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Abstract 
 

My purpose with this paper is to illuminate the identity crisis which is  

usually faced by the young immigrants today and their experiences between  

two cultures in the Northern Province of Sweden. 

 

It is likely that through enriching the knowledge about those youth who have  

been brought up in different cultural background other than Swedish culture  

or by accommodating their life experiences between two different worlds, the  

society may find solution to have better understanding about their behaviour  

pattern. Identity of the youth who have foreign background can be the effect  

of many different factors. Some of these factors can have their origin in  

every different difficult situation that the family went through from time  

to time until they re-settle in Sweden. Family situation, adaptation to the  

new society can have serious consequences to the youth, such as insecurity  

about themselves which is neither a good background to start their lives a  

new society nor to carry on to the younger generation, because, this  

instability has unconscious influence and effect on the children and youth.  

Thus, under these kinds of circumstances the young immigrants lose some  

parts of their security and the individuals can transform into and  

personified with pessimistic identities. 

 

Most of the younger generations of immigrants who live in Northern Province  

of Sweden have good adaptation to Swedish culture and society. This depends  

on their early contact with the language and Swedish institutions. This had  

given them more stability in their daily life but always have a though which  

are related to their background origin and belonging. The young immigrants  

who come to Sweden in their school age have adaptation difficulties; they  

identified themselves mostly with their own culture; the culture since their  

birth.

 



Sammanfattning 

 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att belysa invandrarungdomars erfarenheter och deras 

identitetsarbete mellan två kulturer i en Norrbottenskommun. 

Genom att ha mer kunskap om ungdomarna med utländsk bakgrund och deras 

livserfarenheter mellan två olika världar, blir det lättare att hitta lösningar eller ha bättre 

förståelse till deras sätt att tänka och deras beteende. Identitet bland ungdomar som har 

utländsk bakgrund kan bli påverkade av olika faktorer. En del av dessa faktorer kan ha 

sitt ursprung i de olika situationerna som familjen har genomgått från den tiden de har 

kommit till Sverige. Familjens situation och anpassning till det nya samhället kan ha stor 

betydelse för ungdomarna. Familjens anpassnings svårigheter kan leda till osäkerhet hos 

de själva och en dålig grund för ungdomarna att bygga på. Familjens instabilitet har ett 

omedvetet inflytande på sina barn och ungdomar. När en sådan situation uppstår kommer 

ungdomarna att förlora en del av sin trygghet och deras identitet kan förvandlas till en 

pessimistisk sökande. Dem flesta invandrarungdomar som bor i Norrbotten visar en bra 

anpassning till det svenska samhället och detta beror på att deras kontakter med språket 

och de svenska institutionerna har börjat tidigt. Detta har gett ungdomarna mer stabilitet i 

sin vardag men ungdomarna har alltid funderingar som är relaterade till deras ursprung 

och tillhörighet För ungdomarna som kom i skolålder till Sverige har anpassningen varit 

svårt, de identifierar sig mest med sin egen kultur. Deras kultur har funnits med från 

början av deras liv.  
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1. Inledning 
 

I globaliseringens tidevarv har Sverige förvandlats till ett samhälle med ökad etnisk och 

kulturellt mångfald. Den invandring som har skett i Sverige under det två senaste 

decennierna är en av de större förändringarna som Sverige och dess folk någonsin gått 

igenom. http: www.geocities.com/ffsverige/asyl.html?20052. (2005-0-21). Invandringen 

idag sker från andra länder, där man har en politiskt, religiöst och kulturellt klimat som är 

väldigt olikt det i Sverige. Sverige definieras idag av många som ett mångfald samhälle.  

Med mångfald avses de olikheter, eller snarare den blandning av olikheter, som finns 

mellan människor med olika klass, kön, ålder eller etnisk bakgrund. http: 

www.sverigemotrasism.nu.(2005-01-11). Denna trend är inte längre förbehållet södra 

delen av landet, dessa strukturella förändringar har även kommit att beröra Norrbotten 

under senare år. Människor från olika nationer, med ickenordiskt ursprung blir allt 

vanligare även på de Norrbottniska gatorna. (Gustavsson; 1995)  

 

För familjer från andra nationer som flyttar till ett annat land, oavsett orsakerna till flytten 

medför det stora sociala förändringar för de enskilda familjemedlemmarna. 

Familjemedlemmarna möter kanske annorlunda traditioner, kulturer, normer och ett annat 

språk vilket kan bidra till begränsningar ifråga om aktivt deltagande i samhällslivet. ”De 

risker som är förbundna med självutveckling handlar på sätt och vis om att ge sig in i det 

okända, in i ett främmande land med ett annat språk, andra seder, som du måste lära dig 

under resans gång. (Giddens; 1999). För ungdomar med invandrarbakgrund kan den 

egna föräldragenerationen och kamraterna i det nya landet leda till motstridiga 

förväntningar att förhålla sig till. Att flytta till ett annat land innebär inte enbart att flytta 

geografiskt utan också en social mobilitet i tid och rum, vilket i sin tur innebär att den 

enskildes identitet och identitetsarbete påverkas.  

 

Ungdomars vuxenblivande sker alltid i ett socialt och kulturellt rum som både erbjuder 

möjligheter och begränsar dessa möjligheter i fråga om framtidsplaner förväntningar och 

värderingar (Waara; 1996). I lokal samhället är skolan, kamraterna och familjen viktiga 

sociala institutioner i identitetsarbetet bland ungdomar (Ibid). Ungdomar med 
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invandrarbakgrund påverkas förutom av svenska normer och förväntningar inom den 

offentliga arenan vilka kan stå i strid med familjens traditioner och värden och kan leda 

till en ökad polarisering mellan minoritets- och majoritetsgrupper (Knocke och 

Hertzberg; 2000). Ungdomarnas identitet formas i det sociala rummet samtidigt som 

drömmar och visioner om framtiden utvecklas i en spänning mellan det som har varit och 

det som är. (Åhlund; 1997) 

Genom att ha mer kunskap om ungdomarna med utländsk bakgrund och deras 

livserfarenheter mellan två olika världar, blir det lättare att hitta lösningar eller ha bättre 

förståelse till deras sätt att tänka och deras beteende. Trots den ökade mångfalden i form 

av ökad internationell immigration har invandrarungdomars livsvillkor och 

identitetsarbete i Norrbotten föga uppmärksammats. 

 

Anledning till att jag har valt att avgränsa min uppsats till att omfatta invandrarungdomar 

i Norrbotten beror först och främst på att jag själv har bott flera år i Norrbotten och 

kommer själv från ett annat land, vilket har väckt mina intressen och funderingar på ett 

speciellt sätt. Jag ville dessutom ha bättre insikt om Norrbotten eftersom här bor inte så 

många ungdomar med utländsk bakgrund i relation till övriga Sverige. Detta val är gjort 

av två skäl. För det första ungdomar befinner sig i en viktig övergångsfas. För det andra 

ungdomar befinner sig mellan två olika kulturer och detta kan påverka deras 

identitetsprocess till vuxet liv. Jag tycker dessutom att det är viktigt att påpeka att jag 

själv har en tonårig dotter som föddes i Sverige som också har gått igenom denna 

process. 
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Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att belysa invandrarungdomars erfarenheter av deras identitetsarbete mellan två kulturer 

i en Norrbottenskommun. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

• På vilket sätt kan ungdomarna bli påverkade när de befinner sig mellan två 

kulturer? 

• Vilken roll spelar språk i ungdomarnas identitets arbete? 

• Hur kan sociala institutioner ha sin inverkan i ungdomarnas anpassning till det 

svenska samhället? 

 

Disposition  
 

Studien är upplagd enligt följande; kapitel ett är en inledning med syfte och 

frågeställning. Under kapitel två beskrivs tidigare forskningar om ungdomar och 

invandrarbegrepp. Därefter följer kapitel tre, där det redogörs för val av metod, urval 

datamaterial och tolkningsprocess. I fjärde kapitlet, teoretisk referensram. Resultatet 

redovisas i kapitel fem. Avslutningsvis kommer i kapitel sex med diskussion och analys. 
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2. Tidigare forskning om ungdomar 

Ungdom 
 
Ungdom är en livsfas som alla genomgår och som vi uppfattar som knuten till de 

fysiologiska förändringarna i puberteten. (Fornäs; 1984). Enligt National Encyklopedi 

betraktas en person som ung mellan 15 och 30 år. 

 

Under de senaste 20 till 30 åren har det skett en avsevärd förändring i hur man ser på 

ungdomars uppväxtförhållanden. Samhällets syn på ungdomars anpassning har allt mer 

tagit karaktären av ett ”ungdomspolitiskt projekt”. Med det menas att samhället skapar 

olika projekt och verksamheter på lokal nivå i syfte att införliva ungdomar i olika 

demokratiska institutioner och folkrörelser. En ny syn på ungdomar har därmed vuxit 

fram, där man från samhällets sida efterfrågar ungdomars erfarenheter och kunskaper. 

Och anser att det är viktigt för samhällets demokratiska processer att bland annan 

ungdomar ges möjlighet till inflytande och delaktighet. (Demokratiutredningen SOU 

2000:1) 

 
Ungdomsforskaren Peter Waara (1996) har synliggjort betydelsen av hur sociala 

förhållande har sitt inflytande på ungdomars livsstrategier och möjligheter att förverkliga 

olika intressen, men för det mesta uppmärksammas sammanhang som ligger utanför 

ungdomarnas direkta vardagserfarenheter. Bara i några fall har ungdomarnas eget 

förhållningssätt till vardagliga sociala institutioner uppmärksammats och deras syn på 

framtiden och det vuxna livet lyft fram. 

 

Att bli vuxen innebär att successivt integreras in i ett samhälle, med allt vad det innebär 

av delaktighet i skilda livsformer och värderingsstrukturer samt beroende av sociala 

institutioner. Vägen till vuxenhet kan betraktas som en socialisationsprocess, som i hög 

grad är underställd av samhälleligt och kulturellt bestämda ramar. Utvecklingen till vuxet 

liv sker alltid i ett socialt och kulturellt rum som erbjuder möjligheter eller begränsar för 

identitet, framtidsplaner, förhoppningar och värderingar. Att bli vuxen innebär att sociala 

och kulturella förhållande inverkar på individuella livsstrategier och fritidsplaner 
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konkretiseras i en speciell livsmiljö. Vuxenblivande är alltså i hög grad en fråga om hur 

sociala och kulturella förhållanden inverkar på individuella livsbanor och hur individuella 

livsstrategier och fritidsplaner konkretiseras i en speciell livsmiljö. (Waara; 1996). 

Vuxenblivandet måste beaktas inom de sociala ramarna och reproduceras inom 

samhällets sociala strukturer i relation till samhälleliga förändringar (Waara). 

  

Att bli vuxen innebär att integrationen och den individuella utvecklingen utgör en process 

av inordning som förändras till en ny situation, till att bli vuxen. I denna process är 

identitetsarbetet en viktig komponent och innebär att individen utvecklar en uppfattning 

om sig själv i det sociala och kulturella sammanhanget. Känslan att bli vuxen handlar 

mest om hur omgivningen bemöter individen. De tvingas att utgå från redan existerande 

förhållanden samtidigt planera inför sin egen framtid och ta hänsyn till skilda villkor som 

föreligger.  Sociala och kulturella struktur blir genom detta mer påtagliga under 

processen som pågår under ungdomstiden till vuxenliv än under andra livsfaser.(Ibid) 

Invandrare 
 
Termen invandrare används för att beteckna antingen utrikes födda personer eller 

utländska medborgare, som har flyttat från ett land för att bosätta sig i ett annat, antingen 

permanent eller temporärt. Det innebär att enligt denna definition räknas som invandrare 

alla personer som är folkbokförda i Sverige och som är antingen utrikes födda eller 

utländska medborgare. Begreppet invandrare började användas i mitten på sextiotalet, 

och ersatte då termen utlänning. 
  

Begreppet invandrare innefattar personer som flyttat till Sverige av en rad olika skäl - 

gäststuderande, politiska flyktingar, arbetsmigranter och familjeanknytningar. För att 

betraktas som invandrare, enligt Departementsskrivelse Ds 1 999:48, skall en person ha 

invandrat och varit bosatt i Sverige under en längre tid. Enlig folkbokföringen skall 

denna person ha varit i Sverige minst ett år. Barn till personer som invandrat eller barn 

som själva har invandrat kallas i folkligt och vardagligt tal invandrarungdomar eller 

andra generationens invandrare. I administrativa och statistiska sammanhang brukade 

ungdomar och barn som själva är födda i ett annat land, eller som har en eller båda 
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föräldrar som är utrikes födda, räknas som invandrarungdomar. I vissa offentliga debatter 

talas ibland till och med om "tredje generationens invandrare", det vill säga barnbarn till 

första generationens invandrare. 

 

Immigrant, person som flyttar från ett annat land till ett annat för att bosätta sig där en 

längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år. Begreppet invandrare 

förekommer inte i utlänningslagen. Det är opreciserat, varför det inte går att uttala sig om 

antalet invandrare utan att ange om man avser personer som är utländska medborgare, 

utrikes födda eller medlemmar av andra generationen inflyttade (dvs. personer som själva 

är födda i Sverige men med minst en utrikes född förälder). 

 

Begreppet invandrare används på olika sätt, får olika innehåll beroende på vilken 

utgångspunkt man har. Det finns många sätta att definiera invandrare och begreppet är 

diffust och svårthanterligt i den bemärkelse det används i dagliga tal. Det är en 

benämning som ofta förekommer i statliga utredningar och i massmedia. I 

invandrarpolitiska kommitténs utredning från 1996 diskuteras begreppet. Där betonades 

att invandrare inte är något statistiskt begrepp. I sådana sammanhang används istället 

”utrikes födda personer med utländsk bakgrund” eller ”utländsk medborgare.” Trots att 

begreppet invandrare inte utgör någon statistisk kategori används begreppet relativt 

frekvent i olika policydokument. Det finns dock varianter på användningen av invandrare 

och det är ”människor som har invandrat med utländsk bakgrund” etc. ett relativt vanligt 

sätt att definiera invandrare på är att i denna grupp inberäkna. 

 

• Alla utrikes födda 

• Alla utrikes födda naturaliserade invandrare 

• Alla i Sverige födda personer med minst en förälder född i utlandet (SOU 2003: 

108) 

 

En fråga som debatterats bland etnicitetsforskare och aktualiserats även i detta arbete är 

vilket av begreppen som är lämpligast att använda - invandrarungdomar eller ungdomar 

med invandrarbakgrund. Debatten har främst belyst problematiken med att i samtalen 
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inordnas alla personer med någon form av icke-svensk bakgrund utan någon närmare 

definition under en gemensam beteckning invandrare. Begreppet invandrare åsyftar till 

människor med utländskt medborgarskap och de som visserligen är födda utomlands, 

men som har svenskt medborgarskap i en till synes homogen social kategori. 

Kategoriseringen under begreppet invandrare skymmer det faktum att det handlar om 

människor som är lagligt bosatta invånare i Sverige. Trots att majoriteten av befolkningen 

med invandrarbakgrund tillhör landets bofasta befolkning vidmakthålls  föreställningar 

om olikheter genom kategorisering och därigenom polariseras motsatsparet ”vi och de” 

(Knocke och Hertzberg; 2000). I mitt arbete har jag valt att använda begreppet, 

invandrar, ungdom.  

 

Ålund (1997) har i sin forskning synliggjort hur barnen eller ungdomarna som är födda 

eller uppvuxna i Sverige kategoriseras utifrån om båda eller endast utifrån om den av 

föräldrarna är född utomlands för att de ska bli inordnade under begreppet ”invandrare”, 

eller kategoriserade som ”invandrarungdomar”. En vanlig beteckning har varit den andra 

generation invandrare.(Knocke och Hertzberg; 2000). 

I Sverige de flesta av invandrarungdomarna i åldersgruppen 16-24 är födda i Sverige. En 

stor del har svensk medborgarskap. De som har kommit med sina föräldrar har 

visserligen invandrat, men endast som medföljande barn. Det var inte de som valde att 

komma till Sverige. En del föddes i Sverige andra har ett annat födelseland, men Sverige 

är det land där de har vuxit upp, fått sin utbildning, är invånare och har sin 

hemvist.(Knocke och Hertzberg; 2000)  

 

En annan fråga som aktualiserats och debatterats är huruvida ungdomsfasen har en 

självskriven eller fastlagd slutpunkt. Fornäs (1984) menar att när en person börjar bli 

vuxen beror i hög grad på samhälleliga förhållanden. För ungdomar med 

invandrarbakgrund kan frågan om synen på ungdom och vuxenhet uppfattas annorlunda 

än bland etniska svenska ungdomar. Det är rimligt att anta att det också finns mellan och 

inom olika etniska grupper finns skillnader som relateras till bakgrunden och till 

kulturbetingade traditioner som förmedlas av föräldragenerationen. Beroende på hur stark 

föräldragenerationens traditionsbundenhet är och i vilket grad de blir påverkade av 
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majoritetssamhället, befinner sig ungdomar med invandrarbakgrund i olika omfattningar i 

en situation av motstridiga förväntningar. Ungdomar påverkas av svenska normer och 

förväntningar som kan gälla utbildning, självförverkligande och kamraternas 

ungdomskultur å ena sidan. Å andra sidan kan föräldragenerationens påverkan om 

kulturell kontinuitet, med förväntningar på de unga att vara bärare och reproducenter av 

den egna gruppens traditioner och värden.(Knocke och Hertzberg; 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5



3. Metod och metodologiska ställningstaganden 
 
Denna studie syftar att belysa invandrarungdomars erfarenheter av att leva mellan två 

kulturer och deras identitetsarbete i en Norrbottens kommun. De frågeställningar som är 

centrala för min studie är:  

• På vilket sätt kan ungdomarna bli påverkade när de befinner sig mellan två 

kulturer? 

• Vilken roll spelar språk i ungdomarnas identitets arbete? 

• Hur kan sociala institutioner ha sin inverkan i ungdomarnas anpassning till det 

svenska samhället? 

 

Jag valde en kvalitativ insats, för att den är mer lämplig för att studera komplext 

sammansatta företeelser och processer. I den kvalitativa forskningsintervjun bygger man 

upp kunskap, genom ett samtal sker ett utbyte av synpunkter och erfarenheter mellan två 

personer om ett ämne av gemensamt intresse. Syftet med kvalitativa intervjuer är att 

förstå ämnet från livsvärden ur den intervjuades eget perspektiv, och därigenom erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens situation i avsikt att tolka deras mening. 

Intervjuundersökningen i denna studie bygger på sju stadier vilka är; tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och slutligen rapportering. (Kvale, 1997) 

 

Datainsamlingen  
 
Intervjuerna har varit halvstrukturerade, det vill säga varken öppna eller strukturerade 

frågeformulär med givna svarsalternativ. Intervjuerna utgick från tematiska 

frågeställningar som fungerade som en ram. Dessa följdes sedan upp med följdfrågor dvs. 

inledande frågor som på ett naturligt sätt ledde till nya frågor. Intervjuerna har bandats 

och skrivits ut av mig. Detta har underlättat analysarbetet. En del av intervjuerna har 

genomförts hemma hos mig efter att vi hade kommit överens via telefon vilken datum 

och vilken tid vi skulle träffas. En del genomförde också hemma hos ungdomarna. 

Intervjuerna skedde alltid på kvällen eftersom tidigare på dagen var alla på skolan eller 

jobbade. Intervjuerna har skett enskilt med var och en för sig för att ungdomarna inte 
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skulle kunna påverka varandras svar. Citaten har jag skrivit ordagrant för att texten skulle 

kännas mer levande. Jag hade hoppats kunna använda mitt språk (spanska) med en av 

ungdomarna eftersom jag såg möjligheter att fånga informationen på ett djupare sätt 

genom att använda mitt eget språk, med djupare sätt menar jag att på eget språk får man 

den riktiga känsla som gör att på något sätt förståelse blir tydligare.  Men detta var inte 

möjligt pga. hemspråket inte var så väl utvecklat och det fanns en risk att missa en del av 

informationen, vilket medfört att alla intervjuer har skett på svenska språket. (Kvale; 

1997) 

 

Informanterna 
 
De sju informanterna, tre killar och fyra tjejer mellan 15 och 25 år gamla vilka ingår i 

denna studie bor i en Kommun i Norrbottens län. Att jag valde denna ålders avgränsning 

beror på att under dessa år sker viktiga förändringar som påverkar ungdomarnas identitet 

från ungdoms tid till vuxet liv. (Kvale; 1997). Det centrala kriteriet i mitt urval av 

informanter har dock varit att dessa är ungdomar med utomnordisk bakgrund. Det utgör 

en heterogen grupp genom att de är i olika åldrar, har olika födelseland och kön. Deras 

erfarenheter skiljer sig från varandra eftersom de flesta har bott nästan hela sitt liv i 

Sverige, och är födda i Sverige bortsett från två av informanterna vilka kom som äldre till 

Sverige. Det är viktigt att påpeka att dessa bakgrundsfaktorer har haft olika grad av 

inflytande i fråga om resonemang och åsikter under tiden för denna studie. De som är 

yngre bor hemma hos sina föräldrar och studerar på gymnasiet. De äldre arbetar och bor 

ensamma i sina respektive lägenheter. 

 

Metodologi  
 
Denna kvalitativa forskning syftar till att vinna en giltig och gemensam förståelse av en 

texts mening. (Kvale; 1997). Texts mening innebär, ungdomarnas tankar och berättelser 

som skrivs ner och förvandlas till texter för analysen. Forskningsintervjun är ett samtal 

som handlar om människors livs erfarenheter som förvandlas till skriftliga 

framställningar som ska tolkas. Relevant insats av intervjun ligger först och främst i att 
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den belyser den dialog som skapar intervjuns skriftliga framställningar som ska tolkas. 

Denna metod behandlar först och främst tolkningen av avslutade skrifter. Det som är 

viktigt att poängtera det är att intervjun har en dubbel uppgift genom att bidra till att 

skapa skriftliga framställningar och sen att dessa skriftliga framställningar ska tolkas. 

(Ibid) 

 

Denna humanvetenskapliga metod studerar objektifiereringarna av mänsklig kulturell 

verksamhet som skrifter för att genom tolkning av dem avslöja den avsedda eller 

formulerar meningen för att etablera gemensam förståelse, och allmänt i syfte att föra 

vidare traditioner så att mänsklighetens historiska dialog kan fortsätta och fördjupas. 

(Ibid)  

 

Analysprocessen  
 
Analysen började när samtliga intervjuerna spelades in på band. Varje intervju omfattade 

ca fyra, A4-sidor, sammanlagt bestod datamängden av ca 28 sidor. Själva analysen 

arbetet började när jag hade skrivit ner alla intervjuer. Jag började samtidigt läsa litteratur 

om ungdom, etnicitet och de grundläggande teorierna för att min undersökning skulle 

börja ta sin form på pappret. Jag delade de skrivna intervjuer i olika avsnitt och ställde 

både frågor och begrepp (rubriker) för att underlätta själva analysen. Jag läste 

intervjuerna flera gånger men nu utifrån ett antal tematiska begrepp för att kunna koppla 

detta till empirin. Dessa begrepp hämtades från den teoretiska ram. Intervjuarna läste jag 

på nytt ett flertal gånger. Detta var nödvändigt för att skaffa en bättre uppfattning. Sedan 

gick jag tillbaka till vissa teman för att ha bättre förståelse och vara säker på vad 

ungdomarna menade och utvecklade deras berättelser. (Starrin; 1991) 

 

Jag har också hållit mig till innehållet dvs. bara till det som ungdomarna har berättat och 

sedan har jag försökt fånga det viktigaste av deras berättelse, erfarenheter och 

livssituationen. Jag har fördjupat mig och vidgat autonoma meningen, det vill säga jag 

har utvecklat deras berättelse men utan att blanda in mina åsikter. (Kvale; 1997) 
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För att kunna göra kvalitativa forskningsintervjuer har det varit viktigt för mig att ha en 

omfattande kunskap om temat, detta har hjälpt mig att fånga nyanserat de meningar som 

kommer till i formuleringar och de olika sammanhang som meningarna kan ingå i. Det är 

viktigt att påpeka att det har varit svårt för mig att ha en förutsättningslös tolkning 

eftersom jag själv kommer från ett annat land och dessutom har jag också en tonårsdotter 

som föddes i Sverige. Men trots att det har varit svårt har jag försökt att inte blanda in 

mina egna känslor i ungdomarnas meningar utan intagit ett så objektivt förhållningssätt 

som möjlig. (Ibid) 

 

Reliabilitet och Validitet 
 
För att vinna giltighet i min studie har jag genom forskningsintervjun som dialog med 

ungdomar med utländsk bakgrund, försökt fånga det viktigaste av deras livs erfarenheter 

och upplevelser som jag sedan har skrivit ner och tolkat dem. (Kvale;1997) 

 

Etiska överväganden  
 

 ”Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.” 

 

 

Traditionellt menar man med reliabilitet eller tillförlitlighet att en mätning är stabil och 

inte utsatt för till exempel slumpinflytelse, alla intervjupersoner skall frågas på samma 

sätt, situationen skall vara lika för alla. Likaså traditionellt menar man med validitet eller 

giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta det den avser att mäta. (Trost; 1997) 
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Det är viktigt att man som forskare är medveten om sina egna förutsättningar och former 

för påverkan och att beakta dem vid tolkningen av materialet. Reliabilitet hänför sig till 

forskningsresultatet konsistens och validitet till om studien undersöker vad som var avsett 

att mäta. (Kvale; 1997)  

 

För att kunna genomföra intervjuerna och svara upp mot informationskravet blev alla 

ungdomar informerade om syftet och innehållet i intervjuerna. Beträffande ungdomarnas 

samtycke blev de informerade om vad intervjuerna handlade om och att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande i intervjun. Detta för att de inte skulle känna press eller 

känna sig tvungna att delta. De har blivit informerade om att ingen kommer att ha 

tillgång till utskrifterna av deras muntliga intervjuuttalanden. Konfidentialiteten av 

deltagarna skyddas vilket innebär att namnet på ungdomarna har utelämnats och 

respondenterna inte har kallats vid sina rätta namn, utan är fingerade. Ett oundvikligt 

etiskt problem är frågan om hur djupt och kritiskt intervjuerna kan analyseras, och 

huruvida intervjupersonerna ska ha inflytande över hur deras uttalanden tolkas. Detta 

innebär att ungdomarnas berättelser tolkas utifrån ett teoretiskt i vilken, kultur, identitet 

och språk är de centrala begrepp. (Kvale; 1997). 

 

Enligt Kvale (1997) är en intervjuundersökning ett moraliskt dilemma, där det personliga 

samspelet i intervjun inverkar på den intervjuade och den kunskap som frambringas 

genom intervjun inverkar på vår förståelse av människans situation. Ett centralt mål för 

samhällsvetenskapen är att frambringa kunskaper som kan förbättra människans situation 

och ge henne ökat värde, detta har också varit ett mål för mig genom studiens gång. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Självidentiteten och globalisering utgör de två polerna i dialektiken mellan det lokala 

och det globala under högmodernitetens villkor. Förändringarna i de intima aspekterna 

av det personliga livet är med andra ord direkt förbundna med uppkomsten av sociala 

förbindelser med mycket stor räckvidd. Enorm uttänjning av tidsrummet som 

högmoderniteten skapar, gör att självet och samhället är ömsesidigt förbundna på en 

global nivå för första gången i mänsklighetens historia. (Giddens; 1999) 

 

Som en produkt av globalisering flyttar folk runt hela världen men samtidigt som de 

flyttar uppstår förändringar i deras liv i kontakten med nya samhället. Detta gör också att 

kontakterna med andra länder blir större och människor har tillgång till mer kunskap om 

andra kulturer. Globalisering påverkar alla människor på olika sätt på både de intima 

aspekter och deras personliga liv. 

 

Det är många faktorer som under högmodernitetens villkor direkt påverkar relationen 

mellan självidentiteten och de moderna institutionerna. Moderniteten medför en 

grundläggande dynamik i vardagslivet, en dynamisk som är förbundet, med förändringar 

i tillitsmekanismerna och riskmiljöerna. Till skillnad från andra tiden, den moderna tiden 

skulle kännetecknas av en osedvanligt stark ångest jämfört med tidigare 

perioder.(Giddens; 1999)  

 

Modernitetens reflexibitet sträcker sig ända in i självets kärna. Eller annorlunda 

uttryckt: i en posttraditionell ordning blir självet ett reflexivt projekt. Viktiga övergångar 

i en individs liv har alltid krävt psykisk omorganisering, något som ofta ritualiserades i 

traditionella kulturer i form av ristes de passage. Men i sådana kulturer, där allt förblev 

mer eller mindre oförändrat från generation till generation på den kollektiva nivån, var 

den förändrade identiteten klart utstakad som när exempelvis en individ gick från 

ungdom till vuxenlivet. Under modernitetens villkor däremot måste det förändrade självet 

utforskas och konstrueras som en del av en reflexiv process, där det handlar om att 

koppla ihop personlig och social förändring. (Giddens; 1999) 
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Enligt Giddens uppstod med moderniteten många förändringar och med dessa 

förändringar en komplicerad tid för individerna, som tvingar dem att reflektera mer om 

sig själv i relation till ett mer dynamiskt samhälle i vilken de befinner sig i. Dessa 

reflektioner erbjuder en bättre förståelse, för att det ska finnas en koppling mellan 

personliga och sociala förändringar för att utvecklas som person. De vanligaste 

funderingar bland ungdomarna som har en utländsk bakgrund är relaterade till deras 

ursprung. De kan komma med funderingar som: vad är jag egentligen då, för att jag 

känner mig både svensk och iransk?  Min bakgrund är iransk men jag är född i Sverige 

och jag är van vid Sveriges regler och livsstil. Jag känner mig trygg men jag känner mig 

bortglömd. http://www.mkc.botkyrka.se(2005-06-10) 

 

Språk 
 
Utan språkkunskap det är omöjligt att känna tillhörighet till en viss grupp eller samhälle, 

utan man kommer till en helt annan värld i vilken man bygger på funderingar som 

påverkar individens självkänsla inför andra. Självkänslan uttrycker i hur hög grad en 

person gillar eller godtar sig själv och betraktar sig som berömvärd antingen i absolut 

mening eller i jämförelse med andra. Liksom jagidentiteten har självkänslan en stabil 

kärna och en rad perifera former för självuppskattning i relation till olika grupper av 

människor. (Giddens; 1999). 

 

Giddens menar att det är språket som ger individerna delaktighet i samhället. Har man 

inte ett språk, finns det en risk att hamna i en isolerande värld i vilken självkänslan 

riskerar att bli påverkad. Alla individer behöver varandra, vi speglar oss i andra och letar 

efter jämförelser för att hitta vår plats och känna oss stabila. 

 
Människors erfarenheter byggs genom socialisationen och framför allt språktillägnelsen. 

Språk och minne är intimt förbundna både på individuell nivå och kollektiva 

erfarenheter. För det mänskliga livet är språket det fundamentala och ursprungliga 

medlet för förbindelse mellan sociala relationer. (Giddens; 1999)  
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Enligt Giddens språket är det nyckel till socialisationen och erfarenheter för att växa som 

person i kontakt med andra individer. Genom språket ord förvandlas till historia och 

erfarenheter på både individuell nivå, när individerna tänker och kollektiva kunskaper 

från omgivningen. 

 

 
Det finns ingen som betvivlar att språket är det som allra tydligast utmärker människans 

kulturella egenskaper, en egenskap som alla kulturer uppvisar, även om det talas flera 

tusen olika språk över hela världen. (Giddens; 1994) 

 

Det är genom språket som individerna får kulturella egenskaper och det är språket som 

ger den riktiga känslan för att känna kultur tillhörighet. 

 

Sin identitet får människan främst genom språket. Genom det förs de nya 

gruppmedlemmarna, barnen, vartefter de utvecklas, djupare och tätare in i just sin egen 

grupp och sin egen kultur med alla dess komplexa delar, regler och värderingar. Språket 

tolkar livet och världen för dem, först deras närmaste, senare en alltmer vidgad omvärld 

på ett alltmer nyanserat sätt. (Heyman; 1990) 

 

För invandrare som lever i en främmande värld, där mycket blir svårt och kanske 

obegripligt och kollisionerna många, är det helt och hållet livsnödvändigt att 

modersmålskontakten mellan föräldrar och barn inte bryts, inte utsätts för onödiga risker 

utan i stället får oavbruten, ihärdig hjälp att stärkas. (Heyman; 1990).  

Varje språksituation fungerar alltså som en marknad där talaren placerar sina 

produkter. Och den produkt han producerar för denna marknad beror på den 

antecipering han gör av de priser han kommer att få för sina produkter. (Bourdieu; 

1997)  

 

Bourdieu ser språksituationen som en marknad i vilken språket är den produkten som ska 

erbjudas, dvs. individernas språk kvalitet ökar individernas möjligheter i kontakt med 
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omgivning. 

 

”Att känna till ords betydelse är alltså att kunna använda de som en integrerad del av 

vardagslivets rutiner. Vi lär inte känna verkligheten genom att uppfatta den som den är, 

utan som ett resultat av de skillnader som skapas i den dagliga praktiken. Att lära känna 

betydelsen av ordet bord är att lära sig vad ett bord används till, vilket också innebär att 

veta hur användningen av ett bord skiljer sig från andra funktionella objekt som en stol 

eller en bänk”. (Giddens; 1999) 

 

Enligt Giddens ordets betydelse ska man lära sig i alla sammanhang och detta får man i 

kontakten med den dagliga praktiken för att språket ska utvecklas. Det är den dagliga 

praktiken som ger oss bättre förståelse när vi jämför ords betydelse med andra ord. Vi 

kan se skillnader mellan de och samtidigt få bättre förståelse till vår verklighet. 

 

I vår framställning av intelligensens utveckling är språkprocessen väsentlig för 

utvecklingen av jaget. Jaget har en beskaffenhet som skiljer sig från den egentliga 

fysiologiska organismens. Jaget är något som har en utveckling; det finns inte där till att 

börja med vid födelsen, utan uppstår i den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen, 

dvs., utvecklas i individen som ett resultat av hans relationer till denna process i dess 

helhet och till andra individer inom denna process. (Mead;1976) 

 

Mead ser språkprocessen som den viktigaste processen av individens 

intelligensutveckling. Det är genom språket som jaget formas och utvecklas i relation 

med andra individer. Den uppstår inte vid födelsen eftersom då har man inte språk eller 

förståelse.  

 

Kommunicera på ett bra sätt kan man bara göra, om man har ”samma språk”, om 

verkligheterna är så lika att orden i de olika språken någotsånär täcker varandra och 

har ett någotsånär likartat upplevelseinnehåll. (Heyman; 1990) 

 

Det är mycket viktigt att människor kommunicerar på samma språk eftersom det är 
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språket som visar oss verkligheten och var vi befinner oss. Prata olika språk med 

varandra det betyder att tappa kontakt med verkligheten. 

 

 

”Språket avgörande betydelse i utvecklingen av mänsklig erfarenhet ligger i det faktum 

att stimulus är sådant att det kan framkalla samma reaktioner hos den talande individen 

som hos den tilltalade.”(Mead; 1976) 

 

”Språket som källa till identifikation eller avståndstagande. Språkfrågan är en symbolisk 

och tydlig kulturell markör av om man hör hemma i en region eller inte. (Waara; 1996) 

 

Det är språket som definierar eller markerar människors tillhörighet till en viss kultur 

eller samhälle. 

 

Etnicitet och minoritetsgrupp 
 
De flesta moderna samhällen innehåller många olika etniska grupper. Många samhällen i 

dagens värld är blandade eller pluralistiska samhällen. Pluralistiska samhällen är sådana 

som omfattar flera större etniska grupper. De ingår i samma politiska och ekonomiska 

ordning, men är också urskiljbara från varandra. De mindre grupp i ett samhälle kallas 

det etniska minoriteter eller minoritetsgrupper. Minoritetsgrupper innebär att deras 

medlemmar är förfördelade som ett resultat av de diskrimineras av andra människor. 

Diskriminering uppstår när vissa rättigheter och möjligheter är tillgängliga för en grupp 

människor men inte för andra. Människor som tillhör den minoritetsgruppen känner ofta 

en viss gruppsolidaritet, en vi-känsla. Upplevelsen av att vara utsatt för fördomar och 

diskriminering förstärker ofta känslan av delad lojalitet och gemensamma intressen. 

Människor som hör till en minoritetsgrupp tenderar att uppfatta sig själva som att de 

skiljer sig från majoriteten. Minoritetsgrupper är i jämförelse med majoriteten alltid i viss 

utsträckning etniskt olika. (Giddens; 1994). Rinkeby är ett exempel om gemensamhet. 

Där bor många ungdomar som kommer från olika världsdelar, de representerar olika 

kulturer men ändå alla identifierar sig med varandra på grund av deras ursprung. ”Just nu 
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umgås jag med både svenskar och invandrare. Men jag tycker att det är lättare att komma 

överens med dem som har samma, eller liknande kultur och normer som jag. Då förstår 

man varandra bättre tycker jag och därför händer det att jag är mer med invandrare, till 

exempel, turkar, araber o s v, än med svenskar”. 

 http://www.nol.edu.stockholm.se(2005-06-10) 

 

Social interaktion  
 
En av de viktigaste delarna inom symbolisk interaktionism är interaktion eller social 

interaktion. Att interagera är att samtala men inte bara genom att tala utan även genom 

individers övriga fysiska rörelser. Att integrera innebär att samtala, både med verbalt 

språk och kroppsspråk och en individ ägnar sig nästan ständigt åt socialinteraktion. 

Individer interagerar med varandra men även med sig själva genom att tala med sig själv, 

det vill säga genom att tänka, medvetet eller omedvetet. (Trost och Levin; 1996). Språket 

ord, begrepp och uttryckssätt bär med sig associationer och är mycket nära förknippad 

med socialisation, som ger ungdomarna större möjligheter till integration i det svenska 

samhället. http://hum.gu.se(2005-06-12) 

 

Socialisation 
 
Socialisation kallas den process i vilket det hjälplösa barnet gradvis blir medvetet och 

skaffar sig kunskaper som passar in i den kultur han eller hon föddes i socialisation 

innebär inte någon kulturell programmering där barnen passivt absorberar den påverkan 

de utsätts för. Även ett nyfött barn har behov och ställer krav som påverkar beteendet hos 

den eller de som har hand om barnet. (Giddens; 1994). Barnuppfostran som grundar sig 

på dialog är en viktig förutsättning för en god relation mellan föräldrarna. I familjer där 

föräldrarna hittar balans mellan de egna värderingarna och det nya samhället kan barnen 

känna sig trygga och lära sig att plocka det bästa från båda kulturerna. I en trygg miljö, 

med stöd från sina föräldrar, kan ungdomar utveckla sin egen identitet med förankring 

både i sin etniska grupp och i majoritetssamhället. Kontrasten mellan invandrare och 

svensk kultur kan ibland bli tydlig eftersom invandrarungdomar har ett annat sätt att leva 
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och tänka på grund av de befinner sig mellan två kulturer. De har skaffat sig kunskap från 

två olika kulturer och detta påverkar deras beteende. Deras socialisation med omgivning 

blir mer komplicerade. ”Tonåringar med invandrarföräldrar som inte kunnat hitta en plats 

i det nya samhället och med åren passiviserats, kan få en försvårad frigörelseprocess när 

de måste möta försvagade och lidande föräldrar.” (N; Ahmadi 2003) 

 

Social konstruktionism 
 
Enligt den sociala konstruktionismen, att vi människor emellan konstruerar kunskapen. 

Detta sker via vardaglig interaktion. Detta innebär att kunskapen blir varaktig genom 

sociala processer. Alla former av social interaktion är viktiga och därför blir de 

intressanta att studera. Språket är av stort intresse för sociala konstruktionister. 

Vardagliga mellanmänsklig samvaro, via främst språket, ses som en praktik varigenom 

våra mer eller mindre ömsesidigt delade kunskapsversioner konstrueras och 

omkonstrueras. (Angelöw, Jonsson; 1999) 

 

Enligt de sociala konstruktionisterna, vårt nuvarande och accepterade sätt att förstå 

världen på, är inte en produkt av objektiva observationer utan en konsekvens av den 

sociala interaktion som vi engagerar oss i. Den vardagliga interaktionen i vilken vi lever 

i, sysslor vi utför, svåra tankar, förhoppningar vi har, de människor vi möter och samtalar 

med, formar vår verklighetsuppfattning eller våra sociala konstruktioner. Genom alla 

dessa sociala processer i vårt vardagsliv formas och omformas våra kunskaper om 

världen, som resultat får vi en viss beskrivning av verkligheten. Våra tankar, ideal och 

vårt handlande bygger mer eller mindre på olika beskrivningar av den verklighet vi lever 

i. (Angelöw, Jonsson; 1999). Förutom de kulturella skillnaderna som blir svårt att hantera 

för invandrarungdomar bidrar även det vardagliga verklighet till att de förnekar 

samhällets normer och ifrågasätter lagarnas legitimitet. Diskriminering, rasism, isolering 

och invandrarfientlighet skapar en motreaktion hos individen att inte bryr om lagen eller 

att motarbeta den och bryta den när det är möjligt. (N. Ahmadi 2003). 
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Kognitiva strukturer 

 
Kognitiva strukturer består av organiserade begrepp eller föreställningar om olika objekt, 

situationer, händelser eller delar av händelser och handlingar. Vad som finns i dessa 

kognitiva strukturer kan vara individens definition av olika objekt, händelser eller 

situationer och de regler individen använder för att definiera relationerna mellan dessa. 

Det vanligaste är att individernas kognitiva strukturer byggs på tidigare erfarenheter av 

olika objekt, händelser, handlingar, och hjälper följaktligen individen att förenkla den 

omvärld denne lever i. Individens kognitiva strukturer hjälper de att hanteras med en 

komplex omvärld, det innebär att individerna har en handlingsberedskap. De kognitiva 

strukturerna ger stöd när individerna har lite information härmed hjälper de dessa 

strukturer att få ett sammanhang i sitt liv, vilket leder till att verkligheten blir en social 

konstruktion med sammanhang och mening. Individens kognitiva strukturer är alltså 

dennes referensram, med vars hjälp han tolkar omvärlden. (Angelöw och Jonsson; 1999). 

Ungdomarna lär sig av sina erfarenheter. Enligt Ahmadi, 2003 ”Integration i ett nytt 

samhälle sätter igång starka krafter, som tvingar individen att tänja de gamla ramarna. De 

tidigt förkroppsligade tankeramarna och tolkningmönstren blir ett filter genom vilket 

invandraren dechiffrerar den nya, ofta gåtfulla världen. Så småningom utvecklar han eller 

hon egna strategier för att anpassa sig till sin nya situation ”. 

Definition av situationen 
 
Definitionen av situationen är något som ligger som grund i alla sammanhang individen 

befinner sig i eftersom individerna inte kan agera eller tänka utan att göra det i någon 

situation, som individen själv definierar eller uppfattar. Om individerna definierar 

situationen som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser. Det innebär att det 

en individ varseblir inte bara är hennes/hans realitet utan att det också styr beteendet. 

Situationen utgörs inte av endas integration med andra utan av hela den situation man 

befinner sig i. Situationen innehåller alltid en mängd mer eller mindre subjektiva element 

och människans beteende kan endast se i förhållande till hela sammanhanget, dvs. att 

situationen så som den existerar i några slags verifierbara, objektiva termer samt 

situationen sådan den existerar för den enskilde personen i fråga. (Angelöw och Jonson, 

 18



1999). Det är situationen som bestämmer ungdomarnas beteende. Invandrarungdomar 

ofta spelar tre olika roller eller intar tre olika identiteter: En roll hemma, där en identitet 

kopplad till hemlandets kultur gäller, en i skolan, där de ibland antar en svensk identitet 

och en på gatan då de antar identiteten invandrare. Detta leder till en väldig vilsenhet. 

Detta är förvisso inte något som är knutet endast till kulturella skillnader, utan som även 

gäller för klasser och klassidentiteter. 

http://www.palmecenter.se(2005-06-13) 

 

Allmänt om kultur 

 
Enligt Giddens (1994) kultur och samhälle är mycket vanliga begrepp inom sociologin. 

Kulturen rymmer de värderingar som medlemmar av en viss grupp omhuldar, de normer 

de följer i sitt beteende och de materiella ting de producerar. Normer är bestämda 

principer eller regler som människor förväntas följa. Normer står för vad man ska och 

inte göra i det sociala livet, till exempel att inte ha flera äktenskapspartner. Detta är 

väldigt viktigt i de flesta västerländska kulturer. 

Kultur rymmer människors livs sätt i ett samhälle och detta skiljer sig från olika grupper. 

Vilka seder och bruk man har, hur man klär sig, religiösa riter och fritidsvanor. Utan 

kultur skulle vi inte vara mänskliga. Vi skulle i så fall inte ha något språk och därmed 

inte kunna uttrycka oss, vi skulle inte ha något medvetande och vår tankeförmåga skulle 

vara synnerligen inskränkt. 

 

Ahmadi (2003), anser att det inte är lätt att hitta den rätta definitionen av kulturbegrepp, 

eftersom olika författare har definierad kulturen på olika sätt. Först och främst består 

kultur av traditioner, normer och seder som introduceras i människan från födseln som ett 

arv från omgivningen som impregneras i individen i en inlärningsprocess. Att kulturen 

definieras som inlärningsprocess innebär inte att det finns några kulturer som är rätt eller 

fel. Alla är rätt på sitt sätt och alla har rätt att existera. Det är individen som genom att 

lära känna andras kultur som kan sortera ut vilka traditioner som han vill behålla eller 

betona. Människor reser, träffar varandra och därmed blir utbytet av traditioner lättare. 
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Kulturens innehåll kan påverkas av olika faktorer, t ex. det geografiska och klimatiska 

läget, social och ekonomisk utveckling eller religion. 

 

Ungdomar som blir uppfostrade i en annan Kultur 
 
För att barn och ungdomar som har en utländsk bakgrund ska må bra, måste deras 

föräldrar göra det, och invandrarpolitiska mål. Jämlikhet, valfrihet och samverkan borde 

ge möjligheter till det. Det är viktigt att inse en del sammanhang: valfrihet kan man bara 

få, om man verkligen blir behandlad som en jämlike, dvs. får tillräckliga kunskaper, blir 

respekterad, får känna sig trygg i sin självuppfattning, slipper känna sig underlägsen, 

föraktad, svag. Då kanske blir det lättare att acceptera att barnen blir svenskare än man 

själv. Det är viktigt att ge invandrarbarnens identitetsprocess en chans. För detta krävs ett 

accepterat och bra fungerande modersmål för alla invandrare och deras barn och en god 

utveckling av deras svenska språk. (Heyman; 1990) 

 

Ungdomars kontakt med samhällsinstitutioner och språket 

 
Den första kontakten med en annan omgivning än familjen sker när barnen börjar på 

dagis sen blir det skolan och andra samhällsinstitutioner som fritidsverksamheten. 

Ungdomarnas möjlighet till två språk har en väldigt stor betydelse det är en potential, 

men tyvärr kan det hända ibland att i stället för en potential förvandla detta till brister det 

nya språket, som naturligtvis påverkar ungdomarnas förståelse av omgivning och ibland 

det kan förekomma svårigheter i skolan. Ungdomar med utländsk backgrund har ett helt 

annat beteende, vanor och uppfattning om saker och ting än svenska ungdomar och det 

kan vara svårt för de att behärska svensk koderna.(Ahmadi; 2003) 

 

Självet och ontologisk trygghet 

 
Begreppet ontologisk trygghet av Giddens (1999), avser en tillit till att den verkligheten 
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som individen lever i, på något sätt har en kontinuitet och denna kontinuitet ger 

individerna trygghet. Individen befinner sig i en tid som är präglad av ständig osäkerhet 

som hotar det vardagliga livet. Allt som är sant idag kan förändras nästa dag. Individerna 

behöver trygghet för att känna kontakt med verkligheten. 

 

Alla människor inspekterar kontinuerligt omständigheterna för sina handlingar som en 

del av det de gör, och en sådan inspektion har alltid ”diskursiva drag”. Om aktörerna 

blir tillfrågade kan de alltså vanligtvis ge diskursiva tolkningar av sina handlingars 

karaktär och varför de utför dem. (Giddens; 1999) 

 

Enligt Giddens, människors resonemang handlar om individernas själva inspektioner om 

sina handlingar. Giddens använder begrepp ”diskursiva drag”, dvs. att människors 

resonemang går steg för steg, tills de kommer till slutsatser
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Självidentitet   
 
Identity is about belonging, about what you have in common with some people and what 

differentiates you from others. At its most basic it gives you a sense of personal location, 

the stable core to your individuality. But it is also about your social relationships, your 

complex involvement with others. (Bradley; 1990)  

 

Utanförskap kan komma att skapa subkulturer som ger en känsla av identitet och 

förankring i en hård värld. Det är utanförskap och underordningen som skapas bitterhet 

och reaktiva enkla viseringar och gängbildningar. (Ålund; 1997) 

 

Det finns två generella stadier i den fulla utvecklingen av jaget. Vid det första av dessa 

stadier utgörs individens jag halt enkelt av en organisation av andra individers särskilda 

attityder gentemot honom och gentemot varandra i de specifika sociala handlingar, i 

vilka han deltar med dem. Men vid det andra stadiet i den fulla utvecklingen av 

individens jag utgörs detta jag inte bara av en organisation av dessa partikulära 

individuella attityder, utan också av en organisation av de sociala attityderna hos den 

generaliserade andre eller hos den sociala grupp som helhet, till vilken han hör. Dessa 

sociala eller gruppattityder förs inom individens direkta erfarenhetsområde, och 

innefattas som element i hans jags struktur eller konstitution, på samma sätt som 

attityderna hos enskilda andra individer, och individen uppnår de eller lyckas anta dem, 

genom att ytterligare organisera och sedan generalisera attityderna hos enskilda andra 

individer i termer av deras organiserade sociala verkningar och implikationer. På så sätt 

når jaget sin fulla utveckling genom att organisera dessa andras individuella attityder till 

organiserade sociala eller gruppattityder och genom att på detta sätt bli en individuell 

återspegling av det generella systematiska mönstret av socialt eller gruppbeteende, i 

viket det och de andra är inblandade – ett mönster som ingår som en helhet i individens 

erfarenheter i termer av dessa organiserade gruppattityder vilka, genom mekanismen i 

hans centrala nervsystem, han intar gentemot sig själv, precis som han antar de andras 

individuella. (Mead; 1976) 
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Enligt Mead uppstår utveckling av jaget i två stadier. Han anser det första stadiet som 

grunden till den fulla utvecklingen av jaget. Det första stadiet kan beskrivas som den 

första socialisation med andra individer i vilken vi lär oss andras attityder och de andra 

lär sig av oss. Detta blir mer som en individuell utveckling. Andra stadiet det är summan 

av allas attityder som är organiserade i ett samhälle. Vi identifierar oss med detta 

samhälle fast vi är individuella individer eftersom vi är en produkt av detta samhälle. 

 

”Jaget, såsom det som kan bli ett objekt för sig självt, är väsentligen en social 

konstruktion, och det uppstår i den sociala erfarenheten. Efter det att ett jag har uppstått, 

förser det i viss mening sig självt med sina sociala erfarenheter, och på så sätt kan vi 

föreställa oss ett absolut ensamstående jag. Men det är omöjligt att föreställa sig ett jag 

som uppstår utanför social erfarenhet. När det har uppstått, kan vi tänka oss en person i 

isolerat förvar för återstoden av hans liv, men som fortfarande har sig själv som sällskap, 

och som har förmågan att tänka och konversera med sig själv på samma sätt som han 

hade kommunicerat med andra.”(Mead; 1976). 

 

Mead menar att jaget uppstår bara av sociala erfarenheter. Det är omöjligt att jaget 

formas utan att ha kontakt med den sociala interaktionen eftersom det är erfarenheter och 

i kontakt med andra individer som jaget uppstår. När en person blir isolerad har han ändå 

sina minnen, men minnet som han har är också en produkt av socialisation med andra 

individer, annars det skulle vara omöjligt att ha kontakt med sig själv. Det är minnet som 

hjälper individerna att hitta sig själv när kontakten med omgivningen upphör. 

  

Självidentitetsanalys måste utvecklas utifrån en generell bild av individens psykologiska 

karaktär. Vara människor innebär att resonera hela tiden både vad man gör och varför 

man gör det. De sociala normer som ständig produceras i våra vardagliga handlingar 

kontrolleras reflexivt av aktören. Reflexiv medvetenhet är något som karakteriserar allt 

mänskligt handlande. (Giddens; 1999) 

 

Individen delats upp i två grundläggande beståndsdelar: han är betraktad som en 

agerande, en jäktad intrycksmakare som är involverad i den alltför mänskliga uppgiften 
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att iscensätta ett framträdande; han har betraktad som en rollgestalt, en figur, i 

allmänhet en belevad sådan, vars mentalitet, själsstyrka och andra gedigna kvaliteter 

framträdandet var avsett att väcka till liv. En agerande individs egenskaper och en 

rollgestalts egenskaper är av olika slag, fundamentalt olika, men båda uppsättningarna 

av egenskaper har sin betydelse i relation till den show som måste hållas i gång. 

(Goffman; 1994)  

 

En person med stabil känsla av självidentitet experimenterar en biografisk kontinuitet, 

som han eller hon kan hantera reflexivt och mer eller mindre kommunicera till andra. En 

sådan person har skaffa sig ett skydd genom tillitsrelationer i tidigare livets upplevelser. 

(Giddens; 1999) 

 

Då en människa anpassar sig till omgivning blir hon en annorlunda individ; men när hon 

blir en annorlunda individ har hon påverkat det samhälle hon lever i. det är kanske en 

liten effekt, men såtillvida som hon har anpassat sig själv har anpassningen förändrat det 

slags omgivning till vilken hon kan reagera och världen är följaktligen en annorlunda 

värld.  Det är alltid ömsesidigt förhållande mellan individen och det samhälle i vilket han 

lever. Detta inser vi under normala förhållanden bara då det gäller relativt små sociala 

grupper, ty här kan en individ inte komma in i gruppen utan att i någon grad förändra 

organisationens karaktär. Människor måste anpassa sig till honom lika mycket som han 

anpassar sig till dem. Det kan tyckas vara så att individen skapas av krafterna omkring 

honom, men samhället förändras också i denna process och blir i någon grad ett 

annorlunda samhälle. Förändringen kan vara önskvärd eller icke önskvärd, men den 

äger oundvikligen rum. (Mead; 1976)) 

 

Enligt Mead, när en individ anpassar sig till ett nytt samhälle, blir han eller hon 

annorlunda i en annan miljö men denna individ är också ny för detta samhälle. Det är ett 

ömsesidigt förhållande mellan samhället och individen. När en grupp eller en person 

kommer in i en annan miljö, så är det inte bara individen som ska anpassa sig till allt som 

är nytt för honom, det sker också en anpassning i samhället, detta innebär att dessa två tar 

till sig erfarenheter av varandra och genom att lära sig av varandra utvecklas och 
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förändras samtidigt.  

 

En person med en någotsånär stabil känsla av självidentitet upplever en biografisk 

kontinuitet, som hon eller han kan fånga reflexivt och mer eller mindre kommunicera till 

andra. En sådan person har också, genom tillitsrelationer tidigt livet, skaffar sig en 

skyddshinna som filtrerar bort många av de faror som i det praktiska vardagslivet i 

princip hotar självets integritet. Slutligen har denna personförmåga att acceptera 

integriteten som något värdefullt. Hon har tillräcklig självuppskattning för att bevara 

känslan av att självet är levande. Självet befinner sig inom ett reflexivt kontrollområde i 

stället för att ha den livlösa kvalitet som utmärker tingen i objektvärlden. (Giddens; 1999)  

 

En persons identitet uppfattas ofta som ett relativt statiskt tillstånd. Man tänker sig att 

individer har en identitet som på olika sätt kommer till uttryck genom språkliga eller 

icke-språkliga handlingar. Den mångkulturella förorten och de förhållanden som 

människorna där lever under har de senaste åren beskrivits i olika undersökningar och i 

dagspressen. I många fall har man inriktat sig på ungdomars upplevelser av den egna 

platsen i tillvaron. Inte sällan beskrivs ungdomarna leva mellan två världar och ibland 

diskuteras det problematiska med att uppbära det man kallar för splittrade eller dubbla 

identiteter. http://www.immi.se/imerinfo.htm(2005-06-07) 

 

Genom att tillhöra den minoritetsgruppen förekommer 

 

Social identitet 
 
Sociala identiteter innebär enligt Stone (1962) att en identitet har man då man av andra är 

placerad som ett socialt objekt på samma sätt som man tillskriver och tillkännager för sig 

själv. Viktig här är fråga om individens egen varseblivning av andras placerande av 

henne eller honom som ett socialt objekt lika väl som om hans eller hennes varseblivning 

av sig själv; dessa varseblivningar är vanligen helt omedvetna.  En persons identitet inte 

isolerat är dennes egen utan att den är beroende av de andra individerna i omgivningen. 

De andra människorna som befinner sig i omgivningen som är sociala objekt för denna 
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person, påverkar inte personen direkt utan bara via personens varseblivning i den givna 

situationen definierad av den aktuella personen. Detta innebär att människas identitet inte 

är statisk utan förändras allteftersom situationen förändras eller definieras på annat sätt. 

(Trost; 1997) 

 

Socialisation kallas den process i vilket det hjälplösa barnet gradvis blir medvetet och 

skaffar sig kunskaper som passar in i den kultur han eller hon föddes i socialisation 

innebär inte någon kulturell programmering där barnen lär sig absorberar den påverkan 

de utsätts för. Även ett nyfött barn har behov och ställer krav som påverkar beteendet hos 

den eller de som har hand om barnet. (Giddens; 1994) 

 

Det finns inget samhälle där individerna saknar uppfattning om framtiden, nutiden och 

det förflutna. Alla kulturer har någon form av standardiserade rumsmarkörer som skapar 

en speciell medvetenhet om saker och tings belägenhet. (Giddens; 1999) 
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5. Intervjuernas resultat 
 
Valet att studera invandrarungdomar går att hänföra till mina egna erfarenheter och 

iakttagelser i syfte att förstå individernas villkor när de representerar en minoritet i 

samhället. Jag har fokuserat denna studie på ungdomar eftersom ungdoms period är en 

känslig period eftersom vuxenblivande är en socialisations process där uppväxtvillkoren 

och identitetsarbete sker i detta fall mellan två kulturer. Avsikten få en djupare förståelse 

genom att låta ungdomar beskriva och återge sina personliga erfarenheter av hur de 

upplever att växa upp mellan två kulturer. 

 

De sju informanterna, tre killar och fyra tjejer mellan 15 och 25 år gamla vilka ingår i 

denna studie bor i en Kommun i Norrbottens län. Det centrala kriteriet i mitt urval av 

informanter har dock varit att dessa är ungdomar med utomnordisk bakgrund. Det är en 

heterogen grupp med olika åldrar, olika födelseland och kön. Deras erfarenheter skiljer 

sig från varandra eftersom de flesta har bott nästan hela sitt liv i Sverige, och är födda i 

Sverige bortsett från två av informanterna vilka kom som äldre till Sverige. Det är viktigt 

att påpeka att dessa bakgrundfallformer har haft olika grad av inflytande i fråga om 

resonemang och åsikter under tiden på denna studie. De som är yngre bor hemma hos 

sina föräldrar och studerar på gymnasiet. De äldre arbetar och bor ensamma i sina 

respektive lägenheter. Jag har valt att fingera namnen, på grund av etiska synpunkter. I 

denna studie har erhållit informationen som jag uppger om föräldrar på ett indirekt sätt 

via ungdomarna.  

 

I det följande ska jag ge en kortfattat presentation av ungdomarna vilka deltagit i 

intervjun. 

Namn: Maria 

Ålder: 15 år 

Född: i Sverige 

Ursprung: föräldrarna kommer från Thailand. 

Namn: Laura 

Ålder: 16 
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Född: i Sverige 

Ursprung: föräldrarna kommer från Iran 

 

 

Namn: Gina 

Ålder: 17 år 

Född: i Thailand, kom till Sverige vid fem års ålder 

 

Namn: Marisol 

Ålder: 17 år 

Född: i Chile, kom till Sverige vid ett års ålder 

 

Namn: Josein 

Ålder: 18 år 

Född: i Libanon, kom till Sverige vid tre års ålder 

 

Namn: Jano 

Ålder: 25 år 

Född: i Iran, kom till Sverige vid 12 års ålder 

 

Namn: Memo 

Ålder: 25 år 

Född: i Libanon, kom till Sverige vid 9 års ålder. 

 

Språk och skolerfarenheter 
 
Att leva mellan två kulturer innebär också att leva med två språk. Det handlar om olika 

språk med kamrater i skolan och hemspråket. Samtliga ungdomar i denna studie 

behärskar två språk (hemspråket) och (svenska språket); men detta innebär inte att det är 

en självklarhet att de ska använda både språken eftersom för de yngre dominerar inte 

hemspråket över det svenska språket. Svenska är det språk som de yngre ungdomarna 
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väljer i nästan alla situationer, eftersom de har växt upp i svenska samhället svenska. 

Härmed identifierar sig de mest med svenska språket.  För de som kom som äldre till 

Sverige har situationen i fråga om språk varit annorlunda på grund av de kom till Sverige 

i skolåldern och kontakterna med svenska samhället började senare, så har språket 

snarare utgjort en utmaning. 

 
”I början var det ganska jobbigt, eftersom jag inte kunde språket. Det 

var mycket jobbigt i klassrummet, bara svenska barn. Läraren kom 

fram till mig och hjälpte mig att ta fram mina böcker, men jag visste 

inte vad jag skulle göra. Såna problem hade jag”.(Jano) 

 

Stödet i det svenska samhället och skolan för att hjälpa ungdomar att klara av studierna, 

ansågs vara bra, men bidrog också till att de som behövde hjälp inte alltid har 

tillgodogjort sig undervisningen. Skolmiljön och snälla lärare uppfattades som det inte 

förelåg stora krav i fråga om att lära sig det svenska språket och alla olika ämnen. Vilket 

bidrog till att intresset och ambitionerna till att lära sig begränsades.  

 

”Hade jag varit i mitt land hade jag kommit längre i skolan, här i 

Sverige blir man så bortskämd. Eftersom allting var så strängt i mitt 

land, sen kommer man hit och lärarna var så snälla så att man inte 

brydde sig.(Memo)  

 

I skolan i hemlandet var lärarna mycket strängare i jämförelse med svenska skolan. 

Memo berättar att han var rädd för lärarna eftersom de bestraffade eleverna som inte läste 

till provet. Han beskriver detta som en obehaglig situation men samtidigt var detta en 

vanlig situation på skolan i hemlandet. Han visste inte om någonting bättre tills han kom 

till Sverige, började på skolan och fick träffa snälla svenska lärare. 

 

”Att gå i skolan i mitt land hade varit mycket hårdare. Man fick stryk i 

skolan. Jag var så rädd att gå till skolan. Lärarna hade såna tjocka 

linjaler, kunde man inte provet, så ställde man alla i rad. Jag var så 

rädd, man var tvungen”. (Memo.) 
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”Här i Sverige blir man så bortskämd. Eftersom allting var så strängt 

i Libanon och sen man kommer hit och lärarna var så snälla så  

brydde man sig inte. Ingen lärare kom och skrek att du ska göra så 

och så.”(Memo) 

 

Med tiden efter alla dessa år har Memo blivit äldre och har haft tid att reflektera 

angående skolsituationen i sitt hemland. Han kom fram till att behandla eleverna på det 

sättet hjälper inte de utan det blir bara värre eftersom det är svårt för eleverna som är 

rädda att slappna av och lära sig samtidig. 

 

”När jag var yngre tänkte jag annorlunda men nu när man blir äldre, 

tänker man att det inte hjälper att slå, det blir bara värre.”(Memo) 

 

Språksvårigheterna har gett upphov till valet av tystnaden i stället för att våga prata p.g.a. 

rädslan att uttala ord på fel sätt. Ungdomarna kan känna sig isolerade i sin egen värld och 

det kan finnas risken att de tappar kontakten med omgivningen, eftersom utan språk blir 

deras handlingar och kontakter begränsade. Språksvårigheter kan påverka att dessa 

ungdomar inte känner tillhörighet till sin klass.  

 

”Från början var jag mycket rädd att prata, för att andra elever skulle 

härma min brytning. Jag vågade inte prata de första två åren. Ingen 

var dum mot mig, det var jag som inte vågade.” (Jano) 

 

Språk i relation till familjen 
 
Det finns olikheter mellan ungdomarnas familjer i vilket språk som prioriterades hemma. 

Genom ungdomarnas berättelser konstateras att en del föräldrar pratade mer på svenska 

språket med sina barn, medan andra föräldrar föredrar hemspråket. Även om språket kan 

variera i hemmet mellan familjemedlemmarna innebär detta inte att situationen kan 

beskriva som ovanlig, utan snarare är det helt vanligt i deras vardagsliv att växla från ett 
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språk till ett annat. Ungdomarna berättar att undervisning i det egna modersmålet 

uppfattades som positivt för några ungdomar och av en del föräldrar men för andra 

föräldrar och ungdomar har det inte haft samma relevans. En del ungdomar kan tänka sig 

förbättra sin kunskap på hemspråket i framtiden när de blir äldre.  

 

”Om jag skulle ha möjligheten att lära mig bättre mitt modersmål, 

skulle jag kanske göra det när jag blir lite äldre inte nu. Då kanske jag 

är mer intresserad av mitt förflutna och så. Nu är det bara att ha kul 

och kul du vet.” (Gina) 

 

De ungdomarna som bott hela sitt liv i Sverige ansåg att om de pratar modersmålet med 

sina föräldrar begränsas de i fråga om att uttrycka sig nyanserat. Eftersom ungdomarna 

anser att det är lättare att uttrycka känslorna på svenska. Att använda hemspråket kan det 

kännas som att samtalet tappar innebörden.  

 

”Om jag skulle svara på spanska känner jag att min mamma inte 

skulle förstå mig, eftersom jag inte kan mycket spanska, utrycka mina 

känslor och sånt.” (Marisol) 

 

Ungdomarna anser också att det ibland kan bli missförstånd med föräldrarna på grund av 

språket. En del ord som man använder på svenska kan ha en helt annan betydelse på 

modersmålet när det översätts. Detta påverkar ungdomarnas kontakt med föräldrarna 

eftersom de inte befinner sig på samma nivå med ett gemensamt språk. Dessa kontraster 

mellan två språk kan ha sin inverkan på både ungdomar och föräldrar för att det finns en 

risk att tappa den centrala innebörden i ett samtal och samtidigt en osynlig mur kan växa 

mellan ungdomar och föräldrar. 

 

”Jo, mamma missförstår mig eftersom det svenska låter det så brutalt 

och det blir typ, som det jag säger på svenska får ett helt annat 

budskap på thailändska.”(Gina) 
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Jag har tidigare påpekat att det finns skillnader mellan ungdomarna på grund av deras 

olika åldrar och den tid som de kom till Sverige. De som var äldre när de kom till Sverige 

vill gärna bevara sitt språk och förmedla till sina yngre syskon.   

 

”Mina syskon är mer van att prata svenska. Jag försöker prata 

arabiska med dem så mycket jag kan, så att de försöker komma ihåg 

sitt språk och så där. De kan inte prata jätte bra men man pratar 

ändå.”(Memo) 

 

Modersmålet är som sagt en del av deras identitet, härmed vilket betyder att de inte 

motsätter sig det svenska språket eller andra språk. Modersmålet har i flera år varit för 

dessa ungdomar det enda språket och det de har identifierat med sitt hemland. Därför har 

kommunikationen med föräldrarna försatt i Sverige på samma sätt som i hemlandet.   

 

”Jag pratar bara arabiska med mina föräldrar. Det blir som en vana 

utan att man tänker på det.” (Memo) 

  

Att känna sig annorlunda  

 
Att känna sig svensk eller inte varierar mellan individerna, det handlar om hur man 

uppfattar sig själv i relation till omgivningen och sitt ursprung. Att en del ungdomar kan 

känna sig mer identifierade med denna minoritetsgrupp, kan beror på deras sena 

kontakter med det svenska samhället eller i vilken grad samt familjen och de själva har 

anpassat sig till det nya samhället. Andra identifierar sig mest med det svenska samhället 

eftersom deras kontakter med det nya landet har skett tidigare och kanske därför har det 

varit lättare för dem att anpassa sig i en annan miljö. 

 

”Alltid när jag är bland mina svenska kompisar kommer jag att vara 

libanes ändå, även fast jag är med dem. Jag ser mig själv som 

invandrare. Att jag har blivit försvenskad på mitt sätt är en annan sak, 

men jag kommer alltid att se mig själv som invandrare”. (Josein) 
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”Jag ser inte Sverige som mitt andra land. Om jag tänker på ett annat 

land då tänker jag på Thailand. Här är mitt hem” (Gina) 

 

De flesta ungdomar har haft en tidig kontakt med svenska institutioner sedan dagis, 

skolan och fritids. Dessa tidigare kontakter har kanske på något sätt haft sitt inflytande i 

ungdomarnas anpassning till samhället, eftersom man växer och utvecklas i ett socialt 

och kulturellt rum. En vanlig tonåring kan beskrivas enlig ungdomarna som en ung 

person som gör allt som unga människor gör, träffa kompisar, går i skolan, ha fritids 

aktiviteter, lyssnar på musik, går på bio, festar etc. 

 

”Jag är väldigt försvenskad för jag kan se mig som en vanlig tonåring, 

precis som alla andra jag växte upp med svenskar och har mest 

svenska principer och umgås med svenska ungdomar, alltså det är jag 

som har anpassat mig eller så var jag liten när jag kom så jag har växt 

upp i det här, inte i Thailand.” (Gina) 

 

Det finns en uttalad medvetenhet bland ungdomarna att de till det yttre skiljer sig från 

svenskarna. Det växer funderingar kring deras hudfärg, ögon och hårfärg när de jämför 

deras utseende med den svenska utseende. Det finns alltid tankar som inte tillåter dem att 

känna en riktig tillhörighet till det svenska samhället. 

 

”Det känns som ingen bryr sig att man är annorlunda särskild mycket, 

alla pluggar man hinner inte uppfatta så mycket om människor runt 

omkring.” (Josein) 

  

Marisol är född i Chile dock anser hon att det är på grund av föräldrarna som kommer 

från ett annat land som hon känner sig annorlunda.  Hon gör denna koppling bara till sina 

föräldrar, den direkta kopplingen vilken påverkar att hon känner sig annorlunda är 

relaterad till sitt utseende. 
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”Alltså jag är annorlunda för att jag inte är som en vanligt svensk 

människa, för att mina föräldrar kommer från ett annat land och jag 

ser inte ut som de och sånt.”(Marisol) 

 

På skolan kan ungdomarna ibland uppleva en känsla att vissa elever på skolan tittar på 

dem på ett sätt så att de känner sig utpekade och detta påverkar ungdomarnas reflexioner 

som leder till att det uppstår tankar om deras utseende. 

 

”Den typen som kollar konstig gör att man har en annan hudfärg.” 

(Josein) 

 

”Nej, eller vissa, det klart, det finns alltid vissa som tittar konstigt. I 

min klass känner jag inte att det är så. De säger ingenting men man 

känner det.”(Josein) 

 

Även om det finns en medvetenhet om att ungdomar till det yttre skiljer sig från 

svenskarna i fråga om utseendet begränsades inte det vardagliga livet med sociala 

kontakter och relationer, kompisar och skolan. Ungdomarna identifierar sig med sina 

jämnåriga skolkamrater. Ungdomarna kan ibland uppleva en känsla av att de tillhör 

varken sitt ursprungliga till det nya samhället. 

 

”Jag känner mig inte så svensk men ändå känner jag mig inte 

chilensk, för att när jag var i Chile, då kände jag att jag inte passade 

in där” (Marisol) 

 

Kultur och traditioner 
 
Ungdomarna berättar att traditionerna som dem och deras familj bär med sig från sina 

länder är mycket starkare i början, men med tiden blir dessa känslor svagare i kontakten 

med det nya landet.  
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”I början när vi kom till Sverige försökte vi behålla traditionerna men 

efter ett tag har vi tappat bort en del traditioner, alltså barnen men 

pappa har de kvart fortfarande.” (Jano) 

 

Ungdomarna berättar att svenska och hemlandets traditioner blir en blandning av 

traditioner i deras familjer T ex. brukar ungdomarna och deras familjer fira midsommar 

på ett svenskt sätt men samtidig införlivar de också en del av deras traditioner. En del 

ungdomar anser att det är viktigt att ha sina släktingar nära för att kunna fira traditionerna 

eftersom känslan inte blir samma om inte alla släktingar är med.  

 

”Man kan inte fira sina traditioner i ett annat land, om man inte har 

släktingar omkring sig. Jag tänker hur vi firade våra traditioner i vårt 

land innan vi kom till Sverige. Jag tyckte det var jätte rolig. Jag 

saknar det faktiskt” (Jano) 

 
Att leva mellan två kulturer är en källa till ökad kunskap och detta gör att man har bättre 

förståelse för andra individer. Kunskap och förståelse bidrar till att människor ifrågasätter 

mindre och att skillnader mellan individernas blir mer osynliga t ex. Ursprung, utseende 

och beteende.  

 

”Jag tycker att det är bra, det känns alltid bra att blandas, det blir inte 

så enformigt. På nåt sätt håller man alltid fast i sin egen kultur, tror 

jag att man blir inskränk på nåt sätt. Man vågar som inte öppna sig. 

Om man blandar kulturer då blir man mer öppen som person till alla 

andra. Man behöver inte tänka hur han ska döma mig om alla 

blandar. (Josein) 

 

Tillgången till två kulturer är dock inte hel problemfri. Skillnader i fråga om normer och 

värderingar leder till skilda åsikter bland familjemedlemmarna. Barn och ungdomar 

förefaller ha lättare att anpassa sig till förändringar i det nya samhället som kanske inte 

stämmer överens med föräldrarnas förväntningar.  
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”Det är för och nackdelar, jag menar man får som lite av båda två och 

man får också nackdelar av båda två, svenska normer och thai normer 

är väldigt olika. Det sätt som jag ser saker så kanske mina släktingar 

ser på ett annat sätt än jag gör. Om jag anser att nånting är normalt 

då kanske de anser att det är värsta grejen” (Gina) 

 

Ungdomarna som kom som äldre till Sverige har mycket respekt för både sin egen och 

andras kultur. Med respekt anser de att människor som flyttar till ett annat land ska 

acceptera det nya landets normer och regler. Samtidigt synliggör de en stolthet för sin 

egen hudfärg och religion. Memo är muslim, religionen har för honom en oerhörd 

betydelse. Medan han berättar om sin religion kunde jag se en gnista tändas i hans ögon 

och hans kroppsspråk visade vilken passion och stolthet hand hyste för islam.   

 

”Jag är stolt över min färg och att vara muslim. Det finns en del som 

kommer hit och byter namn. Man ska enda vara stolt oavsett var man 

kommer ifrån. Ok, man ska försöka komma in i samhället men man ska 

ändå behålla sin kultur inte glömma var man kommer ifrån, det är 

jätte viktigt”. (Memo.) 

 

En del av ungdomarna är i hög grad medvetna om skillnader som finns mellan Sverige 

och deras länder. De har också åsikter angående om hur svenska regeringen ställer upp 

för invandrare och uppskattar den hjälp de har fått för att kunna bosätta sig i Sverige. I 

deras berättelser finns det också en övertygelse om att i deras hemländer skulle aldrig 

behovet av hjälp ha blivit tillfredställ av regeringen.  

 

”Sverige är ett bra land, i mitt land skulle de aldrig hjälpa oss som de 

hjälper oss här. Om något svälter i mitt land, kommer det ingen som 

hjälper. Jag tycker att man ska var tacksam, de är ändå snälla och så 

där. De har ställt upp mycket för invandrare. Det finns vissa 

invandrare som inte är tacksamma”. (Memo) 
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Hur definierar de invandrare  
 
Hur ungdomarna beskriver en invandrare kan på något sätt spegla deras egna upplevelser 

erfarenheter, vilken uppfattning de har om sig själva. 

 

”Det är nån som flyttar hit från ett annat land av olika skäl. Kanske 

söka jobb, frihet, trygghet. Jag vet inte, från krig.”(Josein) 

 

”Det är väl de som har kommit från ett annat land till ett nytt land 

spelar ingen roll hur man ser ut eller om man kommer från 

grannländer, Norge eller Finland. De är också invandrare, de kommer 

också från ett annat land”. (Laura) 

 

”Det är de som inte har nåt problem i sina länder. De flyttar bara hit. 

Det kan bero antingen på att de vill bytta miljö eller har dålig 

ekonomi, då blir de tvungna att utvandra till ett annat land. Flyktingar 

räknas också som invandrare men det är de som har problem i sina 

Länder och inte kan stanna kvar. De är tvungna att lämna sitt land, de 

väljer inte”. (Jano) 

 

”För mig, vet inte, det är svårt. Svårt att få jobb men det handlar inte 

att de är rasister men så är det i världen. Om en svensk skulle söka 

jobb i mitt land så skulle de helst anställa en kille från mitt land. Här i 

Sverige väljer de helst en svensk.. Man ska inte tänka att de är 

rasister. Vi måste tänka hur vi är själva innan vi dömer folk. Det är 

som i mitt land, det är många som är emot palestinier, syrianer, i mitt 

eget land du vet. Jag menar vi ska aldrig döma svenskar”. (Memo) 
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Socialt umgänge  
 
Valet av vilka ungdomarna umgås med beror på gemensamma intressen. En del 

ungdomar umgås mer med svenska kompisar än med ungdomar med invandrarbakgrund. 

Andra umgås med olika nationaliteter, men egentligen finns det ingen skillnad mellan att 

umgås med svenska kompisar eller kompisar med någon annan nationalitet. Bland dessa 

ungdomar förekommer dock att de har mer gemensamt med ungdomar från annan 

nationalitet än den svenska.    

 

”Man har som lite mer gemensam med såna som kommer från ett 

annat land oavsett vilket land, men man har lite mer gemensam. Alla 

är utländska”. (Laura) 

 

Trots att det finns en gemensam känsla av samhörighet bland ungdomar med utländsk 

bakgrund, så kan det också förekomma undantag bland dessa ungdomar när beteendet 

inte motsvarar deras ålder. Här berättar Gina ur sin egen erfarenhet, då hon berättar om 

hur hon ser på ungdomar som är ”socialt missanpassade” Om individer som redan från 

första början har svårt för att komma in i det svenska samhället, och kan det istället hända 

att de väljer en s.k. lättare vägen, då dem drar sig till missbruk och kriminalitet, för att det 

inger respekt bland yngre ungdomar.  

 

”Man tänker på såna som är socialt missanpassade i samhället t.ex. 

De som är i tjugo års ålder och fortfarande kör moped, skiter i skolan 

och såna där saker. Alltså de försöker anpassa sig till samhället och 

när de inte passar in, så samlas de typ i ett gäng och de tror att de är 

jätte coola i fall de gör allting som alla andra inte gör”. (Gina) 

 

Ungdomarna som kom som äldre till Sverige har haft tidigare kontakter med svenska 

kompisar men dessa kontakter har tunnats ut med tiden. Ungdomarnas förklaring att 

deras kontakter har tunnats ut med svenska kompisar beror på att den del av kompisarna 

har skaffat familj och inte har tid att umgås som tidigare. Krogen var mötesplatsen och 

eftersom de har slutat besöka den, har kontakten brutits.   
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”Jag hade många svenska kompisar förut, men vi har tappat 

kontakten. Jag kommer inte ihåg hur vi tappade kontakten, jag slutade 

gå på krogen bara. Det var mest på såna ställen vi träffades. På det 

sättet avslutade jag kontakten, det blev bara mindre och mindre”. 

(Jano) 

 

Ungdomarna identifierar sig ännu mer med folk som kommer från samma land som de. 

Ungdomarna anser att det är mycket viktig att umgås med folk som har samma kultur och 

samma språk, eftersom de förstår varandra bättre.  De känner sig tryggare bland sitt folk 

 

”Det känns inte som att jag är emot svenskar eller nåt sånt, att jag inte 

gillar de.” (Memo) 

 

” Det känns som att vi har samma kultur, samma språk och man är 

van. Samma skämt, om vi skojar förstår vi varandra, med svenskar 

krockar man det blir inte samma sak. De kommer aldrig att förstå 

alltså, det är inte samma.” (Memo) 

 
En person som är svensk är definierad av ungdomar på olika sätt. Den största betydelse 

för de flesta ungdomarna är, var personen föddes. Enligt deras uppfattning är det 

ursprungen som avgör om en person är svensk eller inte.  

 

”Den som är född här, även om föräldrar kommer från ett annat 
land.”(Laura) 

 
”En individ med enbart rötterna i svenska samhället, typ at ha bara 

svenska kompisar, svensk blod.” (Gina) 

 

”Ursprungen är det viktigast, för mig är det så. Man växer upp på ett 

speciellt sätt, då blir man på en speciellt sätt också, men jag kommer 

att vara libanes även om jag bor här i 40 år”. (Josein) 
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”Någon som är född här. Någon som alltid har bott i Sverige, även om 

han har varit med invandrare hela sitt liv”, är han ändå svensk”. Det 

är ursprungen alltså”(Josein) 

 

Att stanna eller flyttar tillbaka 
 
Åsikterna varierar mellan ungdomarna, det är situationen som definierar deras val. 

Ungdomarnas resonemang skiljer sig från varandra beroende på under vilka 

omständigheter varför deras föräldrar lämnade sina hemländer eftersom detta kommer 

också att påverka ungdomarnas beslut i framtiden, som T ex. Lauras åsikter grundas på 

mammas erfarenheter som har påverkat henne. 

  

”Eftersom det är oroligt där skulle jag inte tänka mig flytta dit, för att 

min mamma flydde just därifrån för att komma till ett bättre land, så 

att jag inte vill flytta till ett sämre land om man säger så. Jag skulle 

gärna kunna fara dit som en resa och se var mina föräldrar är 

uppvuxna och hur de bodde och levde på sin tid”. (Laura) 

 

Josein kom till Sverige från Libanon vid tre års ålder och i hans framtidsplaner ingår det 

att flytta tillbaka till hemlandet men innan dess vill han utbilda sig i Sverige eftersom det 

skulle vara svårt att utbilda sig i hemlandet. Att flytta tillbaka till hemlandet betyder 

också för Josein ett sätt att inte känna sig annorlunda eftersom han kommer att vara bland 

människor som ser ut som han. 

  

”Jag skulle tänka mig flytta i framtiden. Efter att jag utbildat mig 

skulle jag kunna tänka mig göra det, men inte just nu.” (Josein) 

 

”Jag vet inte det känns som det skulle kännas skönare. Då skulle man 

inte känna sig annorlunda på nåt sätt.” (Josein) 

 

Memo kom till Sverige vid 9 års ålder, han har alltid haft i sina tankar att flytta tillbaka 
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till hemlandet, detta innebär emellertid inte att han inte trivs i Sverige men känslan till 

hemlandet är mycket stark, det har alltid ingått i hans drömmar. Memo anser att det inte 

skulle kännas bra om inte resten av familjen flyttar med honom till hemlandet och att det 

är det som stoppar honom från att förverkliga sin dröm. 

 

”Ja, jag skulle flytta.”(Memo) 

 

”Det skulle ändå kännas dumt, åka bort från de, vet inte det är svårt 

att komma till denna punkt men jag skulle också vilja att de flyttar med 

mig. Det är min största dröm att flytta till mitt hemland.”(Memo) 
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6. Diskussion 
 

Syftet är att belysa invandrarungdomars erfarenheter och deras identitetsarbete mellan två 

kulturer i en Norrbottenskommun. 

 

• På vilket sätt kan ungdomarna bli påverkade när de befinner sig mellan två 

kulturer? 

• Vilken roll spelar språk i ungdomarnas identitets arbete? 

• Hur kan sociala institutioner ha sin inverkan i ungdomarnas anpassning till det 

svenska samhället? 

 

Frågeställningen har bevarats genom djupintervjuer av ungdomar med utländsk 

bakgrund. Deras erfarenheter skiljer från varandra angående tiden dessa ungdomar kom 

till Sverige med sina familjer. Denna livsberättelse har ett historiskt förlopp med ett 

förflutet som är representerat av två olika världar. Deras livs berättelse är också insatt i 

ett sammanhang, bestående av olika miljöer, lokala och externa påverkansfaktorer. 

 

Kulturell medvetenhet 
 
Ungdomarna visar en positiv inställning inför att ha kunskap om flera kulturer. ”Först 

och främst består kultur av traditioner, normer och seder som introduceras i människan 

från födseln som ett arv från omgivningen som impregneras i individens 

inlärningsprocess.” (Ahmadi; 2003 s 107). I den positiva inställningen befinner de sig 

som direkta huvudaktörer eller representanter av det som kallas för en minoritetsgrupp. 

Detta har möjligtvis lämnat sina spår genom egna erfarenheter att befinna sig mellan två 

olika kulturer. Det är naturligt att individerna handlar på ett rationellt sätt och väljer den 

struktur som tillfredställer deras behov och ambitioner. Detta kan speglas eller bli 

representerad i en mångkulturell tradition, eftersom de synliggörs mindre och lättare kan 

smälta in i samhället. Det är också ett sätt för människor att bli mer bekanta med varandra 

och inte behöva känna sig annorlunda. ”Barnen lär sig att känna personens drag och 

objekten. Kroppen är inte bara entitet, den upplevs som en praktisk sätt för att kunna 
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hantera yttre situationer och händelser.” (Giddens 1999 s 71) 

 

Att befinna sig mellan två kulturer kan det bli problem när föräldrarna har kvar sin 

identitet i det gamla landets kultur, detta innebär att det kan uppstå konflikter mellan 

familjemedlemmar beroende på deras olika åsikter. Vanligtvis har ungdomar lättare att 

anpassa sig i samhället, ungdomarnas kontakter med omgivningen är mycket mer 

omfattande än kontakterna som föräldrarna brukar ha. ”Kulturen rymmer människors sätt 

att leva i ett samhälle, vilket kan skilja sig åt mellan olika grupperingar.” (Giddens; 

1999).  Detta kan beskrivas som ett rymligt resonemang eftersom de flesta av dessa 

ungdomar har tillbringat hela sitt liv i Sverige men inte deras föräldrar.  

 

Ungdomarna som befinner sig mellan två kulturer kan inte känna sig som riktiga 

deltagare av sin egen kultur eller den nya kulturen. Det är svårt för ungdomarna att känna 

tillhörighet till sin egen kultur när de inte har varit i kontakt med denna. Samtidigt kan de 

inte känna en riktig tillhörighet till det svenska samhället pga. att de är medvetna om att 

de ursprungligen inte kommer från Sverige, att både de och sina föräldrar har en annan 

kultur bakom sig och de är också medvetna om att deras utseende inte svarar till det 

svenska utseendet. Allt detta påverkar deras totala deltagande och anpassning i det nya 

samhället och deras identitet blir också påverkat. 

  

Ungdomarna som kom som äldre till Sverige, identifierar sig med sin egen kultur, deras 

kultur har funnits med från början av deras liv. Socialisation kallas den process i vilket 

det hjälplösa barnet gradvis blir medvetet och skaffar sig kunskaper som passar in i den 

kultur han eller hon föddes i. (Giddens 1994, s 205) Detta innebär att deras anpassning i 

det nya samhället inte har varit så lätt, deras bekantskap med majoritetskulturen inleddes 

i samband med skolstarten. ”Då en människa anpassar sig till omgivning blir hon en 

annorlunda individ; men när hon blir en annorlunda individ har hon påverkat det 

samhälle hon lever i.”(Mead; 1976; 158,159). Svenska samhällets dominerande kultur 

har inte funnits med från början av deras liv. De känner sig mer bekanta och trygga i den 

kultur som de växte upp i. Detta innebär emellertid inte att de är negativa till anpassning i 

det nya samhället, som Memo t ex. Han var nio år när han kom till Sverige, han anser att 
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en person måste försöka komma in i det nya samhället men att detta inte ska betydda att 

denna person ska glömma sin kultur. Dessutom känner Memo speciellt stolthet för sin 

färg och religion, särskild för sin religion eftersom det tar en stor del av hans liv.  

Dessa ungdomar anser att det är viktig att visa respekt för andra kulturer, med respekt 

anser de att individerna ska anpassa sig till det majoritetssamhälle, respektera deras 

normer och regler, lära sig att leva som de. Ungdomarnas erfarenheter och funderingar 

ledde till en större flexibilitet och uppskattning av sin egen kultur och detta kan speglas i 

deras berättelse när de synliggör sin längtan att vara bland sitt folk och i sitt land. 

 

Språk och identitet 
 
För de flesta människor är språket ingen orsak till reflexion utan det är det mest naturliga 

sättet att kommunicera med varandra. Men språket och dess betydelse varierar beroende 

på individernas intressen, erfarenheter och i vilka omständigheter detta har påverkat deras 

liv. Att ha tillgång till båda språken kan betyda mera möjligheter i den globaliserade 

världen vi lever i, men det kan också ge upphov till svårigheter och oroligheter när en 

person inte dominerar svenska språket, alltså språket begränsar individernas handlingar, 

och interaktionen med de andra individerna. I omgivningen tornar det upp sig till en 

pessimistisk känsla, som påverkar personens självkänsla starkt i en miljö som är obekant 

för honom/henne. ”Utan språk kunskap är det omöjligt att känna tillhörighet till en viss 

grupp eller samhälle, utan man kommer till en helt annan värld i vilken man bygger på 

funderingar som påverkar individens självkänsla inför andra.” (Giddens, 1999 s 47). Å 

andra sidan när individerna inte känner tillhörighet till det nya språket och det nya 

samhället, kan detta innebära att känslorna för sitt eget språk och sitt eget land växer sig 

ännu starkare, vilket är fallet för dessa ungdomar som kom i skolålder till Sverige.  

 

Språket har en oerhörd betydelse i individernas identitet. ”I vår framställning av 

intelligensens utveckling är språkprocessen väsentlig för utvecklingen av jaget.”(Mead; 

1976, s 109), eftersom personen tappar sitt riktiga jag när han eller hon inte kan 

kommunicera med omvärlden, personen blir instängd i sig själv inför en situation som 

han inte känner igen. Att vara född i Sverige eller ha en tidig kontakt med svenska 
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institutioner gör att ungdomarna identifierar sig mer med svenska språket och detta kan 

beskrivas som ett vanligt beteende. Om vi resonerar enligt Giddens (1999), beskrivning 

om ontologisk trygghet. Enligt honom skapar det en känsla av ontologisk trygghet det är 

tilliten till verklighetens existentiella förankring som bygger på tilltro i emotionell och 

delvis i kognitiv mening till vissa personer, ett förtroende som grundläggs mycket tidigt i 

barnets liv. Alla ungdomar vilka hade en tidig kontakt med det svenska samhället har 

visat en bra anpassning, dvs. Att den tidigare kontakten har gett den tilltro, det är ett 

förtroende som byggdes tidig i deras barndom i kontakten med svenska språket, på dagis, 

skolan, kompisar och hela svenska samhället. Detta innebär att dessa ungdomar lättare 

kan hantera alla situationer vilka de konfronteras med eftersom. ”Sin identitet får 

människan främst genom språket. Genom det förs de nya gruppmedlemmarna, barnen, 

vartefter de utvecklas, djupare och tätare in i just sin egen grupp och sin egen kultur med 

alla dess komplexa delar, regler och värderingar. Språket tolkar livet och världen för 

dem, först deras närmaste, snare en alltmer vidgad omvärld på ett alltmer nyanserat 

sätt”. (Heyman 1990 s 51). Den första kontakten som ungdomarna har det är med 

föräldrarna, sedan deras verklighet blir större varje gång de är i kontakten med 

omvärlden. 

 

Identitet är något som ungdomar bearbetar med hela tiden genom att reflektera om sitt liv 

och alla olika situationer som de har upplevt och på något sätt påverkar dem mer eller 

mindre. ”Reflexiv medvetenhet är något som karakteriserar allt mänskligt handlande.” 

(Giddens, A s 47). Deras erfarenheter av befinna mellan två kulturer har påverkat deras 

reflexioner i större grad. ”Det vanligaste är att individernas kognitiva strukturer byggs 

på tidigare erfarenheter av olika objekt och händelse.” (Angelöw och Jonsson; 1999). 

Deras resonemang har djupare kontexter som grundas på jämförelser mellan dem och 

omgivningen, som Marisol t ex hon var bara ett år när hon kom till Sverige, hon har bott 

nästan hela sitt liv i Sverige men ändå känner hon sig annorlunda eftersom hon inte ser ut 

som svenskarna. Ungdomarnas utseende tar en del av deras funderingar, hud färg, hår 

färg är de vanligaste jämförelser som ungdomarna lägger märke till när de säger känna 

sig annorlunda än svenskarna.  
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Ungdomarna som kom senare till Sverige fick tillbringa mer tid i hemlandet, härmed 

kunde de ha en längre kontakt med hemspråket. Detta förklarar skillnader mellan 

ungdomarnas modersmåls nivå. Marisol tycker t ex att när hon pratar på modersmålet 

med sina föräldrar känns det som att hon inte kan kommunicera. Hon känner att det 

skulle vara bättre på svenska. ”Kommunicera på ett bra sätt kan man bara göra, om man 

har ”samma språk.” (Heyman; 1990 s129). Ungdomarna som både födds i Sverige och 

haft en väldigt tidigt kontakt med svenska språket har tappat en del av hemspråket. 

Ungdomarnas olika ankomster till Sverige har också påverkat ungdomarnas intressen och 

engagemang i hemspråket, som Memo till exempel, som kom till Sverige när han var nio 

år gammal, vill verkligen föra över hemspråket till sina yngre syskon, han visar 

engagemanget genom att försöka prata på hemspråket med syskonen, medan Laura som 

föddes i Sverige tycker att det är jobbigt att förbättra hemspråket, hon säger helt enkel att 

hon struntar i hemspråket. Att tappa kontakten med hemspråket innebär också att tappa 

kontakten men sitt ursprung sina rötter. ”För invandrare som lever i en främmande värld, 

där mycket blir svårt och obegriplig och kollisionerna många, är det helt och hållet 

livsnödvändigt att modersmålskontakten mellan föräldrar och barn inte bryts, inte utsätts 

för onödiga risker utan istället får oavbruten, ihärdig hjälp att stärkas.” (Heyman, 1990 

s 52). 

 

“Identity is about belonging, about what you have in common with some people and what 

differentiates you from others. At its most basic it gives you a sense of personal location, 

the stable core to your individuality. But it is also about your social relationships, your 

complex involvement with others.” (Bradley; 1990) 

 

Ungdomarna känner sammanfattningsvis att de på något sätt alltid kommer att tillhöra 

båda länderna men det kommer alltid vara ett land som de håller kärt mer än det andra. 

För dessa ungdomar kommer identitetsarbete alltid att bli mer komplex för att det inte är 

lätt att växla mellan två kulturer. Det bästa för ungdomarna som befinner sig mellan två 

kulturer det är att försöka ta det bästa av varje kultur och respektera de. Detta ger mer 

stabilitet till ungdomarnas liv och deras identitetsarbete. Ungdomarna som var äldre när 

de kom till Sverige har deras identitetsarbete blivit mer påverkade. De befinner sig i 
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konflikten pga. att de inte vet om de vill bo kvar i Sverige eller flytta till sina länder. 

Ungdomarna som befinner sig mellan två kulturer har alltid frågor och funderingar som 

är relaterade till sitt ursprung och sin tillhörighet. Det är inte någonting som de tänker 

hela tiden men tankarna existerar och påverkar de på något sätt. Det kan inte vara lätt för 

dessa ungdomar att känna sig annorlunda i ett samhälle som har sett de växa upp, ett 

samhälle vilket de flesta ungdomarna betraktar som sitt hem. 
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Intervjufrågor 
 

1) vad heter du? 

  

2) Hur gammal är du? 

 

3) I vilket land föddes du i Sverige eller i annat land? Om inte Sverige vilket land? 

 
4) hur gammal var du när du kom till Sverige? 

 

5) Vem är invandrare för dig? 

 

6) vilket språk pratar du hemma? 

 

7) Hur känns det på skolan? 

 

8) Har du fått stöd om modersmål språk? 

 

9) Har du mera svenska kompisar eller invandrar kompisar? 

 

10) Hur mycket kan du om ditt hemland? 

 

11) Tycker du att det är bra att ha två kultur?. Om ja, varför? 

 

12) Behåller  dina föräldrar hemlands traditioner i Sverige? 
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