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Sammanfattning 
Den här studien handlar om att skapa en djupare förståelse för vad det kan innebära att som 
invandrare anlända till ett nytt land med annan kultur, normer och värderingar. I denna studie 
utgår vi från Sverige. Vi syftar till att studera mötet med den svenska kulturen hos sex 
författare och två bloggare med invandrarbakgrund som växt upp i Sverige och vi vill öka 
förståelsen av identitetsbegreppet genom att studera deras upplevelser av sin identitet. Vi gör 
detta genom att ta reda på hur författarna integrerat sig i det svenska samhället och vilka 
upplevelser som skildras hos dem. Den teoretiska delen i studien består av Goffmans teori om 
stigma, Anthony Giddens teorier om senmoderniteten och ontologisk trygghet, Stiers teorier 
om kulturbegreppet och identitetsaspekter, Baumans teori om individualisering och Phillips 
teori om etnicitet. Den metodologiska utgångspunkten har varit att tolka materialet utifrån ett 
hermeneutiskt förhållningssätt i tre olika nivåer. Resultatet som framkom visar att våra 
författare gemensamt delar både lika och olika erfarenheter i sina upplevelser i mötet med det 
svenska samhället. Resultatet tyder också på att socialisering och integrering är viktigt för 
invandraren i processen i hur hon tar sig an den svenska kulturen och hur hon förhåller sig till 
den. Likheterna speglar sig i att dessa individer gemensamt upplever att “invandrare” och 
“svenskar” kategoriseras var för sig och därmed skiljs åt som två olika grupper. Detta 
resulterar i att de gemensamt genomgått en reflexiv handling utifrån att smälta in i det 
svenska samhället som bidragit till att deras självidentitet förändrats. Olikheterna som skildras 
är att de anpassat sig till samhället i olika hög grad. En del har anpassat sig i så pass hög mån 
att de inte längre kan relatera sig till sin bakgrundskultur, medan andra anammat sig den 
svenska kulturen och samtidigt håller fast vid bakgrundskulturen utan att värdera någon kultur 
högre än den andra. Vår studie tillför kunskap till tidigare kvalitativa forskningar där det 
studerats självbiografier och bloggar. Det finns i dagsläget väldigt få studier om detta ämne, 
därmed vårt intresse till att bidra med ytterligare kunskap.  

 
Nyckelord: hermeneutik, mångkulturalitet, identitet, identitetsdilemman, kulturell hemlöshet. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
”Idag lever jag som flykting i Sverige. Sverige är mitt nya hem, mitt nya land och min början 
på något helt nytt. Jag har börjat om från noll. Jag är tacksam- och kommer alltid att vara 
det- mot det svenska folket som har tagit emot mig och gett mig en chans att leva här och bli 
en av dem. Därför känner jag en stark kärlek till det här landet och dess folk. Jag- en flykting 
som korsar ditt spår- kommer att göra mitt bästa för att vara en god, produktiv och engagerad 
medborgare i det nya land som är mitt” (Afzali, 2013:142). 

I ovanstående citat, som är taget utifrån vår empiri, skildras en berättelse om hur invandring 
kan upplevas. Invandring är ett naturligt fenomen som förekommit genom alla tider och 
funnits överallt. Fokus i denna studie är Sverige och dess invandring.  
 
Invandring kan bero på många olika saker. Det kan exempelvis handla om att individer 
migrerar på grund av fattigdom, religiös förföljelse, politisk ofrihet och/eller andra 
anledningar. Migrationsverket (2016) presentera på sin hemsida Sveriges invandrarhistoria 
och menar att Sverige sedan år 1930 har haft en större invandring än utvandring. De beskriver 
att det under 50- och 60-talet anlände många krigsflyktingar till Sverige från de nordiska 
grannländerna som arbetskraft, vilket förvandlade Sverige till ett invandrarland. I slutet av 70-
talet påbörjades däremot en reglering av invandring för de som ville komma till Sverige för 
arbete. Nu krävdes att dem som blivit erbjudna ett jobb också måste ha en redan ordnad 
bostad för att detta under senare tid inte blir en problemfråga. Under 80-talet skedde också en 
ökning av antalet asylsökande, främst från länder som Irak, Iran, Libanon, Syrien och Turkiet. 
Det här var under den tiden som individer började ta sig till Sverige med en vision om att livet 
skulle bli bättre i detta västeuropeiska land. Påföljden av detta resulterade i att väntetiden till 
att få ett beslut gällande asyl tog avsevärt mycket längre tid än vad det tidigare gjort.  
  
Migrationsverket (2016) visar fortsättningsvis statistik på att det under senare år, redan runt 
2015 när den stora flyktingkrisen skedde i Sverige, infördes tillfälliga gränskontroller i syfte 
till att minska antalet individer som sökte asyl. Statistiken från år 2015 visar att 162 877 
personer ansökt om asyl i Sverige där majoriteten (51 338) var från Syrien. Under år 2016 
fick kommuner runt om i landet ett gemensamt ansvar för ett mottagande av de nyanlända och 
vara en del av flyktingmottagandet. En ny lag som infördes under samma tid innebar att alla 
som söker och får asyl erbjuds ett tillfälligt uppehållstillstånd som gäller i tre år framåt.  
 
Invandring, inte minst flyktinginvandring, har skapat en debatt i Sverige. Under 2015 
beräknas Sverige ha varit det näst största mottagarlandet av asylsökande i Europa efter 
Tyskland. År 2016 kom Sverige att minska intaget och antalet asylsökande sjönk från cirka 
163 000, år 2015, till 29 000 år 2016- det vill säga en hela 82-procentig minskning. På SVT 
debatt (2017) debatteras ämnet i och med att siffran om asylsökande återigen har höjts en 
aning, till 31 000 år 2017. Migrationspolitiska talespersoner från bland annat moderaterna 
samt vänsterpartiet kommenterar om invandringen och denna siffra. Vänstern menar att 
Sverige inte ska stänga dörren för flyktingar utan de vill att Sverige istället bör riva upp lagen 
om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. De debatterar för att det 
hela bör hanteras nationellt och internationellt och det ska tas ansvar för att ta in individer 
som behöver hjälp. Denna sida av debatten vill att Sverige ska visa solidaritet till alla som 
behöver hjälp och därför inte tänka på siffror om antalet flyktingar utan istället fokusera på att 
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detta är en fråga om liv eller död för individerna i fråga. Moderaterna i debatten säger istället 
att Sverige inte kan hantera att ta in den höga siffran. Argument för det påståendet är att det 
inte finns tillräckligt med bostäder till individerna men också att intaget leder till 
integrationssvårigheter och osäkerhet i samhället. Det politiska partiet Sverigedemokraterna 
(2017) debatterar också om ämnet och på sin hemsida skriver de att de inte motsätter sig 
invandringen i Sverige. De menar dock att invandringen måste hållas på en sådan nivå och 
vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot Sveriges nationella identitet eller mot 
landets välfärd och trygghet. De menar också att flyktinginvandringen bör vara begränsad till 
en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention. Det betyder 
således att de vill att invandrarna som beviljas tillfälliga uppehållstillstånd endast beviljas det 
under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof de 
flytt ifrån varar.  
 
I diverse debattartiklar skrivs det vidare mycket om invandrarnas svårigheter till integrering i 
samhället. I en internationell studie publicerad på OECD (2016), där integreringen av 
invandrare i Sverige studerades, visades hur bristen på relevanta kunskaper är en anledning 
som ofta hindrar invandrare till att hitta arbeten. Nyckeln till integration är en lyckad 
vuxenutbildning vilket är något som Sverige bör satsa mer på.  
 
Kultur är viktigt för individen då det hänger samman med identitet och självbild, vilket är det 
vi avser att studera i den här studien. Kulturen skapas genom interaktion mellan individer som 
lever tillsammans och interagerar med varandra. Den kan också beskrivas likt en manual 
därför att den visar hur individer ska bete sig och vara. Kulturen tar med andra ord upp 
accepterade beteendemönster och kort sagt är kultur mänskliga meningssystem där individer 
med hjälp av värden och symboler upprätthåller en grupp tillsammans. Att ha ursprung ifrån 
en kultur och sedan möta en helt ny kultur med andra sedvänjor är inte alltid en enkel process 
då individen sedan tidigare redan har invanda mönster från sin bakgrundskultur som skiljer 
sig åt från den nya (Socialstyrelsen; Westin, 1999). Vi anser således att kultur är viktigt att 
lyfta upp i vår studie då vårt intresse ligger i att undersöka olika aspekter som rör en 
invandrares identitet. Vi avser studera individer med invandrarbakgrund och deras 
upplevelser i mötet med den nya svenska kulturen samt de faktorer som inverkar vid 
integreringen till samhället.  
 
Identitet är vidare ett begrepp som kort beskriver går jämföras med uttryck. Varje individ är 
medveten om sin eller sina identiteter och använder det som symboler för att uttrycka sig 
själv. Identiteten är således något individen identifierar sig med och det kan handla om 
tillhörigheter av olika slag som exempelvis nationalitet, klass, hur hon klär sig eller väljer att 
uttrycka sig unikt på. Det är identiteten som gör att individen blir en del av samhället och den 
formas bland annat utefter hur hon samspelar med omgivningen (Stier, 2014:67-68). Vi 
kommer att gå djupare in på identitetsbegreppet då det tillsammans med kulturbegreppet är 
faktorer som berör invandraren i integreringsprocessen. Då bakgrundskulturen således är 
något som individen format sig efter och bär med sig in i nästa kultur anser vi därmed att det 
är av stor vikt att förstå exakt vad det innebär. Vi vill med denna studie därmed skapa 
förståelse för hur individen med invandrarbakgrund utvecklas vid omväxlingen av kulturerna 
samt hur det identiteten följaktligen blir påverkad.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att vår studie är viktig och relevant därför att klyftor och 
segregation kan uppstå om ingen medvetandegör de integrationsproblem som kan uppstå i 
samhället. Vi anser att samhällsdebatten kring invandring är en aning snedvriden och att fokus 
ligger fel. Det är viktigt att lyfta upp de konsekvenser som integrationsproblem idag kan 
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medföra. Utanförskap är en seriös konsekvens som kan uppstå om invandraren till exempel 
inte lyckas skaffa ett jobb eller inte kommer in i samhället ordentligt. Fortsättningsvis 
resulterar detta i att individen istället får bidrag att leva på vilket i sin tur ger en mindre 
ekonomi att röra sig med och detta skapar klasskillnader i samhället. Integrationsproblem 
handlar således inte enbart om etnicitet, utan också om hur utanförskap kan bidra till att 
individer hamnar i lägre klass och aldrig får en chans att uppleva gemenskap med 
befolkningen i det nya landet. Vi anser att det är brist på forskning kring det här ämnet, att det 
saknas en lucka i forskningen om invandring och vad det medför. Vi vill därmed kunna bidra 
med vår studie i hopp om att det skapar en helhetsbild som kan vara informativ och 
kunskapsrik. Genom en hermeneutisk ansats kommer vi i studien gå in på individens 
subjektiva verklighet och livsvärld. Vi kommer tolka olika texter av svenska författare med 
invandrarbakgrund och sträva efter att skapa en förståelse kring hur dessa individer smälter in 
i samhället, vad de upplever samt vad som händer med deras identiteter vid kulturutbytet.  

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen av identitetsbegreppet genom att studera 
invandrares upplevelser av sin identitet. Vi studerar upplevelserna i mötet med den svenska 
kulturen hos åtta utvalda författare. Sex av författarna är författare till självbiografier och 
resterande två författare är bloggare. De alla har invandrarbakgrund och har växt upp i 
Sverige. Vi studerar deras upplevelser, hur de integrerat sig i det svenska samhället, hur 
kulturen bearbetas samt vad som händer med identiteten. Genom att undersöka dessa områden 
framträder det förhoppningsvis en helhetsbild över vad som bland annat kan inverka på 
invandrares upplevelser i integreringen. 

Våra specifika frågeställningar lyder:  
- Hur har författarna integrerat sig i det svenska samhället utifrån sin bakgrundskultur? 
- Vilka upplevelser hos författarna skildras i mötet med den svenska kulturen? 
- Hur ser de på sin identitet i Sverige?
 

3. Disposition 
Ovan har vi redogjort för vår inledning, bakgrund, syfte och frågeställning. Nedan presenteras 
tidigare forskning, den teoretiska delen som presenterar den ansats studien är uppbyggd på, 
det vill säga den hermeneutiska ansatsen. Vår teoretiska referensram utgår från begrepp såsom 
Giddens teorier om senmoderniteten, ontologisk trygghet, Baumans teorier om 
individualisering, identitetsaspekter, Goffmans teori om stigma och Phillips teori om etnicitet. 
Därefter följer kapitlet om metod där vi redogör hur vi gått tillväga med studien utifrån vår 
valda metod som ramverk. Fortsättningsvis redogörs det hermeneutiska tillvägagångssättet, 
förförståelsen, urval av empiri, datainsamling med avslutning om de etiska principerna. 
Därefter, i kapitlet om resultat presenteras tre olika tolkningsnivåer som finns i vår analys 
vilket innefattar, den preliminära tolkningen, den fördjupade tolkningen samt den avslutande 
huvudtolkningen. Avslutningsvis följer diskussion med återkoppling till syfte, teori och 
resultat. 

4. Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras den forskning som gjorts inom och närliggande det område som 
vår studie representerar. Vi syftar till att fördjupa förståelsen av identitetsbegreppet med fokus 
på invandrares upplevelser av sin identitet. För att hitta forskning om detta har vi utgått ifrån 
studier som tar upp identitetsbegreppet . Vi använde oss av högskolans (MDH) 
biblioteksdatabas om sociologisk forskning som valt ämnesområde, där vi sedan sökte efter 
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vetenskapligt granskade artiklar i mediearkivet för användning till kapitlet om tidigare 
forskning. Vi har utifrån sökorden: multicultural, culture, identity, identity dilemmas, multiple 
identities, cross-cultural, confused, valt ut relevant forskning gällandes identitet. De teman 
som redogörs handlar om individers kulturupplevelser i koppling till identiteten där vi har 
delat upp dessa teman i rubrikerna mångkulturalitet, identitet, kulturellidentitet, 
identitetsdilemman och kulturellhemlöshet. Avsnittet avslutas till sist med en sammanfattning 
över den presenterade forskningen samt en beskrivning av dess relevans i relation till vår 
studie.  
 
  

4.1 Mångkulturalitet 

Under detta tema kommer vi att presentera olika upplevelser kring mångkulturalitet och vad 
som kan ligga till grund för att en del individer anser sig tillhöra inte bara en utan eventuellt 
flera kulturer samt hur mångkulturaliteten kan uttryckas. 
 
I en studie publicerad av Navarrete, Rae och Jenkins (2011) från Texas, undersöktes kulturell 
hemlöshet, multiminoritetsstatus, etnisk identitetsutveckling och självkänsla. Här studerades 
den mångkulturella erfarenheten hos individen utan fokus på raser och etnicitet. Studien 
genomfördes av forskarna som tog mått på ”kulturell hemlöshet” i syfte att förklara de 
erfarenheter hos individer med en uppväxt i mer än en kultur upplever. De undersökte om det 
fanns positiva eller negativa infallsvinklar som bidrog till känslan av en större eller mindre 
tillhörighet i kulturerna. Syftet var att undersöka de resultat som kan uppstå hos en individ 
som är bikulturell eller mångkulturell, baserat på olika tvärkulturella händelser som skett 
under barndomen. De ville samtidigt inte begränsa det hela till individens etnicitet eller 
rastillhörighet. Navarrete, et al. (2011)  menar att det har en betydande del i förståelsen för 
individens utveckling att titta på vilka kulturella sammanhang som kan ha inverkat på denna. 
Både individens ålder, längd och interaktion (ansikte mot ansikte) bidrar till hur hon kan sätta 
sig in i en ny typ av kultur bestående av andra beteendenormer än vad hon normalt sett är van 
vid. Utifrån att individen interagerar socialt med andra individer från andra kulturer kan detta 
bidra till att hon får mer erfarenheter rent socialt- och beteendemässigt. Däremot, om 
individens kultur skiljer sig från den nuvarande kulturen och om hon förvirras, blir resultatet 
att hon känner sig utanför på grund av de tidigare misstag som skett vid interaktionerna. 
 
I en annan studie av Raquel, Hoersting, Rae och Jenkins (2011) från Texas har barndomens 
betydelse studerats utifrån individen och hennes identitetsutveckling. Om barndomen kan ha 
inverkat på hennes syn gällande sin egen kulturella tillhörighet och upplevelsen kring denna. 
Raquel, et al. (2011) har vidare undersökt individens kulturella förmåga till att kunna 
identifiera sig med den kulturen hon tillhör genom att utföra två olika online-undersökningar 
på nätet. Med fokus på sociala, emotionella och kognitiva komponenter undersökte forskarna 
först hur individerna ser på sina identiteter i relation till självkänslan. Fortsättningsvis 
undersökte de hur låg respektive hög denna självkänsla är. De två resultaten som framkom i 
studien är viktiga därför att de stöder en teori om att en stark gruppidentifikation bidrar att 
upprätthålla en individs känsla av tillhörighet. Raquel, et al. (2011) redogör att höga poäng 
syftar till att individen har en hög självkänsla och upplever sig känna tillhörighet och 
engagemang i sin kultur. Individer med låg självkänsla angående sin kulturella identitet har 
tvärtom brist på känslor av tillhörighet och engagemang i sin kultur, vilket forskarna relaterar 
till kulturell hemlöshet. 
 
Att tillhöra en kultur hjälper individen att införliva dess syn på sociala normer och beteenden 
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som är viktig inom den kultur och miljö hon lever inom. Det är först när individen blir 
medveten om att hon lever i en mångkulturell miljö, eller när hon föds in i en mångkulturell 
miljö som hon kan komma att stöta på problem. Eftersom globaliseringen medfört en större 
rörlighet för individer och öppnat möjligheter för individer att resa och flytta runt utan 
problem är det idag mer än vanligt förekommande att fler individer tillbringar sina 
barndomsår i olika miljöer. I studien (2011) har forskarna också visat att mångkulturella 
individer upplever känslor av att tillhöra en kulturell grupp. Dessa känslor kan eventuellt 
minskas genom att individen söker sig till likasinnade individer som också de upplever 
samma känslor och på detta sätt delar de en gemensam upplevelse. Forskarna menar vidare att 
familjemedlemmar och släktingar, med sina egna upplevelser, kan inverka på individens 
känslor gällande förvirring och tankar om att vara onormal. På grund av att de gemensamt 
känner sig utanför i samhället skapar de därför en normalitet angående detta och känslorna 
betraktas därför som acceptabla. Genom att normalisera de negativa sidorna lockas istället 
känslor av tillhörighet och acceptans fram hos den mångkulturella individen. 
 
I en liknande studie gjord av Moore & Barker (2012) från USA har de undersökt hur den 
kulturella identiteten av personer som kallas för ”tredje kulturens individer” definierades. 
Studien genomfördes utifrån kvalitativa djupintervjuer med 19 deltagare, alla med ursprung 
från olika länder och -interkulturella bakgrunder. Utifrån detta studerades deras uppfattningar 
gällande identitet, känsla av tillhörighet och kulturell mångfald. Tredje kulturens individer 
inkluderar individer som har växt upp utanför det land de har medborgarskap i under de tidiga 
utvecklings-åren av livet. Studien baserades på personer som tillhörde den tredje kulturens 
individer. Istället för att lägga fokus på individer och deras upplevelser i att ha en förvirrad 
kulturell identitet, undersökte forskarna hur individer är benägna till att ha en mångkulturell 
identitet och flera kulturella identiteter. Fokus var också att studera individernas uppfattningar 
gällande identitet, känsla av gemenskap, kulturell mångfald samt positiva och negativa 
omständigheter som de upplevt angående sina erfarenheter i omvärlden. 
 
Den första kulturen beskrivs som den kultur där föräldrarna är födda inom och det land de har 
pass inom. Den andra kulturen innebär där familjen är uppväxt, och den tredje kulturen 
innebär därmed den blandning som individen erhållit av dessa tidigare två kulturer. I studien 
framkom att dessa individer inte kände någon fullt tillräcklig tillhörighet till varken någon av 
dessa kulturer som hon byggt upp relationer med. Däremot kan några delar av dessa två 
kulturer införlivas i hennes livserfarenhet. Den tredje kulturen skapas delvis med andra ord av 
de känslor och de relationer individen känner till de andra kulturerna. 
 
Vad som kännetecknar en så kallad ”förvirrad identitet” skriver Moore & Barker (2012) i sin 
studie, är när individen skapar sig en uppfattning om att hon är kulturellt obetydlig, att hon 
inte känner att hon passar in i någon av kulturerna och att hon ser sig själv som kulturellt 
hemlös. Detta kan hos individen resultera i känslor av nedslag och nedstämdhet, men också av 
rotlöshet kan uppstå i enstaka fall. De som däremot tillhör gruppen ”tredje kulturens 
individer” finner det oftast gemensamt att de är hemmahörande på flera platser, eller 
ingenstans. Det som skiljer en ”förvirrad identitet” och ”tredje kulturens individer” åt är att 
individer med en förvirrad identitet inte känner någon koppling eller närhet till vare sig den 
första eller andra kulturen. De blir därför rotlösa då de inte kan identifiera sig till någon av 
kulturerna. Det resultat som Moore & Barker (2012) kunde fastställa i sin studie var att tredje 
kulturens individer upplevde sig vara mer villiga till att ha flera kulturella identiteter eller 
alternativt en mångkulturell identitet istället för en förvirrad identitet. Trots att dessa individer 
kan uppleva en avsaknad av tillhörighet, tolkar de sina erfarenheter som något positivt och 
fördelaktigt i sin livserfarenhet och i sin utveckling. 
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Här kan en koppling göras till begreppet om identitet som benämns i en studie gjord av 
Zolfaghari, Möllering, Clark och Dietz (2016), där de använt sig av individer från olika länder 
som bland annat, Tyskland, Egypten och Sydafrika för att kunna få ett så pass brett resultat 
som möjligt. De undersökte huruvida individer antar multipla kulturella identiteter och vilka 
beståndsdelar som är avgörande i den processen. I studien beskrivs konceptet kultur som ett 
mångfacetterat system som inverkar på individers beteende när det gäller interaktionen till 
den yttre miljön. Som tidigare nämnt är det på grund av globaliseringen världen idag har nått 
den punkt där de flesta utvecklade länder kommit till att bli kulturellt heterogena och 
multietniska, med följd av den invandring och utvandring som länge pågått. Följaktligen finns 
det en meningsfull skillnad mellan vad individer formulerar som sin nations ”kulturella 
normer” och vad de har internaliserat som värderingar och beteenden. 
 
I studien förklaras kultur likt ett verktyg för problemlösning som underlättar för individer att 
förstå andras beteenden. Kulturen används följaktligen när individen tolkar en social kontext 
med andra individer. Ett exempel tas upp om en tysk man som är på affärsresa i Iran. I ett 
affärsmöte sträcker han fram handen för att hälsa på en persisk affärskvinna, vilket från hans 
sida är en helt vanlig hälsningsgest i Tyskland. Den persiska kvinnan reagerar en aning och 
tvekar på att skaka hans hand tillbaka eftersom det i hennes kultur anses vara oanständigt att 
röra vid en främmande man. Men eftersom kvinnan tidigare studerat i USA och har erfarenhet 
av att ha arbetat med européer i sin karriär, tar hon hans hand och skakar den, vilket skapar 
chockerande reaktioner bland hennes kvinnliga arbetskollegor. Med detta sagt förklarar 
forskarna i studien hur vi individer är kapabla till att släppa vår egen kultur beroende på den 
sociala kontexten. När en individ blir expert på att hantera flera kulturer lär hon sig också att 
behandla social information och bli öppen för andra kulturer. På det sättet kan hon släppa sin 
egen kultur och ta till sig andra (Zolfaghari, et. al. 2016). I studien undersöks fortsättningsvis 
individers förmåga till att växla mellan olika kulturer för att smälta in i den rådande 
kulturkontexten hon befinner sig i. Forskarna menar följaktligen att individen kan se andra 
sätt att se bortom sin kultur. Individens nationalitet förespråkar inte ett visst specifikt 
kulturellt beteende Detta innebär med andra ord att en individ som är född och uppvuxen i 
Sverige inte nödvändigtvis behöver förhålla sig till eller bete sig efter den svenska kulturen.  
 
Det resultat som framkom i studien var att majoriteten av deras studieobjekt anser sin familj 
som referenspunkt när det gäller kulturen. Resultatet visar att det är familjen som ligger till 
grund för individens formande av beteendenormer i den sociala världen. Med hjälp av 
familjen har individen lärt sig vad som är rätt och fel att säga i sociala interaktioner, hur man 
interagerar och förstår den yttre miljön. Familjen är den första gruppen individen känner 
tillhörighet till och som hon möter och associerar sig själv med, och därmed är också familjen 
den första influensen till den kulturella identiteten.  
 
I ytterligare en studie gällandes mångkulturella individer gjord av Jana Vietze, Linda Juang, 
Maja K. Schachner & Harald Werneck (2018) undersökte forskarna hur det är att växa upp i 
en mångkulturell miljö. De har utifrån att använda sig utav intervjuer utforskat hur de levande 
erfarenheterna från ungdomars turkiska arvsmiljöer i Österrike och hur de kombinerar, 
upplever och hanterar olika kulturella identiteter. Deltagarna i studien är mellan 25-28 år och 
uppvuxna i stadsområden i Österrike eller Tyskland, deltagarnas föräldrar hade även  migrerat 
från Turkiet till Österrike eller Tyskland under 1980- talet.  
 
Utifrån intervjuerna med turkiska ungdomar och deras kulturarv i Österrike uppkom olika 
etiketter såsom mångkulturella. För ungdomar med etnisk minoritet avser stark kulturell 
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påverkan på en annan kultur både anpassning och psykologisk anpassning för individen 
menar forskarna på. Denna ackulturation är vidare kopplad till förändringar i kulturell 
identitet och den subjektiva känslan av att tillhöra en kultur.  
 
Vidare i studien beskrev intervjupersonerna olika sätt att kombinera kulturella identiteter över 
tid. Turkiska ungdomar relaterade till konflikter mellan kulturell identitet medan flerkulturella 
grupper stödde uppfattningen om möjligheter att förena olika kulturella identiteter. Utifrån 
fyra olika sätt kombinerade de sina kulturella identiteter, detta beroende på tid, plats, 
relationella sammanhang och särskilda upplevelser.  Deltagarna berättade upplevelser som 
belyser en kompatibilitet av kulturella identiteter, detta innebär att de kan använda sig av flera 
kulturella identiteter samtidigt. Utifrån att växa upp med mer än en kulturgrupp har detta 
bidragit till att intervjupersonerna blivit mer reflekterande och kritiska ”interkulturellt 
kompetenta” och mer känsliga för och medveten om kulturella skillnader vilket de såg som en 
positiv effekt.  
 
I studien (2018) fann man att den största delen av den turkiska arvs generationen i Europa 
upprätthåller en öppenhet gentemot båda kulturerna, delvis den dominerande kulturen( det vill 
säga det mottagande landets huvudkultur) och deras kulturarv( dvs kulturen av deras etniska 
grupp och förfäder). Resultatet i studien visade att relationella sammanhang som stödjer mer 
än en kulturellidentitet, såsom en mångkulturell grupp var kopplad till kompatibilitet av 
kulturella identiteter. Att uppskatta och behandla mångfald som en fördel och olika kulturella 
identiteter uppkom vara viktigt. Dessa olika kulturella identiteter öppnar upp möjligheter för 
flera grupp positiva identiteter för de turkiska medlemmarna av ta del av. Några i studien 
uppgav att de kände en stark tillhörighet till sitt kulturarvs identitet och att de upplevde en 
mindre känsla av tillhörighet i det mottagande landets huvudkultur.  
 
En annan studie gjord av Kelly Faye Jackson (2010) har fokus legat på de livserfarenheter 
individer har utifrån att leva som multikulturella. Hon använder sig av ordet multiracial för att 
beskriva en person vars föräldrar är av två eller flera olika ras/etniska grupper. Jackson (2010) 
utgår i sin studie en berättande, person-centrerad intervju där personerna får berätta om sina 
upplevelser om sin identitet. Deltagarna i studien var över 21 år, och vars biologiska föräldrar 
representerade två eller flera olika etniska grupper. Varje intervju tog 1,5 till 2,5 timmar att 
genomföra där intervjuerna även spelades in. I början av intervjun genomförde forskaren ett 
livshändelseperspektiv där deltagaren fick skriva ner meningsfulla händelser och göra en 
tidslinje som påverkat hennes multiraciala identitet vilket är väldigt person-centrerad. Denna 
tidslinje representerade en vision av deltagarnas historier och erfarenheter och gav forskaren 
en guide hon kunde ställa frågor utefter i intervjuerna. Forskaren pekade på en händelse i 
tidslinjen under intervjun och bad deltagaren att berätta mer om den specifika händelsen och 
be deltagaren beskriva händelsen och hur den påverkat hennes multiraciala identitet. Den här 
studien utgick från paradigmatisk analys av berättelser som syftar till att identifiera 
gemensamma erfarenheter i de multiraciala deltagarnas berättelser.  
 
Resultatet som kom fram i studien visade att alla beskrev sin rasidentitet utifrån social eller 
miljömässiga sammanhang. Deltagarnas uttryck varierade alltifrån att det handlade om att 
kontrollera en särskild etnisk stereotyp i särskilda sociala situationer till att de ändrade sitt 
beteende nära vänner och familj tillhörande en annan kultur. Jackson (2010) nämner att ett 
intressant resultat som framkom var att deltagarna beskrivit att deras identitetsuttryck ofta 
använts till den andre personens rasidentitet för att göra den personen eller gruppen mer 
bekväm. Resultatet visade även att andra deltagare beskrev hur deras identitet ändrades när 
familjemedlemmar från olika kulturella grupper hade sammankomst genom att de ändrade sitt 
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utseende, utförde traditionella kvinnliga roller på besök hos arabiska bekanta. Ytterligare en 
deltagare i studien beskrev hur åldrandet innebar en bekvämlighet att leva med sin 
multiraciala identitet, att mindre försök görs till att ändra sin identitet. Resultatet i studien 
visade vidare att det gemensamt för alla deltagare var att få sin identitet ifrågasatt av andra, 
frågor om exempelvis hudfärg, ögonfärg, struktur menade deltagarna gjorde att de kände sig 
konstiga eller annorlunda 
 
  

4.2 Identitet 

Under detta tema kommer identitet att benämnas, delvis i hur den kan ses av individen, hur 
den ligger till grund för individens skapande av självet men även hur identitet skapas. 
  
I en studie av Scheuringer (2016) från England har sociologiska teorier sammanfattats när det 
handlar om utvecklingen av identitet som ett skapande i samspelet mellan samhället och 
individen. Scheuringer(2016) menar att identitet inte kan uppnås fullt självständigt av 
individen, utan det är något som skapas och formas genom kontakten med andra individer, 
grupper och kulturer i en sociokulturell miljö. Symbolisk interaktionism som teoretisk 
forskningsansats har stor del i att beskriva och analysera hur individens identitetsbyggande 
kan förstås/förklaras. Studien visar på att samhället har sociala förväntningar på individen och 
att det finns fasta färdiga identiteter eller stereotyper etablerade i samhället som hon 
konfronteras inför att ta till sig för att smälta in. Därmed är inte individens val av identitet 
fullt självständigt, utan hon influeras av samhället när hon tilldelar sig identiteter. 
  
Fortsättningsvis i studien konstaterar Scheuringer (2016), att sociologisk forskning bekräftar 
att individen inte definieras endast utav en identitet, utan att hon faktiskt snarare influeras av 
flera identiteter. Dessa identiteter bildas gemensamt av samhällets strukturer och uppkommer 
genom de sociala roller såsom, ålder, kön, referensgrupper och sociala miljöer. På grund av 
globaliseringen och mobiliseringen finns det idag inga gränser för bildandet av identiteter och 
eftersom det heller inte längre finns någon gräns mellan nationella och kulturella miljöer har 
begreppet ”identitet” nu också börjat innefatta tvärkulturella och tvärsamhälleliga förbindelser 
för individen. De identitetstermer som uppkommit beskriver processen i att hitta en identitet i 
samband med konfrontation av avvikande sociokulturella ramar, vilket är vanligt 
förekommande bland individer med migrationsbakgrund. Dessa individer stöter ofta på 
förvirring i sig själva som många gånger följs av frågor om vem de egentligen är, vart de 
tillhör, vilka livsvärderingar de bör ha och fall det är tillåtet att tillhöra fler än en etnisk och 
religiös grupp (Scheuringer, 2016). 
 
Scheuringer (2016) har fortsättningsvis gjort en studie om andra- och tredje 
(migration)generationens turkiska tonåringar i Tyskland och Österrike för att förstå det ur ett 
krosskulturellt och krossocialt perspektiv. Fokus läggs på att undersöka om dessa individer 
utvecklar multipla krosskulturella identiteter i form av tysk-turkiska eller österrike-turkiska 
identiteter och fall de upplever starkare band till nationen de lever i eller till sina familjers 
blodsbandsgrupper i Turkiet. Tre studier gjordes, två av de med syfte till att besvara frågor 
om identifikationen angående etnicitet/nationalitet, varav en gjordes i Tyskland och den andra 
i Österrike. Den tredje studien syftade till att besvara nationella/etniska känslor av att ”känna 
sig hemma” i en kultur, där både tyskar och österrikare undersöktes. De resultat som framkom 
i den sistnämnda studien var att känslor av att ”känna sig hemma” när det gäller Turkiet 
gärna kopplades till ord beskrivande värme, semesterminnen, familj och släkt. Däremot 
känslor av att ”känna sig hemma” i Tyskland och Österrike kopplades till ord beskrivande de 
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känslor till vänskapsrelationer som byggts upp i nationen där individerna är födda och vuxit 
upp i.  
 
Gällande identifieringen av etnicitet och nationalitet resulterades det hela i tre olika 
uppdelningar; det fanns individer som ansåg sig själva som tyskar eller österrikare, det fanns 
de som kände sig vara en kombination av båda nationerna/etniciteterna och det fanns de som 
kände sig fullt turkiska. Den kategorin vars individer ansåg sig vara en kombination av båda 
etniciteterna/nationerna visade sig vara flest individer under 30 års ålder och det var de som 
kände sig tysk-turkiska. Liknande resultat kom fram i den österrike-turkiska studien och en 
gemensam slutsats blev att känslor av att känna sig tillhörande båda nationaliteter/etniciteter 
är en realistisk utveckling för individer som har växt upp som den andra generationen. Att 
känna sig hemma i två nationer, känna en tillhörighet i två kulturer och kunna växla bland 
dessa anses vara en gemensam faktor och en slags prototyp som representerar den globala och 
internationella individen i vår moderna värld.   
 
Fortsättningvis i en annan studie gällandes identitet, av Céline Teney, Laurie Hanquinet & 
Katharina Bürkin (2016) har forskarna undersökt känslan av att känna sig europeisk och vilka 
etniska skillnader som finns bland invandrare. I studien utforskar de hur skillnaderna mellan 
och inom EU och utanför EU invandrargrupper när det gäller den europeiska identiteten och 
potentionella faktorer bakom dessa skillnader. Studien belyser även ett positivt samband 
mellan europeisk identitet och den bakgrundsidentitet individen anländer med till det 
mottagande samhället bland både EU länder och länder utanför EU  och likaså ett positivt 
samband mellan invandrare som tenderar att identifiera sig som europeisk. Forskarna i studien 
testade de empiriskt sina hypoteser de hade genom med hjälp av 2013 IAB-SOEP Migration 
Sample, vilket är ett gemensamt projekt av IAB-SOEP som grundar den första vågen av 
longitudinella hushållsundersökningar av invandrare i Tyskland. Projektet är vidare baserat på 
invandrare som invandrat sedan år 1955 och efterföljare invandrare. Deltagarna i projektet 
beräknades vara 4964 personer år 2013 när den första vågen kom. Med hjälp av den här 
studien fokuserade forskarna endast på första generationens invandrare, det vill säga personer 
utanför landet där deras analys bygger på 2581 första generationens invandrare, alla över 18 
år. 
 
Forskarna använde sig i studien av enkäter som de skickade ut till deltagarna i projektet 
gällandes frågor rörandes identitet, värderingar och attityder ställdes för att göra en jämförelse 
av hur europeiska deltagarna kände sig. Resultatet i studien visade att deras första hypotes 
gällandes kulturen visar att den europeiska identiteten kan förklaras genom olika skillnader i 
nivån på den europeiska nivån och den allmänna befolkningen i ursprungsländerna. 
Invandrare som anlände till det mottagande landet med en ålder över 18 år tenderade att dela 
en starkare känsla av europeisk tillhörighet då de kommer från ett drabbat land som ligger 
långt ifrån ett EU statsborgarskap än de invandrare som anländer från nyare EU länder och 
invandrare utanför EU. Forskarna hittade vidare en skillnad mellan invandrare från gamla och 
nya EU länder där de anser sin identifikation som europeisk som suddig. Däremot, finns en 
märkbar gräns mellan invandrare från EU och icke EU-länder på deras nivå av europeisk 
identitet där utvecklingen av en europeisk identitet är nära. Icke invandrare anser trots allt att 
de är europeiska. Tillgången till de fördelar som EU tillhanda ger sina medborgare visade sig 
vara ett positivt samband med europeisk identifiering. Däremot visade sig detta inte vara en 
nödvändighet för känslan av europeisk tillhörighet. Resultatet i deras studie visade även på att 
religiös tillhörighet inte har någon betydande inverkan men däremot den mer fria rörligheten 
av en europeisk identitet är tidig i etniska skillnader av en europeisk identitet. 
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4.3 Identitetsdilemman 

Detta tema är nära kopplat till identitet och belyser därför hur ett identitetsdilemma kan 
skildras hos individen och varför det eventuellt inträffar. Ett identitetsdilemma innebär att 
individen stöter på konsekvenser i hur hon ser på sig själv och som därefter skapar 
konsekvenser för henne gällande sin identitet.  
 
När det gäller begreppet om identitetsdilemman finns en gemensam nämnare till Dunn och 
Creeks studie (2015) från USA, där de har undersökt gällande identitet och 
identitetsdilemman. De menar på att identiteter är en del av de kulturella verktyg och 
repertoarer som finns tillgängliga för alla individer att välja fritt bland. Forskarna har utifrån 
att titta närmre på individens sätt att själva tillskriva sig identiteter och till andra funnit 
intressanta perspektiv i hur detta kan skildras. I studien belyser forskarna att de mest 
förekommande typiska identiteterna är de yttre beståndsdelarna såsom kön, ålder och 
nationalitet eller andra typer av identiteter som finns oss nära tillgängliga. De menar också att 
våra identiteter är som markörer av rang och att de betecknar varje individs sociala plats.  
 
Enligt Dunn och Creek (2015) uppstår ett identitetsdilemma när individen försöker 
upprätthålla en vald värdig identitet men stöter på komplikationer gällande de normativa 
förväntningarna som finns runt omkring henne. Dilemmat uppstår när individen befinner sig, 
placerar sig eller tvingas in i situationer där hon finner det svårt att ta fasta på eller avvisa den 
identitet som är tillgänglig för just henne. I sin tur kan detta innebära att hon kan känna att 
hon innehar en ”fel” identitet och situationen blir därför svårlöst för henne. Dunn och Creek 
(2015) beskriver vidare identitetsdilemman som en produkt av allmänna sociala processer 
som ingår i stratifierade system, där normativa system också är inkluderade och att det 
därmed är en allmänt social process för individer att försöka hantera identitetsdilemman. I sin 
studie har de med hjälp av specifika exempel identifierat motstridiga normativa förväntningar 
när det gäller olika fall inom kön, sexualitet, ras och religion. De har kommit fram till att 
kulturella förväntningar gärna skapar konflikter men också att historiska strukturella villkor är 
viktiga när det gäller gruppidentiteter av olika slag. Det de fastställer i slutet av sin studie är 
att oavsett hur skicklig individen är på att hantera ett identitetsarbete, vare sig det handlar om 
kollektivt eller enskilt identitetsarbete, kan individen trots det aldrig fly undan eller förändra 
själva dilemmat. Hur mycket individen än bryter mot normer och förväntningar kvarstår 
således identitetsdilemman. Problemet ligger i faktumet att det finns otaligt antal kulturella 
repertoarer som gör att det farligt för individen att göra anspråk på nya identiteter som går 
emot det ”gamla vanliga”. Genom att ta fasta på en ny annorlunda identitet riskerar individen 
att sättas inför sårbara konsekvenser och därmed kvarstår alltid problemet med detta dilemma.  
 

4.4 Kulturell hemlöshet 

Under detta tema kommer vi att presentera kulturell hemlöshet och vad det innebär. Likaså 
vilka konsekvenser känslor av kulturell hemlöshet hos individen kommer att beskrivas, också 
vilka omständigheter som är med och påverkar dessa känslor.  
 
I en studie av Vivero, Navarrete, Jenkins & Rae (1999) från USA har de undersökt kulturell 
hemlöshet för att definiera det ur ett djupare perspektiv. Studien syftar till att belysa de 
omständigheter som bidrar till känslor av kulturell hemlöshet, forskarna betonar hur viktigt 
det är för individen att känna tillhörighet till en kulturell minoritet i samhället. Detta för att 
kunna använda det som en kulturell referensram och kunna utveckla sociala färdigheter. Det 
här är viktigt för skapandet av känslomässigt engagemang för gruppen, likaså för den egna 
identiteten. Studien syftar till att bidra med en definition av kulturell hemlöshet samt belysa 
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de omständigheter som är med och bidrar till dessa känslor.  
 
Individens upplevelse av det kulturella hemmet vilket innefattar känslan av en 
grupptillhörighet innebär att hon har en referenspunkt att identifiera sig med samt en plats där 
hon hör hemma. Forskarna i studien menar vidare på att det kulturella hemmet har en 
avgörande roll för individen eftersom den skapar en bild av de värderingar, antaganden, 
föreställningar och vilka sociala normer som grupper står för. Denna grupp blir därmed en 
social referenspunkt för individen och dess kulturella hem.  
  
I studien (1999) konstaterar forskarna att ett kulturellt hem skapar möjligheter för individen 
att kunna hitta en social mening, ett stöd samt ett deltagande i en grupp. De har undersökt 
individer med blandad etnicitet, det vill säga personer som är födda utanför landet deras 
föräldrar är från, vilket i sin tur innebär att individerna är mångkulturella. De lever i känslor 
och tankar av att de inte tillhör någon särskild ras eller etnisk kulturell referensgrupp vilket 
definieras i att de är kulturellt hemlösa individer. Fortsättningsvis i studien konstateras 
därefter att dessa känslor, av att inte känna någon gemenskap med en grupp, eller att inte ha 
någon referenspunkt, bidrar till att individerna alltid känner sig som en minoritet vart de än 
går. De kulturellt hemlösa individerna kan ha en stark längtan till att ”gå hem” och ta reda på 
vilken kulturell grupp de tillhör vilket i sin tur är problematiskt eftersom de aldrig haft något 
kulturellt hem och alltid saknat denna gemenskap.  
 
I studiens resultat skriver Vivero (et, al. 1999) om de beståndsdelar som är viktiga för 
individer som upplever känslor och tankar av kulturell hemlöshet. Detta för att kunna 
förminska eller häva individens känslor av förvirring och att någonting är fel på dem. 
Forskarna i studien beskriver att det första individen bör göra är att gå i terapi därför att det 
anses vara en viktig del för att komma i bättre kontakt med upplevelserna och känslorna hon 
känner. Terapin är också bra för att underlätta förståelsen för dessa. De menar fortsättningsvis 
att det inte är fel på någon som känner sig kulturellt hemlös, utan att det snarare beror på en 
förvirring av olösta konflikter. Sätts detaljrika behandlingar upp för dessa enskilda individer 
kan ett resultat nås i deras dilemma för att lösa detta. Ytterligare ett annat effektivt sätt kan 
vara att använda en ny förståelse gällande kulturell hemlöshet och se över de positiva 
egenskaper som medföljer. På detta sätt kan en ökad medvetenhet gällande identitet hos 
individen uppstå. Vivero (et, al. 1999) beskriver också att lösningen på kulturell hemlöshet 
kan vara att individen själv får bygga upp ett kulturellt hem som hon trivs i, bestående av de 
två kulturer som hon är en produkt av och som gör henne till en tredje kulturens individ. Hon 
kan därför själv identifiera sig med den ena eller andra kulturen och finna trivsel. Ytterligare 
en utväg kan vara att låta individen göra ett fritt val gällande om hon vill behålla sin kulturella 
hemlöshet som identitet genom att inte identifiera sig med någon kultur alls. Då kan hon med 
andra ord erkänna och acceptera sin mångkulturalitet och behålla de olika sätten att resonera 
inom de olika kulturerna samt leva med känslan av att hon alltid har ett hem att gå hem till om 
hon vill.  
 

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Temat mångkulturalitet kan utifrån den tidigare forskningen sammanfattningsvis handla om 
att en individ kan ta på på sig flera identiteter och inte endast identifiera sig utefter kön, ålder 
eller referensgrupp och liknande, utan hon kan också identifiera sig som multikulturell eller 
säga sig ha en multipel identitet om hon föds in i ett annat land än sina föräldrar och förfäder. 
En tredje kultur utvecklas hos individen vilket innebär den blandning av kulturerna som hon 
skapat via föräldrarnas kultur samt den kulturen hon växt upp i själv 
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Angående temat om identitet tyder resultatet på att individen influeras av sin omgivning när 
det gäller hennes skapande av identiteten. Kontakten med andra individer och grupper, 
omständigheter som kulturen och den sociokulturella miljön har därmed en stor inverkan på 
individens skapande av identiteten. Samhället har sociala förväntningar på individen och det 
finns färdiga identiteter eller stereotyper som individen konfronteras inför att ta till sig för att 
smälta in. Individens val av identitet är därmed inte fullt frivilligt utan omgivningen är med 
och influerar vid tillskrivandet av en identitet.  
 
Fortsättningsvis om temat identitetsdilemman framkom det av hur stor vikt det är för 
individen att själv få ha en bestämmanderätt  över sin egen identitet. Om det uppkommer 
problem kring detta kan individen uppleva ett identitetsdilemma som uppstår i att individen 
har svårt att hantera den eller de sociala identiteter som samhället gjort tillgängligt för just 
henne. Att hon blir tilldelad en identitet av sin omgivning som hon inte känner stämmer 
överens med den identitet hon relaterar sig till.  
 
Temat om kulturell hemlöshet visar på hur viktigt det är för individen att känna sig tillhörig en 
eller flera kulturer, att ha en plats där hon känner sig trygg. Kulturell hemlöshet uppstår när 
individen inte kan relatera sig till varken den ena eller den andra kulturen utan står 
mittemellan. Att känna sig kulturellt hemlös har stor inverkan på individens känslomässiga 
engagemang inom den sociala gruppen och individens referenspunkt som i sin tur avgör 
individens sätt att känna tillhörighet eller acceptans i samhället där hon lever.  
 
En värdefull infallsvinkel i den tidigare forskningen är i vår mening den tillgång som finns av 
den verklighet individer med invandrarbakgrund i Sverige är verksamma i. Vår avsikt med 
detta avsnitt har varit att söka en förstahandsförståelse för dessa individer och deras 
upplevelser. Som vi hoppas ska ha framgått, har ett stort antal forskningar inom ämnet lagt 
fokus på hur individen med invandrarbakgrund skapar och identifierar sig själv. Något som 
står klart efter vår genomgång, vilket också är något som författarna till forskningsartiklar 
konkluderar, är att upplevelserna som individen med invandrarbakgrund har är individuella 
och skiljer sig åt från individ till individ. 
 

4.5.1 Vår studies plats inom den tidigare forskningen 

Studien avser att bidra med en överblick gällandes våra författares upplevelser i mötet med 
den svenska kulturen, integrationen i samhället och deras syn på sin identitet i Sverige. De 
tidigare vetenskapliga forskningsartiklarna syftar till att belysa de huvudteman som ämnet 
berör; identitet i kulturmöten samt mångkulturalitet. Vi strävar efter att ge en ökad kunskap 
om ämnet för att öka möjligheten till flera att kunna bilda sig en förståelse kring det. I och 
med den globala invandringen som pågår är det både relevant och angeläget. Sverige tillhör 
idag ett av de länder med hög invandring, därmed motiverar det oss att bidra med en studie 
gällande ämnet utifrån en svensk kontext för att tillföra ytterligare kunskap. I nuläget finns det 
inte mycket svensk forskning om invandring att hitta, vilket tyder på en avsaknad inom 
forskningen. De studier som däremot finns är mestadels av kvantitativ form och vi anser 
därmed att det behövs fler kvalitativa studier. Genom att undersöka bloggar och 
självbiografier utvinns en annan sorts information och kunskap som en kvantitativ studie inte 
kan bidra med. Vi får chans att ta del av berättelser som är helt styrda av författaren själv, där 
de fritt kan välja vad de vill dela med sig utav samt i vilken utsträckning. Personliga detaljer 
och historier får ett annat djup när det berättas fritt och författaren själv kan skära bort 
eventuella kanter innan den möts av offentlig publik. Därmed hoppas vi att med denna studie 
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kunna bidra med ytterligare kunskap till det redan befintliga forskningsområdet för att öka 
förståelsen för de upplevelser och utmaningar invandrare ställs inför i integreringen. 
Fortsättningsvis hoppas vi att de skildringar vi gjort i denna studie leder till att det skapas en 
öppenhet gentemot hur olika kulturer kan se ut.  
 

5. Teori 
Syftet med denna uppsats är som tidigare nämnt att fördjupa förståelsen av identitetsbegreppet 
utifrån att studera invandrares upplevelser av sin identitet. Vi studerar upplevelserna i mötet 
med den svenska kulturen hos våra utvalda författare som alla har invandrarbakgrund och är 
uppväxta i Sverige. Vi studerar deras upplevelser, hur de integrerat sig i det svenska 
samhället, hur kulturen bearbetas samt vad som händer med identiteten. Anledningen till att vi 
har valt de teorierna vi gjort är för att de alla på olika sätt fördjupar förståelsen av 
identitetsbegreppet.  

 

5.1  Senmoderniteten 

Senmodernitet av Anthony Giddens tillhör en av våra teorier som fördjupar förståelsen av 
identitetsbegreppet och handlar om dynamisk föränderlighet. Vi har valt att ha med denna 
teori då identiteten ständigt förändras i takt med att samhället utvecklas eller förändras och 
därmed försöker individen anpassa sig efter den rådande kontexten hon befinner sig i. Hennes 
identitet blir således hennes markör som hon visar gentemot andra och som talar om vem hon 
är. Senmoderniteten som teori förklarar hur identiteten kan förändras allteftersom att 
samhället utvecklas och nya identifikationer dyker upp (Giddens, 2007:41-42) 

Vi har utifrån empirin tillämpat begreppet om senmodernitet när vi vill förklara våra 
författares upplevelser kring identiteten och dess omskapande i förhållande till omgivningen 
och etablerade sociala relationer. Begreppet inger fortsättningsvis en större förståelse i vår 
empiri gällande individens möjlighet att tillskriva sig inte bara en, utan flera identiteter. Detta 
eftersom senmoderniteten beskriver hur ökad kunskap och flexibilitet bidrar till fler 
representationer att ta del av i samhället (2007:26). Giddens menar fortsättningsvis att det 
finns belägg för att dagens samhälle är mer föränderligt än det någonsin tidigare har varit. 
Denna föränderlighet karaktäriseras i att den är snabb, djupgående och ofta intensiv. De 
förväntningar som finns på framtiden är inte längre konstanta, utan de kan ändras ständigt 
eftersom nya möjligheter och förståelsehorisonter dyker upp med tiden och därmed ersätter 
tidigare förväntningar (Giddens, 2007:41). 

Nuförtiden är det mer fritt för individen att skapa identiteter till skillnad från tidigare 
samhällen då identiteten många gånger redan var förutbestämd eller fast. I alla tider har 
självidentiteter naturligtvis skapats i förhållande till den omvärld individen levt i, men 
identitetsskapandet i det senmoderna samhället har blivit mer utmärkande (Giddens, 1997:94–
100). Det har också öppnats nya dörrar för individen idag eftersom det nu är enklare att samla 
på sig egenskaper som i sin tur bidrar till valet att kunna tillskriva sig flera identiteter. Detta 
innebär i sin tur att fler sidor av individen kan tas i uttryck i hur hon väljer att representera sig 
själv i sitt omskapande av sin identitet. 

 

5.2 Ontologisk trygghet 

En annan teori som fördjupar förståelsen av identitetsbegreppet är ontologisk trygghet av 
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Anthony Giddens. Teorin förklarar hur viktig identitet är för individen och hur den kommer 
vara kontinuerlig, att det materiella såväl som det sociala kommer att vara bestående. 
Fortsättningsvis beskriver begreppet vikten av känsla av trygghet och rutiner, det vill säga 
känslor som gör att individen inte behöver oroa sig över de risker som finns i vardagen. Den 
ontologiska tryggheten belyser och förklarar således hur individen i vardagen skapar och 
upprätthåller sin identitet (Giddens, 1997:52). 

Den ontologiska tryggheten kännetecknas hos individen av en känsla, det vill säga att allt som 
sker följer ett specifikt mönster som vidare skapar en känsla av trygghet hos individen 
(Giddens, 1997:51). En brist som kan ses med den ontologiska tryggheten är däremot att en 
lättpåverkad individ är mer sårbar för den information som exempelvis media sänder ut. Den 
lättpåverkade individen kan uppleva en rädsla över att göra fel val i livet i och med det stora 
utbud av val som det senmoderna samhället erbjuder. Denna rädsla dämpas dock om den 
ontologiska tryggheten hos individen är stark och den fungerar som ett skydd mot alla olika 
krav som det senmoderna samhället ställer på på individen (Giddens, 1997:52). Individen 
sållar dessutom ständigt bort onödig information som anses störande för henne. Denna 
sållning agerar som en skyddshinna av den ontologiska tryggheten som ger individen styrka 
till att välja vilken information hon vill ta in. En svaghet med detta är dock att individen 
tyvärr kan sålla bort alldeles för mycket information och på grund av det fastna i samma 
tankemönster hon alltid har haft (Giddens, 1997, 223).  

 

5.3 Stigmatisering 

Stigmatisering är ytterligare en teori vi valt att ta med i fördjupandet i förståelsen av 
identitetsbegreppet då den är nära sammankopplad med hur individen ser på sin identitet. 
Teorin om stigmatisering redogör för hur individen blir influerad av hur omgivningen ser på 
henne. Den redogör även vikten av individens egen bestämmanderätt över sin identitet. Ingen 
annan bör tala om för henne vem hon är eller vart hon hör hemma (Goffman, 2007:12-13). 

Stigma beskrivs enligt Goffman (2007) som en misskrediterande egenskap hos en individ. 
Med andra ord kan detta ses som en etikett eller stämpel som sätts på socialt, fysiskt och 
psykiskt avvikande individer av andra medlemmar i samhället som anser sig vara ”normala”. 
Fortsättningsvis menar han att det oftast räcker med en första anblick innan individen 
omedelbart börjar processen att kategorisera och tillskriva individer sociala identiteter utan att 
ens ha bekantat sig med dem. Goffman (2007) beskriver även att individer ställer så kallade 
”normativa krav” på sin omgivning, vilket i sin tur betyder att individen inte alltid är 
medveten om att hon har dessa krav på sig. Detta benämns som en slags virtuell social 
identitet. Han beskriver vidare tre olika sätt en stigmatiserad person kan välja att hantera sitt 
stigma på. Han talar om de egna, de visa och passering. Det förstnämnda begreppet beskrivs 
mer i detalj längre fram i vår studie och inkluderar sympatiskt inställda individer som tillhör 
samma stigma som de drabbade. Dessa individer kan tillföra känslor av normalitet och 
tillhörighet och de kan erbjuda handledning då de själva har erfarenheter som berör stigma 
(Goffman, 2007:12-13). 

 

5.4 Individualisering 

Teorin om individualisering är vidare en teori som fördjupar förståelsen av 
identitetsbegreppet därför att den förklarar hur individens identitet i dagens samhälle ses som 
något som ständigt måste uppfyllas. Själva identitetsskapande blir således en process för 
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individen i att välja vilken identitet hon identifierar sig med. Det är en identitet som matchar 
med omgivningens förväntningar på henne (Bauman, 2002:59–61) 

Som tidigare konstaterat har samhället blivit alltmer globaliserat och mångkulturellt. Det har i 
sin tur medfört att individen har tvingats leva i en oviss och otrygg tillvaro. Kollektiva 
värderingar är inte längre viktiga utan allting ska vara mer individanpassat idag. Individens 
existens i världen är bunden till val. Det finns inget sätt för individen att frångå alla dessa val 
som resulterades på grund av senmoderniteten och globaliseringen. Eftersom den senmoderna 
tiden saknar vägledning för individen blir det dessutom komplicerat för henne att finna 
balansen mellan risk och möjlighet. Gällande begreppet individualisering ansåg Bauman 
(2002:59–61) att den friheten av val som individen har idag, är något som våra förfäder 
kämpade för i de traditionella klassorienterade samhällena. Under den perioden, när de 
traditionella klassorienterade samhällena fanns, ansågs individualiseringen vara ett 
överklassprivilegium eftersom de lägre underklasserna levde i kollektivism. Bauman (2002) 
menar fortsättningsvis att det senmoderna samhällets individualisering tyvärr inte ger 
individen ett val, utan det ger snarare individen ett öde som hon inte kan frångå. Individen kan 
idag därmed inte välja att inte välja (Bauman, 2002:59–61). 

Individualiseringen har således medfört att individens identitet har gått från något självklart 
till något som måste uppfyllas. Den otrygghet och den starkt individualiserade kraften 
individen idag lever utefter medför att hon ständigt måste röra på sig. Hon stannar på en plats 
till dess det finns behov och begär, vare sig det handlar om arbeten eller relationer. 
Identitetsformandet är således ständigt pågående som en slags förutsättning för individen 
(Bauman, 2002:174). Bauman (2002:144) jämför vidare identitet som en uppgift att uppfylla 
för individen och att det är hon själv som har ansvaret för identiteten och ingen annan. Han 
menar att identitet i moderniteten är en fråga om identifikation och att det handlar om vilken 
identitet individen bör välja samt hur hon hanterar förändring när identiteten längre inte är 
socialt önskvärd (Bauman, 2002:152). 

 

5.5 Kulturbegreppet 

En annan teori som fördjupar förståelsen av identitetsbegreppet utgörs av Stiers 
kulturbegrepp. Vi har använt oss av detta begrepp när det gäller att förklara kulturens 
inverkan på individen, hur kulturen är med och formar individens identitet socialt och hur hon 
ter sig till omvärlden rent beteendemässigt. Detta kan exempelvis vara hur hon ska agera, vad 
som är acceptabelt och inte, eller hur hon med hjälp av kulturen identifierar sig i samhället 
(Stier, 2004: 65).  
 
Jonas Stier (2004:64) skriver om kulturen och samhället och menar att kulturbegreppet ses 
som mångdimensionellt och att språket är av stor betydelse. Han jämför kulturen med sjökort 
eftersom han syftar på att kulturen fungerar likt en vägvisare för hur individer och grupper 
kan agera inom kulturens ramar men samtidigt också upptäcka vad som finns ”där ute” i 
samhället. Kulturen är också något som talar om för oss individer vad som är acceptabelt 
”sjövett” (Stier, 2004: 65). Fortsättningsvis förklarar han vidare att individer är oreflekterade 
angående sin egen kultur när det gäller hennes föreställningar och normaliteten kring den. 
Detta sammanfattar Stier (2004) som ett begrepp vars benämning är etnocentrism. 
Etnocentrism innebär att det är omöjligt för individen att totalt frikoppla sig från sin kultur 
men däremot tar hon med sig sin kultur i bakhuvudet när hon studerar andras kulturer (Stier, 
2004:65–66). Kultur kan också liknas vid ett socialt system genom att den handskas med 
omedvetna och medvetna gränsöverskridanden på olika vis. Detta kan visa sig kring 
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sanktioner eller exempelvis negativa tillskrivningar. Gränsen som finns behandlar åtskiljandet 
av medlemmar och icke-medlemmar och bidrar till en kollektiv identitet för båda grupper. 
Kultur skapar också ett möjliggörande för både enskilda individer samt grupper. Den bidrar 
till en upplevelse av trygghet, samhörighet och identitet men den finns också till hands vid 
eventuella frågor som berör individens existens (Stier, 2004:66). Med ett slags ”galler” 
förbinds det inom kulturer olika perspektiv i att skildra värderingar, normer, lagar, regler, 
ovanor, religiösa föreställningar, språk, ideologier och dylikt. Det här kulturella gallret består 
således av synen på sexualitet, kroppen, naturen, livet, döden, heder och ärlighet med mera 
(Stier, 2004:66). 
 
Mångkultur är fortsättningsvis ett beskrivande begrepp inom kultur som innebär att individer 
tillhör ett flertal olika etniska bakgrunder där kulturerna har olika sätt att se på normer, 
värderingar, levnadsvanor och traditioner. I dagens samhälle är Sverige, som tidigare nämnt, 
ett av många länder som har blivit mångkulturellt. En individ vars familj som under många år 
av generationer har bott i Sverige, finner det naturligtvis enklare att ta till sig den svenska 
kulturen och tron om att man delar ett samhälle. Detta eftersom att individen har socialiserats 
in i samhällets normer, värderingar, kultur med mera hela livet. Men om en individ däremot 
anländer till ett nytt land med vanor från en annan kultur, kan dessa orsaka att hon inte 
smälter in i det nya samhället särskilt fort. Det kan således ta upp till flera år innan individen 
känner att hon kan smälta in i den rådande kulturen och det nya samhället (Phillips, 2014:68). 

 
Under socialisationen växer de roller som individen införskaffat sig under livstiden fram. 
Dessa roller utgör således en del av hennes identitet. Individen införlivar också mer abstrakta 
kulturella domäner som exempelvis världsbilder, ideologiska antaganden, värderingar och 
normer. Detta leder till att individens identitet förenas samman med den kulturgemenskap hon 
ingår i och som senare i livet kommer att förbli en känsla av samhörighet och trygghet för 
henne (Stier, 2004:86). Socialisationen är inget som upphör när individen når vuxen ålder, 
utan det är en evigt pågående process. Däremot blir en del saker bortglömda medan andra lärs 
in och stannar i hennes kulturella material allteftersom att världen blir mer global. Den sociala 
interaktion som sker i samspel med andra, blandat med individens egna erfarenheter, kan 
inverka på individens inre referenssystem eftersom den influerar henne med kognitiva 
kategorier. Dessa kategorier berör det som individen lär sig gällande attityder, stereotyper, 
språk, roller och beteenden. Det som lärs in i socialisationsprocessen är det som formar 
individens referensram. Kulturen förblir därefter inte enbart ett sätt att leva, utan den blir för 
individen också ett sätt att tänka (Stier, 2004:88).   
 
Språket har likaså en betydande roll i socialisationsprocessen hos individen. Det är nämligen 
genom språket som individen bygger upp tankemönster gällande normer och värderingar som 
hon sedan kan föra vidare till sin nästkommande generation. Wellros (1998:32–33) menar att 
tala är ett visst sätt att bete sig, men att tiga är ett annat. När individen kommunicerar sker det 
oftast medvetet med avsikt men det kan också ske omedvetet utan avsikt som till exempel när 
hon är tyst. Detta för att individen mer eller mindre alltid kommunicerar. Det här visar sig 
exempelvis när en individ talar sitt modersmål och inte tänker kring de grammatiska regler 
som finns i språket. Hon tenderar att bete sig efter vana och talar efter de sätt hon är uppväxt 
med och som hon internaliserat. Grammatiska regler ser olika ut och skiljer sig från språk till 
språk och därmed uppstår det självklart svårigheter för individer som flyttar till ett nytt land 
vars språk är främmande. Wellros betonar hur både de sociala och de praktiska 
vardagssituationerna för individen blir nya läromedel. Detta för att individen måste vara 
uppmärksam på de regler som finns samt vara aktivt lyssnande, men också observant och 
själv våga ta steget att kommunicera och använda språket hon lär sig (Wellros, 1998:33). 
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Att anlända till ett främmande land kan också upplevas som en kulturchock för individen. Det 
är en upplevelse som kan drabba alla individer som flyttar till ett nytt land där hon varken 
förstår språket som talas eller vet hur hon ska göra sig förstådd i samhället. Kulturchock är ett 
begrepp som beskriver invandrar- och flyktingskapets villkor men kan också drabba vilken 
individ som helst som inte förstår regelsystemet eller de förväntningar som läggs på henne, 
vilka hon eventuellt inte behärskar (Wellros, 1998:45). Kulturchocken kan innebära känslor 
av osäkerhet därför att individen inte tycks kunna urskilja mönster eller andra individers 
handlingar. Mycket upplevs också som främmande och skrämmande eftersom individen har 
svårt för att urskilja saker. Den personliga referensramen är det enda individen har med sig 
och den är inte alltid tillräcklig för att hon ska kunna bygga sig en känsla av samhörighet. Vad 
som anses vara ”normen” eller hur man ska bete sig för att bli betraktad som att man ingår i 
någon slags ”normalitet” är heller inget som individen alltid har kunskap om (Wellros, 1998: 
45).   
 

5.6 Etnicitet 

Fortsättningsvis är teorin om etnicitet viktig att ha med när det gäller att fördjupa förståelsen 
av identitetsbegreppet. Teorin utgörs av Phillips (2014) och handlar om hur individen ser på 
sin tillhörighet till andra grupper eller folkgrupper. Vi anser att teorin är viktig då den är 
lämplig i individens syn på sin identitet och var hon hör hemma. Det är således etniciteten 
som ligger till grund för den känsla av gemenskap individen upplever. Etniciteten skapar en 
grund för identiteten hos individen och hur hon väljer att identifiera sig till sin omgivning 
utifrån den etniska eller kulturella grupp hon tillhör (Phillips, 2014:26). 
 
Etnicitet är ett begrepp som innebär en känsla av gemenskap som ofta förknippas med en 
specifik folkgrupp. Vad som kan komma att ingå i denna etniska tillhörighet är delvis språk, 
kultur, historia och liknande. Det som däremot beskrivs som viktigast och mest centralt inom 
etniciteten är känslan av tillhörighet (Phillips, 2014:50). Vad som utmärker en etnisk grupp 
kan delvis utgöras av befolkningen i det land folkgruppen befinner sig i, men också av den 
gemensamma kulturen som speglas i gruppen. I Sverige kan det exempelvis finnas en svensk 
kultur, en grekisk kultur, en arabisk kultur och så vidare. Med andra ord kan individer ha flera 
kulturer och vara mångkulturella såväl som de kan anse sig tillhöra endast en kulturell grupp. 
Däremot, gällande individens etnicitet, brukar de flesta identifiera sig med att de endast har en 
etnicitet men att de eventuellt tillhör flera kulturer (Phillips, 2014:26). Detta betyder att en 
individ, i sin socialiseringsprocess, kan välja att presentera sig som svensk och anse sig 
tillhöra den svenska kulturen men gällande sin etnicitet se sig som exempelvis grekisk.  
 
 
5.7 Identitetsaspekter 
 
En annan teori som också fördjupar förståelsen av identitetsbegreppet är teorin om 
identitetsaspekter vilket handlar om vilka delar som är med och inverkar på individens 
formande av identiteten. Det kan till exempel vara kläder, nationell tillhörighet, kön eller 
liknande. Identiteten är uppbyggd utifrån olika egenskaper och handlingar som utgörs av 
individen och därmed benämns det inom identitetsaspekter. Fortsättningsvis är alla olika 
aspekter med och upprätthåller den identitet individen skapat och identifierar sig med i 
samhället. Det är således av stor vikt för individen att hon själv får bestämma vilka aspekter 
som är med och utgör hennes identitet. Detta utan att bli kategoriserad av andra i samhället 
(Stier, 2014:68).  
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Dagens sociala landskap kännetecknas av individualismen som ligger i linje vad Bauman 
säger. Stier (2012:24) skriver hur individualismen betonar den enskilda individens värde och 
unikhet i kontrast till det kollektiva, vilket innebär individens sätt att vara unik, självständig 
och fri till att göra sina egna val. Det är när individen står fri från kollektivet som hon är 
någon och det är därför att hon får ansvar för sitt eget liv och sin egen utveckling. Hur 
individen ställer sig till kollektivet eller det sociala beror helt på kulturen och det är något som 
förändras inom kulturerna över tid. Stier (2014:25) beskriver vidare att det var först när 
individen började ses som det socialas minsta enhet som frågan om individens identitet 
började uppmärksammas. Identiteter har kommit till att bli ett uttryck för individer. Individen 
försöker hantera samhället genom sina sociala och kulturella sammanhang samt individuella 
förutsättningar. Hon är medveten om sina identiteter och därmed involverad i sitt 
identitetsskapande (Stier, 2014:67). 
 
Till att börja med är det kroppen som är den främsta symbolen för vem individen är eftersom 
det är den som ligger till grund för hur hon känner igen sig själv och andra. Genom att klä sig 
på ett specifikt sätt, ha en specifik frisyr, sminka sig eller röra sig på ett visst sätt uttrycker 
individen sig själv unikt. Identiteten blir således den identifikation som fyller den berättelse 
individen förmedlar om sig själv genom att hon identifierar sig med olika sociala 
tillhörigheter som exempelvis klass, nationalitet, etnicitet, kultur, kön och dylikt. 
Identifikationen blir också den berättelse som andra individer förmedlar om andra och likaså 
det som den specifika individen tror att de andra förmedlar om henne. Identiteten gör att 
individen således blir en del av samhället och kulturen och dessa därför blir en del av henne 
(Stier, 2014:68).  
 
Nahder Ahmadi (2003:18–19) skriver i linje med Stier i sin bok om kulturmöten och identitet 
om hur identiteten formas utifrån individens egenskaper och handlingar men likaså i 
samspelet med omgivningen. Omgivningens roll i identitetens formande sker genom den 
uppfattning individen anser att omgivningen har av henne, det vill säga den ”spegelbild” som 
skickas tillbaka till henne samt det sätt hon tar emot den på. Ahmadi beskriver också vikten 
av psykologiskt arbete i identitetsskapandet för individer som genomgått invandrings- och 
utvandringsprocesser. Mentalt arbete ligger till grund för att individen på bästa sätt ska kunna 
bygga upp en ny och säker identitet i det nya landet. Ahmadi beskriver också 
personbegreppet som en viktig sida när det gäller individens syn på sig själv i relation till 
omvärlden. Han definierar personbegreppet som en beteckning för den internaliserade synen 
på jagets betydelse i relation till de andra. Begreppet motsvarar grunden för individens 
handlingsmöjligheter och uttryck, vilket är betydelsefullt när det gäller hennes förståelse av 
kulturella skillnader (Ahmadi, 2003:20–21). 
 
Ahmadi (2003:34) betonar också individens behov av att hitta sig själv, veta vem hon är och 
veta vad hennes identitet står för. Därför är det viktigt att individen hittar sin plats i samhället 
genom ett eget val och inte genom att hon blir påtvingad en plats. Individen bör själv välja 
vilket moraliskt och socialt system hon ansluter sig till. När det sker beteckningar i samhället, 
som exempelvis etiketterna ”svensk” och ”invandrare” blir det svårt för just 
migrationspersoner att hitta sin rätta plats. Gemensamt för många migrationspersoner är att 
nya etniska grupperingar, som de sällan eller aldrig bemött i sina hemländer, gärna pressas på 
dem utifrån när de bosätter sig i Sverige. En libanes kan till exempel kategoriseras som 
”turk” och en person från Bolivia kan till exempel förenklas till “latinamerikan” istället för 
bolivian. Dessa individer måste acceptera att bygga upp ett nytt jag och smälta in i 
kollektivet. De får praktiskt taget börja om på nytt, detta genom att till exempel lära sig 



23 
 

bemästra språket, lära sig nya sätt att socialisera sig på eller kanske studera igen. För att 
undvika problematik i denna process av att smälta in krävs det att samhället sätter gränser för 
främlingskap för att migrationspersoner kan hitta sin plats i samhället precis som vilken annan 
person som helst (Ahmadi, 2003:36).  
 
Att anlända till ett nytt land med bagage från sitt hemland, där individen endast har vetskap 
om sin egen kultur och historia, kan ibland innebära svårigheter med identiteten för individen. 
Identiteten speglar alltså den självbild som alla individer har. Det innebär att individen har en 
syn på hur hon ser på sig själv och hur hon också väljer att definiera sig själv inför andra. 
Identiteten beskriver bland annat känslan av att vara just en och samma person. Oavsett vart 
individen befinner sig, vilken ålder hon har och hur hon beter sig, är det centrala alltid 
individens identitet. Själva identiteten är inget som bara finns, utan den har under många år 
byggts upp i hur individen levt sitt liv och den har påverkats av de händelser individen varit 
med om under livets gång (Wellros, 1998:82–83). 
 
Självbilden är påverkad av många omständigheter och kan ses som en röd tråd genom 
individens liv, barndomen, medelåldern och sist ålderdomen. Det handlar om egenskaper som 
individen har inom sig och som alltid lär vara igenkännbart, som ung såväl som gammal och 
det är detta som utgör individens självbild (Wellros, 1998:82). Det finns också en del 
beståndsdelar som är fasta och medfödda, till exempel om individen föds som man eller 
kvinna, hur hon ser ut rent utseendemässigt eller hennes ålder. Sedan finns det också andra 
omständigheter som ses som skapade av den kultur hon lever i. Dessa kan handla om hur 
individer blivit uppfostrade av sina föräldrar, vilka erfarenheter hon mötts av under livets 
gång samt hur hon format dessa (Phillips, 2014:12). Att tillhöra en kultur som svensk innebär 
att individen tillsammans med andra svenskar delar en och samma kultur och detsamma gäller 
andra kulturer. Att däremot vara född i Sverige men ha föräldrar från ett annat land kan göra 
att individen upplever en känsla av att ha ena foten i den svenska kulturen och den andra foten 
i den andra kulturen. Detta kan i sin tur skapa osäkerhetskänslor angående individens syn på 
sin egen självbild/identitet. Det hela kan upplevas som en kulturkrock och den osäkerhet som 
uppstår kring krocken kan i sin tur skapa en problematik för individens känsla av tillhörighet 
då det är under dessa förhållanden som kulturell hemlöshet kan uppstå. Vi beskriver detta mer 
utförligt längre in i studien.  
 
Studiens syfte är som tidigare nämnt att fördjupa förståelsen av identitetsbegreppet med fokus 
på invandrares upplevelser av sin identitet. Vi kommer därmed nu erbjuda en kortare 
sammanfattning av de nämnda begreppen senmodernitet, ontologisk trygghet, stigmatisering, 
individualisering, kultur, identitet och etnicitet med en förklaring på hur vi tillämpar dessa i 
analysen av empirin.  
 
5.8 Sammanfattning av det begreppsliga 

Den begreppsliga referensramen är till stor hjälp för oss i studien för att 
tolka och förstå våra författares upplevelser i mötet med den svenska kulturen, integrationen i 
samhället och hur de ser på sin identitet. Nedan kommer en sammanfattning på alla begrepp 
tillsammans med en kortare redogörelse om varför vi anser de är viktiga för vår studie samt 
hur vi valt att tillämpa dem: 
 
Vi anser att senmoderniteten är ett viktigt begrepp för vår empiri eftersom vi kan tillämpa det 
i beskrivningen av våra författares upplevelser kring identiteten. Begreppet är således relevant 
eftersom vi kopplar det till hur våra författare omskapar sina identiteter i förhållande till 
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omgivningen och sina sociala relationer. Senmoderniteten beskriver hur ökad kunskap och 
flexibilitet bidrar till möjligheten att som individ kunna ha en eller flera tillskrivna identiteter 
(Giddens, 2007:41). I och med detta ger begreppet oss en större förståelse när det gäller våra 
författares sätt att tillskriva sig sina identiteter. 
 
Vi beskrev tidigare begreppet ontologisk trygghet som handlar om en känsla. Allting som sker 
följer ett visst mönster som i sin tur skapar en trygghet hos individen när hon känner till vad 
som kommer att ske härnäst (Giddens, 1997:94–100). Vi anser att den ontologiska tryggheten 
är viktig att ta upp i vår studie när vi vill förklara om våra författare upplever trygghet i sina 
identiteter eller inte. Den ontologiska tryggheten anser vi också ha att göra med hur 
författarnas integrering i samhället ser ut, det vill säga om de upplever en stark trygghet i sina 
bakgrundsidentiteter eller om de upplever otrygghet.  
 
Stigmatisering redogjorde vi handla om en så kallad misskrediterande egenskap som 
individen kan se som en slags stämpel eller etikett gällande vad som är ”normalt” i samhället 
eller inte. Individen tenderar många gånger att tillskriva andra individer en identitet innan 
eventuell interaktion eller någon typ av bekantskap skett. Därav blir individer således många 
gånger tillskrivna inkorrekta eller orättvisa identiteter som i sin tur medför att de ofrivilligt 
anses vara avvikande i samhället eller inte följa den sociala normen (Goffman, 2007:12-13). 
Vi har förstått att stigmatisering är något individer med invandrarbakgrund tenderar att 
uppleva och därmed anser vi detta begrepp vara relevant i vår studie när vi tolkar våra 
författares upplevelser.  
 
Individualisering är också ett begrepp vi anser vara relevant i studien eftersom det rör 
identiteten. Det innebär att individen ständigt omformar sin identitet beroende på vart hon 
befinner sig samt vilka relationer hon skapar i livet (Bauman, 2002:59–61). Vi tillämpar detta 
begrepp i vår studie när vi tolkar våra författares upplevelser i integrationsprocessen i det 
svenska samhället. Vi har förstått att det är viktigt för den enskilde individen att hon 
personligen får ha bestämmanderätt över sin identitet och plats i samhället och att den därmed 
inte ska vara beslutat av någon annan.  
 
Kulturbegreppet beskrev vi innefatta kulturen, samhället och språket som kan liknas vid en 
manual för individer när det kommer till beteenden. Vanligtvis finns särskilda normer och 
värderingar som följs, där grupper skapas i samhället som ger både trygghet och socialt stöd 
för individen (Stier, 2004: 65). Vi har tillämpat kulturbegreppet i studien när vi tolkar våra 
författares upplevelser kring mångkulturalitet. Upplevelserna som beskrivs påvisar den fria 
viljan till att få välja en egen identitet snarare än att specifikt identifiera sig utefter endast den 
ena kulturen eller den andra.  
 
Identitetsaspekter är ytterligare ett begrepp vi nämnt som innefattar identiteten och dess sätt 
att vara en slags identifikation som individen använder sig utav för att nå ut till andra. Det kan 
exempelvis handla om hur individen klär sig eller rör sig men det kan likaväl handla om 
individens sociala tillhörighet, såsom etnicitet, kultur eller kön (Stier, 2014:68). 
Identitetsaspekter är således ett begrepp vi valt att tillämpa då det är viktigt att belysa det 
mentala arbete våra författare tycks ha utfört när de byggt upp nya identiteter, men också när 
de hittat sig själva i olika kategoriseringar som samhället skapat. 
 
Begreppet etnicitet beskrev vi innebär en känsla av gemenskap för individen. Begreppet är 
ofta förknippat med en viss folkgrupp. I den etniska tillhörigheten ingår delvis språk, kultur 
och historia men det som beskrivs som mest centralt inom etnicitet är känslan av tillhörighet 
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(Phillips, 2014:50). Vi tillämpar detta begrepp i vår studie när vi tolkar författarnas 
upplevelser kring identitet, bakgrundsidentitet och mångkulturalitet. 
 
5.9 Hermeneutiken som teori 

Anledningen till att vi använt oss utav en hermeneutisk ansats i denna studie är för att inom 
hermeneutiken ser man ingen objektiv verklighet, utan man utgår ifrån att individens 
verklighet består av innebörder som måste tolkas för att förstås. När individen upplever 
någonting i sin livsvärld försöker hon utifrån en tolkning skapa sig en förståelse. Tolkningen 
som sker grundar sig i hennes förförståelse i det hon tidigare upplevt (Ödman, 2007:25–29). 
Därmed vill vi med denna hermeneutiska studie tolka fram en förståelse för hur individer med 
invandrarbakgrund tycks smälta in i Sveriges samhälle med utgångspunkt från våra författare. 
Fortsättningsvis i nästa avsnitt presenteras hermeneutiken, dess grundtankar samt 
metodologiska tillvägagångssätt. 

6. Metod 
 

6.1 Hermeneutik som metod 

Hermeneutiken som tolkningslära innebär att forskaren utgår ifrån sin förförståelse som kan 
bestå av bland annat tankar, känslor, intryck och kunskap om diverse ämnen i samhället vilket 
har uppkommit av en “tradition”. Kunskapen som forskaren besitter har följaktligen 
uppkommit av de normer som individen lever efter i sin omgivning. Förförståelsen inom 
hermeneutiken har inte enbart en funktion som uppfylls genom att nå en ökad förståelse som 
mål, utan om forskaren använder sig av sin privata förförståelse i kontakt med 
forskningsobjektet blir detta en positiv reaktion för att komma närmare en förståelse angående 
forskningsobjektet (Ödman, 2007:25–29). I regel handlar således hermeneutiken om att tolka 
och förstå. Utifrån förståelse kan forskaren nå fram till det som studeras och det innebär i sin 
tur förändring. Heidegger menar att förståelse är grundläggande för den mänskliga existensen 
och att individen genom sin förståelse bildar delförklaringar likt pusselbitar för att i slutändan 
bilda sig en helhetsbild (Ödman, 2007:25). Heidegger menar vidare att tolkning i sin tur 
innebär att individen uppenbarar det som hon förstått och att tolkningen sker utifrån 
förförståelsen och att det därmed inte finns någon objektiv tolkning (Ödman, 2007:26).  

Inom hermeneutiken är begreppet ”den hermeneutiska cirkeln” viktigt att diskutera. Med 
detta menas att en tolkning växer fram i en cirkulär rörelse i förhållande till individens 
förförståelse och möten med de nya erfarenheter och idéer som hon möter. Detta leder i sin tur 
till en ny förståelse som vidare blir en förförståelse i kommande tolkningar. Cirkeln är både 
subjektiv och objektiv i den mån att den ena inte kan existera utan den andra eftersom detta 
bygger på en beroende förståelsehorisont. Förförståelsen ligger som en grund till individens 
sökande och den bestämmer vad som är mest relevant att studera. Själva cirkeln är under 
ständig förändring därför att individen omtolkar sin verklighet kontinuerligt. Detta betyder att 
individen ser cirkeln på ett nytt sätt och förståelsehorisonten växer samt förändras genom 
själva tolkningsprocessen. 

Denna hermeneutiska cirkel kan gå vidare till en spiral efter att tolkning och förståelse satts in 
i nya sammanhang (Ödman, 2007:100–104). Omvärlden tolkas genom spiralen och det blir 
således ett pendlande mellan framtiden och det förflutna mellan olika abstraktionsnivåer. 
Spiralen är ständigt föränderlig och kan aldrig återgå till en tidigare punkt. Den saknar både 
början och slut och den är oändlig. Därmed finns inte någon exakt startpunkt på spiralen och 
när den sätts igång, den har heller ingen slutpunkt med oändlig kunskap. Processen tar aldrig 
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slut, gårdagens förståelse är med andra ord dagens förståelse (Ödman, 2007:100–104). 
Spiralen kan fortsättningsvis ta två vägar; den kan antingen bli djupare och gå nedåt, eller nå 
nya höjder och gå uppåt.  

Det finns vidare två olika inriktningar som skapar mening åt tolkandet; det ena frilägger 
sådant som är förgånget och det andra tilldelar tolkningen en mening. Inom 
tolkningsprocessen finns det vidare tre olika huvudsakliga dimensioner. I den första 
dimensionen pendlar det mellan det förflutna och framtiden. Inom den andra dimensionen 
pendlar tolkningen mellan olika nivåer av analys och abstraktioner och därmed görs 
tolkningen på en djupare nivå. Längre fram, i vår analysdel, har vi delat upp 
tolkningsprocessen i tre olika abstraktionsnivåer. Dessa kallas för preliminär tolkning, 
fördjupande tolkning och huvudtolkning (Ödman, 2007:71–72). När en första förståelse har 
uppnåtts i det som kallas den preliminära tolkningen, skapar forskaren en struktur enligt de 
teman och underteman som tagits fram. Detta görs för att sålla fram det mest relevanta. 
Därefter söker forskaren efter gömda betydelser i det som kallas för den fördjupade 
tolkningen. Här gäller det att söka efter betydelser som göms mellan raderna och detta har vi 
gjort i denna studie genom att rada upp teman och underteman som vi funnit i vårt 
datamaterial (Dahlberg, et. al, 2007:281–284). I fortsättningen är huvudtolkningen den del av 
själva tolkningsprocessen som ska hjälpa oss ta fram en ny helhet. Huvudtolkningen är en 
djupare typ av tolkning som görs och är av högre abstraktionsnivå jämfört med de tidigare 
tolkningarna i analysprocessen. För att uppnå bästa möjliga huvudtolkning är det bäst att göra 
en jämförande analys av alla tolkningar. På detta sätt får vi en bättre och djupare förståelse för 
det hela än vad de preliminära tolkningarna i de lägre nivåerna av den hermeneutiska spiralen 
hade gett oss (Dahlberg, et. al, 2007:285). 
 
Då syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen av identitetsbegreppet genom att 
studera invandrares upplevelser av sin identitet, har vi valt att använda oss utav den 
hermeneutiska metoden för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi strävar efter att få en djup 
förståelse för hur våra undersökningspersoner känner och vi kommer därmed kliva bort ett 
steg ifrån vår egna förståelse. Vi avser att anamma och belysa invandrarens självbild och 
sociala identitet genom att tolka fram en förståelse för hur individer med invandrarbakgrund 
kan smälta in i Sveriges samhälle samt titta på vilka upplevelserna är i processen. Utifrån den 
hermeneutiska metoden får vi möjlighet till att studera vårt avsedda material på en höggradig 
nivå för att vidare kunna skapa bästa möjliga förståelse kring ämnet. Vi anser att den 
hermeneutiska metoden därmed är väl lämplig för studien och passar oss bra i vår strävan 
efter att uppnå resultatet vi söker. 

 

6.2 Urval av empiriskt material 

Det empiriska materialet i den här studien är främst hämtat från offentliga självbiografier och 
också från ett par offentliga mediala blogginlägg. För att få ett brett perspektiv av 
upplevelserna ville vi att våra valda självbiografier och bloggar skildrar erfarenheter och 
tydligt påverkande upplevelser gällande mötet med den svenska kulturen och integreringen in 
i det svenska samhället. Anledningen till att intervjuer inte var ett alternativ för oss är för att 
vi anser att vi får ut en annan slags information via självbiografier och bloggar. Till exempel 
presenterar en blogg eller självbiografi en historia där författaren ges en möjlighet till att mer 
fritt uttrycka sig och skära bort eventuella kanter än vid en intervju. Vi anser att 
bloggar/böcker kompletterar information som eventuellt inte kan nås via intervjuer, utan där 
författaren helt själv kan välja vad den vill berätta, hur det ska berättas och fritt använda sina 
ord till att förmedla sin historia till en offentlig publik. Vi är vidare nyfikna på hur ämnet 
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skildrar sig i text och anser därför att självbiografier och mediala bloggar är passande för att 
uppfylla intresset i valt ämne  
  
Kravet angående de självbiografiska böckerna var att de skulle bestå av omfattande 
livshistorier skrivna av personer som migrerat till Sverige i sina unga år, alternativt tidiga 
vuxenår. Anledningen till att just dessa självbiografiska böcker har valts ut i vår empiri beror 
på att vi anser att de ger oss en heltäckande bild av ämnet. Självbiografierna hittades utifrån 
rådfrågning av bibliotekspersonal, men också genom egna sökningar på sökmotorn Google vi 
arbetade vidare med. Likaså i sökandet efter våra potentiella bloggar använde vi sökmotorn 
Google, det kriterium vi hade angående bloggarna var att de skulle vara styrda av individer 
som passar in i vår referensram- det vill säga individer med invandrarbakgrund som bor i 
Sverige och driver en blogg där de delar med sig av sina tankar, erfarenheter och upplevelser 
från båda sina kulturer som kan ta oss framåt i vårt studerande. Viktigt för oss gällande 
empirin av självbiografierna och bloggarna är att få ett starkt personligt underlag för att 
komma åt det personliga på djupet, men utan att komma in på andra tolkningsvägar. Vi valde 
också som en utgångspunkt att självbiografierna inte skulle vara skrivna av “kända personer”, 
eftersom detta skulle kunna medföra att det som stod i böckerna eventuellt har ett medvetet 
dolt budskap för att bara säljas. De författare som vi valt att ta med har i efterhand blivit 
kända när de väl publicerat sina självbiografier, vilket vi anser minimerar risken för att vad 
som skrivits skulle ha överdrivits eller väcka annan uppmärksamhet. 
 
För att erbjuda en överblick av vårt valda empiriska material följer här nedan en kort 
presentation på de självbiografier och bloggar vi använt. 

 
Böcker: 
 
 “Regnet luktar inte här”- Duraid Al- Khamisi 
Boken är en självbiografi där författarens upplevelser skildras i hur han som åttaåring först 
kom till Sverige, närmare bestämt Gotland. Han berättar om sina tankar, känslor och 
upplevelser som han varit med om men också om de känslor han hade inför mötet med 
Sverige och det nya livet här. Han är uppvuxen i Bagdad, staden hela hans familj fick lämna 
och istället börja leva som invandrare i underklassen i Stockholms förorter. Han berättar om 
hur hans far aldrig kom in på arbetsmarknaden samtidigt som hans mor lider av svåra känslor 
av ensamhet. Han delar med sig av berättelser gällande hur det känns att tvingas fly och vad 
det innebär att leva om som främlingar i ett obekant land 
 
“Stamtavlor”- Dilsa Demirbag- Sten 
Är en självbiografi av Dilsa Demirbag som berättar om hur det är att ha rötter från två 
kulturer och delar med sig av upplevelserna gällande detta. Disa kom till Sverige som 
sexåring 1976 från den kurdiska delen av Turkiet. Tills för bara en generation sedan var 
hennes stam nomader som bodde i bergen. Idag befinner de sig över hela världens olika delar. 
Boken är ett sätt att förstå varifrån hon härstammar ifrån samt vilket kulturarv det är hon bär 
med sig, men också om hennes stams historia. 
 
“Kärleken blev mitt vapen”- Soheila Fors 
I denna bok får vi läsa om Soheila Fors och hennes uppväxt i Iran och hennes deltagande i 
gerillakampen under sin tonårstid. Hon skriver om hur illa hennes liv började i Sverige, men 
att en ovanlig dröm förändrade hennes sätt att tänka och leva. Idag är hon aktiv genom att 
hjälpa andra kvinnor som drabbats av hedersvåld. Hon berättar att vapen länge var en stor del 
av hennes vardag men att det är idag som kärleken blev hennes vapen i kampen för att 
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upprätthålla individens liv. 
 
“Drömmar i ett vaket tillstånd”- Nasser Naje- Lazeem 
Är en självbiografi som beskriver hur det är att växa upp i Bagdad där en värld av krig och 
våld utspelar sig. Han beskriver drömmar om att fly, att komma till en fredlig plats bortom 
våld, ansvar och en försummad barndom. I sin bok delar han med sig av sin resa till Sverige 
och hur hans far är fast besluten att inte lämna sitt land som han älskar och kämpat för. 
Lazeem skriver om svårigheterna hans far fick uppleva som politiskt aktiv samt resan från 
Irak. 
 
“Fosterland”- Dilsa Demirbag- Sten 
Ytterligare en självbiografi av Dilsa Demirbag-Sten som handlar om hennes inre längtan efter 
att få vara som alla andra. Vi får ta del av hennes upplevelser och känslor av att ha sin 
identitet hotad i varje land hon kommit till. Hon delar med sig av att flera gånger varit 
tvungen till att förneka sin identitet och vara någon annan. Vi får läsa om svårigheterna med 
att komma till olika länder och vilka uppoffringar varje resa bär med sig. 
 
 “En flykting korsar ditt spår”- Zulmay Afzali 
I denna självbiografi får vi ta del av en historia om en man som heter Zulmay Afzali och hur 
han som son till en stupad polis och ensamstående mor lever sitt liv. Han berättar om sitt liv i 
Afghanistan, sedan i Pakistan och sin återkomst till Afghanistan igen. Han berör ämnen 
gällande bland annat kärleken, första mötet med västerlänningar, hederlighet och beskjutning. 
Men också om sin flykt till Sverige och hur han började om på noll i ett främmande land där 
han försökte lära sig språket. 
 

Bloggar: 
 
“Kazivas värld” 
Denna blogg drivs av en 29- årig kvinna med ursprung från Iran. Hon flyttade till Sverige för 
cirka 10 år sedan och lever numera i landet med sin son. I bloggen skriver hon om sitt liv, sina 
tankar och funderingar gällande jobb, politik, kultur och relationer. 
 
“Dagens invandrare” 
Denna blogg drivs av en tjej vid namn Edith Escobar. Denna blogg syftar till att 
uppmärksamma historier om svenska invandrare i det svenska samhället och om deras 
upplevelser kring olika händelser. 

 
6.3 Dataanalys och tillvägagångssätt 

 
Vårt empiriska material hittades genom Stadsbibliotekets egen databas där sökningar gjordes 
efter självbiografier skrivna av författare med invandrarbakgrund i Sverige. De bloggar vi har 
använt oss utav fann vi genom sökmotorn ”Google” där vi använde nyckelord i sökningar 
gällande ämnet. Tillvägagångssättet i vår studie har varit att arbeta utifrån den hermeneutiska 
forskningsmetoden. Denna metod fokuserar på att tolka och förstå företeelser och fenomen. I 
rollen som forskare har vi studerat våra utvalda texter för att skapa en förståelse för våra 
författares upplevelser. Den hermeneutiska mall vi har följt är den tolkningsprocessen som vi 
tidigare nämnt; preliminär tolkning, fördjupad tolkning samt huvudtolkning. Under analysens 
gång har vi börjat med att skapa en överblick av vårt datamaterial genom att läsa igenom det 
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ett antal gånger och samtidigt strukit under relevanta kategorier. Dessa kategorier förekom att 
vara gemensamt återkommande för våra författare och som speglade deras upplevelser 
angående mötet med den svenska kulturen, integrationen till samhället samt hur de ser på sin 
identitet. Fortsättningsvis har vi sedan delat upp dessa kategorier och placerat dessa under 
större och mer övergripande teman för att vidare dela upp dessa kategorier till avgörande 
teman. Därefter har vi plockat ut relevanta citat utifrån våra bloggar och självbiografier som 
vi sedan grundat vårt slutgiltiga resultat på. Citaten har valts ut efter återkommande teman 
som är gemensamma för våra författare och som speglar de upplevelser som betraktas vara 
vanligt förekommande inom vår referensram som i senare skede övergår till mer omfattande 
citat som framhäver de specifika teman som framkommit i våra tolkningsprocesser. 
Fortsättningsvis har vi delat upp vårt resultat i tre olika tolkningsnivåer, den preliminära 
tolkningen, den fördjupade tolkningen och till sist huvudtolkningen. Dessa tolkningar 
tillsammans utgör en redogörelse för hur vår analysprocess gått till, en bifogad tabell (se 
också tabell 1.0 i Bilaga 1). Denna tabell ger en överblick på hur vi gått tillväga med våra 
tolkningar samt hur de olika temana utvecklas i vardera tolkningsnivå.  
 
Vi har lagt märke till att en del teman från den tidigare forskningen som vi har presenterat 
längre upp i studien överensstämmer med de teman som vi själva har tagit ut i resultatet i 
analysen av vår empiri. Vi är medvetna om att vi möjligtvis kan ha blivit styrda av den 
tidigare forskningen i läsandet av materialet när vi sökte och hittade dessa teman. Dock 
presenterade den tidigare forskningen av bland annat av Scheuringer att identitet skapas och 
formas i kontakt med andra individer, grupper och kulturer i en sociokulturell miljö. Detta är 
något vi också kan urskilja hos våra egna författare eftersom de skriver mycket om känslor 
kring att identiteten ligger nära till hands i deras självkännedom och i sättet de väljer att 
referera sig till omvärlden. Identiteten uttrycks genom att de visar vilka de är men blir också 
ett sätt att uppleva känslor av gemenskap beroende på den spegelbild de väljer att ge ut av sig 
själva.  
 

6.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

När det gäller etiken i en studie är det i rollen som forskare viktigt att följa de etiska 
principerna eftersom att det kan ha en stor inverkan på samhället under en lång sikt. 
Forskningsprinciperna berör oftast faktiska och fysiska möten med undersökningspersoner 
men trots detta har vi valt att reflektera över forskningsetiken angående just vår studie. 
 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera studieobjekten om den aktuella 
forskningens syfte samt villkor som gäller för deras deltagande. Forskaren ska också upplysa 
att deras medverkan är frivillig och att de närsomhelst under undersökningens gång kan välja 
att avsluta sin medverkan. Eftersom vi har använt oss utav offentligt material i form av böcker 
och blogginlägg anser inte vi att informationskravet berör oss.  
 

Liknande gäller konfidentialitetskravet som innebär att forskaren ser till att deltagarnas 
personuppgifter hålls konfidentiella och inte kan nås av obehöriga. Av den orsaken att det är 
offentligt material vi använder oss utav tar vi för givet att författarna själva är medvetna om 
att vem som helst kan få tillgång till materialet

Hädanefter gällande nyttjandekravet, som handlar om att uppgifterna om de enskilda 
personerna endast ska användas för forskningsändamål, anser vi att i vår studie inte riskerar 
att påverka den enskilda individen då den är avsedd för utbildningssyfte och inget annat. 
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Eftersom vår källa är internet- och bok baserad kan det däremot vara lämpligt för oss att 
reflektera över det som kallas samtyckeskravet.  
 
Samtyckeskravet innebär att individen själv har en rätt att bestämma om hon vill vara med och 
delta i en studie eller inte. Med vetskapen om detta har vi trots allt tagit ett gemensamt beslut 
att använda material från både självbiografierna och de internetbaserade bloggarna utan att 
fråga om skribenternas tillstånd. Anledningen till att vi inte gjorde detta är för att vi inte ville 
riskera att inverka på deras författande. Vi resonerade också vidare att dessa individer vars 
bloggar/självbiografier vi använt oss utav trots allt är medvetna om att deras texter är 
offentligt publicerade vilket gör att alla har fri tillgång till dessa och det kan läsas av vem som 
helst. Deras bloggar och självbiografier kan jämföras med offentligt material som med andra 
ord är fritt tillgängligt, däremot är vi noga med att hänvisningar görs kontinuerlig i vår 
användning av allt material (Vetenskapsrådet, 2011). 

7. Resultat 
Då syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen av identitetsbegreppet genom att 
studera invandrares upplevelser av sin identitet, kommer vi nu nedan presentera resultatet. 
Med hermeneutikens tolkningsprocess utarbetar vi resultatet utefter de olika 
tolkningsnivåerna som tidigare nämnt är preliminär tolkning, fördjupad tolkning och 
huvudtolkning. Vi har urskiljt olika teman som vi kommer redovisa inom varje 
tolkningsprocess och vi redovisar dem i egna rubriker. I den preliminära tolkningen strävar vi 
efter att uppnå en första förståelse och därmed sållar vi ut det viktigaste ifrån varje tema för 
ultimat struktur: 

7.1 Preliminär tolkning 
Syftet med denna uppsats är som tidigare nämnt att fördjupa förståelsen av identitetsbegreppet 
genom att studera invandrares upplevelser av sin identitet. Vi gör detta genom att bland annat 
studera upplevelserna individerna får i mötet med den svenska kulturen, hur de bearbetat 
kulturen samt hur de integrerat sig i det svenska samhället. Resultatet besvarar våra 
frågeställningar i studerandet av författarnas gemensamma och individuella upplevelser. Vi 
studerar likheter och skillnader bland upplevelserna och urskiljer de faktorer som är med och 
inverkar på identiteten.  

I den preliminära tolkningen presenterar vi nedan de teman vi har urskiljt i materialet. Vi 
strävar efter att uppnå en första förståelse genom att plocka ut det mest relevanta ifrån varje 
tema och kort beskriva vad dem innebär för individerna: 

7.1.1 Kulturchock vs. Kulturkrock 
När författarna skriver om kulturchock och kulturkrock finner vi likheter och skillnader i 
deras texter angående specifikt dessa teman. Vi har därmed valt att ställa dessa två olika 
teman mot varandra för jämförelse av de beskrivna upplevelserna. I detta tema vill vi vidare 
beskriva och sammanfatta författarnas upplevelser till att introduceras till den svenska 
kulturen och hur de påverkas för resten av livet. Vi har utifrån texterna identifierat att en 
kulturchock kan uppstå om/när individen finner problem att smälta in och integrera sig i det 
svenska samhället. Gällande kulturkrock visar det sig att dissonansen gällande den ena 
kulturen är en påverkande faktor och att likaså den har med integreringen att göra, samt 
huruvida individen smälter in i samhället. 
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7.1.2 Gruppkultur & Individkultur  

När författarna skriver om gruppkultur och individkultur finner vi likheter och skillnader i 
deras texter. Här har vi däremot valt att sätta de båda ämnena under samma tema men att vi 
analyserar de båda var för sig eftersom de utgör olika typer av kulturform i samhället. Båda 
dessa teman behandlar sätten som samhälles kultur är uppbyggt på. Ett gemensamt ämne vi 
finner i texterna inom detta tema är familjesolidaritet, vilket visar sig vara av stor betydelse 
inom just gruppkulturen eftersom trygghet skapas i att vara en grupp. Den gemensamma 
faktorn i detta tema är att samtliga författare härstammar från en gruppkultur och därmed har 
med sig särskilda principer och normer i bagaget. Gällande individkultur visar sig den 
gemensamma bilden vara att det upplevs som främmande och ovanligt. Att leva självständigt 
och inte vara bunden eller beroende av familj och individer i sin närhet är sällan 
förekommande hos de som lever i gruppkultur. Vi finner också starka gemensamma åsikter 
om vad som tycks representera en gruppkultur respektive en individkultur. 
 

7.1.3 Kultur & kulturella skillnader  
Under denna rubrik har vi valt att sätta ihop temat kultur och temat kulturella skillnader för 
tolkning. Dessa teman är grundläggande inom våra författares texter därför att deras 
bakgrundskultur ställs emot den svenska kulturen och att de gemensamt delar med sig av sina 
individuella upplevelser gällande de kulturella skillnaderna. När det gäller kulturella 
skillnader skriver författarna om hur dessa kan inverka på individens självbild beroende på 
hur väl hon anammar det nya landets kultur i förhållande till sin egen. Bakgrundskulturen som 
individen bär med sig har en stor inverkan på det levnadssätt och de levnadsvanor som hon 
har idag.  
 

7.1.4 Mångkultur 
Mångkultur och dess olika sidor tas frekvent upp av samtliga författare. Det är ett 
mångfacetterat begrepp som tycks ha en stor inverkan på författarnas liv och deras 
individuella erfarenheter. Våra författare framhåller sina personliga upplevelser gällande 
mångkultur på olika vis; en del upplever negativa sätt att se gällande mångkulturalitet och 
andra upplever positiva, men gemensamt för dem alla är att de är medvetna om sin 
mångkulturalitet. Den negativa sidan av att vara en mångkulturell individ är att känslor av 
rotlöshet och vilsenhet uppkommer eftersom individen varken känner sig tillhöra 
bakgrundskulturen eller den svenska kulturen. Den positiva sidan uppkommer när individen 
har hittat en balans i kulturerna och lärt sig uppskatta privilegierna av att vara mångkulturell.  
 

7.1.5 Identitet & Identitetsdilemman 

Vi kan hädanefter konstatera att det uppkommit flera skildringar angående temat identitet i 
våra författares texter men också specifikt angående identitetsdilemman. Vi har därmed valt 
att sätta dessa under samma rubrik därför att de båda teman berör varandra. Författarna 
beskriver identitetsdilemman som något vanligt förekommande för individer med en 
mångkulturell bakgrund, vilket således handlar om dilemman angående att smälta in i det 
svenska samhället. Författarna skriver mycket om konflikten av att individen får börja om på 
nytt och hitta sig själv i ett nytt samhälle. Vi hittar fortsättningsvis olika definitioner av hur 
detta kan ta sig i uttryck, men också hur det kan upplevas individuellt i mötet med Sverige 
och integreringen i det nya samhället. Den generella tolkningen vi skapar inom detta tema är 
att samhällets mottagande av individen är en betydande del för henne eftersom hon antingen 
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relaterar sig till samhället och dess folk, eller inte. 

Mångkultur är också ett tema som vi presenterat tidigare forskning kring. Studien vi 
presenterade av Navarrete, Rae och Jenkins (2011) handlar om individens sociala interaktion 
med individer från andra kulturer och hur detta leder till rikare erfarenheter rent socialt-och 
beteendemässigt för individen. Om individens kultur däremot skiljer sig från den nuvarande 
kulturen eller om hon förvirras, blir resultatet att hon känner sig utanför på grund av de 
tidigare misstag som skett vid interaktionerna. I en annan studie vi presenterade av Raquel, 
Hoersting och Jenkins (1999) redogjorde vi för individens upplevelser av självkänsla när hon 
är tillhörig och engagerad i sin kultur. Forskarna fokuserade på sociala, emotionella och 
kognitiva komponenter i hur individerna ser på sina identiteter i relation till självkänslan. De 
mätte dessa i hur låg respektive hög denna självkänsla är. Dessa grader avgör hur mycket 
individen upplever sig känna tillhörighet och engagemang kulturen. Höga poäng i självkänsla 
tyder på hög tillhörighet och engagemang till kulturen, låga poäng visar tvärtom. I vår empiri 
ser vi definitivt likheter med denna forskning eftersom också vi identifierat att våra 
studieobjekt finner det viktigt att hitta en balans mellan båda sina kulturer. Denna balans är 
oerhört viktig för individen när det gäller att uppskatta den individuella mångkulturaliteten. 
Om individen fylls av negativa känslor speglas detta i att hon känner en avsaknad av kulturell 
tillhörighet och engagemang, men däremot om hon fylls av positiva känslor ökar istället dessa 
känslor.  
 

7.2 Fördjupad tolkning  
De fem temana vi identifierat i den preliminära tolkningen är således “kulturchock & 
kulturkrock”, “gruppkultur & individkultur”, “kultur & kulturella skillnader”, “mångkultur” 
samt “identitet & identitetsdilemman”. Dessa teman visade sig vara så pass centrala att vi valt 
att behålla dem till den fördjupade tolkningen. Nedan presenteras varje tema med exempel 
från empirin för att visa på en djupare förståelse (se också tabell 1.0 i Bilaga 1).  

Med anledning av att det material vi använt oss utav är självbiografiskt finns det inga 
specifika regler eller någon struktur för hur författarna bör uttrycka sig. De utformar texten 
efter sig själva och det är deras egna upplevda sanning som förmedlas till läsaren. Texterna 
grundas på händelser och livsberättelser som fokus ligger på. Genom att inrikta sig på 
upplevelser och händelser försöker författarna med sina texter göra sig förstådda samt förklara 
vilka de är idag och på grund av detta producerar texten varje individuell sanning. Detta kan 
innebära att det finns antaganden i texterna därför att författarnas egna sanningar, åsikter eller 
stereotypiska bilder inte behöver stämma överens med läsarnas.  
 

7.2.1 Kulturella förväntningar och olikheter  

När det gäller kulturchock kan vi i vårt material se att själva chocken bland annat grundar sig 
i mötet med den nya kulturen därför att individen introduceras till nya levnadsvanor hon inte 
är van vid. I citatet nedan kan vi se hur författaren Soheila Fors (2014) skildrar de svenska 
levnadsvanorna och hur svenskar beter sig offentligt: 

”Det är inte fel att säga att jag fick en kulturchock. Jag minns första gången jag såg en gris - 
ett djur jag fått lära mig betraktas som orent. Jag minns hur chockad jag blev över att våra 
grannar levde som sambor. För att inte tala om när jag såg ett lesbiskt par pussas på gatan” 
(Fors, 2014:142). 
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Citatet handlar om kulturchock och vi kan tyda hur Fors framställer en stereotypisk identitet 
av svensken, främst när hon talar om sin förvåning över att se grannar som levde som sambos 
och lesbiska par öppet på gatan. Den detaljerade beskrivningen av svenskarnas öppenhet och 
frihet motsätter sig författarens personliga erfarenheter från hennes egna bakgrundskultur. Vi 
tolkar att känslor och intimitet hålls tillbaka när individer vistas ute i samhället, det tycks inte 
vara moraliskt att uttrycka eller visa offentligt utan det ska vara något privat och hållas bakom 
stängda dörrar. Homosexualitet beskrivs vidare inte vara vanligt förekommande på grund av 
religionen. Därmed framkommer en reaktion i form kulturell chock hos individen som således 
inte fått uppleva det innan. 
 
I ett annat citat tolkar vi också en stereotypisering angående normen av kläder:  
 

”De första gångerna jag besökte Elazig efter flytten till Sverige undrade jag om männens 
beteende mot mig var mitt fel. Trots en långkjol och långärmad och alldeles för stor tröja 
kom jag på mig själv att undra om kläderna ändå var för avslöjande” (Demirbag-Sten, 
2006:98). 

 
I detta citat ger författaren Dilsa Demirbag-Sten (2006) läsaren vetskap om att det föregår 
skillnader inom den normativa föreställningen i den givna kontexten gällande klädvalet. Hon 
medvetandegör de kulturella skillnader och normer som finns gällande klädvanor och 
förmedlar också skuldkänslor som hon inte är van vid att känna i den svenska kulturen. Citatet 
illustrerar bilden av religiösa normer hon flyttat ifrån och som nu visar sig i form av en 
kulturkrock. Hon reflekterar angående sitt klädval och framställer sig i en obekväm position i 
bakgrundskulturen. Hon har nu blivit van att klä sig mer fritt i Sverige och behöver inte 
överväga vad hon bär för kläder, eller vilka klädkoder som är acceptabla på samma sätt som 
hon behövde göra i sitt hemland. Vi tolkar att när vissa individer avlägsnas från 
bakgrundskulturen anpassar de sig till den rådande kulturen de bor i och reflekterar därmed 
inte över bakgrundskulturens normer på samma nivå som tidigare. Kulturkrocken blir då 
tydlig när individen återvänder till bakgrundskulturen med den nya kulturens vanor och 
normer i bagaget. Hon står således med vanor och kunskaper från båda kulturer och därmed 
måste hon lära sig växla mellan de normer och regler som gäller i vardera kultur beroende på 
vilken kultur hon befinner sig i för stunden.  
 
I ett citat från Zulmay Afzalis (2013) biografi skildras också kulturchock. Känslor som bland 
annat missnöje, sorg och otillräcklighet beskrivs i samband med upplevelsen av att anlända 
till ett främmande land: 
 

”Hos mig finns en djup inre smärta, jag studerade och arbetade hårt för att göra något bra 
för mitt land, men min hederlighet blev min fiende och priset blev högt. Jag tvingades lämna 
Afghanistan, landet som jag drömde om att få leva en ljus framtid i. Landet, där jag ville leva 
ett gott liv, bilda familj, där jag ville ha barn som kunde gå i skolan utan rädsla och där jag 
kunde leka med mina barn på samma sätt och i samma park som min mor lekte med mig” 
(Afzali, 2013:141). 
 

I empirin gör Afzali (2013) en återblick om hur han upplevde sitt tidigare liv hemma i 
Afghanistan. Han skriver hur han saknar sin egen familj, hans tidigare drömmar om både 
familj och karriär men framförallt om hur han mot sin vilja tvingades lämna sitt land där han 
hade byggt upp en framtid. Afzali beskriver vidare hur hårt han studerade och kämpade i sitt 
hemland jämfört med situationen han nu lever i Sverige där han inte längre har någon direkt 
betydelse. Citatet skildrar en sorg som uppstår i känslor av brist på tillhörighet och 
tillräcklighet hos honom. Det framkommer också i empirin att han inte känner sig hemma i 
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den nya kulturen i Sverige eftersom han fått börja om på nytt. Utifrån uttryck som ”Landet 
där jag ville leva…” eller ”jag tvingades lämna…” framställs hans missnöje. Detta missnöje 
och den sorg Afzali skildrar kan tolkas vara en del av en kulturkrock eftersom han mer eller 
mindre är påtvingad ett annat liv. 
 
Demirbag-Sten (2006) skriver också om kulturchocken i mötet med en främmande kultur. I ett 
utvalt citat beskriver hon upplevelser från en resa upp till bergen i Turkiet som hon gjorde 
med sin svenska man. Där träffade de en bekant familj till henne och citatet speglar en 
kulturchock som vi anser är värt att reflektera angående:  
 

”De förundrades över hur jag kom ihåg bergen och familjerna. Fadern berättade om hur 
envis och obstinat jag var redan som liten. Min man satt spänd och visste inte hur han skulle 
bete sig. Han som sällan såg obekväm ut verkade plötsligt bortkommen. Så är det för många 
invandrare i Sverige, tänkte jag” (Demirbag-Sten, 2006:212). 

 
Här beskrivs upplevelsen av chock som också många fler individer kan uppleva i mötet med 
en främmande kultur. Hennes mans beteende beskrivs som någonting annorlunda och 
förmedlar bilden av en besvärlig situation och hon kopplar det hela till invandrarnas situation 
i Sverige. Detta är en intressant koppling därför att utsagan definitivt visar hur en typisk 
obekväm situation kan se ut för en individ som befinner sig i en främmande kultur som inte är 
hennes bakgrundskultur. Demirbag-Sten betonar hur hennes mans beteende kan representera 
det som invandrarna i Sverige går igenom och hon målar upp en bild åt läsaren som kan skapa 
förståelse. Hon lyfter upp den svenska individens känsla av att inte vara bekväm i den 
främmande kulturen som en parallell till invandraren och hennes situation i den svenska 
kulturen. Vi tolkar att hennes mans beteende grundar sig i en osäkerhet därför att kulturen är 
främmande för honom och att han inte vet vilka kulturella förväntningar som ställs på honom. 
Vi anser att Demirbag - Sten drar en intressant parallell när hon jämför det hennes man går 
igenom med hur en invandrare generellt kan känna. Det är en intressant synvinkel då det 
nödvändigtvis inte är något oerfarna individer tänker på eller kopplar. 
 
Vi har hittills identifierat att en individ kan uppleva känslor av chock om hon befinner sig i en 
främmande kultur som hon ännu inte hunnit smälta in i helt och hållet. Kulturchock benämns 
således mer eller mindre som en gemensam nämnare i våra författares texter och därmed 
anser vi det vara av stor vikt att lyfta fram detta. Upplevelsen gällande kulturchock är således 
omfattande och uppfattas i olika grader av våra författare men ses som en vanlig fas för 
invandrare som anländer till Sverige och en helt ny kultur: 
 

”Jag har bott i Sverige i 10 år. Min vän har bott här i 15 år och hon är över 40 idag, så 
hon kom egentligen ganska sent i livet. En sak som vi båda har gemensamt är att vi båda 
tänker mer som svenskar och att vi inte längre passar med vår egen kultur. Vi måste 
undvika diskussioner med familj och släktingar för det blir bara kulturkrockar och bråk” 
(Blogginlägg Kaziva, 13 juni, 2016).  

 
I citatet ovan skildras en bild av hur det kan se ut när det sker en dissonans till 
bakgrundskulturen i samband med mötet med den nya kulturen. Här tolkar vi att bloggerskan 
Kaziva kan smälta in och integrera sig i den svenska kulturen. Hon berättar att hon inte längre 
kan relatera sig fullt ut till sin bakgrundskultur och dess sätt att tänka och vara på. Detta i och 
med att de inte längre tänker på samma sätt och är uppväxta i helt skilda kulturer med skilda 
normer och värderingar. Hon betonar också hur detta är något hon har gemensamt med en 
vän, vilket tyder på att dessa känslor kan vara vanligt förekommande. Utifrån empirin kan vi 
tolka att detta skapar en sorts gemenskap mellan Kaziva och andra i liknande situationer som 



35 
 

hennes. Kulturkrocken gör sig tydlig här därför att Kaziva har blivit medveten om hur hon 
smälter in i den svenska kulturen. Vår empiri visar att det är gemensamt för våra författare att 
de till viss del avskärmar sig från sin bakgrundskultur eftersom de inom den svenska kulturen 
lever på ett helt annat sätt och därmed tar sig an svenska kulturens normer och värderingar i 
sin process i att smälta in.  
 
7.2.2 Skilda levnadssätt  

Angående tema gruppkultur och individkultur skiljer sig författarnas åsikter gällandes hur 
dessa representeras, trots det är de fortsatta centrala teman i vår empiri. Både gruppkultur och 
individkultur speglar olika normer och värderingar om vad som är viktigt för individen och 
dem innebär därmed olika levnadssätt. I citatet nedan kan vi ta del av när författaren Fors 
(2014) skriver om hur hon anser Sverige vara en individkultur. Hon skriver om skillnaden till 
gruppkultur samt om övergången mellan dessa två typer av kulturer som tydligt upplevs som 
en chock för henne: 
 

”Den allra största chocken var resan från gruppkultur till individkultur. Jag brukar 
föreläsa om att resan till väst inte är en resa utan många resor. Det var verkligen så för 
mig. Jag som var van vid att ha folk omkring mig hela tiden som hade åsikter om allt jag 
gjorde och företog mig blev så ensam där i lägenheten i Hedemora” (Fors, 2014:142). 
 

Utifrån detta citat tolkar vi hur hon målar upp bilden av individkultur som någonting ensamt. I 
en gruppkultur anses inte individen vara någonting utan familjen som finns där som starkt 
stöd. Hon beskriver inte flytten som en enda resa, utan hon menar att hon genomgått flera 
resor i hela övergången till det nya livet hon byggt upp i Sverige där samhällets stöd istället är 
stödjande:  
 

”I Sverige är familjens ställning helt annorlunda. Familjesolidariteten är svag jämfört med 
den kultur jag kommer ifrån. Men samhällets stöd är starkt” (Fors, 2014:171). 
 

 
I detta citat tolkar vi att Fors jämför familjesolaridaritet med samhällets stöd. Hon menar att 
familjesolaridaritet är svag i Sverige jämfört med vad den är i hennes bakgrundskultur i sitt 
hemland där den snarare tenderar att vara stark. På samma gång menar hon att i Sverige är 
samhällets stöd starkt, vilket det däremot inte är i hennes hemland: 
 

”I länder med gruppkultur har man exempelvis inte äldreboenden. Släkten tar hand om de 
gamla. När jag började arbeta som vårdbiträde på ett äldreboende i Sverige gjorde det ont i 
mig att se hur ensamma många gamla var. Var fanns deras familj?” (Fors, 2014:170). 

 
I ovanstående citat kan vi se hur Fors anspelar till det svenska samhällets sätt att finnas där för 
den enskilda individen. Detta är något hon inte är van vid i sin bakgrundskultur där hon menar 
att familjesolidariteten är stark och mer viktigare än samhällets stöd. Vi kan också se hur hon 
lyfter upp grupptillhörighet som något viktigt baserat på de erfarenheter hon tidigare upplevt i 
den kultur hon härstammar ifrån. I gruppkulturen, som framförallt inkluderar familj och släkt, 
ses det som en självklarhet att alla ställer upp för varandra. Vi tolkar fortsättningsvis att 
familjen utifrån empirin tycks utgöra en stor del av hennes liv eftersom det är källan där hon 
hämtar både stöd och kärlek ifrån. Individkultur beskrivs istället vara något avlägset och nytt, 
något Soheila inte fullt kan relatera sig till därför att det är okänt område för henne.  
 
 Demirbag-Sten (2005) skriver också om familjens samhörighet: 
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”Kulturen sammanbinder hela familjen att ta ansvar, vad en familjemedlem än tar sig för 
gör han eller hon det i hela släktens namn”(Demirbag-Sten, 2006:59). 
 

Detta citat skildrar hur författaren ser på värdet av samhörighet inom familjen. Det talar om 
det ansvar varje familjemedlem bär för familjens eller släktens namn och rykte och att 
individens enskilda handlingar kan ha konsekvenser för hela familjen.  
 

7.2.3 Kulturell miljö 
Vi har hittills identifierat hur kultur och kulturella skillnader är med och inverkar på 
individens självbild. Själva anpassningen till den nya främmande kulturen har också den en 
inverkan på individen beroende på de kulturella likheter och skillnader hon stöter på. I ett citat 
taget ur Demirbag-Stens (2010) biografi tydliggörs kulturella skillnader när hennes mor 
klagar över dotterns umgängeskrets inför fadern: 
 

”Din dotter brås på dig. Bångstyrig och utan heder eller skam. Leker med pojkar hela 
dagarna. Varför håller hon inte sig till flickor? Hon kommer att hamna fel. När ska du bli far 
på riktigt och lära henne vad som händer när man inte uppför sig?!” (Demirbag-Sten, 
2010:180). 

 
Citatet beskriver och synliggör de kulturella skillnaderna angående vad som är accepterat 
gällande att vara kvinna. Författaren beskriver här hur hon redan från ung ålder har särskilda 
förväntningar att uppfylla som kvinna. Hon fortsätter:  
 

”Hon kan inget. Alla andra döttrar kan laga mat och servera gästerna te. Din dotter kan 
knappt städa i hemmet. Vi har ingen framtid i Sverige. Varför ska hon lära sig leva som en 
svensk? Folk kommer att prata om henne hemma! Vare sig vi vill det eller inte, så kommer, 
och kan, vi inte bli svenskar” (Demirbag-Sten, 2010:180). 

 
Här skildras vikten att bevara kultur och kulturella traditioner. Vi tolkar detta som någonting 
viktigt bland majoriteten av våra författare men det verkar också ha ett oberoende värde för 
individen eftersom hon lärt sig balansera kulturerna. Bakgrundskulturen och dess traditioner 
ligger varmt om hjärtat och finns alltid i bagaget men samtidigt anammar individen den 
svenska kulturen. På detta sätt är de också medvetna om de kulturella skillnaderna och 
separerar på dem. 
 
Ett annat citat skildrar vad det innebär att vara kvinna och följa normer eller regler gällande 
socialt umgänge: 
 

”Att träffa pojkar var otänkbart. Att vara min vän var att vara påpassad och begränsad. 
Jag vågade inte komma någon nära. Sanningen var för smärtsam att berätta” (Demirbag-
Sten, 2010:192). 
 

Citatet skildrar en beskrivning av hur det känns för Demirbag-Sten att inte kunna välja sitt 
umgänge fritt. Hon beskriver svårigheter hon upplevt med att visa vem hon egentligen är inför 
sina vänner. En kulturskillnad blir med andra ord tydlig i beskrivningen av hur hårt bunden 
hon är till hemmets regler och det otillåtna gällande att ha vänner av det motsatta könet. Vi 
tolkar att det finns strikta kulturella ramar att hålla sig efter vilket också blir tydligt i nästa 
citat: 
 

”De av mina svenska vänner som kom hem till oss var stumma av förvåning. De såg mina 
småsyskon damma, vika kläder och dammsuga. Mina kurdiska vänner förstod. På mitt rum 
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fanns ingen större samling skivor eller annat som kunde intressera mina skolkamrater” 
(Demirbag-Sten, 2010:193). 

 
I detta citat tolkar vi att den kurdiska kulturen följer striktare principer och att de lever efter en 
gruppkultur. Detta för att de hjälper varandra i hemmet på ett sätt som barn inom den svenska 
kulturen inte upplevs göra i samma utsträckning. Gemensamt för våra författare är att de alla 
beskriver hur viktigt det är att ta ansvar för sina plikter i deras bakgrundskulturer. Vi tolkar 
också att det är av stor vikt för dem att som individer alltid utgå från de förväntningar och 
krav som ställs på dem som medlemmar i sina kulturer. 
 
Andra sätt att se på inom kultur och kulturella skillnader tas också upp av Fors (2014) när hon 
skriver:  
 

”Vi är många som kommit från länder med kvinnoförtryck, politiska förtryck, religiöst 
förtryck, gängbråk och hunger. Vi drömde om ett land i fred och frihet. Och vi fick det. 
Men vi hamnade i ett land som också är ängsligt och fredsskadat. Osäkert på sig själv”  
(Fors, 2014:171). 

 
Vi tolkar utifrån citatet att Fors, trots sina erfarenheter av förtryck från hemlandet, visar på en 
besvikelse över att det nya landet Sverige och dess kultur inte överensstämde med deras 
dröm. Sverige har inte nått upp till förväntningarna som dessa individer haft och Fors skildrar 
i empirin huruvida den nya kulturen och dess kulturella skillnader kan inverka på individens 
emotionella tillstånd och förväntningar i ankomsten. I ett annat citat separerar hon vidare 
svenskar och invandrare som två skilda positioner. Hon beskriver invandrares alternativa bild 
av Sverige: 
 

”År 2008 gick jag på Komvux i Karlskoga. En dag berättade en kvinna att hon blivit 
misshandlad av sin man därför att hon varit på ett kafé. Det var enda anledningen till 
misshandeln. Inom vissa invandrargrupper finns uppfattningen att Sverige är ett orent 
land. Männen kan därför inte tillåta sina kvinnor att röra sig fritt eller gå på ett kafé”  
(Fors, 2014:172). 
 

Här beskrivs en uppfattning av Sverige som ett orent land och att män från hennes 
bakgrundskultur med anledning av detta vill ha kontroll över sina fruar. Därefter visas det hur 
bakgrundskulturen till en viss del kan influera individer till att begå särskilda handlingar 
eftersom de rättfärdigar sig utifrån sin bakgrundskultur som ett redskap för att göra vad de 
upplever är rätt. Ett exempel på detta är mannen som slog sin fru för att hon vistades själv ute 
på ett kafé offentligt, vilket i hans bakgrundskultur inte anses som acceptabelt beteende för en 
kvinna. Fors fortsätter längre fram: 
 

”Alla invandrarmän är förstås inte lika – inte ens om de kommer ifrån samma kultur. Det 
finns män som har arbete och självkänsla och som klarar av att ge sina kvinnor frihet. 
Andra män blir provocerade när deras kvinnor kommer hem och har tjänat pengar” (Fors, 
2014:186). 

                                                                                                                          
Vi kan urskilja hur Fors försäkrar sig om att hon inte drar alla invandrarmän över en och 
samma kam, utan beskriver att det finns också dem som behandlar kvinnor bra. Likaså tolkar 
vi hur kulturella skillnader skildras i att det finns en sida av kulturen där undantag kan göras 
genom att acceptera och bryta gamla traditioner. 
 
Bloggerskan Kaziva delar också med sig av erfarenheter angående de kulturella skillnaderna 
hon upplevt mellan Sverige och den kurd-persiska kulturen. Hon skriver i ett inlägg att hon 
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blivit intervjuad av mifforadio P4 för att prata om hur svenskar är. Hon diskuterar det hela i 
sitt blogginlägg och skriver bland annat: 
 

”Vi har många olika kulturer här och väldigt många som är väldig positiva till invandring, 
men av dem så är det ganska få som vill ha invandrare som riktiga vänner. Jag har själv 
många gånger blivit sviken av svenska arbetskamrater när jag sökt svenska vänner och de 
har backat. Ibland känns det som om många inte vill ha invandrare som vänner utanför 
arbetet” (Blogginlägg Kaziva, 30 augusti, 2016). 
 

I citatet ovan kan vi se hur Kaziva skildrar en bild av ett utanförskap. Hon betonar hur Sverige 
är ett mångkulturellt samhälle och att det finns individer som är öppna och positiva till det 
men att det trots detta skapas en viss kategorisering. Med kategorisering menar vi att det görs 
en särskiljning av privatlivet och arbetslivet. Hennes kollegor beskrivs vilja umgås med henne 
på arbetsplatsen men däremot inte ta deras relation vidare utanför arbetslivet och in i 
privatlivet. Där tolkar vi det som att Kaziva menar på att svenskar är svåra att lära känna 
utanför arbetet därför att de backar undan och undviker att handskas med kulturella skillnader. 
I ett annat inlägg skriver hon om upplevelserna gällande den svenska kulturen och hur den 
utifrån hennes perspektiv skiljer sig från andra europeiska länder och deras kulturer:  
 

”Sedan jag kom till Sverige så har jag inte varit utanför Sverige så mycket, bara vid tre 
tillfällen tidigare och då var jag ganska isolerad. Nu när jag har varit i olika städer i 
Europa så blir jag påmind om hur osociala och ofta också otrevliga svenskar hemma i 
Sverige kan vara jämfört med hur folk är i andra länder” (Blogginlägg Kaziva, 21 oktober, 
2015). 

 
Utifrån Kazivas empiri kan vi ta del av hur den bakgrundskultur hon tidigare är van vid enligt 
henne speglas av en annan sorts gemenskap än andra kulturer som den svenska. Hennes 
bakgrundskultur gör sig tydlig i de mönster hon beskriver sig vara van vid, det vill säga en 
helt annan öppenhet och ett annat mottagande. De kulturella skillnaderna framträder i hur hon 
beskriver det svenska samhället, som återhållsamt och försiktigt. I samma inlägg fortsätter 
hon skildra de kulturella skillnader som försiggår på henne arbetsplats:  
 

”Jag har suttit i möte med kommunen angående arbetsplacering tidigare, efter konflikter, och 
de sa rakt ut att på arbetsplatsen ska jag inte prata för mycket, jag ska inte vara öppen, jag 
ska inte vara trevlig i onödan. Jag ska vara lagom, tystlåten, inte ha klagomål och acceptera 
de som arbetat länge oavsett hur fel de arbetar eller om de bryter mot regler” (Blogginlägg 
Kaziva, 21 oktober, 2015). 

 
I citatet skildras en bild av när Kaziva blir tillsagd att bete sig på ett visst sätt för att undvika 
konflikter på arbetsplatsen. Vi tolkar det som en självklar kulturkrock med ett tydligt 
argument i hennes beskrivning av invandrare och deras utformning i det nya samhället. 
Kaziva utgår från sin egen bakgrundskultur och dess normer angående det sociala och jämför 
det med vad hon upplever i Sverige. Vi tolkar en besvikelse över den särbehandling som hon 
menar upplevs i den svenska kulturen som beskrivs vara mindre inbjudande och öppen 
jämfört med vad hon är van vid i sin bakgrundskultur.  
 

7.2.4 Kulturell tillhörighet 
Vi har identifierat att det finns både negativa som positiva sidor av att vara mångkulturell 
utifrån våra författares texter. Delvis handlar detta huruvida individen lyckats finna en 
fungerande balans mellan båda kulturerna och på grund av det uppskatta sin mångkulturalitet. 
Vi har också identifierat att individen kan fyllas av negativa känslor som speglas i att hon 
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känner en avsaknad av tillhörighet till båda kulturerna, vilket resulterar i känslor av rotlöshet. 
Författaren Duraid Al-Khamisi (2015) delar bland annat med sig av det negativa i att vara en 
mångkulturell individ:  
 
”Min flykt till Sverige har gjort mig till en fånge mellan två världar. I Irak anses min sort, mandéerna, 
vara ett hot mot majoritetssamhället. I Sverige betraktas jag som en främling på grund av min 
hårfärg, min hudfärg och mitt namn. Jag söker ett hem. Inte fyra väggar och en sovplats. Det har jag. 
Men ett hem där jag inte behöver kompromissa om vem jag är” (Al-Khamisi, 2015:182). 

 

I citatet framträder en tydlig bild av en kulturellt hemlös och vilsen individ. Vi tolkar att det är 
av stor betydelse i vilken ålder och under vilka omständigheter migrationen pågår samt hur 
bra integreringen blir de första åren. Al-Khamisi anlände till Sverige som åttaåring och hade 
från start redan svårt att integrera sig med andra svenska barn. Han började istället umgås och 
hålla sig omkring andra invandrarbarn vilket bidrog till att det tidigt uppstod en bild av 
skillnader i hur svenskar respektive invandrare är och interagerar sig i sin omgivning. Al-
Khamisi beskriver att han nu som vuxen känner sig som en fånge mellan två världar, utan 
några känslor av tillhörighet i någon av kulturerna. Citatet nedan skildrar hans upplevelser 
som invandrare i det svenska samhället: 
 

”Att växa upp som mandé i Irak, som svartskalle i Åkersberga, som den enda invandraren på 
redaktionen, att ständigt vara i minoritet, gör att man aldrig är hemma någonstans” (Al-
Khamisi, 2015:183). 

 
Ovanstående citat skildrar hur Al-Khamisi upplever vilsenhet och utanförskap i och med att 
han blir stämplad som invandrare i samhället. Det framkommer att mångkulturaliteten kan 
kopplas till känslor av ensamhet och att inte vara fullständig som individ. Al-Khamisi 
upplever sig inte vara accepterad. I citatet visar han indirekt att han har svårigheter att kunna 
vara sitt fria jag, oavsett om det är hans bakgrund, folkgrupp, utseende eller namn som ligger 
till grund för det. också Demirbag-Sten (2006) skriver om samma tema. Hon framhäver 
däremot det positiva med att vara mångkulturell: 
 

”Om möjligt försöker jag boka mina resor samtidigt som mor är i hemtrakterna. Det är 
befriande att vara där samtidigt som hon. Vi kan tala svenska när vi inte vill att andra ska 
förstå. också om mor sällan ser världen på samma sätt som jag, ger det svenska språket 
mig andrum och blir en symbol för ett annat liv” (Demirbag-Sten, 2006:117). 

 
Utifrån empirin kan vi skildra den mångkulturella individens förmåga och frihet att kunna 
växla mellan två olika språk utefter situationer. De positiva sidorna angående att vara 
mångkulturell framställs indirekt när Demirbag-Sten beskriver hur språket kan användas som 
verktyg i vardagen.  
 
Bloggerskan Parisima Nilsson skildrar också mångkulturalitet i ett inlägg uppladdat på 
dagensinvandrare.blogspot.se när hon skriver: 
 

”Jag respekterar alla traditioner från alla kulturer. Det innebär inte att jag är med alltid och 
firar allt. Men självklart när man bor i ett land ska man vara med och firar. Eftersom jag är 
gift med en Svensk man och våra barn växer upp och går i skolan här, vill man att de växer 
med en rik bakgrund och kultur. Därför firar vi bägge två, Persisk o Svensk. (Oj, det blir mkt 
firande)” (Blogginlägg Parisima Nilsson, November, 2012). 
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I inlägget delar Nilsson med sig av känslan att vara invandrare och hon lyfter upp olika 
kulturella skildringar. Mångkulturaliteten är tydlig därför att hon upplever sig själv vara 
delvis iranier och delvis svensk. Hon har rötter ifrån den persiska kulturen och dess 
traditioner, samtidigt som hon är gift med en svensk man och vill att deras barn ska få uppleva 
båda kulturernas traditioner. Indirekt framträder den positiva sidan gällande mångkultur, det 
vill säga att hon upplever sig känna sig hemma i båda kulturerna. Hon har hittat en väg att 
handskas och balansera dessa. Vi tolkar en tydlig kontrast till Al-Khamisi (2015) som anlände 
till Sverige som barn och tvingades smälta in i Sveriges kultur, och på grund av det fann inte 
samma balans. Han skriver om sina erfarenheter om att hamna på fel spår i livet på grund av 
utanförskap men att ta tag i sitt liv, få motivation till att förändras och identifiera sig 
annorlunda:  
 

”Frågar du mig om min identitet i dag skulle svaret kunna bli: svensk, irakier, svensk-irakier. 
I morgon kanske jag svarar: förortare, mandé, arab. Det är skit samma. Det viktiga är att jag 
väljer själv.” (Al-Khamisi, 2015:148). 
 

I citatet ovan kan vi tolka hur viktigt det egna valet av identiteten är, att ingen annan ska 
bestämma det åt individen eller kategorisera individen någonstans där hon själv valt att bli 
kategoriserad. Fortsättningsvis skildrar Al-Khamisi sina upplevelser angående den fria viljan 
att kunna skifta mellan olika språk: 
 

”Jag talar med förortsdialekt när jag är i förorten. Jag har inga problem att skifta till en 
korrekt svenska när det är vad som förväntas. Och ibland göra precis tvärtom. Språket 
öppnar dörrar” (Al-Khamisi, 2015:148). 
 

I detta citat tyder vi hur den flerspråkiga individens förmåga återigen skildras i att kunna välja 
sitt språk utefter kontexten, som en positiv egenskap. Mångkultur medför individen förmågan 
att kunna växla mellan språk och vara den individ som den för stunden önskar sig att vara. 
Denna växling innebär dock för en del att de också inte helt upplever sig vara hemma i någon 
av kulturerna men trots detta uppskattas möjligheten att kunna välja bland dem. 
 
En annan utvald författare, Sirwan Dabagh, skriver på dagensinvandrare.blogspot.se om 
begreppet mångkultur och kulturella upplevelser:  

 
”I Sverige känner jag mig som kurd, men när jag är i Kurdistan har jag känt mig väldigt 
svensk. I verkligheten är jag både kurd och svensk. Jag är kurd-svensk och det känns väldigt 
bra. Tror att det är viktigt för invandrare att inte glömma sitt ursprung men inte heller 
förneka sin nutid och framtid. Därför ska invandraren inte vara rädd för att känna sig svensk. 
Viktigast av allt är att minnas att vi alla är människor oavsett språk eller kultur” 
(Blogginlägg Sirwan Dabagh, November, 2012). 

 
I citatet ovan, när författaren benämner sig vara ”kurdsvensk”, tolkar vi upplevelser gällande 
mångkulturalitet. Utifrån empirin har han en relation till Kurdistan och reser regelbundet dit. 
Vi tolkar det som att han står med ena foten i den kurdiska kulturen samt andra foten i den 
svenska kulturen. I citatet framkommer vikten av att komma ihåg sina rötter och sitt ursprung 
trots att individen ser sig som mångkulturell. Vi kan också tolka att den dubbla kulturen kan 
vara av positivt slag om individen anser sig höra hemma i båda kulturerna. Detta om 
individen kan relatera sig till båda kulturer- än en gång handlar det om balansen.  



41 
 

 
7.2.5 Identitet 

Vi har identifierat att det uppkommit flera skildringar angående identitet och 
identitetsdilemman i vår analys. Identiteten är viktig för individen därför att det är utifrån den 
som hon antingen relaterar sig till omgivningen eller inte. Att hitta sig själv och veta vem hon 
är, är också det viktigt för att kunna skapa en grund att stå på för individen. I Al-Khamisis 
självbiografi hittar vi märkbara sidor angående begreppet identitet som handlar om att kunna 
handskas med vem man är, hitta sig själv och lära sig smälta in i nya möten/situationer. 
Angående hans föräldrars situation i det tidiga stadiet som nyanländ till Sverige skriver han: 

”På SFI-utbildningen sa lärarna åt mina föräldrar att försöka anpassa sig. Lära sig 
språket, svenska seder och traditioner” (Al-Khamisi, 2015:41). 

 
I citatet ovan kan vi se hur Al-Khamisi beskriver hur SFI-lärarna specifikt sagt åt hans 
föräldrar att försöka vara på ett visst sätt. Identitetsdilemmat och dess perspektiv lyfts upp i 
beskrivningen av känslan av tvång till att smälta in i den svenska kulturen genom att gå kurser 
i att lära sig språket motvilligt. Vi tolkar att individer med utländsk bakgrund eventuellt kan 
gå igenom en kris när det handlar om identitet och identitetsdilemman. Denna kris uppstår på 
grund av att de tvingas anamma ytterligare en kultur utöver sin egen bakgrundskultur: 
 

”De var stolta över sina identiteter och hade tillhört en stark gemenskap. Det skulle bli 
svårt för dem att börja kalla sig svenskar. Det fanns ingen anledning att göra det heller. 
Den svenska historien var inte rikare än vår historia” (Al-Khamisi, 2015:41). 
 

I detta citat blir identitetsdilemmat tydligt när Al-Khamisi uttrycker sig vara tvungen att ge 
upp sin egentliga identitet och förkasta sin bakgrundskultur för att smälta in i Sverige. Vi 
tolkar att identitetsdilemmat indirekt skapar en delvis besvikenhet samt känslor av tvivel hos 
honom. Dessa känslor av besvikelse och tvivel tolkar vi uppstår på grund av författarnas 
stolthet över sina ursprung som de inte riktigt vill lämna bakom sig. 
 
Fortsättningsvis intervjuar Al-Khamisi sin yngre broder för material till självbiografin. Han 
frågar sin bror om vad han minns från de första åren i Sverige och varför brodern tror han 
hade lättare att få svenska vänner än honom själv, och han svarar: 
 

”- Jag gillade samma saker som svenskarna: idrott, innebandy, brännboll. Så jag spelade 
mycket med dem. Jag var fräknig och snäll. Din personlighet gick inte ihop med svenskarnas, 
du hade en mer irakisk identitet” (Al-Khamisi, 2015:88). 

 
Citatet ovan skildrar bilden av svenskar som identifierar sig med varandra genom sport. Al-
Khamisis bror blev välkomnad in i den svenska gruppen med hjälp av sitt sportintresse och 
fann därmed inga svårigheter i att integrera eller smälta in bland dem. Citatet skapar också en 
bild av skillnader gällande huruvida individen väljer att identifiera sig. Citatet belyser hur en 
irakisk identitet inte går ihop med en svensk identitet, eller åtminstone inte har lika lätt att gå 
ihop med den. Vi finner att identitet framställs tydligt därför att vi kan konstatera att det finns 
två sidor av identitetsupplevelsen- delvis en positiv sida som Al-Khamisis bror har, samt en 
negativ sida som han själv skapat sig genom känslor av missnöje och tvång.  
 
Vi har också urskiljt sätt att se på identitet i ett annat blogginlägg av Dabagh på 
dagensinvandrare.blogspot.se där han skriver: 
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”Att vara invandrare innebär att jag har två huvudkulturer. Min kurdiska kultur som 
betyder väldigt mycket för mig, men också min svenska som jag anammat då jag främst levt 
i Sverige. För mig betyder det rikedom att vara invandrare” (Blogginlägg Sirwan Dabagh, 
November, 2012). 
 

I inlägget skriver Dabagh om hur han flydde till Sverige år 1989 med sin familj på grund av 
politiska skäl. Han reflekterar kring känslor om sin upplevda identitet och hur den formas 
genom hans dubbla kulturer. Utifrån empirin tolkar vi att han upplever en stolthet över sitt 
kurdiska ursprung, samtidigt som han upplever att den svenska kulturen också den fyller en 
stor meningsfullhet i hans liv. Likaså tolkar vi utifrån citatet, att kulturen är med och formar 
honom på ett levnadssätt och att den alltid förblir en del av honom. Dabagh beskriver sin 
dubbla kultur som en rikedom att vara invandrare och han tycks ha knutit ett band till båda 
kulturerna där han varken avskärmar eller höjer upp den ena kulturen mer än den andra. Än en 
gång handlar det om att hitta balansen- vilket tydligt skildras i hans citat. 
 
Fler sätt att se på identitet hittar vi i bland annat Nasser Naje Lazems (2016) empiri. I ett citat 
beskriver han närmare bestämt skillnader på synen av identitet mellan män och kvinnor: 
 

”En blivande man hånades för uppvisad rädsla. Smärta fick vi inte uttrycka om vi ville 
upprätthålla vår stolthet. Den största syndaren var den som uppvisade någon av våra 
motsatsers egenskaper. Så vi höll igen våra tårar när vi ramlade och slog oss, vi skrattade 
när vi var ledsna. Min syster grät när hon sörjde, när hon fick ont” (Lazem, 2016:64). 
 

I denna utsaga tolkar vi att emotionell sårbarhet tycks vara mer acceptabelt för en kvinna än 
för en man inom författarens bakgrundskultur. Utifrån citatet tolkar vi hur temat identitet 
framhävs i beteendenormer och skillnader mellan män och kvinnors rättigheter. Det vi kan 
fastställa utifrån detta är att identitet är viktigt när det handlar om att skapa en tydlighet för 
andra i sin omgivning om vem man är. Vi tolkar vidare att identiteten för individen är en 
viktig referenspunkt eftersom den delvis ger mening samtidigt som den förklarar 
sammanhang för individer.  
 

7.3 Huvudtolkning och sammanfattning av resultat 
I detta avsnitt redogör vi för den huvudtolkning som framkommit utifrån den preliminära och 
fördjupade tolkningen när det handlar om identitetsskapandet hos individen med 
invandrarbakgrund. Denna tolkning skapar en helhetsbild av alla nivåer av tolkningar och är 
ett avgörande resultat inom vårt ämnesområde. Vi har i denna del fokuserat på de perspektiv 
som berör individens identitetsutveckling och funnit fem centrala teman. Dessa teman är, 
mångkulturalitet, identitet, kulturellidentitet, identitetsdilemman och kulturellhemlöshet. 
Samtliga av dessa teman är alla med och inverkar på individens skapande av identiteten 
utifrån olika perspektiv där de tillför olika information vilket ger en överskådlig syn över 
identitetsbegreppet.  
 
Vår första del i huvudtolkningen grundar sig i vad Giddens nämner gällande självidentiteten. 
Giddens (1997:67–69) talar om självidentitet som något som ses som ständigt föränderligt 
utifrån individens handlingar och de förändringar hon utsätts för. Han menar fortsättningsvis 
att individen ständigt är medveten om hur andra ser henne i samhället och att hon därefter 
agerar efter detta. I vårt empiriska material beskriver våra författare sina upplevelser angående 
detta när de skriver om hur samhället placerar individer i fack som “invandrare” eller 
“svensk”. Det här medför att de kan känna sig förvirrade över vad de är eller hur de bör 
identifiera sig. En del av våra författare skriver också om hur deras självidentitet inte är 
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densamma som de hade i sitt hemland, detta på grund av det nya samhället med nya normer 
som de måste smälta in med. 
 
Identiteten tycks utifrån våra författares texter vara viktigt men också omfattande. Detta på 
det vis att identiteten ligger de nära till hands i deras egen självkännedom och hur de väljer att 
referera sig själva till sin omvärld. Identiteten blir för dem ett sätt att uttrycka sig och visa 
vilka de är men också ett sätt att uppleva känslor av gemenskap beroende på hur de definierar 
sig själva. Vi tolkar att identiteten kan ses som både fast och föränderlig, men också att 
identitetsdilemman enkelt kan komma att uppstå i samband med stora förändringar som sätter 
individen in i ett nytt perspektiv. Både positiva och negativa känslor som uppstår gällande 
identiteten kan ha en avgörande roll för hur individen skapar sin identitet eller i hur hon 
bevarar den. 

Giddens (1997:67–68) menar att självidentiteten skapas av individen själv utifrån hennes 
historia och reflexiva uppfattningar. Han menar att självidentitet är en existentiell term som 
inte är konstant över tid och därför skiljer det sig från termen “identitet”. Självidentiteten är 
ständigt föränderlig och styrs av individens reflexiva handlingar. Med detta menas att 
individen ständigt är medveten om hur andra ser henne i samhället och därefter agerar hon 
utefter detta. Det skapas således en självidentitet hos individen som förhåller sig till de krav 
och normer som omvärlden tycks kräva. Vi kopplar detta till det resultat vi fått fram om 
identitet. Ett exempel kan vara citatet som vi presenterat tidigare, skrivet av Lazem (2016): 
 

”En blivande man hånades för uppvisad rädsla. Smärta fick vi inte uttrycka om vi ville 
upprätthålla vår stolthet. Den största syndaren var den som uppvisade någon av våra 
motsatsers egenskaper. Så vi höll igen våra tårar när vi ramlade och slog oss, vi skrattade när 
vi var ledsna. Min syster grät när hon sörjde, när hon fick ont” (Lazeem, 2016:64). 

 
Här tolkar vi att Lazeem skildrar bilden av att män inom bakgrundskulturen bör hålla tillbaka 
känslor som representerar svaghet. Han förhåller sig medveten om samhällets bild av 
mannens karaktär och därmed smälter sig in bland de representerade normerna som finns. Vi 
tolkar att Lazeem är medveten om att andra i samhället ser det som en synd när en man visar 
upp känslor som speglar svaghet och smärta.  

Något vi kan tolka utifrån all empiri är att våra författare, gemensamt under processen av att 
försöka smälta in i det svenska samhället, på olika sätt har genomgått en reflexiv handling 
som bidragit till att deras självidentitet har förändrats. Vi förstår att den självidentitet de hade 
i sitt hemland inte längre är den självidentitet de håller fast vid när de anländer till Sverige. 
Detta eftersom att Sverige speglar ett nytt samhälle med andra normer som individen försöker 
anpassa sig efter. Eftersom samhället är reflexivt är det också vanligt att individens 
självidentitet ändras i takt med det. Giddens menar att självet hör ihop med senmodernitetens 
reflexivitet och att individen därmed blir tvungen att förhålla sig till en hel del nya parametrar. 
Eftersom det senmoderna samhället är reflexivt omprövas och förändras individens sociala 
handlingar. Med andra ord sker detta allteftersom individen får en ny bakgrund av 
information och kunskap som hon vidare utforskar och skapar sitt själv genom (Giddens, 
1996:42-45).  
 
I vår andra del av huvudtolkningen kan vi vidare tolka att inte alla av våra författare upplever 
att de vill smälta in med sin identitet i det svenska samhället. Vi har tolkat att det finns en 
negativitet i att behöva göra det. Detta kopplar vi till ett begrepp som Giddens kallar för 
ontologisk trygghet och syftar till att en del av våra författare håller sig fast vid sin 
bakgrundsidentitet. En ontologisk trygghet innebär att individen på ett omedvetet plan känner 
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sig säker i samhället och att hon har en praktisk medvetandenivå. Det innebär också att 
individen har svar på de existentiella frågor som de flesta individer funderar över, exempelvis 
frågor om vem hon är och vad hennes plats i livet är (Giddens, 1997:69). I följande citat 
presenterat ur författaren Al-Khamisis självbiografi kan vi ta del av hur han uttrycker sig om 
sin bakgrundsidentitet: 

”De var stolta över sina identiteter och hade tillhört en stark gemenskap. Det skulle bli 
svårt för dem att börja kalla sig svenskar. Det fanns ingen anledning att göra det heller. 
Den svenska historien var inte rikare än vår historia” (Al-Khamisi, 2015:41). 

 
Denna upplevelse tycks vara en gemensam nämnare för flera av våra författare. De upplever 
en trygghet i sina identiteter och håller fast den till sin härkomst. Det som vi tolkar i citatet är 
att Al-Khamisi beskriver hur hans familj inte är villiga att förändra sina identiteter utefter det 
svenska samhället. De finner heller ingen anledning till att smälta in, utan de vill hålla fast vid 
sina identiteter som de haft med sig sedan innan. Giddens (1997:70) menar att en individ som 
har en trygg självidentitet också har en förmåga att acceptera sin integritet som någonting 
betydelsefullt. Individen har också en tillfredsställande självuppskattning som vidare 
möjliggör en känsla av att självet är levande och reflexivt. Vi citerar nedan Giddens och ett 
begrepp om självidentitet: 
 

”För att kunna ha en känsla av vilka vi är måste vi ha en uppfattning om hur vi blivit det vi är 
och vart vi är på väg” (Giddens, 1997:70). 

 
I den fördjupade tolkningen nämnde vi individualisering, vilket är ett återkommande ämne i 
vår fortsättning av huvudtolkningen. Bauman nämner begreppet individualisering, som 
handlar om att samhället med tiden blivit alltmer globaliserat och mer mångkulturellt. Detta 
inverkar i sin tur individen med större frihet av val i dagens samhälle än hon tidigare haft 
(Bauman, 2002:59–61). Individualiseringen är en ständig process och handlar om hur 
individen ser på sin egen självbild och hur hon identifierar sig själv i samhället. Det inverkar 
också i sin tur bilden av hur andra ser på henne. Det som understryks vara av stor vikt i denna 
process för invandraren är hur hon blir bemött av andra i samhället när hon ger ut sin 
“spegelbild” av sig själv. Spegelbilden kan bestå av exempelvis kläder, rörelser eller språk. 
Det är också viktigt att invandraren hittar och integrerar sig i samhället för att bland annat 
söka socialt stöd. 
 
Vi tolkar också att en del av våra författare har en känsla av att de vet vilka de är, hur de har 
blivit vilka de är idag samt att de vet vart de är på väg härnäst. De vet med andra ord att de 
inte är svenskar, hur de har hamnat i Sverige, vilket slags folk de representerar i Sverige samt 
vart de är på väg. För en del av författarna har flytten till Sverige medfört att de smält 
samman med det svenska samhället och dess normer på en annan nivå. De har tagit sig an den 
svenska kulturen och utifrån det skapat sig en ny identitet som vidare har bidragit till att deras 
bakgrundskultur och bakgrundsidentitet hamnat i skymundan och att den nu är svårare att 
relatera till. De kan däremot alltid välja att återgå till sin bakgrundskultur/identitet och på nytt 
identifiera sig med den närhelst de vill, eftersom att den är en del av dem och förblir det. I ett 
blogginlägg beskriver Sirwan Dabagh tydligt denna möjlighet i citatet: 
 

”I Sverige känner jag mig som kurd, men när jag är i Kurdistan har jag känt mig väldigt 
svensk. I verkligheten är jag både kurd och svensk. Jag är kurd-svensk och det känns väldigt 
bra. Tror att det är viktigt för invandrare att inte glömma sitt ursprung men inte heller 
förneka sin nutid och framtid. Därför ska invandraren inte vara rädd för att känna sig svensk. 
Viktigast av allt är att minnas att vi alla är människor oavsett språk eller kultur” 
(Blogginlägg Sirwan Dabagh, November, 2012). 
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Här tolkar vi tydliga tecken på att individen definierar sig med både bakgrundsidentiteten och 
sin nuvarande självidentitet. Författaren är positivt inställd till att kunna växla mellan 
identiteterna han tillskriver sig själv vilket är något vi tolkar att också flera av våra författare 
upplever. Mångkulturaliteten tolkar vi anses vara av positivt slag för individer med 
invandrarbakgrund och det hela handlar om att finna en individuell balans i tillskrivandet av 
identiteten som individen själv föredrar. Vi tolkar också att individens historia är av stor vikt i 
skapandet av identiteten. Med historia menar vi det bagage varje individ bär med sig oavsett 
vilket land hon härstammar från eller lever i. Identiteten är ständigt föränderlig och vid 
eventuell flytt byggs det på fler lager men vi kan aldrig bli av med delar av oss själva som vi 
redan tillfört vår identitet. också en del olika kulturella perspektiv angående identitet har 
uppkommit i vår analys, där vi kan se tydliga skillnader i hur kön blir tilldelade olika 
egenskaper. Utifrån empirin tolkar vi att identitet och identitetsdilemman tycks vara en vardag 
för våra författare. Vi tolkar det vara en process som de alla gemensamt går igenom under 
livets gång, antingen i sitt hemland eller i Sverige som de anlänt till och det rör sig om såväl 
positiva sätt att se på det såsom negativa. Hos en del författare kan vi också tolka att en 
identitetskrock uppstår när de själva inte får välja sin tillskrivna identitet. Denna krock får vi 
bland annat ta del i det citatet vi presenterade av Al-Khamisi: 
 

”Frågar du mig om min identitet i dag skulle svaret kunna bli: svensk, irakier, svensk-irakier. 
I morgon kanske jag svarar: förortare, mandé, arab. Det är skit samma. Det viktiga är att jag 
väljer själv.” (Al-Khamisi, 2015:148). 
 

Det är således av stor vikt för individen att själv få bestämma sin identitet. Detta kan också 
förstås utifrån Goffmans begrepp stigma som handlar om att individen kategoriseras eller 
tillskrivs en identitet av samhället som hon inte själv väljer. Detta leder i sin tur att individen 
reduceras till något som avviker från det normala i samhället och hon upptäcker att andra ser 
henne annorlunda och inte som hennes faktiskt tillskrivna sociala identitet (Goffman, 
2007:12-13). Det som har framkommit utifrån empirin är att många individer med 
invandrarbakgrund tenderar att känna sig utanför och utsatta när de har bosatt sig i Sverige. 
Dessa individer kan därför uppleva ett motstånd där de inte känner sig som en del av 
samhället och normen på grund av sin bakgrund. Upplevelser av rasism och stigmatisering 
förekommer och därmed uppstår en gruppering mellan invandrare och svenskfödda. 
 
Fortsättningsvis återspeglar sig kulturchock på olika sätt i vårt empiriska material. Det som vi 
har erbjudit läsaren är olika definitioner av den kulturchock och den kulturkrock som upplevs 
individuellt för varje författare. Läsaren får också en möjlighet att identifiera de konflikter 
som uppmärksammas i kulturmötena. Utifrån att ha studerat samtliga självbiografier och sett 
över de ordval författarna använt sig utav tolkar vi att det handlar om starka känslor i deras 
upplevelser som beskrivs. Ordval som ”chockad”, ”smärta”, ”rädsla”, ”spänd”, ”kulturkrock” 
och ”ensam” ger läsaren en förståelse för de känslor och svårigheter som medföljer när 
författarna ställs inför två olika kulturer. Detta fann vi bland annat i Kazivas nämnda 
bloggcitat: 
 

”Vi har många olika kulturer här och väldigt många som är väldig positiva till invandring, 
men av dem så är det ganska få som vill ha invandrare som riktiga vänner. Jag har själv 
många gånger blivit sviken av svenska arbetskamrater när jag sökt svenska vänner och de har 
backat. Ibland känns det som om många inte vill ha invandrare som vänner utanför arbetet” 
(Blogginlägg Kaziva, 30 Augusti, 2016). 

 
Här tolkar vi att Kaziva alltså skiljer svenskar och invandrare åt som två grupper. Som 
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invandrare känner hon sig sviken av den andra gruppen (svenskarna) och hon skriver ur ett 
perspektiv där hon generaliserar sin verklighet där svenskarna håller sig till andra svenskar. 
Vidare visar empirin hur Kaziva skildrar en besvikelse över sitt utanförskap, vilket vi tolkar 
framkommer som ett motstånd. På grund av detta motstånd är det vanligt förekommande att 
de påverkande individerna drar sig till folkgrupper som upplever liknande känslor. Goffman 
kallar detta för “de egna” och det innebär att gruppen avskärmar sig från samhället och delar 
samma stigma med den grupp de känner sig förstådda och söker stöd i (Goffman, 2007:28–
29). 
 
Det som allmänt kan fastställas utifrån empirin är att självidentitetskapandet är något som den 
enskilda individen skapar och formar utefter reflexiva uppfattningar och erfarenheter. 
Självidentiteten är inte konstant utan den är ständigt föränderlig därför att både individen och 
samhället ständigt utvecklas. Individen är medveten om samhällets syn på henne och hon 
utformar sin identitet efter de krav och normer som omvärlden tycks ha av henne. Vi har 
också utifrån vår empiri konstaterat att en del individer bär med sig sin självidentitet från sin 
bakgrundskultur och håller sig fast vid den i det nya samhället medan andra individer släpper 
eller döljer sin bakgrundsidentitet och omfamnar sin nya svenska eller svensk-utformade 
självidentitet.  
 
Den ontologiska tryggheten har också den en betydande roll när det gäller dessa individer 
eftersom vi kan fastslå att de håller fast vid sin trygghet och känner sig säkra i samhället och 
vet vilka de är. För andra individer visar den sig i form av att de håller fast vid sin 
bakgrundsidentitet och medvetet avskiljer sig från den svenska identiteten. Sedan finns det de 
individer som ofrivilligt blir avskilda från samhället och normaliteten. Dessa individer 
upplever stigmatisering i och med att det uppstår en slags krock i skapandet av självet när de 
själva inte fritt får välja sin identitet. Det som händer är att de istället kategoriseras in i 
identiteter där de känner upplevelser av utanförskap och motstånd. De kan vidare också ty sig 
till liknande grupper där de tillsammans avskärmar sig, söker förståelse och delar samma 
stigma.  
 
Fortsättningsvis i vår analys framkommer det också olika sätt att se på gruppkultur, där 
författarna jämför sina upplevelser av den egna bakgrundskulturen och den svenska för att få 
fram en poäng. Vi kan till exempel förstå att grupptillhörighet och familjesolidaritet tillskrivs 
en stor betydelse i deras berättelser. Empirin visar fortsättningsvis hur den enskildes ansvar att 
ta hand om familjen handlar om att upprätthålla heder. Det handlar också om att visa respekt 
för de medmänniskor i sin närhet som ger henne stöd och råd. Utifrån författarna kan 
gruppkulturen återspegla handlingar av respekt och ömsesidighet. Avslutningsvis tolkar vi 
däremot individkulturen vara något mer främmande och ovanligt hos författarna eftersom det 
istället handlar om individens egen självständighet och förmåga att klara sig själv än att ta 
hjälp av andra likt vid en gruppkultur de tidigare har erfarenhet av. 
 

 8. Avslutande diskussion 
 

8.1 Resultatet i relation till syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen av identitetsbegreppet genom att studera 
invandrares upplevelser av sin identitet. Vi studerar upplevelserna i mötet med den svenska 
kulturen hos våra åtta utvalda författare. Sex av författarna är författare till självbiografier och 
resterande två författare är bloggare. De alla har invandrarbakgrund och har växt upp i 
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Sverige. Vi studerar deras upplevelser, hur de integrerat sig i det svenska samhället, hur 
kulturen bearbetas samt vad som händer med identiteten. Genom att undersöka dessa områden 
framträder det förhoppningsvis en helhetsbild över vad som bland annat kan inverka på 
invandrares upplevelser av identiteten i integreringsprocessen. 
 
Våra specifika frågeställningar löd: 
- Hur har författarna integrerat sig i det svenska samhället utifrån sin bakgrundskultur?  
- Vilka upplevelser hos personerna skildras i mötet med den svenska kulturen?  
- Hur ser de på sin identitet i Sverige?  
 

I analysen framkom det att det är vanligt förekommande att den mångkulturella individen ofta 
har problem med att identifiera sig kulturellt när hon står med fötterna i mer än en kultur. 
Detta visar sig i form av ett identitetsdilemma som innebär att individen upplever en konflikt i 
processen av hennes identitetsskapande. Positiva sidor gällande mångkulturalitet har däremot 
i empirin visat sig vara uppskattandet av flerspråkigheten och dess möjlighet att kunna växla 
mellan olika språk beroende på rådande kontext. En annan positiv sida kring 
mångkulturaliteten visar sig vara faktumet att vara rik på erfarenheter från mer än en kultur 
och att det ger individen ett bredare perspektiv på omvärlden.  
 
Intressant är också hur individens mottagande av samhället ligger till stor grund för hur hon 
integrerar sig bland de andra svenskarna. Det är lätt hänt att det sker en beteckning i 
integrationen, att invandraren ses som det svarta fåret och antingen avlägsnas eller avlägsnar 
sig själv från det svenska samhället på grund av den stigmatisering som hon upplever. I 
många fall tycks det leda till att individen drar sig till andra invandrare i liknande situationer 
och därmed uppstår etiketten ”invandrare” som en klass för sig. De blir på detta sätt 
påtvingade en identitet som de inte valt själva vilket visat sig försvåra omständigheterna i den 
egna identitetsprocessen.  

Empirin visar också hur en del av författarna lyckats smälta sig i det svenska samhället och 
integrerat sig i kulturen i så pass hög mån att de inte längre kan identifiera sig med sin 
bakgrundskultur. Dessa individer tillskriver sig en ny identitet och anammar sig efter den nya 
kulturen. Det vi kan urskilja i resultatet är att dessa författare specifikt flyttat till Sverige 
under sina tidigare år i livet. Vi har dessutom identifierat att det inte nödvändigtvis behöver 
gälla alla individer med invandrarbakgrund, utan det beror helt på hur de själva anammar den 
svenska kulturen och förhåller sig till den. En del av författarna har också betonat hur viktigt 
det är att individen har ett eget intresse till att själv göra sig en del av det svenska samhället 
genom socialisering och integrering. Detta avgör vidare hur individen väljer att identifiera sig 
i samhället.  
 

8.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

Temat: Mångkultur 
I det resultat vi tagit fram i vår studie uppgav en del av författarna att de kunde uppleva en 
viss frihet av att vara mångkulturella. Detta bland annat för att det innebär att de kan tala flera 
språk och ha mer än en kultur som fortsättningsvis får dem att känna sig kulturellt rika och 
erfarna. Deras identitet berikas i egenskaper som språkmässiga kunskaper men även i 
personlig utveckling då de upplever att de blivit mer kritiska och reflekterande kring andra 
kulturer. Därmed kan de även se andra kulturer med öppna ögon och ta del av dem. Vårt 
resultat visar likheter med studien publicerad av Vietze, Juang, Maja K, Schachner & 
Werneck (2018) där liknande resultat framkommit då deltagarna även i deras studie tycktes 
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uppskatta och dra fördel av sina olika kulturella identiteter samt upplevelsen av att vara 
mångkulturell. Deltagarna såg vidare möjligheter i att vara mångkulturella där fler grupper 
och medlemmar kan ta del av de identiteter som finns tillgängliga för dem. Vi kopplar detta 
till vår studies resultat där vi ser likheter i att en del av våra författare förmedlar en negativitet 
och önskar sig tillhöra en och samma kultur då det innebär större känslor av trygghet. För 
dem innebar den mångkulturella debatten en börda därför att de inte riktigt upplever att de 
någonsin kan känna sig hemma i den andra kulturen.  

Fortsättningsvis hittade vi även likheter i Moore & Barkers (2012) studie i resultatet gällande 
mångkulturalitet. I deras studie benämndes individers mångkulturella upplevelse som ”tredje 
kulturens individer”. Detta innebar individer som växt upp utanför det land de har 
medborgarskap i under de tidigare utvecklings-åren av livet. Den första kulturen innebär 
således den kultur föräldrarna är födda och har pass inom, den andra kulturen innebär 
kulturen som familjen är uppväxt inom och den tredje kulturens individer är därmed den 
blandning som individen fått av båda dessa kulturer. Resultatet i studien (2012) visade att 
tredje kulturens individer inte kände någon fullt tillräcklig tillhörighet till varken någondera 
av kulturerna och därför ansåg sig vara mångkulturella. Vi kan dra paralleller till detta i vår 
studies resultat då vissa av våra författare från den tredje generationen delat med sig av 
liknande upplevelser gällande kulturell tillhörighet. Upplevelsen av att vara mångkulturell 
visar sig genom att den inverkar på individens syn på sin egen identitet där hon bland annat 
reflekterar över vem hon är, vilka värderingar hon har eller hur andra ser henne. Detta 
influerar vidare synen på självbilden hos individen. Att ha en bakgrundskultur från sitt 
hemland och sedan växa upp i ett annat land skapar således förvirring kring identiteten då 
individen inte vet hur hon ska definiera eller identifiera sig själv. Slutligen har detta resulterat 
i att individen valt att identifiera sig utifrån bägge kulturer då de båda är en del av henne på 
olika sätt och även kompletterar vem hon är. 

I studien publicerad av Navarrete, Rae och Jenkins (2011) visades likheter med det resultat vi 
presenterade under temat “mångkulturalitet”, där skiftningarna är högst individuella. 
Forskarna menade att det framförallt att det hela beror på hur individen handskas med 
vetskapen om sin kulturella tillhörighet och hur hon introduceras i mötet med kulturerna. Vid 
större sammankomster, såsom av släkt och familj, kan den mångkulturella individen ställas 
inför ett inre dilemma. I studien gjord av Kelly Fay Jacksons (2010)  där mångkulturella 
individer studerades, framkom det även ur resultatet att deltagarna uppgav att deras identitet 
ändrades när familjemedlemmar från olika kulturella grupper hade sammankomster. Till 
exempel ändrade de utseende, bytte klädsel, sätt att tala på samt ändrade beteendet utefter de 
traditionella förväntningar som existerar för att anpassa sig efter den rådande kulturen. 
Resultatet ur Jacksons (2010) studie är något vi även kan koppla till vårt resultat då vi ser 
tydliga likheter. I författaren Demirbag-Stens (2010) självbiografi får vi ta del av ett citat 
beskrivande när hennes svenska vänner besökte henne i hennes familjehem. De svenska 
vännerna blev stumma av förvåning när de såg hennes yngre syskon städa för fullt i hemmet. 
En kulturkrock blir tydlig då de svenska vännernas kultur skiljer sig från Demirbags kurdiska. 
Den kurdiska kulturen tillämpar således specifika regler i hemmet som hennes 
familjemedlemmar anpassar sig utefter. Vi kan också tyda hur Demirbags identitet ändras från 
att vara mer svenskanpassad utanför hemmet med sina svenska vänner för att sedan övergå till 
en mer kurdisk identitet hemma och runt familjen. Detta för att anpassa sig efter den rådande 
kontexten och kulturen. Demirbag omformar sin identitet utefter sin omgivning, i detta fall 
hennes familj, för att smälta in bland de förväntningar som ställs på henne inom hennes 
bakgrundskultur.   

Likaså i en annan berättelse Demirbag (2010) beskriver, vilket handlar om hur hennes mor 
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klagar till hennes fader över hur dottern (Demirbag själv) inte kan laga mat som alla de andra 
döttrarna kan, eller hur hon inte kan servera deras gäster te. Detta framstår som en stor 
besvikelse över brutna förväntningar inom kulturen och vi kopplar det till Jacksons (2010) 
studies resultat där hon benämner hur deltagarna i studien anpassar sig efter den rådande 
kontexten. I det här fallet är det däremot föräldrarna som anpassar sig efter sin kurdiska 
identitet och dess kultur genom att försöka bevara seder och följa traditioner inom sin 
bakgrundskultur. Vi tolkar att de gör detta för att upprätthålla en bild av vilka de är, att de ser 
sig tillhöra sin bakgrundskultur och därefter agerar efter kulturens normer och värderingar. De 
väljer därmed att hålla fast vid sin bakgrundsidentitet eftersom de relaterar sig till den mer än 
den svenska kulturen. 

I enlighet med tidigare forskningen, visade resultatet att förståelsen för individens utveckling 
är nära sammankopplat med det kulturella sammanhang som kan ha inverkat på individen. I 
studien av Raquel, Hoersting, Rae & Jenkins (2011) visade resultatet att individens ålder, 
längd och interaktion har en betydande roll i huruvida individen anammar sig en ny kultur. 
Desto mer individen interagerar socialt med andra individer från andra kulturer bidrar det till 
att hon får mer erfarenheter gällande den sociala och beteendemässiga delen. Forskarna i 
studien (2010) menar vidare att höga känslor av gruppidentifikation via kulturen tyder på hög 
tillhörighet, medan låg självkänsla av sin kultur tyder på bristande tillhörighet och 
engagemang till kulturen. Detta skapar vidare problem hos individen när det gäller den 
kulturella tillhörigheten. Vi kan se likheter i deras studie då även vi fått fram liknande resultat 
i vår studie när vi identifierat mångkulturalitet i termer av kulturchock och kulturkrock. Vi har 
identifierat tydliga tecken på att författarna, oavsett ålder, reagerar genom en chock i första 
mötet med Sverige och den svenska kulturen. Upplevelserna gällande detta skiljer sig åt 
mellan dem men det vi kan konstatera är att det är den personliga bakgrunden och resan till 
Sverige som varit av stor betydelse för upplevelserna, men också hur pass bra individerna 
lyckats med integrationen i samhället. Har de blivit väl mottagna och skapat sig en positiv 
bild kan de därmed relatera sig till kulturen och samhället på ett annat sätt än om de varit med 
om negativa upplevelser, då de istället avskärmar sig. Identiteten blir på så sätt också 
influerad av hur själva mottagandet går till, känner de sig accepterade som medlemmar i 
samhället kan de lättare ta sig an en svensk identitet och utforma den. De känner sig både 
trygg och  tillhörande den svenska kulturen i det fallet. Uppstår det däremot konflikter och 
konfrontationer i mottagandet, ställer sig individen istället kritisk mot det och hon förhåller 
sig till sin bakgrundsidentitet där hon känner sig trygg och tillhörande. En del av våra 
författare har beskrivit upplevelserna av kulturchocken som en följd av den tidigare okunskap 
de hade kring Sverige som land och kultur, i jämförelse med deras bakgrundskulturer. För 
andra författare var det tvärtom- en kulturchock kan istället visa sig gentemot hemlandet och 
bakgrundskulturen beroende på vilket skede i livet de börjat smälta in i samhället och 
integrerats in i den svenska kulturen.  
 
Temat: Identitet & identitetsdilemman 
Den tidigare forskningen visar generellt sett att individen blir starkt influerad av sin 
omgivning när det gäller hennes skapande av identiteten. Viktigt i denna process är kontakten 
med andra individer, grupper och omständigheter som kulturen kan skänka individen. I 
studien om identitet, publicerad av Scheuringer (2016), konstaterades att individen inte endast 
definieras med en identitet utan flera olika identiteter. Individens alla identiteter bildas genom 
samhällets strukturer och formas genom sociala roller och miljöer. Globaliseringen och 
mobiliseringen har idag medfört en obegränsad möjlighet för individer att tilldela sig 
identiteter. Det finns inte längre någon gräns mellan nationella och kulturella miljöer och det 
är vanligt förekommande att individer med migrationsbakgrund stöter på förvirring i sig 
själva när de ska tillskriva sig en ny identitet. Detta är något som forskarna Dunn & Creek 
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(2015) även i sin studie undersökt kring. I deras studies resultat framkom att identiteter är en 
kulturellt verktyg som individer använder sig utav för att tillskriva sig själva en identitet och 
fungerar som en markör av olika rang och beteckningar. Dunn & Creek (2015) menar på att 
ett identitetsdilemma uppstår när individen försöker upprätthålla en vald identitet men stöter 
på komplikationer gällande normativa förväntningar som finns på henne i hennes omgivning. 
Till exempel att individen inte känner sig accepterad av sin omgivning i hennes egna tillskriva 
identitet och istället känner att hon innehar ”fel” identitet. Vi kan se likheter med deras studies 
resultat och vårt då vi tolkat tydliga tecken på identitetsdilemman hos våra författare, där 
bland annat Al- Khamisi (2015) beskriver hur han och föräldrarnas SFI- lärare bett dem att 
bete sig på ett specifikt sätt vilket de upplevt som ett tvång till att anpassa sig till den svenska 
kulturen och den rådande kontexten när de i själva verket tillskrivit sig en annan identitet än 
svensk. Identitetsdilemmat uppkommer när de känner sig tvingade till att anamma en ny 
kultur utöver deras bakgrundskultur och agera på ett sätt de inte känner till och ställer sig 
motstridiga till detta. Identiteten blir på så sätt problematisk för dem då de själva identifierar 
sig efter sin bakgrundskultur men blir tillsagda av omgivningen att ta fasta på en redan 
befintlig identitet, det vill säga den svenska identiteten.  

Fortsättningsvis i en studie av Céline Teney, Laurie Hanquinet & Katharina Bürkin (2016) 
studerade forskarna skillnaderna mellan och inom EU och utanför EU invandrargrupper när 
det gäller den europeiska identiteten och skillnader bakom dessa. Studiens resultat visade på 
att invandrare som anlände till det mottagande landet med en ålder över 18 år uppgav känna 
en starkare känsla av europeisk tillhörighet och som även kom från ett land långt ifrån EU. Vi 
kan se likheter med utifrån denna studie med vårt egna resultat vi hittat där vi kopplar detta 
till en av våra författare och hans upplevelser.  Al- Khamisi (2015) delar med sig av en 
upplevelse där han berättar hur han som åttaåring anlände till Sverige och tidigt upplevde 
skillnader mellan invandrare och svenskar, att de skildes åt som två olika grupper. Likaså att 
Khamisi (2015) skapade sig en bild av hur svenskar respektive invandrare ska bete sig. Här 
ser vi tydliga tecken på en låg känsla av tillhörighet till en europeisk identitet då han redan 
som barn uppgav att det blev en segregation mellan svenskar och invandrare och att han 
kände sig utanför och vilsen på grund av detta. Utanförskapet resulterade i att Khamisi 
upplevde desto starkare känslor av tillhörighet till sin bakgrunds identitet när han blev 
frånstött från första början. Här hade han ingen chans att försöka ta sig an en ny identitet då 
han inte gavs en möjlighet till det. Däremot en skillnad kan ses med författaren Zulmay Afzali 
(2013) som i sin berättelse beskriver hur han som en flykting i vuxen ålder är tacksam för att 
han fick komma till Sverige och starta ett liv och ser fram emot till att bli en så produktiv och 
engagerad medborgare som möjligt i Sverige. Här kan vi tvärtom se höga nivåer av 
tillhörighet till en europeisk identitet och att han ser möjligheter i att vara en europeisk 
medborgare med andra friheter än i sitt hemland.  
 

Vi kan relatera detta till i vår studies resultat därför att vi har utläst liknande mönster. 
Kulturen runt omkring samt kontakten med andra individer beskrevs liknande ett bollplank 
utifrån våra författares skrifter. Kulturen gav dem möjligheter till att se sin egen roll och 
utforska vad den rollen innebar, men också kontakten med andra individer fick dem att öppna 
ögonen för hur de såg på sig själva och sin identitet, hur de väljer att representera sig själva 
både för dem själva och för omgivningen. Författaren Al-Khamisi (2015) belyser bland annat 
att samhörigheten och personligheten har en stor påverkande roll. Om individen inte 
identifierar sig med den nya kulturen och samhället uppstår en konflikt som problematiserar 
integreringen och identitetsskapandet som vidare resulterar i ett utanförskap. Al- Khamisi 
upplevde ett identitetsdilemma då han kände att han blev tvungen att förkasta sin irakiska 
identitet för att ta till sig en svensk identitet för att smälta in i samhället och omgivningen. Här 
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ser vi tydliga tecken på att om individen inte upplever en samhörighet med sin personlighet 
och vem hon är uppstår det därmed ett identitetsdilemma grundat på en dissonans mellan 
kulturerna och synen på identiteten. Det är av stor betydelse att individen blir accepterad för 
den hon är, och att hon mottags på ett positivt sätt för att gynna utvecklingen av identiteten 
eller bevarandet av den. 

I vår analys konstaterar vi att identiteten kan ses som både fast och föränderlig. När individen 
sätts in i ett sammanhang kan det lätt uppstå identitetsdilemman i samband med stora 
förändringar. Självkännedom och förmågan att relatera sig ligger därmed till grund för hur 
individen handskas med sin omvärld.  En del av våra författare identifierar sig som 
mångkulturella och vi fann både positiva och negativa upplevelser gällandes detta. Bland 
annat belyser författarna de positiva sidorna av att vara mångspråkig samt möjligheten till att 
kunna växla mellan olika identiteter. Vi tolkar det som att vara mångkulturell innebär att vara 
kulturellt rik. I studien av Moore och Barker (2012), benämns detta som en “förvirrad 
identitet”. De konstaterar att en förvirrad identitet kan visas i ett identitetsdilemma. Detta 
innebär problem för individen i att hantera den eller de specifikt utvalda identiteterna som 
samhället gjort tillgängligt just för henne. Individer med förvirrad identitet kan uppleva 
känslor av nedstämdhet och också rotlöshet i enstaka fall. En förvirrad identitet innebär en 
känsla av avsaknad närhet där individen inte kan identifiera sig med varken den ena eller den 
andra kulturen. Det är här som rotlösheten uppstår och som är något vi vidare tolkar att en del 
av våra författare upplever i sin förvirring i att vara mångkulturell. Även Zolfaghari, 
Möllering och Dietz (2016) kom i sin studie fram till att olika beståndsdelar är med och avgör 
huruvida individer antar multipla kulturella identiteter. Kulturen sågs i studien underlätta för 
individen att tolka social kontext med andra, när en individ blir expert på att hantera flera 
kulturer lär hon sig även att behandla social information och bli öppen för andra kulturer. 
Detta leder till att hon kan släppa sin egen kultur och ta in andras enklare. Ur vårt empiriska 
material fann vi att en del av våra författare använt sig av både sin kultur och det mottagande 
landets kultur som redskap i sociala sammanhang för att bli förstådd. Vi kan urskilja att de 
tagit till vara på erfarenheten från sin egen kultur för att utforska nya kulturer som kan göra 
dem ännu mer kulturellt rika och därmed kunna utveckla sin identitet.  

Temat: Kulturell hemlöshet 
Gällande kulturell hemlöshet har det visat sig i studien av Vivero, Navarrete, Jenkins & Rae 
(1999) att det är viktigt för individen att känna att hon har en fast referenspunkt som ger en 
känsla av tillhörighet. I analysen av vår studie har vi också uppmärksammat hur viktigt det är 
för individen att uppleva känslor av tillhörighet. Exempelvis belyser författaren Al-Khamisi 
detta när han skriver om sin inre längtan om att ha en fast referenspunkt- något som kan kallas 
för hem och som går att referera sig till. Viktiga komponenter som är med och bidrar till detta 
utifrån vår empiri har till stor del att göra med hur väl individen mottages i samhället samt hur 
hon smälter in och integrerar sig. Mottagandet och inlärningen av nya ritualer, seder och 
traditioner, men framförallt språket är viktigt att komma i kontakt med för att kunna få en bra 
start och chansen till en positiv upplevelse. 

 

8.3 Resultat i relation till den teoretiska och begreppsliga referensramen 

I vår studies resultat visas det bland annat att det finns två tydliga utvägar för invandraren som 
anländer till Sverige: antingen tas hon in i samhället, anpassar sig utefter den svenska kulturen 
och kan vid tillfällen villigt kategorisera sig som “svensk”. Bakgrundskulturen avskärmas då 
till viss del och individen lever med rikedomen av att vara mångkulturell. Den andra möjliga 
utvägen är att individen inte tas in i samhället, blir utanför och kategoriserad som 
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“invandrare”. Det leder många gånger till att individen istället vantrivs i den svenska kulturen 
och ältar sin bakgrundskultur som hon blivit tvungen att lämna bakom sig. I många av dessa 
fall upplevs den svenska kulturen som negativ och individen identifierar sig med sin 
ursprungliga identitet och det är därmed den svenska kulturen som avskärmas.  

När det gäller upplevelsen kring just temat identitet, kan vi koppla vårt resultat till Giddens 
(1997:67–68) resonemang om att självidentiteten skapas av individen utifrån hennes historia 
och reflexiva uppfattningar. Individen är ständigt medveten om hur andra ser på henne i 
samhället och det betyder att hon som invandrare därför agerar som en invandrare om det är 
på det sättet hon är sedd på. Invandraren förhåller sig därmed som följd till de krav och 
normer som omvärlden anses kräva av henne. Är det negativa förväntningar som läggs på 
individen kan hon således agera utefter dessa och attityden gentemot den svenska kulturen 
kan därmed bli negativ då bilden som skapats om henne inte är frivillig. I vårt resultat 
beskriver författarna tydligt sina upplevelser kring att bli placerade i facken ”invandrare” eller 
”svensk”. Att placeras i dessa fack kan medföra plötsliga känslor av förvirring kring 
självidentiteten. Giddens (1997:67–68) beskriver att självidentiteten är föränderlig över tid 
och inte är konstant och detta är något vi kan tyda i vårt resultat då författarna uppgivit att den 
självidentitet de hade i sitt hemland inte är densamma som den de har i Sverige. 
Självidentiteten har med andra ord ändrats och individerna upplever att de inte är säkra på 
vilken identitet de riktigt har. Det ligger en osäkerhet kring huruvida de ska se sig som 
”invandrare” respektive ”svenskar”, vilka är kategorier som samhället valt åt dem.  

I ankomsten till Sverige visar resultatet att författarna avskärmat sig från sin självidentitet de 
hade i sina bakgrundskulturer. Detta för att anamma sig en ny självidentitet som det nya 
samhället skapat åt dem. Det är med den nya självidentiteten som individen sedan tar vidare 
normer och värderingar i sitt levnadssätt. Giddens (1996:42-45) menar att självet är reflexivt 
och att det hör ihop med senmodernitetens reflexivitet, det vill säga den ökade kunskap och 
flexibilitet samhället erbjuder individen. Detta innebär att individen behöver förhålla sig till 
en hel del olika parametrar. Hon befinner sig i ett samhälle som är reflexivt och hon omprövar 
ständigt sociala handlingar. Detta resonemang av Giddens kan vi koppla till våra författare 
och deras upplevelser i ankomsten till Sverige. De har blivit tvungna att förhålla sig reflexiva 
till det svenska samhället samtidigt som de tar in ny information och kunskap som de vidare 
utforskar och bygger upp sin självidentitet utifrån. Vår studies resultat visar att våra författare 
ser sig utefter sin bakgrundsidentitet fram tills dess att de anlänt till Sverige. I Sverige får de 
sedan ny kunskap som de vidare utforskar. De börjar därefter se sig själva som exempelvis 
”invandrare” eller ”svensk” beroende på hur väl samhället tar emot dem samt hur väl de 
integrerar sig in i samhället.  

Begreppet om individualisering som Bauman benämner handlar om att samhället idag blivit 
alltmer globaliserat och därmed mer mångkulturellt vilket kan inverka på den frihet av val 
som individen i dagens samhälle har (Bauman, 2002:59–61). Individualisering är således en 
process som invandraren ständigt handskas med när det handlar om hur hon ser på sin egen 
självbild och hur hon identifierar sig själv i samhället, vilket också ligger till grund för hur 
andra ser på henne. Vad som är viktigt i processen av självbilden för en invandrare är hur hon 
blir bemött i samhället av andra individer när hon ger ut sin “spegelbild” av sig själv. 
Spegelbilden kan bestå av exempelvis kläder, rörelser och uttryckssätt som hon använder sig 
utav för att få respons av andra. Det är således av stor betydelse för invandraren att hitta och 
integrera sig själv i samhället där hon också söker ett socialt och moraliskt stöd. Etiketter i 
samhället som görs av typen “invandrare” eller “svensk” kan medföra hinder för invandraren 
att hitta sin egen identitet därför att hon eventuellt inte ser sig själv som det ena eller det 
andra, utan kanske rent av en blandning av båda.  
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Baumans resonemang om individualisering kan vi koppla till vårt resultat och de teman vi 
tagit fram om mångkultur och identitet & identitetsdilemman. Resultatet visar tydligt att 
individualisering är en ständigt pågående process hos våra författare vilket handlar om hur de 
ser på sig själva. En del av författarna ansåg sig vara mångkulturella, det vill säga att de 
känner sig hemma i båda kulturerna, sin bakgrundskultur samt den svenska kulturen. 
Individualiseringen gör sig tydlig här då författarna blivit givna möjligheten att identifiera sig 
utefter inte bara en identitet, utan faktiskt flera identiteter vilket de har gjort då samhället 
blivit alltmer globaliserat och därmed gett individen en större frihet (Bauman, 2002:59–61). 
Vårt resultat visar att en del av författarna tagit vara på denna möjlighet och att de tagit det 
bästa från båda kulturerna. Detta har vidare gjort dem kulturellt rika och erfarna och det 
benämns vara en positiv egenskap. Fortsättningsvis visar resultatet på att våra författare, trots 
upplevelser av osäkerhet kring identiteten, är väl medvetna om hur de har blivit dem de är 
idag och vart de är på väg härnäst. De är således fullt medvetna om att de inte är svenskar och 
de vet vilket folkslag de representerar i Sverige. En del av våra författare har enklare 
integrerat sig i det svenska samhället och ser sig själva som mer svenskar än invandrare. 
Dessa individer relaterar sig mindre till sina bakgrundskulturer som således hamnat i 
skymundan. Deras identitet inkluderar därmed sidor av mångkulturalitet och de anpassar sig 
således till den svenska kulturen då det är den de lever inom. De har dock samtidigt sina 
bakgrundskulturer och dess historia i bakhuvudet som de kan ta fram när de känner för det 
och som alltid kommer att vara en del av deras liv. 

Vårt resultat visar även att de författare som inte lika enkelt integrerat sig i det svenska 
samhället därmed upplever en tydlig förvirring kring sina identiteter. De vet inte fullt vilka de 
är, eller vilken kultur de hör hemma i. Dessa individer står således med den ena foten i 
bakgrundskulturen och den andra foten i den svenska kulturen. Fortsättningsvis visar vårt 
resultat att dessa individer inte upplever sig känna någon tillhörighet till vare sig den ena eller 
den andra kulturen, utan de upplever ett identitetsdilemma gällande sin identitet och 
tillhörighet. Likaså när samhället gör etiketter av dessa individer och kategoriserar dem 
ofrivilligt. När individerna blir placerade i fack försvårar det ytterligare synen på 
självidentiteten då de själva inte fritt får välja en identitet eftersom de blir tilldelade en redan 
tillskriven. Det hela resulterar i att dessa individer som inte lyckas integrera sig i det svenska 
samhället i den mån att de känner sig tillhöriga således svävar i ett identitetsdilemma. Med 
andra ord har samhället en syn på vilka de är, medan de själva har en annan syn på sin 
identitet och det hela resulterar i ett dilemma av förvirring. 

Kulturen är också av stor betydelse för invandraren i hennes skapande av identiteten därför att 
den fungerar likt en ram eller en vägvisare för hur hon kan agera men också upptäcka nya 
saker. Det är också märkbart hur det för invandraren tycks vara omöjligt att helt och hållet 
avskärma sig från sin bakgrundskultur eftersom hon tar med sig den i bakhuvudet när hon 
studerar andra kulturer. Bakgrundskulturen finns likt en trygghet, stabilitet och samhörighet i 
bakhuvudet därför att den bidrar med sociala system som hon kan relatera sig till vid olika 
upplevelser. I vårt resultat om temat kring mångkulturalitet & kulturell hemlöshet har det 
framkommit att innehavandet av två kulturer också kan skapa en kulturell hemlöshet när 
individen står med en fot i vardera kultur. Detta skapar känslor av vilsenhet och att inte vara 
fullt tillhörig till någondera av kulturerna. Denna förvirring inverkar på författarnas syn på sin 
egen identitet och tillhörighet vilket resulterar i att de känner sig som fångar mellan de två 
olika kulturerna. Deras förvirring och vilsenhet leder till att de upplever att de inte är fullt 
accepterade och att de inte har en fullvärdig identitet som samhället godkänner, utan att 
samhället på eget bevåg gör en typ av individualisering av dem. Individualiseringen, som 
samhället har skapat, inverkar på invandrares syn på sin egen identitet då de upplever 
svårigheter med att visa vilka de är. Konsekvensen av detta leder till känslor av att inte vara 
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accepterad för den de faktiskt är. Känslan av att tillhöra en grupp är centralt för alla 
människor och om individen inte upplever att hon är tillhörig någonstans skapas det således 
konflikter i identitetsskapandet. Dessa konflikter visar sig i form av vilsenhet och förvirring, 
vilket en del av våra författare beskrivit att de upplevt när samhället haft en annan syn på dem 
än vad de själva haft eller har. Identitetsdilemmat visar sig vara centralt inom identiteten hos 
våra författare och en del av dem tycks ha anammat sig den svenska kulturen mer än andra. 
De som integrerat sig i samhället upplever sig ha undkommit dilemmat. Däremot har de som 
upplevt svårigheter redan vid integreringens början hamnat i ett identitetsdilemma som vidare 
får dem att tveka på sin tillhörighet. 
 
Tidigare i uppsatsen nämns också hur Stier beskriver att kulturen kan liknas vid ett sjökort på 
det sätt att kulturen fungerar som en vägvisare för hur både individer och grupper kan agera 
inom ramarna samtidigt som de kan upptäcka vad för nytt som finns ”där ute” (2004:64). 
Kulturen talar därmed om för individer vad som är acceptabelt och vad som inte är det. Det är 
således kulturen som skapar en känsla av gemenskap och tillhörighet som bundits samman 
med andra medlemmar av samma kultur. På detta sätt blir därmed kulturen något som 
individen alltid relaterar sig till och som blir en del av hennes självbild eftersom den består av 
normer, värderingar och traditioner som anses vara viktiga i hennes liv. Utifrån vårt resultat 
beskriver de flesta av författarna att de upplevde stora olikheter med sin bakgrundskultur 
jämfört med den svenska kulturen. Därav det tema vi framtagit: kultur & kulturella skillnader. 
Invandrarens två kulturer har således olika normer och värderingar som skiljer dem åt, likaså 
levnadssätten, vilket orsakade en kulturchock hos våra författare i det första mötet med 
Sverige. Vårt resultat visar på att de kulturella skillnaderna inverkat på författarnas 
självidentitet beroende på hur de anammat sig den nya kulturen i Sverige i förhållande till sin 
bakgrundskultur. Fortsättningsvis visade resultatet att författarnas bakgrundskulturer har en 
stor betydelse för hur de lever idag och vilka levnadsvanor de har i samhället. Resultatet visar 
att en del författare anpassar sina identiteter utefter den svenska kulturen och därav börjar leva 
efter svenska kulturens normer och värderingar. Detta trots att de till en början upplevt en 
kulturchock på grund av de kulturella skillnader de stött på. Andra håller tvärtom fast vid sina 
bakgrundskulturer och lever utefter den då de upplever en större gemenskap och tillhörighet 
till sina bakgrundskulturer. Fortsättningsvis visar vårt resultat på att författarna med sina 
kulturer skapar sig en identitet om vilka de är då kulturen innefattar de normer och 
värderingar som de tycker är viktiga och därmed relaterar sig till. Genom att leva efter den 
kultur de känner sig mest tillhöriga till, inverkar detta på individens självbild om vilka de är 
och var de hör hemma. Detta stärks av den kulturella samhörigheten. Utifrån resultatet kan vi 
se hur kulturen hjälpt våra författare med hur de identifierar sig själva i samhället eftersom 
kulturen talar om för individen vad som är acceptabelt eller inte. Kulturen är också med och 
formar individen i hur hon beter sig rent socialt till sin omvärld (Stier, 2004: 65). 

Vi har avslutningsvis i vårt resultat gällande temat gruppkultur & individkultur funnit att våra 
författare gemensamt delar upplevelsen om att Sverige är en individkultur jämfört med deras 
bakgrundskulturer som präglas av en gruppkultur. Författarna upplever individkulturen vara 
något främmande och ovanligt för dem och något de till en början inte varit vana vid. 
Resultatet visar att författarna relaterar sig således mer till den gruppkultur de är vana vid än 
den individkultur som råder i Sverige. Detta med anledning av att det är den kultur de är vana 
vid och bär med sig i bakhuvudet, framförallt när det handlar om gemenskap. Fortsättningsvis 
framträder det i resultatet att invandraren upplever en trygghet i att vara just en grupp. Att 
tillhöra en gruppkultur stärker identiteten då de upplever en gemenskap med likasinnade 
individer som delar samma levnadssätt. Tryggheten skapas i att de är en grupp men också att 
de är medvetna om att alla ställer upp för varandra. Identiteten stärks fortsättningsvis av 
tillhörigheten i gruppkulturen därför att de alla delar samma normer, värderingar och 
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traditioner som de gemensamt följer. 

 

8.4 Metodologiska reflektioner 

Den hermeneutiska metodansatsen har varit passande för oss i studien eftersom vi haft 
möjlighet att få gå in på djupet och studera, tolka och analysera våra utvalda bloggar och 
självbiografier. Vi har tagit del av författarnas självupplevda erfarenheter och upplevelser 
utifrån deras subjektiva verklighet och livsvärld. Eftersom vi valt att studera de upplevelser 
som uppstår i mötet med den svenska kulturen, integrationen i samhället och deras syn på sin 
identitet, var vi noga med att hitta lämpligt material som tar upp just detta. Vi upplevde 
dessvärre en begränsning på fullt relevanta bloggar och självbiografier eftersom vi avgränsade 
vårt urval till den specifika målgruppen. På grund av detta hade intervjuer eventuellt varit ett 
kompletterande alternativ av material för oss i studien, men trots det bristande utbudet har den 
hermeneutiska metodansatsen varit gynnsam därför att den hjälpt oss erhålla ett rikt material.  

Vi har i studien också varit hänsynsfulla till att förhålla oss till de etiska riktlinjerna. Vi har 
etiskt reflekterat kring vår egen roll som forskare och vi har burit med oss en medvetenhet om 
vilka konsekvenser det kan medföra för vårt arbete. Med konsekvenser syftar vi till hur vi 
tolkat och framställt våra författares texter utifrån det empiriska materialet vi presenterat när 
vi tolkat deras upplevelser. Med andra ord har vi varit noga med att inte hänga ut någon eller 
framställa deras berättelser i sämre dager. 

Vi är också väl medvetna om att en del av våra teman stämmer överens med och ligger 
väldigt nära de teman som tas upp i den tidigare forskning vi presenterat. Möjligheten att vi 
har blivit styrda av den tidigare forskningen har därmed slagit oss. Vi har dock med öppet 
sinne eftersträvat att se bortom vår förståelsehorisont och upptäcka något som kan berika oss 
själva likaså andra individer. Det bör tilläggas att våra utvalda teman var oerhört centrala i vår 
empiri och faktumet att tidigare forskning också studerat kring vissa av dessa anser vi endast 
påvisar väsentligheten och betydelsen av dem. 

Vi har fortsättningsvis reflekterat kring alternativa resultat vi hade kunnat utarbetat om vi 
enbart hade utfört intervjuer. Eftersom individer tolkar omvärlden olika blir också alla 
tolkningar olika beroende på vem det är som tolkar. Vi är medvetna om att det är möjligt att 
vår egna subjektiva förförståelse är med och styr sättet vi tolkat vårt material på, vilket är 
något vi påmint oss själva om under studiens gång. Vi har därmed noga reflekterat över vår 
egen förförståelse kring ämnet som skildrats i olika kunskapsområden. Faktum är att en utav 
oss har utländsk bakgrund med föräldrar som migrerat från mellanöstern under tidiga vuxenår 
och den andre av oss har genom sitt arbete träffat olika individer med utländsk härkomst som 
anlänt till Sverige i sina tidiga barndomsår. Trots detta har vi ständigt hållit oss transparenta 
när vi studerat allt material och med medveten reflexivitet har vi inför varje genomläsning av 
självbiografierna och bloggarna uppmärksammat vår förförståelse genom att reflektera över 
den. Vi har på detta sätt också lyckats bibehålla den öppenhet som krävs för att utföra studien 
och varit drivna till att leta efter nya spår vi inte reflekterat kring innan. Inför påbörjandet av 
denna studie var vår förförståelse påverkad av våra personliga upplevelser i livet men vår 
öppenhet har bidragit till att vi naturligt satte oss in i andras situationer. Vi är båda 
känslomänniskor och finner det därmed lätt att leva oss in i andras upplevelser, känslor och 
perspektiv. På grund av denna studie har vår förståelse nu för fenomenet reviderats, utvecklats 
och omformats. Vi lämnar nu denna studie med en fördjupad förförståelse vilket vi anser vara 
en rikedom för framtida möten med invandrare. Vi anser oss ha funnit en bättre inblick i de 
upplevelser och känslor som dessa individer kan uppleva i mötet med den svenska kulturen 
samt under integreringens gång.  
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8.5 Självkritiska reflektioner 

De självkritiska reflektioner som vi har haft med oss under studiens gång är hur vi har kunnat 
påverka analysen samt hur vår förförståelse möjligtvis speglat subjektiva värderingar som kan 
ha genomsyrat. Det kan exempelvis vara att vår förförståelse har uppkommit under analysens 
gång eller ha färgat av sig utan att vi vet, men det är något som vi är öppna och transparenta 
till. Vi försöker undvika det som skiljer olikheterna genom att visa på de olika stegen i 
tolkningen och tabellen för att visa en överskådlig syn samt ha med empiri citat. 

Vår förförståelse är grundad i olika kunskaper som vi upplevt. En av oss har utländsk 
bakgrund och föräldrar som är från annat land än Sverige ursprungligen. Den andre av oss har 
erfarenheter från att i sitt jobb mött olika individer med utländsk härkomst som anlänt till 
Sverige i sina tidiga barndomsår och som berättat om sina upplevelser. Vi tror att denna 
kunskap är relevant och viktig i förståelsen av invandrare och de steg de genomgår för att 
integrera sig i ett nytt land, Sverige som utgångspunkt i vår studie. Vi har tidigare fört samtal 
med både våra föräldrar, bekanta och deras tidigare liv i det land de har ursprung ifrån där de 
delgett sig av sina upplevelser om att leva i Sverige vilket vi anser är kunskap som är relevant 
för vår studie. 

 

8.6 Förslag till fortsatt forskning  

Vår förhoppning är att studien har bidragit till ny kunskap och nya insikter kring vårt valda 
ämnesområde. En reflektion vi gjort är huruvida det möjligtvis skulle finnas skillnader mellan 
män och kvinnors upplevelser i mötet med den svenska kulturen och integreringen i det 
svenska samhället. Eftersom vi har studerat både män och kvinnor i det empiriska materialet, 
precis som i tidigare forskning, hade det varit intressant med en avgränsad ny infallsvinkel. 
Det hade i sådana fall varit intressant att ta del av separata studier av män respektive kvinnor 
för att se om det föreligger några skillnader i hur de alternativt upplever mötet med den 
svenska kulturen, integreringen till samhället och hur de ser på sin identitet. Avslutningsvis, 
förslag till fortsatt forskning är att fokusera på emotionella, sociala eller andra sätt som är med 
och inverkar på identiteten, eller om det inte alls förekommer någon skillnad mellan könen. 
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10.   Bilaga 1 
 
10.1 Bilaga tabell 1.0 
 
Preliminär tolkning 
 
1. Kulturkrock vs kulturchock 

 

● Problem att smälta in 
alternativt 
integrationsproblem 

● Dissonans gällande 
kulturen/erna 
 

2. Gruppkultur 
 

● Samhällets kultur 
● Familjesolidaritet 
● Ovanan till individkultur 

 

3.  Kultur och kulturella skillnader 
 

● Individuella upplevelser 
av kulturella skillnader 

● Nya kulturens påverkan 
av utvecklingen och 
självbilden 

● Bakgrundskulturens 
påverkan 
 
 
 

Fördjupad tolkning 
 

● Hur mötet i den nya 
kulturen går till  

● Att smälta in trots den 
kulturella skillnaden 

● Relateringen till nya 
kulturen 

Huvudtolkning
 

● Chock i levnadsvanor
● Krock i det obekanta

 

● Normer och värderingar 
● Att vänja sig vid 

individkultur  
● Stark familjesolidaritet i 

bakgrundskultur, svag 
familjesoladaritet i 
Sverige  

● Stark stöd från samhället i 
Sverige, svagt stöd i 
samhället i 
bakgrundskultur 

 
 

● Individkultur som 
någonting negativt

● Läran sig bli självständig 
och släppa beroendet av 
andra

 ● Att smälta in i den 
svenska kulturen 

● Accepterandet av de 
kulturella skillnaderna 

● Förväntandet och vikten 
av att bevara 
bakgrundskulturens 
traditioner  

● Innebörden av att bryta 
sig loss från 
bakgrundskulturens 
traditioner  
                

      

● Kategoriserad som 
”invandrare” 

● Svagare relatering till 
bakgrundskulturen

● Förändrade 
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Huvudtolkning 

Chock i levnadsvanor 
Krock i det obekanta 

Individkultur som 
någonting negativt 
Läran sig bli självständig 
och släppa beroendet av 
andra 

Kategoriserad som 
”invandrare”  
Svagare relatering till 
bakgrundskulturen 
Förändrade levnadsvillkor 



4. Mångkultur 
 

● Negativa och positiva 
upplevelser av 
mångkulturalitet 

● Kulturell rotlöshet 
● Mångkulturell 

uppskattning 
 
 

5. Identitet och identitetsdilemman 
 

● Dilemmat gällande att 
vänja sig vid det svenska 
samhället 

●  Konflikten angående att 
börja om på nytt 
c) Samhällets mottagande 
och dess påverkan på 
individen 
 

 

● Svårigheten att känna sig 
tillhörig 

● Mångkulturella privilegier  
● Kulturell balans 

● Vilsenhet gällande 
kulturell identitet men 
samtidigt uppskatta 
mångkulturaliteten 

● Friheten att kunna växla 
mellan två språk och 
kulturer

 ● Relateringen till 
omgivningen och att finna 
sig själv 

● Dilemmat i att bryta sig 
loss från 
bakgrundskulturen för 
fullt smälta in i Sverige 

● Dubbla kulturer som 
rikedom eller besvärlighet 

● Viljan till att bli en så pass 
bra svensk medborgare 
som möjligt  

 

 

● Utvecklingen av en ny 
identitet

● Pressen av att etikettera 
sig själv med en specifik 
identitet

●  Omgivningens syn på 
individen
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Vilsenhet gällande 
kulturell identitet men 
samtidigt uppskatta 
mångkulturaliteten  
Friheten att kunna växla 
mellan två språk och 
kulturer 

Utvecklingen av en ny 
identitet 
Pressen av att etikettera 
sig själv med en specifik 
identitet 
Omgivningens syn på 

individen 


