familj studerat på högskolan. Bashkims 

habitus kan således leda till att han undviker att studera på högskolan, då individens sociala 

bakgrund ligger till grund för habitus.  

          Enligt Bourdieu (Broady, 1990), så kan spelreglerna inte uppfattas hos den andra individen 

om inte samma habitus innehas. Individerna måste ha kunskaper om de spelregler som gäller på det 

specifika fältet, och om de lagar som finns i just detta fält. Intervjupersonernas habitus har formats 

av deras bakgrund och att de känner en starkare samhörighet med andra som är andra generationens 

invandrare, är därför inte så konstigt. De känner helt enkelt att de tillhör samma fält. Detta kan vi 

återkoppla till Goffmans (2007) teorier som menar att diskrepansen mellan den tillskrivna 

identiteten och den faktiska identiteten innebär ett liv i utanförskap där individen avskärmas från 

samhället och senare även sig själv. Det individen kan göra är att söka sig till "de egna och visa”, 

det vill säga de som förstår individen. Admir berättar: 
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 ”Jag trivs bäst med mina bosniska vänner. Vi förstår varandra på ett bättre 

sätt". 

 

 Admirs uttalanden kan kopplas till både Goffmans och Bourdieus teorier. Admir söker sig till ”de 

egna och visa”, de som har samma stigma och tillhör samma grupp. I Admirs fall blir "de egna och 

visa" den bosniska minoriteten i Sverige. Man kan även vidarekoppla detta till Bourdieus "kapital 

och fält". Admir innehar ett kapital som accepteras av ett visst fält: de bosniska vännerna. Admirs 

kapital är det bosniska språket, den bosniska kulturen och islam som accepteras av de bosniska 

vännerna eftersom de tillhör samma fält. 

 

5.3 Betydelsen av föräldrarnas ursprungskultur samt religionens betydelse  

Vid intervjun samtalade vi om hur föräldrarnas ursprungskultur och religionen påverkade 

ungdomarnas roll och vardagsliv i det svenska samhället och i sitt identitetsskapande. 

 När vi kommer till föräldrarnas ursprungskultur berättar Admir att hans föräldrar aldrig skulle 

acceptera att han gifte sig med någon annan än en bosnisk muslimsk kvinna. Flera av 

intervjupersonerna har samma bild av sina föräldras åsikter när det gäller äktenskap. Äktenskapet 

tycks i mångt och mycket ske efter föräldrarnas önskemål, beslut och vilja, då majoriteten av de 

intervjuade menar att de inte kan stå emot föräldrarnas vilja på den punkten. De flesta av de 

tillfrågade får själva välja partner så länge denna kommer från samma land som föräldrarna och är 

muslim. Alla intervjupersoner med undantag för Azra tycker själva att det är okej. Azra uttrycker 

följande: 

 

 ”Jag tycker inte att det är okej. Kärleken kan inte mätas i vilken nationalitet 

eller religion som man tillhör. Jag kommer ändå inte att säga emot mina 

föräldrar eftersom jag inte vill förlora kontakten med dem”. 

 

 Azras uttalande kan kopplas till Goffmans Jaget och Maskerna. Azra kommer att dölja sina 

innersta tankar och känslor i rädsla för att bli övergiven av sina föräldrar. Azra tar på sig en mask 

där hon spelar rollen som den ”tillmötesgående dottern”. 

 När det kommer till religion så är som sagt samtliga intervjupersoner muslimer och religionen 

tycks spela en stor roll i deras liv, och ta mycket av deras tid. Det skiljer sig dock åt mellan 

intervjupersonerna hur mycket de praktiserar sin tro. Ett par av de intervjuade praktiserar islam mer 

än sina föräldrar. Ali uttrycker sig följande: 
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”Jag anser att religionen spelar en viktig roll i hur jag ser på min identitet. 

Islam har fått mig att känna mig hel som människa”.  

 

     Elif berättar att hon får många frågor av sina patienter på sjukhuset där hon arbetar om varför 

hon bär slöja och följer upp med att berätta att många tror att hon är tvingad till att bära slöja och att 

många tycker synd om henne och att hon även vid ett några tillfällen blivit avvisad av patienter på 

grund av slöjan. Detta kan kopplas till tidigare forskning gjord av Löwander och Hagström (2011) 

som visar på att många ungdomar med muslimsk religionstillhörighet blir utsatta för kränkande 

beteenden av omgivningen. 

Studien pekar på att föräldrarnas ursprungskultur och religion har stor betydelse för hur 

intervjupersonerna identifierar sig själva. Samtliga intervjupersoner identifierar sig som muslimer 

och alla lever med föräldrarnas ursprungskultur ständigt närvarande. Men, samtidigt så anpassar sig 

de flesta av intervjupersonerna också till den svenska kulturen. Det skiljer sig dock åt ifall den 

svenska kulturen är delaktig i identitetsskapandet eller inte. Exempelvis så identifierar sig Ali både 

som svensk, iranier och muslim och säger sig själv hantera att leva i ett mellanförskap på ett bra sätt 

trots att han behöver göra mycket mer för att bevisa att han är en värdig människa än vad en person 

som är född utav två svenska föräldrar. 

     Fält, kapital och habitus är något som påverkat alla mina intervjupersoner. Var de befinner sig på 

fältet, vilket habitus, samt vilket kapitalinnehav de har med sig har alla påverkat deras självbild. 

Flera av intervjupersonerna upplever att de lever i ett mellanförskap och att de behöver kämpa extra 

mycket för att andra ska acceptera dem, speciellt där andra sociala koder gäller än vad de är 

uppväxta med i hemmet. Elif vittnar även om vikten att inneha ett symboliskt kapital; 

 

” Det har varit jätteviktigt för mig att studera länge och att bli ”någon” att se 

upp till. Jag har mött många hinder på grund av att jag bär slöja, men nu när 

jag är sjuksköterska så känner jag mig stolt och blir mer accepterad trots 

slöjan”. 

 

De flesta av intervjupersonerna vet hur de ska förhålla sig när det gäller de sociala 

koderna och de oskrivna reglerna som finns i det svenska samhället. Det har varit en 

lärdom de fått lära sig under uppväxttiden på skola och fritids, men många av dem är 

stolta över sina föräldrars ursprungskultur och religion och har under skoltiden gärna 

velat berätta och visa de traditioner och den kultur som funnits i deras hem, exempelvis 
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firandet av Eid al Fitr, mat, musik och sociala regler. Bemötandet av detta har visat sig 

både positivt och negativt av klasskamraterna. En del har tyckt att traditionen, kulturen 

och religionen är ”konstig”, medan andra har bemött det med att det är ”spännande” 

med andra kulturer. De flesta av intervjupersonerna känner sig dock mest bekväma i 

umgänget med familj och släkt, vilket i sig kanske inte är särskilt anmärkningsvärt då 

det är den primära gruppen, som står en närmast. 
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6.Avslutande diskussion 

Denna studie är relevant på många sätt med tanke på den aktuella utvecklingen i västvärlden, där 

muslimer av många betraktas som en ytterlighet och i somliga fall ett hot. Att vara andra 

generationens invandrare kan innebära att leva i ett mellanförskap vilket kan väcka frågor som rör 

den egna identiteten, såsom "vem är jag?". 

      Studien har undersökt andra generationens invandrare och mitt fokus har legat på muslimer 

eftersom det visat sig finnas en ökad stigmatisering mot dem, precis som jag misstänkte. Resultaten 

är tydliga, det finns både för- och nackdelar med att leva i ett mellanförskap. Det finns fördelar i att 

få ta del av två kulturer, eftersom man blir en kultur rikare än den som bara har en. Tydliga 

nackdelar som visat sig sanna är att man som muslim riskerar att bli diskriminerad av omgivningen 

(DO, 2013). Intervjupersonerna vittnade om hur de känner sig annorlunda och blir behandlade som 

avvikare från normen trots att de är födda i Sverige och ser sig själva i alla fall till hälften som 

svenskar. 

    Andra nackdelar som det vittnas om är den rotlöshet som ungdomarna känner, detta visar även 

tidigare forskning på som gjorts av Goldstein-Kyaga & Borgström (2009) vilka menar att rotlöshet i 

detta fall är en känsla som uppstår när ungdomarna ses som avvikare av omgivningen. Värt att 

tillägga är att detta resultat endast avser mina intervjupersoner och kan inte automatiskt appliceras 

på alla som är andra generationens invandrare med muslimsk bakgrund. 

     Mellanförskapet innebär för vissa av intervjupersonerna förstärkta band till föräldrarnas 

ursprungsländer, genom att de präglats av deras kultur och religion under sina uppväxter. Tidigare 

forskning av Castells (2000) visar att övergången till informationssamhället har bidragit till att göra 

individen vilsen och då har det varit vanligt att använda religionen som en säkerhet i sitt 

identitetsskapande. 

     Genom religion, utseende, namn och kulturell 

läggning har alla i studien någon gång under sina liv känt sig som avvikare från det det traditionellt 

svenska. Känslan av att behöva göra mer än andra i samhället nämns av många. När jag under 

intervjun frågade Azra vad hon menade med ”mer” förklarade hon att saker som att rösta, vara en 

god medborgare, söka jobb, följa lagen och utbilda sig är ännu viktigare för den gruppen hon tillhör 

då de inte får någonting gratis. Min tolkning av detta är att hon ville undvika att hamna i en 

stigmatisering, försöka undvika att ses som en avvikare och leva ett steg närmare det ”svenska ” 

fältet. När det handlar om utanförskap vittnar ett par av mina intervjupersoner att de känner ett 

utanförskap i det svenska samhället trots att de är födda i landet och har en ordnad samt normal 
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tillvaro i form av studier eller arbete. Utanförskapet handlar om hur de blir stigmatiserade på grund 

av deras bakgrund och enligt flera intervjupersoner blir de dömda av sin omgivning utifrån namn 

och utseende. 

          När det kommer till religionen visar studiens resultat att flera av intervjupersonerna utövar 

islam mer än vad deras föräldrar gör. När intervjupersonerna beskriver sin identitet har alla 

intervjupersoner beskrivit sig som muslimer på ett eller annat sätt. Resultatet i denna studie visar på 

att religion har en viktig betydelse för identitetsskapandet hos mina intervjupersoner, men det visar 

också på att stigmatisering förekommer. Det verkar från studiens resultat inte vara helt enkelt att 

leva som andra generationens invandrare och muslim i Sverige idag. Elif och Sinem berättar under 

intervjuerna att de fått frågor rörande bärandet av slöja. Sinem har fått höra negativa kommentarer 

från hennes klasskamrater när hon gick i skolan gällande hennes mammas bärande av slöja. Något 

som var oväntat för mig var när frågan om äktenskap och val av partner dök upp. Jag hade gått in i 

forskningen med en hypotes om att andra generationens invandrarungdomar själva styrde sitt val av 

partner och resultatet blev för mig förvånande, när merparten av ungdomarna rättade sig efter 

föräldrarnas åsikter. 

 

6.1 Förslag på framtida forskning 

 Studien har gjort mig många möten och insikter rikare. Jag hoppas att vidare forskning inom detta 

område kommer bli mer personlig, men också mer omfattande. En stor del av Sveriges befolkning 

har sina rötter i andra länder, och enligt mig är det viktigt att vi belyser dessa individers problem, 

såsom deras känslor av mellanförskap och rotlöshet. Det vore även intressant att se forskning som 

belyser andra generationens invandrare som känner sig integrerade i det svenska samhället, för att 

jämföra dessa individer med till exempel mina intervjupersoner. Vilka kopplingar finns? Vad skiljer 

dem åt? 

 Idag har vi även människor som är tredje generationens invandrare och det vore intressant med 

vidare forskning kring dem, hur ser deras liv ut, hur ser de på sig själva, känner de sig som svenskar 

eller ej, eller kanske ett mellanting av flera nationstillhörigheter? 
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Bilaga (1) 

 

Underlag intervju 

1.Berätta om dig själv, boende, föräldrarnas ursprung, arbete? 

2. Språk som talas hemma? 

3.Föräldarnas tro på Islam, din egen tro? 

4. Självbild, identitet, etnicitet? Hur ser du på dig själv? Vem är du? Vad anser du att tillhör för någon etnicitet? 

5. Andras syn och beteende mot dig? Under uppväxt samt idag. 

6. Påverkan av religionen, traditioner och övrig kultur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


