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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka hur identitetskonstruktionen har formats 

hos ”andra generationens” ungdom med kurdisk härkomst med komplexiteten av att leva 

mellan två eller flera olika kulturer samt med påverkan av familjens normer och värderingar. 

Studiens teoretiska utgångspunkt ligger i identitetskonstruktionen och etnisk identitet där vi 

har försökt framföra och belysa denna komplexitet. Tidigare forskning vi utgått ifrån är bland 

annat tillhörighet och en tredje identitet, vi har använt oss av ett antal forskares studier för att 

belysa detta ämne. Vi har genomfört tio djupgående intervjuer med kurdiska ungdomar i 

åldrarna 18-25. Gemensamt för dessa respondenter är att de alla kom till Sverige i ung ålder, 

dock är två av dessa födda i Sverige. Resultatet från vår studie visar att samtliga respondenter 

har tillhörighetskänsla både till Sverige och till sitt ursprungsland. De identifierar sig själva 

utifrån hur andra i omgivningen uppfattar och kategoriserar dem. Det som även framgått är att 

föräldrarna och omgivningen har haft en avgörande roll i identitetsskapandet och 

tillhörighetskänslan. 

Nyckelord: identitetsskapande, identitet, etnisk identitet, kultur, tillhörighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The essay presents a qualitative study, which intends to investigate how the identity 

construction of the second generation of young people with Kurdish origin has been formed 

considering the complexity of living between two or more different cultures as well the 

influence of family norms and values. The theoretical basis lies in 

the identity construction and ethnic identity in which we have tried to 

express and illustrate this complexity. Previous research we have assumed includes affiliation, 

and a third identity, where we have used a number of researchers studies to elucidate 

this topic. In order to facilitate the study, ten in-depth interviews with Kurdish youths aged 

18-25 years have been applied. The common factor for these respondents is that they all came 

to Sweden at a young age. However, two of these were born in Sweden. The result of the 

study demonstrates that all respondents have been affected in the construction of their 

identity. Ultimately, they also experience a sense of belonging both to Sweden and to their 

country of origin. They identify themselves according to how others in the surroundings 

perceive and categorize them. Additionally, it seems that parents and the surroundings have 

played a decisive role in the creation of identity and the affiliation. 

 

Key words: identity formation, identity, ethnic identity, culture, affiliation 
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1.	Inledning	
 

Invandring har skett av olika skäl såsom krig, ekonomiska och politiska anledningar. 

Kurdernas stora invandrar våg kom till Sverige under 1970-talet. Dessa kom för att söka asyl 

och skydd i hopp om att skapa en trygg framtid för sig själva och den kommande 

generationen. Sverige har idag omvandlats till ett multietniskt land, där flera kulturer blandas 

i. Unga kurdiska ungdomar, födda i Sverige eller som kommit hit i ung ålder upplever 

samhället och dess drag i stor kontrast till hur deras föräldrar upplevt det. De formar sin 

identitet både utifrån sina kurdiska rötter och de nyfunna svenska lärdomarna på den sociala 

arenan som exempelvis skolan (Ahmadi 2002). Identitet formas utifrån en individs 

egenskaper och handlingar, på detta sätt genom samspel med människor i deras omgivning 

samt med deras uppfattning. Identitetsbyggande är ett givande och tagande (Ahmadi 2003).  

Att växa upp med två eller flera olika kulturer kan medföra vissa utmaningar. Utöver det 

faktumet att två kulturer ska balanseras försöker man hitta sin tillhörighet till en eller flera av 

kulturerna. Detta kan i sin tur skapa problematik då man försöker ta till sig både ursprung 

kultur och svenska normerna och värderingarna.   

Dessa unga invandrare kan stå i mellan två olika tankesätt och därmed två olika kulturella 

identiteter där ett pendlande sker mellan dessa.  Det viktigaste för identitetsskapandet är de 

strukturella och sociala villkoren som är en nödvändighet och betydande del i processen av att 

konstruera sin identitet.  Därmed skall man kunna uppmärksamma interaktionen mellan de 

olika kulturerna som skapar nya förhållanden och nya former för hur individen reflekterar sig 

själv genom sin etnicitet (Ahmadi 2002). 

Det är intressant att unga kurder i Sverige som saknar ett ursprungs land, belyser själva hur de 

kombinerar ursprungs kultur och de rådande normerna samt värderingarna i Sverige.  

 

 

 



2 
 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur andra generationens ungdom med kurdisk 

bakgrund konstruera sin identitet med komplexiteten att leva mellan två eller flera kulturer i 

ett mångkulturellt Sverige. Därigenom vill vi utifrån denna problematik undersöka om det har 

skapats en ny identitet bland våra respondenter.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur har identitetskapandet hos respondenternas påverkats av att leva i ett 

mångkulturellt Sverige? 

 Vilken betydelse har den etniska identiteten för identitetsskapandet? 

 Har det skapats en ny identitet bland respondenterna av att leva mellan två eller flera 

olika kulturer? 

1.3 Avgränsning 

Vår studie bygger på djupintervjuer med tio ungdomar mellan 18-25 år med kurdisk 

härkomst. I samband med detta har vi sökt oss till och intervjuat ungdomar som är födda i 

Sverige eller som kommit till Sverige i mycket unga år. Vi har avgränsat oss till ungdomar 

som har bott i Sverige i minst tio år. 

1.4	Disposition	
 

Nästa kapitel ges en bakgrund om kurder i Sverige. I kapitel 3 ges översikt om tidigare 

forskning om invandrar ungdomarnas identitets skapande i Sverige. Kapitel 4 redovisar våra 

teoretiska utgångspunkter om identitet och etnicitet. I kapitel 5 redovisas metodval samt 

tillvägagångssätt och bearbetning av datamaterial. Resultaten av empirisk undersökning och 

analys kommer att diskuteras i kapitel 6. I kapitel 7 kommer att slutsatsen av arbetet diskuteras. 
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2.	Historisk	bakgrund	om	kurder		
Det kurdiska folket beräknas vara en befolkning på ca 40 miljoner människor som lever inom 

området som gränsas av de fyra staterna Turkiet, Irak, Iran och Syrien, även kurder som lever 

utanför det kurdiska området inräknat (Kuutmann 1984).  Kurdistan – landet som icke är, är 

ett geografiskt område som sträcker sig igenom de fyra staterna som nämnts ovan sedan 1920- 

talet. Kampen och hoppet om ett enat självstyre och drömmen om den egna staten Kurdistan 

är en strid som pågått under flera decennier och fortfarande pågår för kurderna.  Det politiska 

läget för kurderna i dessa länder är en ständigt föränderlig process som har satt sina djupa spår 

hos det kurdiska folket på gott och ont (Kuutmann 1984). 

Att vara en gemensam befolkning på ca 40 miljoner och benämnas till Kurd utan ett eget 

självstyre har gjort att kurdfrågan är väldigt komplex, då kurderna är splittrade i så många 

områden.  De fyra staterna har hanterat kurdfrågan väldigt individuellt, och det gemensamma 

har varit att förgöra kurdernas existens men också neka dem deras mänskliga rättigheter. Att 

vara ett folk som levt under ständigt förtryck och förnekelse har format såväl kurdernas 

samhörighet och satt sina djupa spår för kurdernas identitetsformning (Garemani & Qaradaghi 

2006).  

Kurderna har blivit hänsynslöst behandlade inom de fyra staterna eftersom de inte har fått 

samma rättigheter som ländernas majoritetsbefolkning. Dessa nämnda faktorer har bidragit till 

att kurderna har varit tvungna att fly från sina hem och leva i exil runt om i världen. 

Emigrationen av kurderna och kampen för sina mänskliga rättigheter har gjort att kurderna 

sökt sig till hjälp för att bevara sin etniska och kulturella existens i det nya landet. Det nya 

landet har medfört en bekantskap med en ny kultur samtidigt som man valt att integrera sig i 

samhället har man även försökt göra sin röst hörd och väcka folket i det nya landet för den 

kurdiska frågan.  

Möjligheterna i det nya landet har bidragit till att man har värdesatt den demokrati och den 

frihet som man har i det nya landet på en helt annan nivå, att kunna erkänna sin kurdiska 

identitet och inte bli hänsynlöst behandlad på grund av sin etniska härkomst är något som 

kurderna håller starkt vid. Grunden för den ständiga kampen i kurdfrågan som pågår än idag 

är att kurderna vill kunna utan rädsla och hot erkänna sin kurdiska etnicitet  
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2.1	Kurder	i	Sverige	
Det beräknas idag finnas mer än en miljon kurder utanför de länders gränser som delar på 

Kurdistan (Sheikhmous 1992). Många av dessa kurder har hamnat i Sverige och de är en stor 

invandrargrupp. Antalet kurder som finns i Sverige är osäkert och det finns inte någon exakt 

siffra på hur många det skall finnas. Skälet till detta är att ingen har registrerats på etnisk 

bakgrund utan dessa har registrerats efter medborgarskap. Då kurderna är medborgare i fyra 

olika länder i mellanöstern, således Syrien, Irak, Turkiet och Iran gör det svårt att veta deras 

antal i Sverige. Den största delen av kurderna kom till Sverige i början av 1960-talet, dessa 

kom som arbetskraftsinvandrare. Dessa härstammade från Anatolia och ansågs inte kända 

som kurder utan de betraktades som turkar då de var assimilerade i det turkiska samhället och 

talade heller inte kurdiska (Sheikmous 1992). De kurderna som kom till Sverige och som 

redan var politiskt aktiva bildade föreningar, dessa i form av politiska sammansättningar för 

att fortsätta och anstränga sig för Kurdistan. Dessa försök ledde till att det att det Kurdiska 

Riksförbundet startades 1981 (Sheikmous 1992). 

Till en början var det endast aktiva politiska krafter från norra Kurdistan som var med, dock 

började det efter tre år att omfatta hela den kurdiska gruppen. Riksförbundets mål var att 

samla alla kurder under en etnisk organisation och samtidigt förena krafterna för att hjälpa de 

kurderna som var kvar i hemlandet. Det centrala för riksförbundet ligger i att stödja det 

svenska folket med kurderna, verka för integrationen, hjälpa de kurdiska eleverna att få 

hemspråksundervisning, bevara den kurdiska kulturen samt behålla den kurdiska andan 

levande i Sverige. I dagsläget finns det ett kurdiskt ungdomsförbund, ett aktivt kvinnoförbund 

och runt femtio kurdiska föreningar i hela landet. Det finns även andra föreningar utanför det 

kurdiska riksförbundet som är bildade av vissa politiska partier. Detta har befrämjat kurderna 

och dessa kurder har i Sverige fått en fristad och har därmed på många sätt blivit bekräftade 

och fått möjligheter som de aldrig haft i de länder de utvandrat ifrån med tanke på den 

kurdiska etniciteten (Sheikmous 1992). 
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3.	Tidigare	forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning kring andra generationens ungdomar med bräcklig 

identitet, multikultiungdom och den tredje identiteten som många av de har skapat. Den 

forskning som presenteras bidrar till en bild av hur det ser ut samt det aktuella kunskapsläget.   

3.1	Andra	generationens	ungdomar	med	bräcklig	identitet	
Deniz och Perdikaris har gjort en kvalitativ studie som heter ”Ett liv mellan två världar” 

(2000). Vid denna studie har författarna gjort intervjuer med andra generationens assyriska 

ungdomar i Sverige. Studien belyser hur de upplever och hanterar sin livssituation, såsom hur 

de hanterar sin hemkultur och hanteringen av den nya svenska kulturen. De utgår i sin studie 

ifrån att ungdomarna lever i två skilda världar och kulturer samt i två sociala verkligheter där 

det finns en påfrestning för dessa ungdomar när det kommer till att anpassa sig och utvecklas i 

det svenska samhället, därmed även att skapa sin identitet (Deniz, Perdikaris 2000). Deniz och 

Perdikaris (2000) menar att dessa assyriska invandrarungdomar i stort sätt växer upp utan 

rötter. Författarna kommer fram till i resultatdelen att de ungdomar vars primära socialisation 

pågick i ursprungslandet har därmed avsevärt större svårigheter att hantera de kulturella 

skillnaderna i jämförelse till de invandrarungdomar som upplevt sin primära socialisation i 

Sverige. Barsoums (2008) pedagogiska undersökning: ”Dom kallar oss invandrare” grundar 

sig på hur ungdomar av den andra generationens invandrare identifierar sig själva. Studien 

riktar sig på ungdomar med en annan etniskt bakgrund, huruvida dessa ungdomar identifierar 

sig själva i samhället som dömer och anser ungdomarna vara invandrare. Studiens andra 

riktning har varit att undersöka och se hur dessa ungdomar identifierar sig med det egna 

hemlandet. Barsoum (2008) har i undersökningen använt sig av både den kvalitativa och den 

kvantitativa metoden dels genom enkät undersökning men också sex individuella intervjuer 

för att komplettera, detta för att kunna jämföra och dra slutsatser om ungdomarnas 

identifiering men även hur de påverkas av hur andra uppfattar dem som medborgare i 

samhället. Resultatet som Barsoum (2008) kom fram till var att ungdomarna identifierade sig 

själva utifrån de andras uppfattning om dem, detta leder till att det skapas ett avstånd mellan 

ungdomarna och deras omgivning. Av samtliga respondenter i Barsoums (2008) undersökning 

visade det sig att det inte var någon av ungdomarna som uppfattade sig själva som endast 

svenskar av den orsaken att ingen i deras omgivning betraktade dem vara som svenskar. 

Skälet till detta berodde på utseendet enligt informanterna, där de påstod att de inte hade det 

”typiska” svenska utseendet och därigenom känner de sig inte som en del av det svenska 

samhället. Ett intresseväckande resultat som undersökningen visade var att ungdomarna trots 
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att de utseendemässigt liknar folket i sina hemländer kände sig mer svenska i hemlandet, då 

det var i hemlandet som de kände av sin svenska identitet. Enkätundersökningens resultat del 

visade att andra generationers ungdomar varken kände sig hemma i Sverige eller i det egna 

hemlandet.  

3.2	Multikultiungdom		
Studier och forskningsarbeten har tidigare gjorts kring ämnen, identitet, ungdomar, etnicitet 

etc. I denna uppsats används tidigare studier och forskningsarbeten som kortfattat behandlar 

studiens frågeställningar. En relevant studie är boken ”Multikultungdom – kön, etnicitet, 

identitet” av Ålund (1997). Hennes forskningsarbete grundas sig på intervjuer och samtal med 

ett stort antal ungdomar i mångkulturella samhällen, med fokus på ungdomar uppväxta i 

Stockholms förorter det vill säga, mutlitkulturella miljöer och omgivningar. I studien väljer 

hon att namnge ungdomarna i studien till ”Multikultiungdom”. ”Multikultiungdomens” 

lärdomar, livsvillkor, uppfattningar om sin tillhörighet, etnicitet och identitet är det centrala 

aspekterna i boken. I sökandet efter tillhörighet främst till det svenska samhället som 

ungdomarna går igenom i identitetsskapandet med dess komplexitet är något som författaren 

sätter tyngdpunkt på i studien. Ålund (1997)  menar att sökandet efter tillhörighet beror delvis 

på att ”Multikultiungdomar” som är födda i Sverige eller kom i mycket unga år som är 

uppväxta här med föräldrar som är födda och uppväxta i hemlandet ses som ”invandrare” 

detta leder till att dessa ungdomar inte känner en fullkomlig tillhörighet varken för 

föräldrarnas hemland eller i det svenska samhället. Alternativ till denna problematik är 

ungdomarna skapar en ny livsstil och en ny identitet som är ”gränsöverskridande och 

transkulturell” (Ålund 1997).  De svårigheter och motstånd som förekommer för dessa 

ungdomar att bli en del av det svenska samhället som ”svensk” är enligt Ålund (1997) 

samhällets distinktioner och uppdelningar utifrån människors kulturella och etniska 

bakgrunder. Vidare skriver Ålund (1997) om tjänstemän såsom polis och socialarbetarens syn 

och inställning till problematiken med t.ex. arbetslöshet, våld, kriminalitet. Hon menar på 

inställningen till att detta inte kommer förändras och medföra till något positivt om inte dessa 

”Multikultiungdomar” blir som svenskar.  Författarens synsätt till detta är motsatsen som 

menar att det i istället handlar om samhällets diskriminering, särbehandling, stämpling samt 

segregering som är orsaken och bidrar till dessa problem.  
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3.3	Den	tredje	identiteten		
Goldstein–Kyaga och Borgströms forskingstudie som utkom 2008 bygger på intervjuer med 

utländska familjer bosatta i Sverige, Brasilien och Argentina. Forskingstudiens huvudfokus 

har varit att studera hur individens identitet formas och konstruerats av att växa upp i ett 

någorlunda mångkulturellt samhälle och hur människor påverkas av detta. Författarna 

definierar identitet på följande sätt  

”En tolkning av det egna livet, en tolkning där man reflekterar över sig själv, den 

gemenskap(er) man ingår i och den plats man har. Det är inte bara en fråga om 

den egna tolkningen utan också om att väva in andra människors tolkningar, 

människor som man har en relation till” ”(Goldstein-Kyaga & Borgström 2008, s. 

10). 

Sökandet och finnandet av sin identitet är en pågående process som fortgår under hela livet, 

den ständiga utvecklingen och globaliseringen som vi lever i idag medverkar till att gränser 

mellan olika kulturella och etniska skillnader avlägsnas. Vi människor kan idag bevara 

relationer över gränserna på ett helt annat sätt till skillnad från förr genom de förbättrade 

möjligheterna att resa och genom den förbättrade informations och kommunikationstekniken. 

Denna föränderliga process sätter sin tydliga prägel på individens identitetsprocess. I sin 

studie kom författarna i underfund med att många av de ungdomar som deltagit i 

undersökningen och de som var uppväxta i ett mångkulturellt samhälle vägrade att placera sig 

själva i det ena eller det andra facket. Författarna hävdar att denna problematik är i behov av 

ett nytt begrepp som de beskriver som den tredje identiteten, detta nya begrepp tar upp och 

omfattar en tredje identitet som dessa ungdomar har. Den tredje identiteten är växande i vår 

nutida globaliserade samhälle och uppkommer framförallt där mångkulturalismen brer ut sig 

(Goldstein-Kyaga & Borgström 2008). Vid en tredje identitet har individen en kombination av 

skilda tillhörigheter, eftersom individen har förmågan att se de kulturella skillnaderna på ett 

översiktligt plan. Författarna menar att detta inte handlar om blandade etniska och kulturella 

byggstenar utan identiteter, detta är istället något helt eget.  En individ som är uppväxt med en 

familj vars normer och värderingar skiljer sig från majoritetssamhällets normer och 

värderingar bidrar till att individen plockar från de olika tillhörigheterna och med hänsyn till 

de båda kontexterna bildar sig en egen identitet.  
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”Den tredje identiteten är en hel identitet som samtidigt är ständigt föränderlig och baseras 

på människans tolkning av sin plats i flera kulturella kontexter i ett kontinuum” (Goldstein-

Kyaga & Borgström 2008:107). Dock är andra faktorer som klass, genus, kön minst lika 

viktiga för människans identitetsutveckling. 

4.	Teoretiska	utgångspunkter	
 

4.1	Att	konstruera	sin	identitet	
Fler forskning tyder på att identitet är något som konstrueras och formas genom interaktionen 

mellan individens inre värld samt det sammanhanget individen befinner sig i. 

Identitetsskapandet kan liknas vid en process där individen skapar sitt eget jag genom 

medvetet utforskande. Inom identitetsforskningen så utgår man från ett teoretiskt perspektiv 

som anser att identiteten är situationsanpassad. I dagens samhälle lever människor utifrån 

olika livsstilar, religioner och värdesystem etc. Dessa faktorer sätter sin prägel på hur en 

människas identitet formas, dock är dessa sociala konstruktioner och kan därmed ändras över 

tid. Utifrån ett sådant resonemang försvårar det att definiera vad identitet är då det är något 

som förändras över tid och rum, därmed en pågående process och bör därför inte uppfattas 

som en individs egenskap (Ahmadi 2002). I boken framgår det att invandrare och 

minoritetsgrupper inte kan tillskrivas identiteter ur en etnisk eller kulturell tillhörighet utan 

hänsyn till det sociala sammanhanget som de lever i. Ahmadi (2002) skriver att man kan dela 

in individers identiteter i både en social identitet och i en personlig identitet. Vi bygger upp 

den sociala identiteten genom hur andra människor uppfattar oss. Den personliga identiteten 

handlar däremot om att man ska förstå vem man är och därigenom lära känna sig själv (Stier 

2008). 

Stier (2008) anser att identitet är föränderlig och det är inte något som är fast. Identiteten som 

formas är därtill även bunden av situationen, av andra och av individen (Stier 2008). 

Författaren menar att det ses som ett grundläggande behov att utveckla en identitet. Det som 

skiljer människan från andra arter är dennes förmåga till självreflektion och dennes unika sätt 

att uttrycka sig i språket. Man menar vidare på att människans verklighet är socialt 

konstruerad, således är etniska identiteter och klass- eller könsidentitetersociala 

konstruktioner, frånsett hur djupt rotade och personliga de än är (Stier 2008). 
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Identiteten bildas och formas då individen vill hitta sin plats i tillvaron, där tonvikt läggs på 

samspelet mellan socialkulturella strukturer och individens självuppfattning. Inom 

forskningen skiljer man på identitetens enskilda och sociala plan.  Såldes gör man en 

indelning mellan objektiva (externt tilldelade) och subjektiva (självskapade) identiteter. När 

forskarna talar om objektiv identitet menar man på den identitet som tillskrivs individen av 

andra. Denna objektiva identitet innebär att individen är definierad eller indelad utifrån vad 

andra tror vara individens egenskaper (objektiv personlig identitet) här tar man även hänsyn 

till det som av andra individer ses karakterisera den sociala grupp individen tillhör (objektiva 

sociala identiteten) (Stier 2008). Omgivningen skapar till en början en bild av individen för att 

kunna förhålla sig till denne och därigenom skapas det en bild av en grupp där individen 

tillhör – med detta menar man att individen först och främst definieras som en medlem av en 

klass, kön, etnisk grupp, religiöst samfund etc. Vid subjektiv identitet menar man på att 

individen själv tillskriver sig vissa utmärkande egenskaper eller när individen erkänner sin 

egen kategorisering som tillhörig till en viss social grupp. Vid den s k objektiva identiteten så 

är det egentligen inte en identitet utan mer en stämpel eller etikett som omgivningen 

identifierar individen med, därför ifrågasätter man denna objektiva identitet. När man utgår 

från objektiv identitet framhäver och belyser man <den andres> vikt för individens 

självdefinition (Stier 2008). Således menar de på att validiteten i självkänslan ligger i den 

andres erkännande av ens identitet. Om individen däremot själv skulle erkänna denna 

tillskrivna identitet och utgå från den samt accepterar att han/hon är kvinna/man, svensk, eller 

invandrare etc. skulle det leda till att den givna etiketten blir till individens subjektiva 

identitet. Identiteten på det objektiva planet blir således meningslös dock inte om den 

internaliseras av individen då det är dennes tolkning av identitet, därmed något subjektivt 

(Stier 2008). 

4.1.1	Socialisationens	betydelse	för	identitetsskapandet	
Berger & Luckman (2008) beskriver hur viktigt det är med primär och sekundär socialisation 

i processen för identitetsskapande. När en individ ska utvecklas till en social varelse och bli 

till en medlem av samhället bör den genomgå socialisationsprocessen, detta gör den genom ett 

samspel med sina medmänniskor. Enligt Berger och Luckman (2008) börjar 

socialisationsprocessen med den primära socialisationen som därefter övergår till den 

sekundära socialisationen. Den primära socialisationen är den huvudsakliga utvecklingen där 

internalisering blir grunden för den grundläggande förståelsen av våra medmänniskor och hur 



10 
 

 

den enskilda upplevelsen av den sociala verkligheten som vi befinner oss i uppfattas (Berger 

& Luckman 2008). 

I den primära socialisationen utformas och utvecklas individens förutsättningar i livet. Den 

primära socialisationen är den mest framstående i individens liv och det är därigenom som 

individen blir medlem av ett samhälle. Man menar att individen förs in i ett samhälle som 

redan är bestämt och avgränsat på förklarade sätt av betydelsefulla andra. På detta sätt 

utformas och påverkas ungdomarna av den betydelsefulla andre då de på detta sätt börjar 

identifiera sig och finna likheter hos sig själva som med de betydande personerna, samtidigt 

som ungdomarna övertar de betydelsefulla andres roller och attityder och gör dem det till sina 

egna (Berger & Luckman 2008). 

Individen får möjligheter genom denna identifikation till att identifiera sig med sig självt och 

utforma en personlig och sammanhängande identitet. I samhället finns det redan definierade 

uppsättningar av signifikanta andra, och dessa erbjuds till ungdomarna som måste acceptera 

dessa utan annat alternativ (Berger och Luckman 2008). Dock finns det en process där barnet 

slutar att identifiera sig med den betydelsefulle andre och detta lägger man stor vikt vid just 

för att då identifierar individen sig med en allmänhet av andra, med ett samhälle. Denna 

process av Berger & Luckman (2008) ses som en övergång från primär till sekundär 

socialisation där språkets internalisering är en avgörande och viktig fas som fungerar som 

socialisationens betydelsefullaste del. Efter den primära socialisationen kommer den 

sekundära socialisationen, denna leder en redan socialiserad individ till nya delar av 

samhällets objektiva värld, där språket är den mest centrala och angelägna delen i 

socialisationens. I den sekundära socialisationen internaliserar individen olika samhälleliga 

världar som båda har olika språk (Berger & Luckman 2008). 

Det utvecklas nya perspektiv som därigenom internaliseras under den sekundära 

socialisationen och dessa utvecklas till en ny verklighet som står i stor kontrast till den 

verklighet och värld som utvecklats i den primära socialisationen (Berger & Luckman 2008). 

Individen har under den nya fasen möjligheter att upptäcka att föräldrarnas föreställningar av 

verkligheten är typisk för platsen som föräldrarna kommer ifrån och det är inte den enda 

sanna. Vid sekundär socialisation styrs de pågående processerna av huvudsakliga problem och 

dessa kräver en primär socialisation, således där individen skapat sig och levt med en identitet 

i en bestämd värld. Komplikationer och konflikter uppkommer då den ursprungliga och den 

nya internaliseringen inte stämmer överens, med det sagt är det två processer och dessa 
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förmedlar motsägande normer. I den sekundära socialisationen läggs det inte stor vikt vid att 

man har identifierat sig och skapat en verklighet där man är låst till en viss styrd plats i 

världen. Bergman och Luckman (2008) menar att detta kan vara positivt eftersom individen 

tillåts hämta enskilda kunskaper vilka i sin tur kan ses som rationella och emotionellt 

kontrollerande.  

Således är det vid denna process som omvandling krävs av den primära socialisationen så blir 

således den sekundära socialisationen känslomässigt laddad eftersom individen blir tvungen 

att engagera sig i den nya verkligheten. Då individen står inför en sådan situation där det finns 

främmande verkligheter inom den sekundära socialisationen behöver det inte alltid betyda att 

det är en främmande verklighet just för att denna inte innehåller individens skilda känslor som 

i den primära socialisationen. Individen kan vid denna tid växla till den nya verkligheten utan 

emotionella kopplingar till den, och på samma gång som individen kan dra nytta av den 

internaliserade verkligheten från den sekundära socialisationen för särskilda syften (Berger & 

Luckman 2008). 

Författarna menar att både den primära socialisationen och den sekundära socialisationen är 

processer som får den betydelsefulle andre att ha en stor betydelse i individens 

verklighetsskapande och identifiering av sitt ”jag” då dessa betydelsefulle andre påverkar och 

samtidigt bevarar den enskilda individens identitet på ett inflytelserikt och känslomässigt sätt. 

De betydelsefulla andre har således en stor och viktig roll i individens liv. Berger och 

Luckman (2008) skriver att det väsentliga blir att tydliggöra det avgörande som det har för 

identiteten, detta för att människan ska få bekräftelse för sin egen identitet men även de bevis 

som individen får av den betydelsefulle andre.  

4.1.2	Kulturella	normers	betydelse	för	identitetsskapandet	
Det finns många definitioner av begreppet kultur. Kulturen reglerar samspelet mellan 

människor och kan på så sett ses som ett socialt system med gemensamma principer, 

gemensamma handlingsmönster samt värden och regler (Stier 2004). Av dessa orsaker har 

kulturen en stor inverkan på människans självuppfattning och identitet. Den kulturella 

identiteten konstrueras och formas genom en socialisationsprocess människor emellan men 

också mellan samhällen vilket gör att kulturen på så sätt är föränderlig    

(Stier 2004).  Eftersom kultur är en föränderlig processes influeras även kulturer av 

globalisering, vilket är synligt i det nutida svenska samhället. Den kulturella tillhörigheten har 

en viktig roll i identitetskapandet för individen. Kulturen blir och är ett sätt för individen att 
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definiera sig själv, andra och världen, samtidig så skapar kultur en känsla av samhörighet och 

trygghet hos människan (Stier 2004). 

Enligt Hall (2002) är det komplext att skriva om kulturell identitet. Även han anser att 

identitet inte är något fast som kan fullständiggöras, utan det är en pågående och föränderlig 

process.  Till skillnad från tidigare författare tar han upp två olika uppfattningar och 

perspektiv på kulturell identitet, ett essentialtiskt och ett konstruktivistiskt synsätt. 

Inom det essentialistiska perspektivet anses kultur vara något som är homogent där kulturens 

traditioner, seder och bruk samt historia delas gemensamt med gruppen, med detta 

definitionen av ”kulturell identitet. Definitionen av kulturell identitet i det essenstialistiska 

perspektivet är således de kulturella normerna, koderna och den gemensamma historien men 

även erfarenheterna av dessa som kulturell identitet formas av är beständiga och för evigt 

bestämda där det består av en enhetlig enhet ”ett enda folk”. Med detta menar författaren att 

till exempel under kolonialismens tid då det förtrycktes och undanhölls en del kulturella 

identiteter. Det är därför centralt och betydelsefullt att ur detta synsätt att upptäcka och 

erkänna dessa, en gång i tiden dolda kulturella identiteter för att finna dess ursprungliga 

essens (Hall 2002). Det konstruktivistiskt perspektiv på kulturell identitet skiljer sig tydligt åt 

från det essentialistiska synsättet på kulturell identitet. Således är den kulturella identiteten 

något redan givet bortom historia och kultur, tid och rum, utan våra identiteter konstrueras i 

samband med vår historiskaprocess. Enligt författaren influeras och bestås identiteten av det 

förflutna men även av det kommande. En del av individen blir alltid detsamma såsom 

individens historia och erfarenheter, dock förändras resten. Vidare menar Hall (2002) att 

kulturell identitet handlar om individens tillämpning av språk, kultur och historia för att ”bli” 

rättare än att ”vara” (Hall 2002). 

I boken Migration och familjestruktur betonar författaren Al-Baldawi (1998) två centrala 

aspekter av kulturbegreppet. Den första aspekten är att kultur är något som individen ärver det 

vill säga då vi redan vid födelsen går igenom en inlärningsprocess för att införliva de 

traditioner och normer som arbetas in från vår närmaste omgivning. Denna inlärningsprocess 

medför och bevisar till att det inte finns något som är allmänt rätt eller fel med kulturer, det är 

istället en process där det är upp till var och en att värdera och utforska vilka värderingar och 

traditioner som man vill bevara från den egna samt de andra kulturerna. Den andra aspekten 

som författaren betonar är som vi nämnt ovan att kulturen är föränderlig och att traditioner 

och normer påverkas av globaliseringen (Ahmadi 2002). 
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4.2.	Etnisk	identitet	och	etnisk	tillhörighet	som	en	social	konstruktion	
Fler forskning betonar att etnisk identitet är i större utsträckning produkt av sociala 

konstruktioner oberoende av hur djupt rotade och personliga de är. Sociala konstruktioner får 

sin innebörd och manifesterar sig i individens inre värld – idealiserade som känslor av 

sammanhang, samhörighet eller kontinuitet, således sker detta genom socialisationsprocessen 

och identifikationsprocesser. Det finns en gruppidentitet som är kopplad till den etniska 

identiteten, denna gruppidentitet bygger på att varje gruppmedlem i sina värderingar och 

ambitioner i viss utsträckning identifierar sig som ”etnisk” (Stier 2008). 

Faktorer som påverkar identitetsskapandet är behovet av önskvärdhet och social acceptans. 

Det finns en allmänmänsklig tendens att tillskriva individers identiteter, egenskaper och motiv 

utifrån utseendet, kön, kläder dessutom de kopplade stereotyper, fördomar och impulsiva 

föreställningar om människor. Trots att begreppet etnicitet har ersatt många andra liknande 

begrepp i vetenskap såsom ”ras” och ”stam” är det vanligt att många anknyter identitet ur ett 

utseendemässigt perspektiv (Eriksen 2005). Etnisk identitet kan ur ett metaforiskt perspektiv 

bedömas som en konstruerad roll av vad en person, grupp eller ett samhälle påstår sig vara 

men även hur de uppfattas av andra i ett etniskt avseende. Det finns en föreställning om att 

den etniska identiteten talar om varifrån någon kommer och är en individuell berättelse 

(Eriksen 2005). När en individ känner och tänker att hon delar ursprung, erfarenheter och 

kvaliteter med den etniska gruppen kan individen då tillskriva sig en etnisk identitet, men 

även bunden av lojalitetsband till den och agerar enligt etniciteten och därmed de kopplade 

förväntningarna (Eriksen 2005). 

4.2.1	Känsla	av	gemensam	tillhörighet	
Begreppen etnicitet och etniska grupper har som tradition reserverats för påståenden som ”de 

andra”.  Det man vill påpeka är således att ”vi är inte bara en etnicitet utan vi är vi” medan 

andra är etniska. Den etniska grupptillhörigheten är en viktig synvinkel av mänsklig socialitet 

då etniska grupper är kraftigt verkande arenor för identitetsformering (Stier 2008). 

Etniska grupper är konstruerade kring en gemensam nation, religion, kultur och hudfärg men 

även ett medvetande och en definition av sig själva som existerande etniska grupper. En grupp 

människors uppfattningar om ett gemensamt ursprung men även ett folks kollektiva 

föreställningar om sig självt som etnisk grupp är det som definierar etnicitet. Om det 

gemensamma ursprunget är verkligt eller inte har en mindre betydelse utan det är istället 

föreställningen om ett liknande ursprung som är det avgörande för en kollektiv identitet. Den 

etniska identiteten och etniciteten och är även något som konstruerats genom sina motsatser. 
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Det vill säga att individen definierar sig själv som tillhörande en given grupp just genom att 

inte definiera sig som medlem av andra grupper. Dock konstrueras etniciteten inte bara av 

medlemmarna inom gruppen utan även av individer utanför gruppen då de definierar de 

tidigare som en etnisk grupp (Stier 2008). 

Inom gruppens gränser, interna struktur och sammanhållning finns det en upplevelse och 

känsla bland medlemmarna av att vara ett s.k. ”vi” det vill säga en ”vi-känsla”. Denna ”vi-

känsla” är den mest väsentliga för den gemensamma identiteten inom den etniska gruppen, 

och skapar en föreställning om sig själva som ”ett enda folk” och att de talar om sig själva i 

terminologier som kulturell-historisk särart, nationell stolthet, etnocentrism och ömsesidiga 

likheter mellan medlemmarna (Stier 2008). 

4.2.2	En	ny	identitet	i	det	transnationella	och	mångkulturella	samhället		
I nationalencyklopedin beskriver man mångkultur som något som ”omfattar flera skilda 

kulturer och kulturyttringar, där det läggs vikt på de positiva möjligheter detta ger”. Således 

finns det exempel på detta som ger en insyn på det mångkulturella som ” en ny och positiv 

samhällsanda byggd på Sverige som en mångkulturell nation, med förståelse för alla olika 

nationer, en kreativ mångkulturell miljö”. Begreppet mångkulturell har brukats sedan 1974, 

där det ökades relativt mycket under nittiotalet (Wikstöm 2009). 

I debatter om det ”mångkulturella samhället” för man fram att invandrade gruppers ”kulturer” 

ska bekräftas såsom varandes specificerade och olika. Inom postkolonialism talar man om 

hybriditet eller ett tredje rum. Bhabha (1994) myntade begreppet det tredje rummet i sin bok 

The location of culture. Detta begrepp kan man likna vid hybriditet och diaspora där det 

handlar om en blandning av något slag. Med detta menar man inte att man tar exempelvis två 

färger och blandar dem och därmed har en ny färg. Om vi tar ett exempel på detta så är det 

inte så att en person som är född i Irak och bor i Sverige har sin ”irakiska identitet” och lägger 

på sin ”svenska identitet” och därmed har ett irakiskt plus svenskt som ett tredje alternativ, 

detta yttrar sig mer komplicerat än så. Det tredje rummet avser tvärtom till att skildra 

kulturella skillnaders föränderliga karaktär och att dessa är i ständig förändring (Bhabha 

1994). Man kan även se att det skapas nya identiteter som trotsar synen på nationella kulturer 

som tämligen enhetliga. Bhabha (1994) menar på att kulturer alltid har varit blandade och att 

det inte finns någon originalkultur, han anser således att det inte finns några ”hela kulturer” 

från början, följaktligen inga originalkulturer eller den riktiga eller egentliga kulturen 

(Wikström 2009). 
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 Det har även diskuterats om det mångkulturella samhällets former i begrepp som den 

amerikanska smältdegeln. Detta begrepp syftade till det amerikanska samhället där det fanns 

en förmåga för invandrare i USA från olika raser och kulturer att integrera sig. Begreppet 

smältdegeln har inte bara konkurrerat med begreppet mångkulturell utan också med de kraven 

som finns på assimilation. Man har där börjat diskuterat om det tidigare självfallna kravet på 

att alla ska bli ”enhetliga” som majoritetskulturen (Wikström:2009).  

Ömsesidiga kulturella anspelningar skapas på så sätt på ett naturligt och automatiskt sätt när 

individer förflyttar sig och anpassar sig till nya platser samt deras värderingar utan att det på 

så vis innebär en total förändring. Det som även sker när individer förflyttar sig till ett nytt 

land är en fragmentering. Det innebär en förändring av människors kulturella anspelningar 

med att regionala identiteter blir starkare, eller att de skapas på nytt (Wikström:2009).  

Uppfattningen om hur individer grundar sina liv när de lever i exil och under exilliknande 

förhållanden kan ses under en rad olika aspekter. Med utgångspunkt i den bofastes sätt att 

betrakta det nationella systemet som det ”naturliga” och grundläggande målet för människans 

integration ställer man sig frågan om vad som är det ”naturliga” i det hela.  Då man kollar till 

individernas erfarenheter i sociala fält, således den bosattes system och jämför detta kan man 

se att det finns trans i en rad aspekter, då man ser det i ett djup som innefattar globaliseringens 

möjligheter. Det skapas migrantkolonier som är mer eller mindre begränsade från 

majoritetssamhället. Den traditionella typen av kolonier finns t ex i Mellanöstern eller Afrika, 

exempelvis de etniskt organiserade minoritetsstadsdelarna (Wikström:2009). Då man kollar 

till majoriteten i kolonin, såsom nätverk och organisationer kan man se att de flesta har 

migrantsbakgrund men de har inte oftast samma kulturella, religiösa eller ens etniska 

gemenskap. Dessa transnationella nätverk och kolonier är dock inte isolerade från 

majoritetssamhället. Det finns de kolonier som är grundade på etniskt minioritet, där det finns 

ett rörligt samspel mellan kolonin och majoritetssamhället. Dessa kolonier kan vara att 

exempelvis som kurder från olika delar av Kurdistan eller svarta från olika delar av världen 

med skilda kulturella bakgrunder smälter samman till en etnisk grupp. Det man kan se är att 

det inte nödvändigtvis är så att det organiseras en etnisk grupp och att det finns en gemensam 

kultur för kolonins medborgare. Om vi tar chilenare som exempel organiserar och utvecklar 

de en koloni som inte bara inbegriper chilenare utan andra latinamerikaner från Sydamerika 

(Wikström 2009). Det skapas genom nya lokala uttryck som skett i samband med exilen, och 

det är inte typiskt för hemländernas nationella sammanhang. Migranternas liv utvecklas då 

detta ställer krav på en viss anpassbarhet och kompetens, kulturellt men även språklig för att 
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kunna ställa om sig och hantera de sociala förändringarna som är en del av det sociala fältet. 

På detta sätt blir individerna en del av ett heterogent och transnationellt sammanhang 

(Wikström 2009). 

5.	Metod 

5.1	val	av	metod	
Utifrån studiens syfte och frågeställning har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden 

då den är lämplig för studiens riktning av den anledningen att vi vill göra djupgående 

intervjuer för att få en djupare förståelse för ungdomarnas identitetsskapande. Den kvalitativa 

metoden grundas och kännetecknas av forskningsstrategi där tyngdpunkten i forskningen ofta 

ligger på ord i jämförelse med kvantifiering vid datainsamling 

(Bryman 2001). Syftet med vår studie är att förstå, beskriva och analysera våra respondenters 

historia och upplevelse av att vara uppväxta mellan två olika kulturer. Den 

datainsamlingsmetod vi kommer att använda oss av är djupintervjuer. Dessa personers 

uttalande och svar om upplevelsen av att leva mellan två kulturer är därför undersökningens 

rådata (Bryman 2001). Enligt Kvale (1997) så är ändamålet den kvalitativa 

forskningsintervjun att förstå ämnen från respondenternas uttalande och se deras livsvärld ur 

ett eget perspektiv.  

5.2	Urval		
Urvalet baserades på snöbollsmetoden. Denna urvalsmetod bygger på att forskaren tar kontakt 

med en respondent där denne i sin tur rekommenderar och hjälper forskaren att få kontakt 

med en annan person som kan tänka sig ställa upp på intervjun och så fortsätter processen tills 

man fått antalet respondenter som önskas. Nackdelen med snöbollsmetoden kan vara att 

intervjupersonerna har informerat varandra om intervjuinnehållet som gör att respondenterna 

kan förbreda sina svar och på så sätt ge oss svar som de tycker är ”rätt” det vill säga svaren de 

tror vi förväntar oss att höra (Kvale 1997). 

Vi valde att intervjua tio kurdiska ungdomar. Kriterierna för valet av intervjupersonera var att 

de skulle vara ungdomar i ålder mellan 18-25 som har ett kurdiskt påbrå där båda föräldrarna 

är kurder. Antal bosatta år i Sverige fick inte understiga tio år.  Vi kontaktade en bekant som 

vi vet har stor umgängeskrets bland kurdiska ungdomar då hon är aktiv inom kurdiska 

föreningar och informerade om vår undersökning och frågade om hon kunde hjälpa oss finna 

respondenter som uppfyller kriterierna för vår undersökning. Vi fick namn och emailadress 
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till tre personer, dessa kontaktade vi genom mail och informerade om studiens syfte och 

bokade tillfälle för intervjuer. Av de här tre personerna fick vi kontakt med ytterligare tre 

personer som skulle tänkas passa till vår undersökning, dessa personer kontaktades via mail 

och telefon där vi bestämde tid och datum för intervjuer. Via en av dessa respondenter kom vi 

i kontakt med de fyra sista personerna. Dessa personer kontaktades via email och telefon där 

vi presenterade studiens syfte och även bokade in tillfällen för intervjuer. 

Vi ville ha en mer distans relation till våra respondenter då vi anser att detta skulle bidra till 

en mer givande undersökning valde vi att inte kontakta folk i våra umgängeskretsar utan vi 

ville intervjua främmande personer. Detta kunde vi åstadkomma med hjälp av bekant som 

skapade kontakt med personer som vi inte kände där dessa personer vidare hjälpte oss få 

kontakt med nya personer.  

5.3	Vår	egen	förförståelse	 
Innan studien hade vi inga förkunskaper om området dock så hade vi en förförståelse för 

ämnet just för att vi själva är andra generationens kurder i Sverige och delar samma bakgrund 

som våra respondenter av den orsaken att vi själva är två unga kurdiska tjejer som kom till 

Sverige tidigt efter födelsen och lever mellan två olika kulturer. Vi hade svårigheter i början 

med att avgöra hur vi skulle förhålla oss till intervjupersonerna, med tanke på vår närhet till 

ämnet och att vi båda har kurdisk härkomst. Det positiva med detta skulle dock vara vår 

närhet till ämnet då vi kände att det skulle ge oss en starkare inblick än den förförståelse vi 

hade. Vår förförståelse har gett oss nytta till att gå djupare på ämnet och vårt inifrånperspektiv 

har gett oss en känslighet inför ämnet och en djupare förståelse gällande respondenternas 

berättelser.  

5.4	Datasamling	och	bearbetning	av	datamaterial	
Vi presenterade och informerade respondenterna om undersöknigens syfte och att medverkan 

till undersökningen var helt frivilligt samt att de när som helst under intervjun kunde undvika 

att svara på frågor som de kände var för personliga men även att de kunde dra sig ur när de 

ville. Respondenterna informerades också om rätten till att vara anonyma och att de kommer 

få ta del av resultatet så att de får se att deras historia och bidrag har behandlas konfidentiellet. 

Vi informerade samtliga respondenter att de skulle få ha fingerade namn i resultatet för att 

försäkra de om deras rätt till anonymitet. 

De flesta av våra informanter ville i förhand ta del och se våra intervjufrågor då detta 

begärdes försökte vi förklara för samtliga informanter att detta tyvärr inte var möjligt eftersom 

vi ville ha så spontanta svar som möjligt, att i förväg se intervjufrågorna skulle tänkas påverka 
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resultatet då vi skulle ha fått någorlunda förberedda svar. Men vi förklarade kort vilka ämnen 

som frågorna skulle tänkas beröra.  

Vi diskuterade sinsemellan hur vi skulle hantera intervjufrågorna om det skulle vara så att 

informanterna inte skulle förstå frågan eller gav oss ett oförståeligt svar eftersom många 

frågor (se bilaga) är väldigt djupa och kräver att respondenten får känna efter och tänka till. Vi 

bestämde oss för vid en sådan situation att försöka förklara lite djupare vad vi menade med 

frågan. Skulle informanten inte förstå de trots det valde vi att avsluta med frågan obesvarad 

för att vi inte ville rikta eller guida informanten i intervjun. 

De fick själva välja plats där de ville träffas på Universitet/högskolan. Den person som hade 

kontakt med den gemensamma personen var den som fick utföra intervjun, detta gjorde det 

lättare för oss att utföra intervjun då en påbörjad kontakt redan fanns.  

Vi genomförde intervjuerna på Mälardalens Högskola, Stockholms universitet samt Örebros 

universitet i bokade grupprum. Varje intervju genomfördes enskilt med samtliga 

respondenter, varje intervju spelades in på band där varje intervju tog ca 60min. Vi valde att 

använda oss av en bandspelare för att kunna få tillgång till allt som sades. Vi informerade 

respondenterna i förhand om vårt önskemål till att spela in intervjun på band. Somliga 

respondenter hade en avvisande inställning till detta men då vi förklarade syftet för dem så 

fick vi deras samtycke, i dessa fall var vi extra tydliga och informerade dem om anonymitet 

och betygande att det endast var vi själva som skulle lyssna på intervjuerna.  

Vi antecknade även ansiktsuttryck och kroppspråk hos respondenternas eftersom det inte syns 

på bandinspelning. Under intervjuerna hade vi som forskare olika roller som vi bytte av 

beroende på vem som skulle intervjuas. En av oss hade en mer passiv roll vilket var att denne 

skulle sköta inspelningen och även notera anteckningar under intervjuens gång.  

Den andre hade en mer aktiv roll och ställde frågorna.

Vår intervjuguide som vi utgick ifrån vid intervjun är uppdelade i olika teman detta för att 

kunna få en djupare insyn på individens upplevelse och erfarenhet av fenomenet samt 

huruvida detta har präglats på konstruktionen av identitetskapandet hos dessa kurdiska 

ungdomars erfarenhet av att vara uppväxta mellan två olika kulturer. En bra intervjufråga bör 

medverka tematisk till kunskapsproduktionen och självverkande till uppkomsten av ett bra 

sampel mellan forskare och respondent enligt Kvale (1997). 

Vi som intervjuare har ett ansvar för vår undersökning där vi skall på bästa möjliga sätt 
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försöka framställa intervjuresultatet på ett kritiskt sätt samt i stor mån försöka att vara 

objektiva till den. Kvale (1997) uttrycker sig på följande sätt vad gäller forskare, en skicklig 

forskare är insatt inom ämnet som berör undersökningen men också på det mänskliga 

samspelet (Kvale 1997). Forskaren bör ha förmågan att kunna tolka respondenternas svar för 

att kunna följa upp det intressanta som dyker upp vid svaren för att därefter kunna ställa 

eventuella följdfrågor som kan ge givande resultat till forskningen.  

Vi strävade efter en öppenhet under intervjuernas gång och försökte ha ett kritiskt 

förhållningssätt till respondenternas berättelser. Respondenterna gavs chansen att skildra sina 

personliga upplevelser på ett konkret och djupt sätt för att vi skulle få möjlighet att förstå 

deras livsvärld (Lantz 2007). 

Intervjuerna vi hade gjort behandlades genom att vi transkriberade all råmaterial på datorn, så 

som bandinspelningar och anteckningar från intervjuerna. Transskriberingen gjordes även då 

vi lyssnade på bandinspelningarna genom att omvandla muntlig diskurs till skriftlig form. Vi 

använde oss utav meningskoncentrering som enligt Bryman (2001) innebär att längre 

yttranden omformuleras och kortas ner, på detta sätt lyfter man fram det mest väsentliga. Vi 

har använt oss av citat för att kunna ge exempel på något som belyser vårt resultat som vi fått 

genom intervjuerna. Det vi gjorde var att gå igenom intervjuerna stycke för stycke för att 

upptäcka mönster som kunde kopplas till våra teorier. Materialet strukturerades in i olika 

teman. 

5.5	Validitet	och	reliabilitet	
Validitet menas på om vi har undersökt det vi påstått att vi skall undersöka. Bryman (2001) 

menar att validitet beror på den omfattning av överensstämmelse som finns mellan forskarens 

observationer och de teoretiska definitioner som forskaren utvecklat. Han tydliggör också på 

den omfattning som forskningsresultaten kan förallmänligas till andra sociala situationer.  

Vid den kvalitativa metoden har generaliserbarhet i allmänhet kritiserats av olika forskare 

(Bryman 2001). Då vi har gjort en kvalitativ studie som bygger på tio intervjuer kan man inte 

generalisera resultatet då syftet är knutet till en viss situation och vi har endast gjort tio 

intervjuer och detta urval kan inte representera en större grupp utan bara illustrera 

intervjudeltagarnas upplevelse. 

Kvale & Brinkmann (2009) anser att reliabilitet menas till stor del för forskningsresultatens 

tillförlitlighet och autenticitet. Med detta menas om man skulle kunna göra om studien och 

frågan om att samma resultat skulle kunna framställas vid andra tidpunkter och av andra 
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forskare (Kvale 2009). Vår undersökning avgränsar sig till det urval vi har av respondenternas 

utsagor. En liknande studie med andra teoretiska utgångspunkter och empiri skulle komma 

fram till annat resultat. Kvale (1997) och Bryman (2001) menar att generalisering är när en 

forskare utför kvalitativ forskning genom exempelvis vid en deltagande observation eller gör 

ostrukturerade intervjuer med ett lite antal respondenter som är svåra till att dra allmänna 

slutsatser om resultaten till andra miljöer, då denna inte är en statistisk modell. Detta leder till 

att man ifrågasätter validiteten av informationens vetenskaplighet.  Vi var medvetna om att 

informanterna kunde uppleva intervjusituationen nervöst eller stressade och detta la vi märke 

till och tog hänsyn till innan intervjun påbörjades. Det faktum att vi var två främmande 

personer för informanterna och vi båda deltog under intervjun förstärkte tillbakadragande 

känslor som gjorde att vissa frågor besvarades halvdant. Vi försökte då komma förbi detta 

genom att ställa följdfrågor som inte uppfattades lika påhoppande och nyfikna. En aspekt som 

kan påverka studien är könseffekten då intervju med samkönade eller olikkönade kan ge olika 

svar beroende på vem det är som svarar och frågar. I vårt fall så finns risken att killarna skulle 

ha kunnat hålla tillbaks viktig information men även också ha givit oss mer tillgjorda svar. 

Enligt Bryman (2001) så är det inte ens könstillhörighet som är det viktigaste i sammanhanget 

utan hur duktig man är som intervjuare. Dock finns det fördelar samt nackdelar med att det är 

olikkönade/ samkönade som intervjuar beroende på den undersökning som görs. En del av 

våra intervjufrågor var personliga och svaren där kan ha påverkat resultatet.  

5.6 Etiska aspekter 
Vi har med vår studie följt de etiska aspekterna och rekommendationer som omfattas av 

informationskrav, samtyckets krav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  Innan 

intervjuerna påbörjades och bokades in informerade vi våra respondenter om undersökningens 

syfte och att medverkan till undersökningen var frivilligt samt att de kunde avbryta samarbetet 

när som helst under intervjun om de så önskades. Alla fick tillräcklig med information så de 

tidigt kunde besluta om de ville delta i undersökningen. För mycket information om en 

undersökning kan bidra till att informanten anpassar sina svar utifrån vad de tror vi vill ”höra” 

och därför gavs lagom information (Jacobsen 2002). Möjligheten till att själva bestämma över 

sitt medverkande var något som respondenterna fick vetenskap om tidigt. Samtliga 

intervjupersoner i undersöknigen är myndiga och de har alla själva fattat beslutet för att delta.  

Vad gäller konfidentialitetskravet så skall man tänka på tre saker som författare (1) hur 

känslig den insamlade informationen är, (2) hur privat är den information som samlas in och 

(3) anonymitet (Jacobsen 2002). Vi har behandlat alla våra respondenters med största möjliga 
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konfidentialitet utifrån dessa tre punkter i åtanke där vi lovat att deras personuppgifter och 

uttalande inte kommer att förbrukas i fel syfte utan bara till undersökningens ändamål och att 

ingen obehörig kommer få tillgångar till materialet. Vi lovade att samtliga respondenter skulle 

få ta del av det transkriberade materialet av intervjuerna så att de kunde se över den och 

uttalas sig om sitt samtycke av de återberättande histioren av deras livsvärld på korrekt sätt 

(Jacobsen 2002). 

6.	Resultat	och	Analys	

Resultatet och analysen har vi skrivit samman och detta presenteras utifrån studiens 

frågeställningar. Vi har skapat och delat in det utifrån centrala teman som framkommit då 

resultatet analyserats. Detta för att på ett lättare och mer överskådligt sätt synliggöra viktiga 

delar i utredningen.  

6.1	Pendlingen	mellan	två	kulturer	–	identifiering	med	olika	kulturer	
En viktig del i identitetsprocessen är förmågan bland ungdomarna att kunna växla mellan 

olika språk och kulturella koder i olika sammanhang och situationer i ett mångkulturellt 

samhälle där olika språk och etniska grupper förekommer. Goldstein-Kyaga & Borgström 

(2009) anser att detta är viktigt och centralt för den tredje identiteten. Vid en del situationer 

använder de ett språk för att kunna kommunicera bättre medan det i andra situationer används 

ett annat språk, detta är beroende på vad man pratar om och vem man pratar med. För dessa 

ungdomar är det en del av deras identitet att vara två eller flerspråkig. Samtliga av våra 

intervjupersoner talar modersmålet hemma med sina föräldrar, detta är för att deras föräldrar 

helst vill att de bevarar en del av kulturen. Respondenterna uttrycker sig följande: 

Jag pratar kurdiska hemma med mina föräldrar men svenska med mina syskon. 

När jag umgås med mina kurdiska vänner pratar vi oftast svenska, men när vi 

pratar om något som ingen annan ska förstå pratar vi kurdiska. Jag är glad över 

att jag kan växla mellan språken och att jag är flerspråkig, Elmas 23. 

Det faller mig naturligt att veta hur jag ska bete mig beroende på var jag befinner 

mig. Tex. när jag är på besök hos en kurdisk familj så är sammanhanget 

annorlunda på ett mer strikt sätt, respektfullt sätt liksom resa sig upp när någon 

äldre person kommer in i rummet. Hos mina svenska vänner är det inte så att jag 

måste resa på mig då pappan kommer in, det är mer avslappnat på så sätt. Dock 
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då jag är hemma hos min syrianska vän så är det som hemma hos mig trots att 

språket och religionen skiljer sig så är kulturen densamma,  

Kemal 23. 

Det här kanske kommer låta konstigt men vi invandrare har en annan typ av 

samhörighet till varandra trots nationaliteten. Vi delar samma historia på sätt och 

viss. Jag kan slänga in ett ord på arabiska, turkiska, syrianska och de förstår mig, 

vi har samma bakgrund. Vi har många kulturella likheter som gör att vi förstår 

varandra, Dilara 21. 

Respondenternas uttalande visar på den frihet de har mellan att pendla i olika situationer i 

kulturerna och den tillhörighet de känner för ungdomar med andra nationaliteter. Att kunna 

växla mellan olika kulturer och språk samt de skilda normerna i vardagen är framträdande hos 

ungdomar med utländskt bakgrund. Detta leder till att tillhörighetskänslan med en grupp 

stärks bland ungdomarna då de känner en samhörighet med vänner med utländskt bakgrund.  

Att kunna göra saker och kunna säga saker med hjälp av språket samt de skilda normerna i 

kulturen som ”omgivningen” inte förstår bidrar till känslan av att tillhöra samma grupp 

(Goldstein-Kyaga & Borgström  2009). Samtliga respondenter använder språket och kulturen 

i den omfattningen de vill använda sig av den och beroende på vilken situation, med vem eller 

vilka de befinner sig med. Samtliga av våra respondenter känner av detta ständiga pendlande 

mellan två åtskilliga kulturer, den som finns i hemmet och den som är i samhället. Hur dessa 

ungdomar upplever detta pendlande hänger samman med hur de uppfattar samhället och i 

vilken omfattning de väljer att ta del av den kultur som finns i samhället.  

Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) skriver att ungdomar som lever i multikulturella och 

multietniska samhällen har tendenser att i vissa sammanhang undanhålla delar av sin identitet.  

Ungdomar som lever i multietniska och multikulturella samhällen har i olika sammanhang 

tendenser att undanhålla delar av sin identitet medan de framhåller identiteten i andra 

sammanhang (Goldstein-Kyaga och Borgström 2009). 

I Sverige finns det så många olika kulturer och nationaliteter som jag känner att 

jag kan identifiera mig med, många gånger identifierar jag mig med en annan 

kultur än den kurdiska, Rezan 25. 

Min identitet påverkas av så mycket och att säga att jag utgår från en fast eller 

bestämd kultur blir för mig fel. I Sverige har vi så många nationaliteter som har 
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sin kultur och jag har vänner från alla världens hörn. Vi har så många likheter, 

olikheterna är få. Idag är jag en person som kan mycket om olika kulturer och 

traditioner. Allt detta har jag fått för att jag bor i Sverige och det är jag verkligen 

tacksam för, Elmas 24. 

Vid vissa sammanhang förstärks min kurdiska identitet, som till exempel vid 

kurdiska tillställningar, däremot kan min svenska identitet förstärkas på 

arbetsplatsen, Nesim 19. 

Utifrån respondenternas uttalande framkommer det hur identitetsskapandet påverkas av de 

sociala konstruktionerna. Som även Stier (2008) framlägger, då han menar att sociala 

konstruktioner får sin betydelse och ger uttryck i individens inre värld – förskönade som 

känslor av samhörighet i olika sammanhang, följaktligen sker detta genom 

socialisationsprocessen och identifikationsprocesser. 

5.2	Att	söka	etniska	rötter	
Respondenterna är ungdomar som kom till Sverige vid ung ålder, dock är två av 

respondenterna födda i Sverige. De ungdomar som kommit senare och har haft en stor del av 

barndomen i hemlandet har känt att uppväxten påverkat deras självbild och identitet. Det som 

var intressant och som framkom var att ungdomarna fortfarande sökte sin identitet men även 

att dessa två kulturer har satt sin prägel på hur de uppfattar sig själva. Respondenterna 

uttrycker sig följande: 

Jag är en kurdisk kille som bor i Sverige, jag kan inte säga att jag inte har hittat 

mig själv för det har jag, men vet fortfarande inte helt vem jag är. Jag har en 

kurdisk bakgrund och detta är en del av min identitet och den har format mig till 

den person jag är idag tillsammans med den svenska identiteten, Suleyman 25. 

Visst är jag en kurdisk tjej och ser ut som en men ändå så har jag en svensk 

identitet då jag känner mig väldigt svensk och har umgåtts med svenskar nästan 

hela mitt liv, den kurdiska identiteten finns där men är mer ingrodd då den inte 

visar sig på samma sätt då jag kom till Sverige i väldigt ung ålder, Sahra 24. 

När en individ utvecklas till en social varelse genomgår den socialisationsprocessen där det 

huvudsakliga för denna är den symboliska interaktionen, inom den primära och sekundära 

socialisationen. I samband med samspelet med sina medmänniskor blir individen till en social 

varelse. Socialisationsprocessen börjar med den primära socialisationen som sedan övergår till 
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den sekundära socialisationen. Den primära socialisationen ligger till grund för förståelsen av 

våra medmänniskor och hur den enskilda erfarenheten av den sociala verkligheten som 

individen befinner och uppfattar sig i (Bergman & Luckman 2008). 

Dessa två uttryck påvisar en stor skillnad med hur man uppfattar sin självidentitet. Det 

intressanta som vi underströk var att dessa två respondenter kom till Sverige vid olika åldrar, 

den ena kom vid tio års ålder och den sistnämnde kom vid två års ålder. Vi anser att den stora 

ålderskillnaden bland dessa två respondenter vid immigrationen till Sverige har fått inverkan 

på formandet på identiteten. Kan stödjas av Bergman och Luckman (2008) som menar att det 

är inom den sekundära socialisationen som nya perspektiv utvecklas och som internaliseras. 

Dessa utvecklas till en ny verklighet som står i stor motsats till den värld och verklighet som 

individen utvecklats i den primära socialisationen (Bergman & Luckman 2008). 

Suleyman kom till Sverige vid 10 års ålder och stor del av uppväxten har skett i hemlandet 

och därigenom har han utvecklat en självidentitet på ett sätt som Sahra inte har gjort då hon 

immigrerade vid 2 års ålder och har sin största del av barndomen härifrån. En utav de 

respondenterna som är född Sverige hade en helt annan syn på sin etniska identitet och kände 

inte på samma sätt som resterande respondenter. Yasemine uttalar sig på följande sätt, då 

familjens normer och kultur är väldigt lik den svenska, enligt henne själv.  

Jag kan ibland uppfattas som ”försvenskad” bland många invandrare men det är 

den jag är. Mina föräldrar har uppfostrat oss till att anamma den svenska 

kulturen och känna oss delaktiga i den, Yasemine 20. 

Inom den sekundära socialisationen utvecklas nya perspektiv som internaliseras och dessa 

utvecklas till en ny verklighet som står i stor motsats till den värld och verklighet som 

individen utvecklats i den primära socialisationen. Vår identitet och hur vi blir som människor 

beror till stor del på vilken kultur vi växer upp och lever i. Många barn med utländsk 

bakgrund balanserar mellan två olika kulturer. Dels föräldrarnas och det samhälle de kommer 

ifrån. På följande sätt uttrycker sig respondenten Hakan om hur det är att leva i den nya 

verkligheten som står i stor kontrast till den verklighet han är uppväxt i: 

Jag är uppväxt i Kurdistan och kom hit vid 15 års ålder och har till största del av 

mitt liv bott i Kurdistan. Jag hade svårigheter med att vara mig själv i Sverige för 

att normerna skiljer sig mycket från det är jag uppväxt med, Hakan 25. 
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6.3	Olika	upplevelser	av	identitetsförändringar		
	
I dag lever vi människor utifrån olika livsstilar, religioner och värdesystem etc. Dessa faktorer 

sätter sin prägel på hur individen skapar och formar sin identitet, dock är dessa sociala 

konstruktioner och kan därmed ändras över tid. Följande resonemang försvårar preciseringen 

av vad som är identitet då det är något som förändras över tid och rum som till följd därutav är 

en ständig pågående process och bör därför inte uppfattas som en individs egenskap (Ahmadi 

2002). På detta vis uttrycker sig respondenten Hakan hur vistelsen har påverkat hans 

identitetsförändring: 

Som person har jag förändrats väldigt mycket över tiden och jag minns att jag 

inte alls ansåg mig som svensk när jag inte hade bott här så länge, men idag 

anser jag mig mer svensk än vad jag gjorde då, det är något som är en del av min 

personlighet, Hakan 25. 

Även sociologen Stier (2008) anser att identitet inte är något fast utan är en föränderlig 

process som sker över tid och rum. Identiteten som formas är förutom detta även bunden av 

situationen, av andra och av individen. Det som skiljer människan från andra arter är dennes 

förmåga till självreflektion och dennes unika sätt att uttrycka sig i språket (Stier 2008).  

 

Respondenterna uttrycker sig om hur de växlar mellan de olika identiteterna och hur den ena 

eller den andra förstärks. Det framgår även att respondenterna menar att de hittat sina 

identiteter men att det fortfarande är en pågående process där interaktion är en del av 

vardagen och detta påverkar identitetsskapandet. 

 

När jag sitter vid ett bord med svenskar kan jag koppla av och föra en dialog men 

jag känner mig aldrig som en av dem, jag känner mig inte 100% hemma. Detta 

kan även hända bland kurder där jag får reaktioner på hur jag pratar och beter 

mig, då kan jag känna mig mer som svensk, Suleyman 25. 

6.4		Svensk	utomlands	men	inte	i	Sverige	
	
Samtliga av våra respondenter har besökt hemlandet och upplevt på plats att det var där som 

deras kurdiska identitet försvagades mer än när de är i Sverige och att deras svenska identitet 

förstärktes mer. Det var i vissa situationer där de inte kände samma tillhörighet just för att de 
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inte var uppväxta där och att de inte delade samma tankesätt och synsätt. De kände sig varken 

hemma eller borta. Såhär uttrycker sig de: 

När jag är i Kurdistan eller utomlands överhuvudtaget känner jag mig mer som 

svensk och presenterar mig som svensk. Dock när jag är i Sverige är jag både 

kurd och invandrare, det handlar mycket om var man befinner sig, och på så sätt 

förstärks den ena identiteten eller den andra. Jag känner mig varken hemma eller 

borta i Kurdistan, Elmas 23. 

När jag var och hälsade på mina släktingar i Kurdistan så kände jag verkligen att 

jag var mer svensk där. De har ett annat tankesätt och syn på vissa saker som till 

exempel, klädstil, beteende m.m. Det mest tydliga är synen på respekten mellan 

yngre och äldre, de värdesätter och har högre krav på respekten yngre ska ha 

gentemot de äldre, Naslin 24. 

När jag är i hemlandet ser de mig som en europé just för mitt beteende och sättet 

jag uttrycker mig på, Nesim 19. 

I boken Multikultiungdom tar Ålund (1999) den problematik som våra respondenter framför i 

intervjuerna. Det vill säga hur omgivningen uppfattar dem i hemlandet respektive Sverige. De 

ungdomar som har utländskt bakgrund men är födda i Sverige kallas för ”invandrare” trots att 

de inte har immigrerat. Följaktigen har dessa ungdomar svårt till att känna sig som svenskar 

eller att vara jämlik med andra svenskar.  Det är när de är utomlands främst på besök i 

hemlandet som de känner sig mer som svenskar. Det är således människorna främst 

släktingarna i hemlandet som uppfattar dem som svenskar. I Sverige är det tvärtom då dessa 

ungdomar uppfattas som ”invandrare” och detta har lett till att även ungdomarna ser sig själva 

som ”invandrare” (Ålund 1999). 

6.5	Känslan	och	bandet	till	den	ursprungliga	etniska	gruppen	
 

Till en början skapar omgivningen en bild av individen för att kunna förhålla sig till individen 

och därmed skapas det en bild av den grupp som individen tillhör, med detta menar (Ahmadi 

2002) att individen i första hand definieras som en medlem av en etnisk grupp, klass, kön etc.  

När individen själv tillskriver sig somliga utmärkande egenskaper eller erkänner sin egen 

kategorisering som tillhörig med en social grupp talar man om den subjektiva identiteten. 
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Individen har även en s k objektiv identitet, denna ifrågasätter man just för att denna inte är en 

identitet utan mer en etikett eller stämpel som omgivningen identifierar individen med. 

Respondenterna Yasemine, Rezan och Dilara uttrycker sig följande: 

Även om jag är född i Sverige och talar flytande svenska utan brytning så ser 

omgivningen mig inte som svensk då jag inte har det ”typiska svenska utseendet, 

Yasemine 20. 

Jag är bara kurd, inget mer. Jag känner mig som en kurd i mina tankar och 

värderingar, Rezan 25. 

Jag känner stark tillhörighet för mitt kurdiska ursprung och den kurdiska 

kulturen, detta har format mig till den jag är idag, Dilara 23. 

Allwood (2000) menar att etnisk identitet inbegriper en människas kulturella identitet, således 

dennes kulturella uppfattning. En individs etniska identitet kan således ses som ”den större 

grupp av människor som individen identifierar sig med” (Allwood 2000). Etnisk identitet är 

ett svårt definierat begrepp som inte är koncist och som kan röra sig på olika stadier.  

En del forskare ser etnisk identitet som en social konstruktion medan andra forskare anser att 

det är något man ärver biologiskt. (Hall 2002) skriver om den kulturella identiteten som 

påverkas av vår historia och dess utveckling. Således ser man på den etniska identiteten som 

social konstruktion för att även den påverkas.  Den etniska identiteten skapas dock inte bara 

utifrån sociala och historiska processer utan även genom individens känsla av att tillhöra den 

etniska identiteten (Allwood 2000). 

Respondenterna uttrycker den starka känslan de har inför sin etniska identitet och att det är en 

del av dem, även om de bor i Sverige. Denna tillhörighet har upprätthållits enligt dem själva 

genom interaktionen och det starka bandet de har inom familjen. 

Stier (2008) menar att individen definierar sig genom att den anser sig tillhöra en viss grupp 

då den individen inte likställer sig själv som medlem av en andra etniska grupper. Etniciteten 

konstrueras dock inte bara av medlemmarna inom gruppen utan likaså av individer utanför 

gruppen då de definierar de tidigare som en etnisk grupp. Såhär uttrycker sig Dilara och 

Rezan vad gäller tillhörighet: 
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Vi är kurder som bor i Sverige bara för att vi bor bort om våra gränser – 

Kurdistan så är vi ändå kurder som lever och bevarar vårt språk samt kultur i 

Sverige. Jag känner tillhörighet till andra grupper av kurder i Sverige, Dilara 23. 

Alltså du födds som en medlem i en etniskgrupp och uppfostras med gruppens 

normer och värderingar vilket gör att man identifierar sig med gruppen och 

känner tillhörighet, fastän man inte alltid tänker och tycker som gruppen så är 

man ändå kurd, Rezan 25. 

Respondenterna påvisar i intervjuerna att den gemensamma identiteten skapar en föreställning 

om sig själva som ”ett enda folk” och detta skapar en så kallad ”vi-känsla” i gruppen enligt 

respondenterna själva. ”Vi-känslan” är det mest västenliga inom gruppens gränser då den 

upprätthåller sammanhållningen och interna strukturen, detta stöds av sociologen (Stier 2008). 

Allwood (2002) skriver att en etnisk identitet innebär att en individ identifierar sig själv med 

en större mängd etnisk grupp. Kriterium för att tillhöra en etnisk grupp är att omgivningen 

samt de som tillhör gruppen skall acceptera det som en grupp. Det mest betydelsefulla för att 

ingå i en etnisk grupp är att man känner tillhörighet för gruppen.  

 

6.6	En	ny	identitet?	
Goldstein-Kyaga och Borgström (2008) belyser den tredje identiteten där individen har en 

kombination av skilda tillhörigheter, då individen kan se de kulturella skillnaderna på ett 

överskådligt plan. Denna nya identitet är en hel identitet som är i ständig förändring där 

individen tolkar sin plats levande mellan två eller flera olika kulturer Detta handlar om 

identiteter som konstrueras utifrån olika kulturer. En individ som är uppväxt med en familj 

vars normer och värderingar skiljer sig från majoritetssamhällets värderingar och normer leder 

till att individen plockar från de olika tillhörigheterna och med hänsyn till de båda kontexterna 

bildar sig en egen identitet. Flera av våra respondenter kände av att de på sätt och vis skapat 

sig en ny identitet då de lever mellan den kurdiska och svenska kulturen Det som är intressant 

att tillägga är att denna identitet är något som även tas fram när den behövs. Hakan beskrev 

sin identitet som något nytt som konstruerats då han valt att ta del av de båda kulturerna. 

Jag tar det som jag tycker är bra från den kurdiska kulturen samt det som är bra 

av den svenska kulturen och bildar mig en ny identitet, Hakan 25. 
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Av att vara en person som är uppväxt med två olika kulturer och har den fördelen att 

jag kan se saker ur olika perspektiv och har förståelse för de olika kulturerna så har 

jag skapat mig en ny identitet som är anpassningsbar, Elmas 23. 

 

Jag hade svårt att förhålla mig antingen till den kurdiska eller svenska 

identiteten, då jag hittade en balans mellan dessa skapades en ny identitet. Idag 

tar jag från de båda kulturerna och det som passar mig, Nesim 19. 

 

Det kan resultera i rotlöshet när individen varken har den ena eller den andra kulturen som 

identifikationsfaktor utan en tredje identitet. Med denna rotlöshet menar man på känslan att 

inte höra hemma någonstans. Respondenten Elmas beskrev att hennes etniska identitet gör 

henne inte säker på vem hon är och var hon hör hemma. Goldstein-Kyaga och Borgström 

(2009) menar att det finns fler fördelar än nackdelar med en tredje identitet. En av fördelarna 

för ungdomarna där en typ av tredje identitet har skapats är att de har förståelse för olika 

kulturer, och att de har den förmågan att se saker ur olika perspektiv. Resultatet påvisar att 

ingen av dessa respondenter känner sig utanför i samhället även om det uppstår skillnader och 

en del svårigheter. De har förenat dessa två verkligheter och skapat en helhetlig verklighet i 

sin identitet. Denna kombination har gjort att de skapat sig en unik identitet och tillhörighet. 

7.	Avslutande	diskussion	
Syftemålet med denna uppsats var att försöka ta reda på och klarlägga för hur andra 

generationens kurdiska ungdomar i Sverige mellan 18-25  år konstruerar sin identitet samt hur 

de uppfattar sin självidentifiering då de befinner sig bland två eller flera kulturer. Vi ville 

undersöka om identiteten hos dessa ungdomar influerats och formats av att leva efter 

ursprungslandets etniska kulturella normer och samhällets normer och utifrån denna 

problematik undersöka om det har skapats en ny identitet bland våra respondenter. 

Frågeställningarna som vi utgick ifrån var: Hur har identitetsskapandet hos respondenternas 

påverkats av att leva i ett mångkulturellt Sverige? Vilken betydelse har den etniska identiteten 

för identitetsskapandet? Har det skapats en ny identitet bland respondenterna av att leva 

mellan två eller flera olika kulturer?  

Resultatet visar att samtliga av våra respondenter kände att deras etniska identitet det vill säga 

deras kurdiska härkomst hade ett starkt inlyftande på hur deras självidentifiering formade 

deras identitetsskapande och dess process i det mångkulturella Sverige. Människans 

självidentifiering och identitetsprocess påverkas av en mängd faktorer. Identitetsprocessen i 
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sig är komplext och desto mer invecklad blir denna process i multietniska och multikulturella 

samhällen Allwood (2000). Det som framkom tydligt i resultatet var att respondenternas 

självidentifiering och tillhörighet för de båda kulturerna var väldigt situationsanpassat där tid 

och rum var avgörande för vilken av identiteterna som förstärktes. Detta har även bekräftats i 

andra studier (Ahmadi 2002). Vi grundar detta på respondenternas beskrivelser på besöken till 

hemlandet där deras svenska identitet förstärktes respektive kurdiska identiteten försvagades. 

Således var det omgivningens uppfattningar om att de är ”européer” som var avgörande för 

hur de uppfattade sig själva. Att deras svenska identitet förstärktes i hemlandet kan ha att göra 

med distansen de kände från Sverige. Det som även framgick var att deras kurdiska identitet 

förstärktes i olika situationer, bland andra etniska grupper i Sverige. Det är genom individens 

känsla av att tillhöra den etniska gruppen sammantaget med de sociala och historiska 

processer som är avgörande för den etniska identiteten det vill säga graden av 

tillhörighetskänslan till den etniska gruppen avgör vilken betydelse den får för den etniska 

identiteten i identitetskapandet (Allwood 2000). Likaväl som identitetskapandet är en 

föränderlig processes så är även kulturer pågående och föränderliga processer som influeras 

av andra kulturer och blir med den nutida globaliseringen föränderliga. Gränserna idag tynas 

bort på ett annat sätt i och med dagens informations och kommunikationsteknologiska 

utveckling (Stier 2004).  

Den kulturella tillhörigheten har en viktig roll i identitetsskapandet då kultur skapar en känsla 

av samhörighet och trygghet hos människan eftersom kulturen blir ett sätt för individen att 

identifiera sig själv, med andra och världen (Stier 2004). Resultatet visade att 

identitetsskapandet har påverkats hos respondenterna av att leva i multietniska och 

multikulturella samhällen som Sverige idag kännetecknas som, det vill säga ett mångkulturellt 

Sverige. Lyckas man inte hitta en balans mellan att leva i två eller flera olika kulturer kan 

detta skapa en förvirring till att inte veta var man hör hemma. Samtliga av våra respondenters 

uttalande om hur de kände gemenskap och tillhörighet till andra etniska grupper och dess 

likheter med kulturerna men också olikheterna men även att det var naturlig för dem att kunna 

anpassa sig och veta hur det skulle bete sig beroende på var, med vem eller vilka de befann 

sig med påvisar tydligt att deras identitet påverkats av att leva i ett mångkulturellt Sverige. 

Vad gäller vår sista frågeställning så har samtliga av våra respondenter funnit en balans av att 

leva mellan två eller flera kulturer. De är alla idag mycket positiva till att det idag har den 

erfarenheten och kunskapen till att kunna växla mellan de olika normerna och situationerna i 

deras vardag. Det har framkommit i intervjuerna att de är mer anpassningsbara och ser det 
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som en fördel att de har möjligheten till att kunna ta del av både kulturerna men även flera 

andra kulturer i det transnationella Sverige, på detta sätt har det skapats en tredje identitet.  

Vi som har skrivit denna uppsats har själva en kurdisk bakgrund och vi hade därför redan 

innan vi började föreställt oss vilken typ av resultat uppsatsens skulle kunna ge, med tanke på 

våra egna personliga erfarenheter som bakgrund. Vi diskuterade innan uppsatsens gång att 

respondenterna skulle till exempel påvisa en tillhörighetskänsla till sitt ursprungsland samt det 

land de bor och lever i idag. Utifrån ett kritiskt perspektiv kan det vara så att vi fått det 

resultat vi förväntade oss beroende på att vi inte varit fullständigt kritiska i bearbetningen av 

datamaterialet samt framställningen av intervjufrågor. Vi har dock strävat efter att vara så 

reflekterande som möjligt trots vår egna förförståelse och erfarenheter.  Vi vill därmed 

poängtera att uppsatsens slutsatser inte har avsikt att ge en generell bild av identitetsskapandet 

och tillhörighet, utan det handlar om respondenternas personliga utsagor där vi fann 

kopplingar emellan dessa samt de teoretiska utgångspunkter vi utgått ifrån.  

 

För att kunna förstå och problematisera detta ämne på ett djupare plan skulle det krävas att vi 

undersöker ur fler infallsvinklar, som till exempelvis ur olika faktorer såsom kön och 

utbildningsbakgrund.  Dessa faktorer kunde ha medfört till en djupare förståelse för vårt 

ämne, därmed hade vi kunnat få andra resultat.  
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Bilaga	1	Intervjufrågor	
 

Inledningsfrågor	

 Hur	gammal	är	du?	
 Var	är	du	född,	Uppväxt?	
 Var	bor	du	nu?	
 Vilka	bor	du	med?	
 Hur	många	syskon	har	du?,	hur	många	av	dem	är	födda	i	Sverige?	
 Vad	har	du	för	sysselsättning,	jobbar,	studerar		
 Hur	länge	har	du	bott	i	Sverige?	
 Vilka	språk	kan	du?	Vilket	lärde	du	dig	först?	
 Vilka	språk	talar	du	hemma?	
 Vilket	språk	föredrar	du	att	tala?	Varför?	
 Hur	gammal	var	du	vid	flytten	till	Sverige?	

Hemlandet	

• Efter	att	du	flyttat	till	Sverige	har	du	varit	i	ditt	hemland?	Om	inte	varför?	

• Hur	ofta	åker	du	i	till	ditt	hemland?	Skulle	du	vilja	åka	oftare?	Om	inte..	Varför?	

• Hur	känner	du	dig	när	du	är	där?	Känner	du	dig	som	andra	där?	Eller	känner	du	dig	som	
svensk	där?		

• Hur	ser	andra	på	dig	i	hemlandet?	

• Vad	är	det	du	gör	och	hur	är	det	du	beter	dig	som	får	de	att	uppfatta	dig	som	mer	
”svensk”	förklara	och	ge	exempel	

Identitet	och	kultur	

• Vad	svarar	du	på	frågan,	vem	är	du?	Förklara?	Definiera?	
• Vad	svarar	du	på	frågan	om	var	du	kommer	ifrån?	Förklara		
• Hur	identifierar	du	dig	själv?	Svensk/Kurd?	
 Vilka	situationer	känner	du	dig	svensk/Kurd?	Skola,	vänner,	hemma?	Svara	utförligt	
 Har	du	funnit	en	balans	mellan	dessa	två	identiteter?	
• Vilken	kultur	känner	du	dig	mest	hemma	i?	
• Finns	det	något	som	är	positivt	eller	negativt	med	att	leva	i/med	två	olika	kulturer?	
• Vad	upplever	du	vara	skillnaderna	respektive	likheterna	mellan	båda	kulturerna		
• Vilken	kultur	identifierar	du	dig	med?	Den	kurdiska	eller	den	svenska?	Motivera	varför?	
• Känner	du	tillhörighet	med	de	båda	kulturerna?	Är	det	svårt	att	kombinera	dessa	två	

tillhörigheter?		
• Känner	du	någon	skillnad	i	tillhörighetskänslorna	beroende	på	vem	du	umgås	med	och	

var	du	befinner	dig?	
• Känner	du	dig	svensk	eller	kurd?	(Kan	du	identifiera	dig	som	en	svensk/kurd?	Om	ja,	på	

vilket	sätt?	Om	nej,	varför	inte?)		
• Vad	är	det	som	har	påverkat	din	personlighet	för	att	bli	en	person	som	du	är	utifrån	

kulturerna?	


