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Being young in today’s society implies a complex search for ones identity. This applies to all
adolescents but is often discussed in relation to those who are growing up in minority cultures. The
aim with this study is to illuminate how six young Muslims, who were born of other decent and
brought up in Sweden, describe cultural differences and how their cross cultures have an affect on
their search for identity. The study is based on two questions. What is it like to grow up in two
cultures running parallel to each other, the mainstream culture and the one at home? How do they
describe their search for identity. The interview study included six quality in-depth interviews with
six young people, three of each gender. They were either born in Sweden to parents of other decent
or arrived in Sweden as children. The participants are between 17 and 21 and active Muslims. The
study shows that Islam plays an important role and has a significant influence on both cultural
aspects and on development of identity. Islam creates a third path, a unity that stands above possible
differences between different ways of living. By that, culture is seen as inferior to religion.
Furthermore, it is through Islam they can identify themselves as individuals, not only in their
relation to themselves but also in relation to others around them. Finally, the majority of people
interviewed express that it is the involvement in their religion that makes them feel complete and
safe as human beings.
-----------------------------



De senaste decennierna har en omfattande migration fördelat etniska grupper och nationaliteter
globalt. Sverige tillhör de länder som har utvecklats från att ha befolkats av ett fåtal nationaliteter
till att rymma ett hundratal sådana. Invandring och utvandring har skett periodvis, dock har senare
hälften av 1900-talet präglats av en ökad invandring. Finländare, tyskar, italienare, greker och
turkar var några av de större grupper som kom till Sverige som arbetskraftinvandrare under 1950-
och 60-talen (Allwood, Franzèn, 2000). Därefter har en allt påtagligare etnisk mångfald utvecklats i
relation till krig och andra katastrofer runt om i världen. Migrationen kan vara av mycket olika
karaktär; permanent eller tillfällig, frivillig eller påtvingad, arbetskraftsinvandring,
familjeinvandring eller flyktinginvandring.

I dag vid 2000-talets början har vi mer än en miljon invånare som är födda i utlandet. Inkluderat de
personer som har minst en förälder född utomlands stiger antalet till cirka 1,6 miljoner människor.
Detta har medfört en betydande etnisk, kulturell, religiös och språklig mångfald, som ibland kallas
”det mångkulturella Sverige”. Bland mycket annat har detta inneburit att en andra och tredje
generation växer upp, delvis uppfostrade inom föräldrarnas traditioner och etniska gemenskap,
delvis inskolade i Sveriges språk, seder och bruk.

Den här studien intresserar sig särskilt för ungdomar som vuxit upp i en familj där föräldrarna är av
ett annat ursprung än det svenska. Fokus ligger på hur de upplever familjens respektive det svenska
samhällets kultur och hur de beskriver sitt identitetssökande. En allmän vedertagen benämning för
dessa ungdomar är ”andra generationens invandrare”. Det går dock att diskutera begreppets
relevans och funktionella innebörd. Med tanke på att samtliga deltagare i studien definierar sig
själva som svenska har jag valt att inte använda det.

Tidigare svensk invandrarforskning (t ex. Lithman 1987, Lange 1987) har sysslat mycket med
jämförelser och skillnader i relation till svenska förhållanden. Invandrarungdomars svårigheter och
identitetsproblem har i huvudsak förståtts utifrån att de ”hänger” mellan två olika kulturer, den egna
moderkulturen och den svenska. Intresset har varit riktat mot de ungas integrationsprocesser som
beskrivits i form av ett gradvis uttunnande av moder- och föräldrakulturen till en successiv
anpassning till svenska förhållanden (Lithman 1987). När man velat belysa problematiken i
integrationsprocessen har utgångspunkten ofta varit att moderkulturen och den svenska kulturen
bygger på olika värdegrunder. Två tankesätt härleder ur två olika typer av kulturer, nämligen den
individualistiska och den holistiska (Sjögren 1998, Ahmadi 1998). Det förra, som ofta förknippas
med det västerländska samhället, bygger på en avgränsning mellan individen och hennes
omgivande värld. Människan uppfattas som ett autonomt väsen som äger ett värde i sig. Egenskaper
såsom rationalitet, kritiskt tänkande och individualism ligger till grund för idén om det mänskliga
förnuftets överlägsenhet (Ahmadi 1998). Utifrån detta tankesätt internaliseras moralen och skiljer
sig från handling. I det holistiska tankesättet däremot betonas individen som en oskiljbar del av en
större helhet. Dualismen mellan till exempel kropp och själ, jaget och den andra suddas ut. Varje
del får sin mening i relation till sammanhanget där den primära gruppen, ofta familjen och släkten
representerar det yttersta värdet. I det holistiska tänkandet bör människan inordna sig i den sociala
enhet som han/hon har fått sig tilldelad antingen av naturen eller av gud. Moralen är något som
kommer utifrån och det är handling, inte intension som är rätt eller fel (Sjögren 1998).

För att hitta andra perspektiv kan vi vända oss till den forskning som tematiserat relationen ungdom
och etnicitet med inspiration från ungdomsforskning och cultural studies-traditionen. Här finns flera
ansatser till att frångå de vedertagna dikotomierna mellan svensk och invandrad kultur. Forskare
betonar i detta sammanhang det sociala och strukturella villkorens betydelse. Med inblick i det
multietniska förortsammanhangets vardagsliv belyser Åhlund (1992, 1994) de kulturella och sociala
livsvillkoren i det moderna och etniskt blandade samhället. Hon hävdar nödvändigheten av att



uppmärksamma det dynamiska samspel mellan struktur och kultur som hela tiden skapar nya
gemenskaper och nya former för självreflektion och etniskt medvetande. I detta sammanhang ses
det snarare som en fara att söka en förståelse av det multikulturella samhället genom att tänka i
tradition kontra modernt. Risken uppstår då att individer tolkas genom stereotypa etiketter som
bidrar till att bevara och förstärka förenklade kategorier.

Om man på ett förenklat sätt åtskiljer traditionellt och modernt, där invandrares ”etnicitet” får representera det
förgångna, traditionella och omoderna, så kan man inte förstå hur förflutet och samtida, ofta på ett kreativt sätt,
förbinds med varandra i ungdomars identitetsarbete och kamp för att bli hemmastadda här i tiden och rummet
(Ålund, 1997 s165).

Denna utgångspunkt har Magnus Berg (1994) haft när han intervjuat ungdomar vars föräldrar
kommer från landsbygden i Turkiet. Jag kommer kort att redogöra för hans användning av
kulturbegreppet då jag finner det funktionellt även i föreliggande studie. Berg menar att kultur är
den process i vilken människor skapar tolkningar av sig själv och omvärlden. Tolkningarna kan
antingen skapas genom traditionsöverföringar via en socialisationsprocess som aldrig är
enkelriktad. Den kan också ske genom reflektion över, och ifrågasättande av redan föreliggande
tolkningar. Kulturbegreppet ur detta perspektiv betonar tydligt människans aktiva medskapande.

Berg har tagit till sig Löfgrens (1982) sätt att betrakta kultur utifrån två aspekter, en passiv och en
aktiv. Begreppet kan analyseras i termer av ett överordnat system i form av utarbetade tankemallar,
kunskaper och värdesystem som mer eller mindre omedvetet planteras hos individen genom
uppväxt och speciell miljö. Vi kan i detta hänseende tala om individen som kulturbärare. Mot detta
perspektiv kan, i likhet med Bergs definition, människan tolkas som kulturbyggare. Hon verkar då
aktivt genom att förändra och nybilda kultur. Det är emellertid omöjligt att utesluta det ena
perspektivet från det andra. Regler och värden upprätthålls och förs vidare på ett ganska
oreflekterat plan genom att de har gjorts naturliga och därmed osynliga (ibid). Självklart föreligger
det drivkrafter som är viktiga att synliggöra i detta sammanhang. Det är emellertid
problemområdet kring hur individer aktivt och medvetet producerar och reproducerar kultur som
kommande studie primärt fokuserar. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att kulturen skapas i
samhället där det råder materiella ramar, klassmotsättningar och andra ojämlikheter. Berg (1994)
poängterar detta maktperspektiv, som bland annat innebär att olika grupper av människor skapar
olika tolkningar av världen. Genom att se på historien och samtiden framträder det hur dessa
växelvis har intagit en hierarkisk ordning gentemot varandra.

Oavsett klass, kön eller etnisk tillhörighet menar Ove Sernhede (1999) att det innebär ett komplext
yttre och inre sökande att vara ung i det moderna samhället. Han poängterar vidare att
identitetsarbetet kännetecknas av specifika villkor i de multietniska områdena som skiljer dessa
ungdomars situation från majoriteten av de unga i dagens Sverige.

Deras identitetsarbete präglas, utöver det ständiga och direkta relationerna med unga och vuxna från andra
kulturer, av många alienationsskapande möten med det officiella Sverige (ibid s 274).

Sernhede pekar på en ständigt pågående diskussion som det mångkulturella samhället har fört med
sig.

När Homburger Eriksson (1968) söker beskriva vad känslan av identitet kan innebära tar han
William James ord till hjälp,

En människas karaktär kommer fram i den mentala eller moraliska attityd som kommer henne att känna sig
djupast och intensivast aktiv och levande (ibid s16).



Vi kan iaktta hur Erikssons definition beskriver en närvaro hos individen i tanke och handling som
är beroende av det sammanhang som denne befinner sig inom. Detta är en kontrast till den
problematik som Sernhede (1999) pekar på då han beskriver hur individen inte blir bekräftad i sitt
möte med omgivningen, vilket leder till ett främlingskap dels för sig själv dels för andra. Tanken
går hand i hand med Nader Ahmadis (2000) resonemang om att identitet inte är konstant över tid
utan en ständigt pågående process som bär på såväl kollektiva som personliga dimensioner.
”Självets” tillblivelse är något som konstrueras och omkonstrueras i relation till individens historia
och sociala sammanhang. Personbegreppet betecknar sålunda den internaliserade synen på jagets
betydelse i relation till andra, och motsvarar grunden för individens handlingsmöjligheter och
känslouttryck (Berger, Luckman, 1979).

Eriksson (1968) tar hänsyn till denna interaktionistiska utgångspunkt när han söker närma sig en
förståelse av människans identitetssökande. Han hävdar att det handlar om ”en process som äger
rum i individens innersta men samtidigt i centrum för hans grupps kultur” (ibid s19). Ett parallellt
skeende beskrivs mellan individens upplevelse av sig själv och en förmåga att via ständig reflektion
leva sig in i hur andra upplever henne. Tolkningen sker i relation till en typologi som för tillfället är
meningsfull. Processen går inte att frikoppla från sammanhanget den utspelar sig inom. Samhällets
socioekonomiska formation och de rådande ideologiska ståndpunkterna bestämmer
”identitetsmöjligheterna” vid en viss tidsperiod (ibid).

Även om identitetsarbetet är en ständigt pågående livslång process råder det en samstämmighet om
att det når en slags kulmen i under ungdomsåren. Kroger (1996) hänvisar till Eriksson och menar att
det råder strukturella förändringar i identiteten hos sena adolecensenters intrapsykiska organisation.
Hon påvisar det när hon beskriver egots utveckling utifrån antagandet om att introjektion,
identifikation och identitetsformande är steg, med hjälp av vilka egot utvecklas genom ett alltmer
nyanserat samspel mellan de modeller som finns tillgängliga. De införlivade upplevelserna,
värderingarna och normerna prövas och omprövas nu i relation till en annan verklighet än den inom
familjen.

Under adolescensen ses utforskandet av olika livsområden som en central del i formandet av
identiteten. Den unge får, utifrån nya kognitiva resurser, möjlighet att se världen och sig själv ur
flera nya perspektiv och på ett nytt sätt reflektera över de erfarenheter de gör. Erikson (1968)
beskriver tiden mellan barn och vuxen som en fas där individen bör samordna sina
barndomsidentifikationer på ett nytt sätt som är unikt och ändå överensstämmer med de
levnadsmöjligheter som erbjuds i samhället.

Den uppstår ur ett selektivt förkastande och en ömsesidig assimilering av bardomsidentifikationerna, som uppgår
i en ny gestalt, vilken i sin tur hänger samman med den process varigenom ett samhälle (ofta genom
delsamhällen) identifierar den unga individen, erkänner honom som någon som måste bli sådan som han är och
tas med i räkningen sådan som han är (ibid. s.137).

Identiteten ses som beroende av det förgångna och bestämmande av framtiden. Förankrad i
barndomen fungerar identitet som en bas för att möta senare livsuppgifter. De mentala
representationer som den unge bär med sig av sig själv och av relationer till andra, främst
föräldrarna, finns med som grund för individens förhållningssätt till världen. Men det krävs även ett
samhälle där klimatet är sådant att individen känner sig sedd och blir erbjuden en plats.

Ahmadi (2000) knyter an till diskussionen då han talar om identitetsbegreppet i samband med
minoritets- och majoritetskulturer. Applicerat på vårt samhälle idag hävdar han att många
invandrade personer finner sina gamla identiteter, vilka är utformade efter traditionella
identitetsmönster, ogiltigförklarade, medan det nya samhället de lever i och förväntas erbjuda dem



nya identiteter självt befinner sig vid en historisk brytpunkt där regler och normer håller på att
förändras.

Ahmadi vill påtala en förändring i den allmänna diskussionen kring begreppet identitet vilken är en
produkt av ett samhälle där de livslånga projekten allt mer byts ut mot tillfälliga upplevelser, vilka
är bundna vid specifika situationer. Identiteten innebär i detta hänseende den mening och det syfte
som människor skapar för kortare perioder i stället för hela livet.

Från att försöka hitta eller skapa en mening i hela tillvaron genom religion eller genom ideologi, försöker nu
människor hitta mening i kortare episoder i sitt liv innan de övergår från en tillfällighet till en helt annan
tillfällighet (ibid s 162).

Kulturella och nationella identiteter ifrågasätts då industrialismen och kapitalismen har vuxit sig
bortom nationalstaten och förenat sig i en mer global produktionsenhet. Med denna
samhällsutveckling för ögonen problematiseras en fixerad identifikation med en viss kultur eller en
viss etnisk grupp (ibid). Även Spännar (2001) anammar denna postmoderna diskurs när hon i sin
avhandling intervjuar ungdomar som växer upp i en hemkultur som skiljer sig från den omgivande
majoritetskulturen. Hennes utgångspunkt är att vi alla lever i någon form av ett främlingskap då
tidigare referensramar mycket har förlorat sin betydelse. Hon menar emellertid att de unga som
vuxit upp i en minoritetskultur är representanter för detta främlingskap i dubbel bemärkelse. ”Dels
lever de i en tvetydighet som vi alla mer eller mindre får tampas med, dels bär de med sig ett
bagage som inte är det gängse i det samhälle de lever i” (ibid 211).

Trots utvecklingen när det gäller att diskutera identitetsbegreppet råder det en samstämmighet om att
identitet konstrueras i en växelverkan mellan individens inre och den sociokulturella miljön. Både
kultur och identitet framstår sålunda som relationella begrepp vilka måste ses i sammanhanget av sin
historia, sitt möte med nutiden och framtiden.

Syfte och frågställningar

Syftet är att belysa hur sex muslimska ungdomar, födda av utländska föräldrar och uppväxta i
Sverige, beskriver samt upplever kulturskillnader och identitetssökande.

Syftet mynnar ut i två frågeställningar:

 1)  Hur upplever de att växa upp i en hemkultur som skiljer sig från den omgivande
majoritetskulturen?

 2)  Hur beskriver de sitt identitetssökande?

Metod

Deltagare
Intervjustudien innehöll sex kvalitativa djupintervjuer med sex ungdomar, tre av vardera kön. De är
antingen födda i Sverige av utländska föräldrar eller har kommit hit som barn. I urvalet har jag tagit
hänsyn till Lithmans (1981) definition av vad som betecknar en andragenerationens invandrare:
”Till andra generationen invandrare i Sverige räknas den som har en eller två föräldrar födda
utomlands, och som är född antingen i Sverige eller utomlands och som flyttat från ett annat land



till Sverige i vad man i landet i fråga räknar som skolpliktig ålder ” Deltagarna är mellan 17 och 21
år samt aktiva inom islam.

Nedan presenteras var och en av intervjupersonerna med syfte att skapa en bakgrund till de utsagor
som kommer att presenteras i resultatdelen. Samtliga namn är fingerade.

Anna är 21 år och studerar till civilingenjör. Hennes föräldrar kommer från Somaliland och flyttade
hit under det sena 70-talet för att arbeta. Hon är äldst i en syskonskara med tre barn.

Bea är 21 år och studerar historia vid universitetet. Hennes pappa kommer ursprungligen från
Jemen och hennes mamma kommer från Somaliland. De levde båda i Somaliland innan de kom till
Sverige i slutet på 70- talet, även de som arbetskraft. Bea har en yngre bror och en yngre syster.

Cia är 17 år och läser samhällsvetenskapligt program på gymnasiet. Föräldrarna är av turkiskt
ursprung och kom hit under åttiotalet som arbetskraft. Hon har en äldre och en yngre bror.

Dennis är tjugo år och läser på komvux. Han är född i Makedonien och kom till Sverige som
tvååring. Hans pappa är av turkiskt ursprung medan mamman är makedonier. Även de kom hit som
arbetskraft under början av 80-talet. Dennis har en yngre syster.

Eric är 20 år och arbetar i livsmedelsaffär. Han är född i Libanon och kom till Sverige som
femåring. Till skillnad från övriga deltagare kom hans familj till Sverige som flyktingar när det var
krig i hemlandet. Eric har fyra bröder och tre systrar.

Fabian är 19 år och arbetar på Volvo. Han är född i Sverige och har föräldrar av turkisk härkomst.
Även de kom till Sverige under 70-talet som arbetskraft. Fabian har en äldre bror.

Tillvägagångssätt
Avsikten var att få kontakt med intervjupersonerna via skolor vilket skulle ha resulterat i ett relativt
brett urval. Nu visade det sig att detta var problematiskt då lärarna hade svårt att hjälpa till på grund
av tidsbrist. Många av dem fann det även komplicerat att ta reda på vilka ungdomar som var födda i
Sverige eller hade kommit hit senare i livet.  Trots många försök var den yngsta av de kvinnliga
deltagarna (Cia) den enda personen jag fick kontakt med via skolan.

Efter försöken med skolorna ringde jag upp den Islamska föreningen i Göteborg. Där fick jag,
genom föreståndaren, telefonnumret till ungdomar som var i den åldersgrupp och livssituation jag
sökte. Det ledde till intervjuer med ytterligare två unga kvinnor och tre unga män.

De manliga deltagarna träffade jag på universitetsbiblioteket där intervjun genomfördes i ett
grupprum. De kvinnliga deltagarna träffade jag i deras respektive skola där vi hade tillgång till
antingen ett tomt klassrum eller någon annan avskild plats.

Med hänsyn till den etiska principen om ”informerat samtycke” (Vetenskapsrådet,2002:9),
informerades deltagarna före varje intervjutillfälle om vad studien avsåg att belysa och vilka
frågeområden intervjun kretsade kring. Dessutom betonades att materialet skulle behandlas
konfidentiellt.



Intervjun
Intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter. De genomfördes med hjälp av bandspelare och en
intervjuguide. Intervjumetoden utgick från en halvstrukturerad intervjuform. Den tar sig enligt
Kvale (1997) uttryck i att intervjusituationen antar en samtalskaraktär, inom ramen för en specifik
struktur som regleras av studiens syfte och frågeställningar.

Parallellt med bandning av intervjun gjordes även noteringar på ett särskilt papper för att på så sätt
komplettera bandupptagningen med uppgifter som inte omedelbart framkom av denna. Dessa anger
till exempel kroppsspråk och specifikt sätt att uppträda under intervjun. De kan också innehålla
klädstil eller något mer allmänt om personen. Det faktum att intervjun spelades in på band verkade
inte ha någon hämmande effekt på ungdomarna. I några fall var de tveksamma i början men det
gick över ganska omgående.

Intervjuguiden (se bilaga 1) bestod av tre temaområden med tillhörande intervjufrågor. Det första
frågeområdet rörde ungdomarnas livssituation här och nu. Här frågades efter sysselsättning och
fritidsintressen. I anslutning till det ställdes frågor kring familjestrukturen, hur många syskon de
hade och varifrån föräldrarna kom. Slutligen bad jag dem även berätta om varför föräldrarna kom
hit.

Det andra frågeområdet rörde föräldrakulturen. Jag bad dem beskriva föräldrarnas hemland eller
vilken bild de fått av det. Jag undrade också över skillnader och likheter i relation till det svenska
samhället. Olika aspekter av religion och tradition kom upp under detta tema. Fokus låg på huruvida
de unga männen och kvinnorna bevarade och reproducerade den kultur som de tog del av i hemmet.

Det tredje frågeområdet – identitet - har beröringspunkter med det föregående. Här ställdes frågor
om hur den intervjuade upplevde sig bli påverkad av den aktuella livssituationen. Fokus låg på hur
de upplevde sitt identitetsarbete i relation till den situation de lever i. Här berördes även vilka
ungdomarna kände gemenskap med och på vilket sätt de valde sitt umgänge.

Bearbetning och analys
Varje intervju lyssnades igenom och så snart som möjligt gjordes en ordagrann utskrift.
Repliknummer noterades och varje nytt ämne markerades. Även pauser och avbrott, liksom tvekan
eller betoning av vissa meningar eller ord markerades i det utskrivna materialet.

Intervjuerna kodades in under tre på förhand uppgjorda kategorier, som skapades utifrån
intervjuguidens frågeområden:

1) Beskrivning av kulturskillnader
2) Hur upplever de sin situation samt
3) Hur beskriver de sitt identitetssökande?

Under genomläsningen av intervjuerna markerades den information som berörde en specifik
kategori. Därefter placerades utsagorna under tillhörande kategorier. I båda dessa steg
koncentrerades materialet så att de mest representativa dragen för respektive kategori trädde fram.
Förfarandet kan liknas vid kombinerade meningskategoriserings- och meningskoncentreringsmetod
som Kvale (1997, kap.11) redogör för.

Tolkningen baseras på det som Kvale (ibid) benämner som ”meningstolkning”. Inspirerad av
hermeneutiken går den ut på att utifrån en teoretisk förförståelse bygga upp ett nytt



meningssammanhang kring de presenterade uttalandena inom de referensramar som studien är
uppbyggd kring. Den princip som gäller är att: ”uttolkaren går över det direkta sagda för att
utveckla strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i text” (ibid s182).

Resultat

Samtliga ungdomar, med undantag av den yngsta kvinnliga deltagaren (Cia), beskriver sig själva
som praktiserande muslimer. Samtalet kring religionens betydelse tar sålunda en stor plats i
intervjumaterialet. Trots det har jag valt att endast koncentrera mig på och presentera de delar som
handlar om hur ungdomarna ser på religionen i relation till kulturella aspekter och sitt
identitetssökande. Även den yngsta kvinnliga deltagaren lever i en muslimsk familj. Hon skiljer sig
dock från de övriga genom att inte tala om ett eget aktivt val när det handlar om att praktisera islam.

Frågeställningarna kring kultur och identitet löper parallellt genom intervjuerna och går ofta och
nödvändigtvis i varandra. Trots det kommer ungdomarnas berättelser, för tydlighetens skull
presenteras i relation till respektive frågeställning.

Att växa upp i en hemkultur med en annan omgivande majoritetskultur
Vid bearbetning av materialet när det gäller kulturella aspekter har det varit lämpligt att fokusera på
frågorna vad och hur. Vad avser att ta fasta på ungdomarnas beskrivning av skillnader mellan
hemkultur respektive majoritetskultur.  Hur avser att belysa ungdomarnas upplevelse av sin
situation. Slutligen berättar intervjupersonerna vilka värden från föräldrarnas hemkultur de vill ta
med sig i sina egna liv. Denna fråga antar med nödvändighet en mer hypotetisk karaktär då
intervjupersonerna tar ställning till vilka seder och bruk de vill föra med sig samt till hur de ser på
val av eventuell livspartner.

Vad skiljer sig mellan hem-  respektive omgivande majoritets kultur?
Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de betonar religionen som den främst avgörande
skillnaden mellan hem- och majoritetskultur. Anna, som gärna vill besöka sina föräldrars hemland
någon gång i framtiden berättar att:

I Somaliland eller i Somalia över huvud taget finns en djup guds … fruktan eller gudstro. Man tror på en enda
gud som är skapare av allting. Här har det mer sekulariserats, det har blivit ett samhälle där man inte tror på gud.
Man sköter sitt … och lever sin tid på jorden och sedan är det slut. Eh … det är nog den största skillnaden,
gudstro eller inte gudstro. […] Man har liksom gått olika vägar … här kan man säga att teknologin har blivit
religion.

Religionen beskrivs som den primära värdegrunden i hemkulturen. I Sverige däremot beskriver hon
hur teknologi och individualism utgör motsvarande värdegrund. Vi kan se hur en grupp- respektive
individcentrerad jämförelse mellan de två kulturerna görs. I detta sammanhang är det värt att
diskutera hur intervjupersonerna ser förhållandet mellan religion och kultur. Genomgående betonar
de en skillnad mellan dessa två begrepp. Religionen beskrivs som en gång för alla given och
oföränderlig, medan däremot kulturen är miljörelaterad och under ständig utveckling och
förändring.

Bea vars pappa kommer från Jemen och mamma kommer från Somaliland säger att:

Kulturen kan man ändra på hur som helst men religionen går inte att ändra.



Distinktionen mellan religion och kultur betonas särskilt då de bemöter massmedias bild av islam
och de fördomar som de menar finns om religionen. Det som betraktas som negativt hos islam,
exempelvis kvinnoförtryck och kvinnlig omskärelse hävdar de som tillhörande en tradition som inte
emanerar från religionen.

Jag tycker att det är synd faktiskt att man publicerar fel. Alltså de blandar kultur med religion. Vissa har kanske
strängare kulturer och då säger de att de är islam som är så.[…] Man beskyller religionen och smutskastar den
(Eric).

Vidare säger Anna att:

Tradition är ett och religion är ett, som könsstympelse som ofta förekommer i Västafrika, det är en liksom, …
det är en tradition. Det är absolut inte religiöst. Men eftersom de integrerar de två ämnena i ett och samma är det
ofta så att det framstår som religion och islam förknippas med könsstympelse då … och den är ju helt emot det.

Vid sidan av religionen nämns ofta familjen och familjens roll som en viktig skillnad i förhållande
till den västerländska kulturen.

Eric som är född i Libanon och flydde därifrån med sina föräldrar under kriget säger att:

Man ska hela tiden hålla ihop … och höra av sig och så där. Det är något som jag absolut tycker är jättebra. Om
mina föräldrar skulle bli gamla så skulle jag aldrig glömma dem eller lägga in dem på något hem. Nej, inte
lämna dem ensamma i alla fall. Kanske skulle jag bott bredvid ... alltså se till att de har den hjälp de behöver.

Han framhåller här implicit en skillnad mellan synen på förhållandet mellan generationernas
sammanhållning. Motsättningen mellan det holistiska - och det individualistiska synsättet
återkommer här på det sociala planet. Familjens sammanhållning poängteras framför individens
frihet.

Fabian, vars föräldrar har sina rötter i Turkiet, uttrycker det ännu klarare när han beskriver att han
aldrig skulle kunna lämna sin mamma. Hans situation är dock speciell då hans pappa inte längre
lever och det endast är brodern och han själv som bor med modern:

Hemma hos oss där delar vi på allting, vi har allting tillsammans och hjälper varandra med allt. Liksom de
svenska, de flyttar hemifrån när de är tjugo. Men jag har inga planer på att flytta. Jag bor med min mamma och
min bror.  […] Jag kommer att bo med min mamma hela livet. Och när jag gifter mig kommer vi att bo med
henne. Jag kommer inte att lämna henne ensam alltså.

Citatet speglar hur de kollektiva behoven är överordnade de individuella. Det är inte aktuellt att
skapa sig ett ”eget” liv utanför familjen.

En majoritet av intervjupersonerna beskriver vidare ett organiskt samband mellan religionen och
familjens centrala betydelse. Familjelivet betonas som en implikation av religionen.

Familjelivet är något som kommer från själva religionen … […] Allt härstammar egentligen från religionen
(Anna).

Hur upplever ungdomarna sin situation?
Det utkristalliserar sig ganska snart en skillnad mellan intervjupersonerna i relation till denna fråga.
Den unga kvinnan och mannen från Turkiet skiljer sig från de övriga på så sätt att de inte aktivt
reflekterar över sin situation. De ger istället uttryck åt en mer direkt bundenhet vid föräldrarnas
ursprungskultur utan att relatera eller ifrågasätta den i relation till det svenska samhällets. Man kan
säga att de konstaterar och accepterar sin situation utan att beskriva några känslor kring den. En



rimlig aspekt att ta hänsyn till när det gäller både Fabian och Cia är att de kontinuerligt besöker
föräldrarnas hemland. Fabian har under sin uppväxt bott i Turkiet tillsammans med sina föräldrar
och Cias familj brukar spendera somrarna där. Båda två berättar även att de till stor del umgås med
vänner med liknande bakgrund.

Exempelvis beskriver Cia hur hennes giftermål kommer att se ut:

J: Kommer du att välja din man?

Cia: Ja, jag kommer att välja […] Han ska komma från Turkiet, han ska alltså vara kusin eller någonting. Jag får
gifta mig med kusiner eller någon från byn.

J: Det är ju lite skillnad om man jämför med Sverige, här kan ju de flesta välja vilken man de vill.

Cia: Jo, men jag får välja min man, men han måste vara från byn då.

J: Varför?

Cia: Jo, man det är så i Turkiet

J: Vad tycker du om det?

Cia: Det är okej, kanske.

Fabian berättar hur han hade tänkt och gjort om han hade haft en syster:

Jag hade inte släppt ut henne... jag hade inte släppt ut henne på kvällarna och så. Om hon hade gått ut så hade
hon gått ut med mig. Jag hade passat henne noga så att hon inte hade gjort något dumt. Hon skulle vara ren när
hon gifter sig.

Gemensamt för övriga ungdomar är att de på ett aktivt sätt reflekterar över sin situation. De
upplever att föräldrakulturen respektive den omgivande majoritetskulturen inte står i motsats till
varandra. Istället framhålls hur de båda samverkar och bildar en helhet som blir deras egen
utgångspunkt. Vanligt förekommande är också att de bemöter den bild som de uppfattar att det
svenska samhället har, nämligen att invandrare tvingas ha två personligheter, en som accepteras
hemma och en som levs ut när de är borta.  Detta förnekas inte men poängteras som ett högst
personligt förhållningssätt som inte går att generalisera till flertalet av de  ungdomar som har en
annan kultur.

Anna beskriver hur hon upplever att dels ha tillgång till föräldrarnas kultur, dels ha tillgång till det
svenska samhället:

Det är ofta så att det yttre har lärt mig lika mycket som jag har lärt mig hemma. Eftersom man är ute så mycket
hela tiden och möter saker som är annorlunda än hemma … så är det ju på något sätt så att man pusslar ihop
någonting själv. Man skapar sin egen verklighet.

Ett samspel beskrivs mellan de erfarenheter hon gör från hemmet och de hon gör ute i samhället.
Det framkommer hur hon upplever att dessa smälter samman till en ny egen verklighet. Hon
beskriver hur kulturen hela tiden skapas och omskapas i relation till den historia hon har och det
sociala sammanhang hon lever i.

Bea reflekterar över det hon tror är omgivningens tankar och jämför det med sin egen upplevelse:



Som utomstående kan jag förstå, att när man ser på oss så tänker man att det är en helt annan kultur ... att det är
en helt annan värd. Men för mig är det så naturligt. Två kulturer blir en kultur för mig i alla fall. Men jag tror att
de flesta människor känner så.[...] Man är ju bara en person man kan ju inte vara två personer.

Angående föreställningen om att ungdomar som tar del av olika kulturer lever upp till sina
föräldrars förväntningar hemma medan de lever att helt annat liv utanför hemmets dörrar säger
Dennis:

Ja, det här med att man är guldpojken hemma och att man dricker och har sig ... att man har svenska tjejer när
man går ut … Ja, det är ju den bild man har skapat … eller som skapats i det svenska samhället.[…] Hm …visst
den människan som kan leva upp till det … det beror på från människa till människa.

Dennis bemöter en bild som han upplever att samhället har skapat samtidigt som han visar att det är
möjligt att bryta mot den stereotypa föreställningen genom att hävda att människans individuella val
är avgörande för det liv hon vill leva.

Vad är värt att föra vidare?
Syftet med denna fråga är att belysa vilka värden ungdomarna i praktiken förhåller sig till samt är
angelägna om att föra vidare. Nedan kommer de att berätta om vilka seder och bruk de själva skulle
vilja bevara och föra vidare i en egen familj. De kommer även att beskriva vilka kriterier som
kommer att vara viktiga att ta hänsyn till vid val av eventuell livspartner.

Seder och bruk
Som tidigare framgått tänker de flesta ungdomarna på kulturen som något föränderligt. De talar om
den som bunden till och sprungen ur en viss miljö. Trots detta framstår det som att, framför allt de
manliga deltagarna, vill hålla fast vid de seder och bruk som de är uppväxta med.
Eric förklarar att:

De traditioner jag har, det är jag, de representerar mig som person. Så är det bara, det är det som är jag.

I samband med denna frågeställning kom många av ungdomarna in på hur könsrollerna ser ut i
respektive kulturer och hur de själva skulle vilja förhålla sig till dem i framtiden.
Dennis beskriver mammans roll i hemmet och hur han tror att det kommer att prägla den egna
familjebildningen:

Mamma är helt klart dominerande hemma (skrattar) ... enormt alltså, så är det bara, det går inte att säga emot.
Jag tror att det kommer att spegla sig i mitt liv väldigt mycket. Kvinnan kommer att var dominant hemma.

Fabian funderar kring samma tema och kommer fram till att:

Vill min fru jobba så får hon jobba. Jobbar hon kommer jag att hjälpa till hemma, det kommer jag att göra, med
städning och tvättning. Jobbar hon inte kommer hon att få sköta allt. Det är upp till henne hur hon vill göra. Det
är bra att kvinnor och män är jämlika. Men att kvinnor går ut och så det är amerikansk och europeisk tradition.
Det är ju deras kultur. Jag tycker att de ska vara inne och vänta på sin man.

Att dela på sysslorna i hemmet i förhållande till hur mycket respektive partner förvärvsarbetar
verkar som en naturlig lösning för Fabian. Däremot ser han det som en amerikansk och europeisk
tradition att kvinnan ska ”gå ut och så där”. Det senare väljer han bort, det strider mot hans känsla
av vad som är rätt och hur han vill leva. Här ser vi att det ligger en djupare innebörd i kvinnan och
mannens sociala roller än vad det gör när det gäller arbetsdelningen.



Att välja livspartner
Här skiljer sig intervjupersonerna åt till en viss del. De två unga kvinnorna vars föräldrar kommer
från Somaliland menar att det är engagemanget i islam som är den mest styrande faktor i val av
kommande livspartner. De unga männen däremot poängterar nationaliteten i högre utsträckning.

Bea beskriver:

Jag kan inte se honom komma från något speciellt land eller vara av någon speciell ras och så vidare. […] Det
viktigaste för mig är att han är muslim och att han accepterar islam. Sedan att han har utbildning och att man har
samma intressen Det är liksom det som är viktigaste, det känns som att det är nummer ett för det är nummer ett i
mitt liv och då vill jag att det ska vara det i hans också.

Nationalitet och kultur kommer helt i skymundan till förmån för den religiösa aspekten. För Anna är
det på liknande sätt:

Jo, men det är islam. Det kanske låter konstigt att det är det enda, men det är det enda som kvarstår. Kulturen kan
man ändra på hur som helst men religionen går inte att ändra.

Återigen kan vi se hur kulturen relateras till miljön och på så sätt hela tiden står under förändring.
Religionen däremot ses som något handfast och bestående.

För de unga männen är det viktigt att den blivande frun har liknande ursprung. De kopplar detta till
en gemensam referensram som gör det lättare att förstå varandra. I detta sammanhang är det främst
kulturen och språket som lyfts fram som viktiga aspekter:

Ja, det är viktigt, hon ska vara turk. [...] Vi har allting gemensamt (Fabian).

Vikten att förstå varandra återkommer. Eric hävdar samma sak:

Om man har samma kultur och samma språk ... då blir man lite mer avslappnad. Allting ... kulturen, traditionen
... då behöver man inte lära sig något nytt, eller prata något annat språk .

Några av dem betonar också att det är ett önskemål från föräldrarna. Dennis berättar:

Föräldrarna vill gärna att man ska träffa någon från sitt eget hemland. […] Jag känner klart en stor respekt för
mina föräldrar eftersom jag har vuxit upp i en sådan tradition och det är på samma sätt som jag vill uppfostra
mina egna barn. [...] Det är klart en fördel om jag träffar en tjej som har samma bakgrund. Vi kommer att förstå
varandra. Hon kanske inte behöver fråga varför jag gör så eller så.

Föräldrarnas acceptans av livspartner framstår som viktig. Dennis beskriver även hur det skulle
underlätta att föra vidare traditioner från uppväxten om den blivande frun är av samma bakgrund.
Det råder alltså en skillnad mellan männen och kvinnorna i detta sammanhang.

Identitetssökande
När ungdomarna beskriver sitt identitetssökande framhäver de olika identitetsfaktorer som
sinsemellan intar en hierarkisk ordning. I likhet med betonandet av religionen som den viktigaste
skillnaden mellan hem- respektive majoritetskultur träder den även här fram som mest avgörande.
Även under denna frågeställning urskiljer sig ungdomarna som har föräldrar från Turkiet. Mer än de
andra betonar de vikten av nationalitetens betydelse. Annars är ett genomgående drag att denna
aspekt intar en sekundär roll i förhållande till religionen.

Anna beskriver hur nationens betydelse för identiteten alltmer avtar:



Det känns som ens identitet ... inte kommer att förknippas så mycket med ens ursprungsland, på samma sätt som
det har gjorts i århundraden eller årtusenden. [...] Men att jag är svensk, vad säger det om mig liksom. Det säger
ju inte så mycket egentligen mer än att jag bor i Sverige och är född här. [...] Jag tror att det kommer att komma
en tid då det är väldigt Osignifikant.

Likaså säger Bea:

Jag har inte det där behovet av att definiera som svensk eller somalier … Framför allt, som nummer ett är jag
muslim. Det är min identitet kan man säga.

Både Anna och Bea ifrågasätter vikten av att ha ett land att identifiera sig med. Anna ser det som att
den nationella identiteten mer eller mindre har förlorat sin betydelse medan Bea förklarar att hon
inte har något behov av att identifiera sig i relation till ett land. Däremot poängterar hon att hon är
muslim, det är tillhörigheten till islam som utgör hennes identitet.

Det är främst i relation till något annorlunda som nationaliteten blir aktuell som
identifikationsobjekt. Dennis beskriver hur det är att vara utomlands:

Jag anser mig själv vara svensk […] det märker man när man kommer utomlands. Jag menar hur man är i sättet,
hur man uppför sig, vad man talar om och inte talar om. Ja, sättet att kommunicera med annat folk och så.

Det blir tydligt för Dennis att han är svensk när han möter en grupp människor som inte uttrycker
sig och kommunicerar på samma sätt som han själv. Via upptäckten av något annat blir han även
medveten om sin egen tillhörighet och varse sitt eget sätt att vara.

Upplevelse av vilsenhet
När ungdomarna beskriver sitt identitetssökande talar de ofta om att de känt sig vilsna innan de på
ett aktivt sätt engagerar sig i islam. Dennis uttrycker sin förvirring kring att han inte har någon klar
historia i sitt liv att ta fasta på:

Jag sökte hela tiden efter vad meningen med livet var. Jag hade ingen historia bakom mitt liv ... eller mina
föräldrars liv. Jag sökte efter mina rötter. [...] Min pappa är turk och min mamma är makedonier och jag är då
någonstans mitt emellan där. Jag sökte någon värld i hur jag skulle bli och hur jag skulle ha det i mitt liv. Jag
viste inte riktigt vad jag skulle ta mig till ... och jag är ju uppväxt i det svenska samhället, inte som en
påtryckning men som en förvirring. Så det var en sådan blandning att jag inte viste vad mitt liv gick ut på.

Att inte veta vad livet går ut på är en vanlig förklaring till varför man har sökt sig till religionen.
Bea beskriver hur hennes sökande började och att de har skett successivt under en ganska lång tid:

Det är väl det här att man tänker på, vad är meningen med livet. […]. Alla människor går ju ut och tänker på det
någon gång. Det var det som födde … eller fick mig att börja  läsa mer om religionen.

Nedan beskrivs kanske ännu tydligare den alienation och den vilsenhet som unga med en annan
hemkultur kan uppleva i sitt möte med det svenska samhället:

 Jag känner mig mer hemma här. Kommer man till Turkiet är man utlänning ... eller här så är man också
utlänning, det är det som är det värsta. Där så säger de ”jävla tysk” ... och här så är man ”jävla turk” och där så är
man ”jävla tysk”. Det är många från min by som bor i Tyskland (Fabian).

Fabian beskriver att han blir sedd som en ovälkommen främling oavsett om han befinner sig i
Sverige, där han känner sig ”mer hemma”, eller i sina föräldrars hemland.
Att denna vilsenhet, eller frustration mildras genom att ty sig till religionen eller något annat
framgår då Dennis beskriver att han numera känner sig trygg.



Det kan bli en vilsenhetskänsla, det kan bli det om man inte har en grund i livet. Då kan man ty sig till en
religion eller ... något annat. För det har jag liksom gjort och då finns det ingen större vilsenhet. ... Alltså man
blir trygg i det och då kan man plocka det som är bra.

Dennis beskriver hur han tyr sig till något för att bli av med en osäkerhetskänsla. Det är
tillhörigheten genom islam som ger honom den trygghet som krävs för att han ska få det
handlingsutrymme som han behöver. Tryggheten ger honom ett forum för att ta egna beslut om vad
han vill ta till sig och inte.

Att söka helhet och struktur
Återkommande i intervjumaterialet är ungdomarnas behov av att kunna identifiera sig med något
helt och fullt. Nedan beskrivs hur religionen träder in som ett skydd mot förvirring eller känsla av
ambivalens

Det är därför jag valt religionen, för jag har aldrig kunnat identifiera mig själv som helsomalier eller helsvensk ...
så det är därför ... religionen var så lätt för mig att ta till mig. Svenskar har sett mig som somalier och somalier
har sett mig som svensk. Man har hamnat någon stans mitt emellan. Då blir det lättare att ta till sig religionen i
stället för att bli förvirrad (skrattar) ... så det är kanske därför (Bea).

Bea berör dels hur hon upplever sig själv, dels hur hon ser på hur andra upplever henne. I Sverige
ser människor henne som en somalisk kvinna och i Somaliland ser de henne som en svensk. På
frågan om hon kan känna igen sig i det man brukar kalla dubbla identiteter säger hon att:

Innan jag tog islam på alvar så kanske det var mer så. Jag var muslim i mitt hjärta men människor kunde inte se
att jag var muslim. Nu är det öppet och då kommer jag inte att uppleva någon dubbelhet.

Genom att bli praktiserande muslim upplever hon en helhet. Inte bara för att hon själv vet att hon
tillhör något helt och fullt utan också för att omgivningen kan se att hon gör det.

Återkommande är, framför allt hos de unga männen, att islam verkar som en slags strukturerande
princip i deras liv. De känner inte bara en tillhörighet utan upplever också att religionen visar en väg
genom livet:

Man känner sig tryggare och man har en guidning genom livet. […] Jag fick en klar bild av hur jag skulle leva
(Dennis)

Islam erbjuder ett regelverk med fasta normer och värderingar att ty sig till. Det är möjligt att tänka
kring att det omgivande samhället lider av en brist på den tydlighet ungdomarna efterfrågar.

Islam som identitetsskapare och styrande faktor
Gemensamt för de ungdomar som är praktiserande muslimer är att de beskriver det som ett helt och
hållet frivilligt val. Många av dem berättar att de haft en period under tidiga tonåren då de varit ute
och levt ett annat liv men att de så småningom sökt sig till religionen i syfte att finna en mening
med livet. Samtliga av dem kommer emellertid från hem där religionen är mer eller mindre aktiv.
Vissa beskriver att mamman är praktiserande men inte pappan och vice versa. I vissa hem bär
kvinnan slöja och i andra inte. Samtliga beskriver det som ett eget sökande och ett eget beslut. Bea
berättar att hon kommer från en ganska sekulariserad familj:

Jag kommer från en ganska … egentligen sekulär muslimsk familj där man inte har tagit religionen på största
alvar. Det är jag själv som på senare år har börjat tänka mer och mer.  […] Jag har valt det själv och jag trivs
med det.



Det framstår som viktigt att poängtera att religionen är ett eget val och att de praktiserar den för att
de trivs med det. Ställningstagandet sker inte endast i relation till dem själva utan också i
förhållande till omgivningen. Det finns ett behov att markera valet och tillhörigheten via synliga
handlingar.

Dennis berättar att han till skillnad från förut är mer mån om att välja sitt umgänge. Han vill nu dela
sin tid och sina tankar med människor som han kan känna igen sig i:

Förut brukade jag ha väldigt många kompisar runt omkring mig och det spelade ingen roll om de var svenskar
eller utlänningar. [...] Jag har svenska kompisar som är mer utländska än mig. Men nu är det liksom så att man
väljer sina kompisar väldigt noggrant, det är viktigt att man har samma personlighet och så vidare. Men ... det är
inte så att jag säger att jag inte kan umgås med svenska människor. Det är bara så att ... det har blivit en klyfta
mellan traditionerna.

Ytterligare en konsekvens av ha tagit till sig religionen som identitetsskapare är behovet att överta
islams karakteristiska kännetecken. Anna berättar att hon tog beslutet att bära sölja för tre månader
sedan:

Det är något nytt som kommer i efterhand. Det har ju med tron att göra … jag har ju själv valt att ha slöja på
mig. […] Utomstående som inte har samma tro kanske uppfattar att andra vill att man ska ha det. Men jag har
valt det själv och jag trivs med det.

Anna reflekterar dels över sig själv och sitt val, dels över hur omgivningen skall möta henne. För
henne är det viktigast är att hon har fattat ett eget beslut och att hon får visa det för utomstående.
Ställningstagandet gör att hon känner sig hel och får en tydlig identitet.

Diskussion

Syftet med studien var att belysa hur sex muslimska ungdomar, födda av utländska föräldrar och
uppväxta i Sverige beskriver, samt upplever kulturskillnader och identitetssökande. Alla utom en
deltagare har gjort ett aktivt val att praktisera islam. Det är endast Cia, den yngre av de kvinnliga
intervjupersonerna, som inte uttrycker detta. Hon lever emellertid i en muslimsk familj.
Engagemanget i religionen präglar sålunda genomgående materialet.

Gemensamt för ungdomarnas tankar kring både kulturella aspekter och identitetssökande är att
religionen utgör en slags styrande faktor. Islam gestaltar en tredje väg, en helhet som står över
eventuella skillnader mellan olika levnadsvanor. Kulturen anses därmed som underordnad
religionen. Det är även genom islam som ungdomarna identifierar sig som människor, inte bara i
förhållande till sig själva utan även i relation till sin omgivning. Majoriteten av ungdomarna
beskriver att det är engagemanget i islam som får dem att känna sig hela och trygga.

När det gäller ungdomarnas beskrivning av vad som skiljer de båda kulturerna åt ligger det nära till
hands att ta till sig Sjögrens (1993) diskussion om att personbegreppet huvudsakligen härstammar
ur två skilda ideologier (värdesystem), nämligen holism och individualism. Vi har kunnat iaktta hur
intervjupersonerna värderar religionen och familjens sammanhållning högt samt att de jämför detta
med ett omgivande samhälle där de anser att dessa värden inte prioriteras. Vi kan även se att det
finns en tendens att ungdomarna beskriver det svenska samhället som enbart kapitalistiskt och
teknologiskt. En rimlig iakttagelse är att de förenklar en komplex tillvaro i form av att skapa
stereotypa kategorier som delvis bygger på vanligt förekommande fördomar. Att religionen eller
familjen har mist sin betydelse i västvärlden går givetvis att diskutera. Det är emellertid tydligt hur
ett möte mellan ett gruppcentrerat kontra en individcentrerat tänkande återkommer som en röd tråd



genom utsagorna. Att de ser sig själva som en del i en större helhet framgår dels genom lojaliteten
till familjen, dels genom samhörigheten via islam.
Utsagorna pekar mot den trend Ahmadi (1998) påtalar, nämligen att de livslånga projekten så som
religiös tillhörighet och socialt sammanhang får stå tillbaka som identitetsindikatorer till förmån för
tillfälliga upplevelser som är bundna vid specifika situationer. Genomgående hävdar ungdomarna
värdet av tillhörighet och livsåskådning.

Det är även intressant att ta upp de moraliska aspekter som Sjögren (1993) relaterar de olika
ideologierna till. Hon menar att moralen internaliseras och skiljer sig från handling i den
individcentrerade kulturen. När det gäller det gruppcentrerade tänkandet kommer moralen däremot
utifrån och det är handling, inte intention som är rätt eller fel. Den primära gruppen, ofta familjen
och släkten, representerar det yttersta värdet. Individen är en del av en enhet och kan inte kopplas
bort från den.

Det är framför allt Cia och Fabian, med turkiskt ursprung, som ger uttryck för att befinna sig inom
ett tydligt regelverk. Tydliga normer sätts för vad som är tillåtet för vardera kön och det blir
uppenbara konsekvenser om man bryter mot dessa.  Ingen av dem ger heller uttryck för att
ifrågasätta den ”verklighet” de lever i. Ahmadi (1998) menar att om individen är en självständig
enhet måste han kunna sätta sina egna gränser med hjälp av förnuft och samvete. Om han däremot
är en beståndsdel av något större sätts gränserna utifrån genom tydliga förbud. Sjögren (1993)
kopplar ihop detta med känslan av skam och skuld. Hon menar att individen skäms inför någon och
förklarar varför skammen därmed är ett sådant viktigt begrepp i de kulturer som bygger på en mer
grupporienterad ideologi. Skulden däremot är mer kopplad till individen själv och dennes samvete.

Sjögrens resonemang lyfter fram viktiga aspekter i ungdomarnas utsagor men det är emellertid inte
tillräckligt för att belysa den komplexitet som genomsyrar intervjumaterialet. Åtminstone fyra av
intervjupersonerna visar på en samhörighet med båda dessa ideologier. Efter religionen beskriver de
betydelsen av familjen som den största skillnaden mellan den egna uppväxten och det svenska
samhället. Att lämna sina föräldrar ses inte som ett naturligt led i en frigörelseprocess utan framstår
snarare som ett svek. Men de är också måna om att framhäva sig själva och sina egna val. Det är det
egna engagemanget i islam som är viktigt och att de själva har valt att bli praktiserande muslimer.
Anna och Bea är också de första i sin släkt som har valt att gå på universitetet. Det blir tydligt hur
Sjögrens båda idealtyper går in i varandra. Dels går det inte att renodla ungdomarnas berättelser
från individuella drag, dels är det uppenbart hur gruppen i det västerländska samhället är oerhört
viktig men då kanske i andra former.

Diskussionen leder till ungdomarnas egen beskrivning av att ”två kulturer blir en”. Flertalet av dem
poängterar att deras upplevelser från hemmet tillsammans med de från omvärlden strålar samman
till en ”egen värld” som de själva utgår från. Ålund (1997) benämner denna sammanblandning av
kulturer som det ”etniska minnets repertoar” (ibid s 146). Hon menar att ungdomarna strävar efter
att få fotfäste i det vardagliga livet. Deras identitet formas och handlingsval, drömmar och visioner
utvecklas inom ramen för en spänning mellan det som varit och det som är. I stället för att söka
förståelse för ungdomarnas situation genom att tolka genom ett traditionellt respektive ett modernt
tänkande poängterar Ålund hur ungdomar med ursprung från andra länder skapar en ny kultur i nuet
i samklang med de omständigheter som de lever under och kommer från. Ett exempel på det är när
Anna talar om hur hon förhåller sig, ”På något sätt så pusslar man ihop någonting själv, man ordnar
en utopi själv … man skapar sin egen verklighet”.

Det blir i samband med detta även intressant att ta upp Bergs (1997) tankar kring den aktiva
kulturskaparen. På frågan om vad ungdomarna vill föra med sig i sina framtida liv betonar



majoriteten att religionen är det viktigaste. Det är en acceptans och ett engagemang i islam som, för
kvinnorna, utgör ett viktigt kriterium i val av kommande man. För de unga männen däremot är det
viktigt att den blivande frun är av samma ursprung. I samband med det betonas även att det är
viktigt för deras föräldrar. Ett generellt drag i utsagorna är att de vill föra vidare de seder och bruk
de är uppväxta med. ”Mina traditioner, det är det som är jag”, säger Eric. Resonemanget går delvis
emot Lithmans (1987), då han menar att moder- och föräldrakulturen gradvis uttunnas till en
successiv anpassning till svenska förhållanden.

Det ligger nära till hands att se på intervjupersonerna som kulturbärare snarare än aktiva
kulturskapare. Detta skulle innebära att de på ett passivt sätt för vidare ett överordnat system i form
av utarbetade tankemallar, kunskaper och värdesystem. Tolkningen skulle emellertid vara att göra
något som är komplext alldeles för enkelt. Trots att majoriteten av ungdomarna betonar värdet av
uppväxtens traditioner uttrycker alla utom Cia och Fabian ett aktivt reflekterande över situationen
de lever i. Att de vill värna om de värden som är kännetecknande för föräldrarnas ursprungskultur
framstår som ett väl genomtänkt och aktivt val snarare än ett passivt övertagande.

Det andra frågeområdet kretsar kring ungdomarnas identitetssökande. Ett mönster som framgår är
att de inte betonar nationaliteten som den främsta identitetsmarkören. ”Men att jag är svensk, vad
säger det om mig liksom” säger Anna och menar att nationaliteten mer eller mindre har mist sin
betydelse. Hennes påstående belägger det Ahmadi (1998) beskriver när han talar om att
nationalstatens spräckta gränser även tar sig uttryck i människors sätt att definiera sig själva. Den
strukturella globaliseringen i form av att industrialismen och kapitalismen har vuxit sig bortom
nationens gränser har på så vis även gjort avtryck i individens upplevelse av tillhörighet. Det
framkommer dock att deltagarna ”känner” sig svenska när de är utomlands. Det är intressant att se
hur det krävs en ”annan” som är annorlunda för att ungdomarna ska uppleva att de tillhör något
specifikt, i det här fallet Sverige. Den relationella aspekten i begreppet identitet är i sammanhanget
uppenbar.

Ungdomarna identifierar sig genomgående i relation till islam. För att ge en bild av vad de beskriver
i samband med engagemanget i religionen är det fruktbart att återigen titta på Erikssons (1998)
definition av identitetsbegreppet.

En människas karaktär kommer fram i den mentala eller moraliska attityd som kommer henne att känna sig
djupast och intensivast aktiv och levande (ibid s 16).

Samtliga som gjort ett aktivt val att bli praktiserande muslimer beskriver just detta. Genom
religionen har de funnit en trygghet och ett meningsfullt sätt att leva sina liv. När jag frågar hur
religionen påverkar Eric svarar han ”Jag känner … att jag blir mänskligare … jag känner mer för
varje gång jag lär mig mer om religionen”.  Att de tar till sig islam i form av både tanke och moral
är tongivande för hela intervjumaterialet.

Vägen dit har emellertid inte varit spikrak för någon av dem. Utsagorna präglas av en vilsenhet som
grundar sig i en undran över vad livet går ut på. Viktigt att ta hänsyn till är att denna vilsenhet inte
enbart handlar om ungdomarnas specifika bakgrund. Precis som Kroger (1996) säger är
adolescensen en tid då identitetssökandes når en slags kulmen. Hon hänvisar till Eriksson och
menar att det under denna period sker en förändring i individens intrapsykiska organisation. Även
om identitetsökandet är en ständigt pågående livslång process är det under tonåren som individen
aktivt söker sig till andra yttre modeller för att pröva och ompröva sina tidigare införlivade
upplevelser, värderingar och normer. Vi kan därmed konstatera att denna tid är ganska omtumlande
och händelserik för de flesta oavsett ursprung och uppväxt. Det framgår emellertid att utsagorna bär



på en känsla av ambivalens som går att koppla till en känsla av utanförskap både i relation till
uppväxtkulturen och den omgivande majoritetskulturen.

I samband med ungdomarnas djupa engagemang i religionen är det intressant att tänka kring, varför
just islam? Både Eriksson (1968) och Kroger (1996) talar om att arenan för identitetsökandet tar sig
ett annat forum än familjen under adolescensen.  Bland de ungdomar som är med i studien visar sig
en trend som pekar på det motsatta. Många av dem söker sig snarare tillbaka till det som föräldrarna
till en viss del lämnat i mötet med det västerländska samhället. Tanken väcks kring hur
ungdomarnas eget möte med det omgivande samhället har gestaltat sig. Många av dem berättar att
de varit ”ute” och levt som vanligt innan de började praktisera islam. Det är svårt att inte stanna upp
vid Ahmadis (1998) tankar om att personer som vuxit upp inom en minoritetskultur finner sina
identitetsmönster ogiltigförklarade på grund av att det omgivande samhället självt befinner sig vid
en historisk brytpunkt. Regler och normer som tidigare varit bärande har fått ge vika för ett mer
kaotiskt tillstånd med förändring som ledstjärna. För att kunna samordna sina
barndomsidentifikationer på ett nytt sätt som är unikt krävs det, hävdar Eriksson (1968), ett
samhälle som identifierar, erkänner och räknar med den unga individen som han är. Vissa mer än
andra av intervjupersonerna beskriver att de känner ett främlingskap dels i relation till det svenska
samhället, dels i relation till föräldrarnas hemland. Det är utifrån denna ambivalens som många
beskriver att de finner struktur och helhet genom islam. Framför allt de unga männen beskriver att
de fått en ”guidning i livet”. Religionen innebär ett regelverk och normer som de kan förhålla sig
till. Kanske är engagemanget i islam till viss del en konsekvens av den alienation som Sernhede
(1999) menar är kännetecknande för de unga som växer upp i multietniska områden. Möjligt är att
religionen utgör en arena där många identitetsskapande faktorer erbjuds som är nödvändiga för att
motverka kaos.

Via tillhörigheten i islam framhäver flertalet att de nu mer än tidigare väljer sitt umgänge med
omsorg. Det har blivit viktigare att dela tid med människor som de kan känna igen sig i och dela
livsuppfattning med. Det är med andra muslimer de känner gemenskap sedan de själva börjat
praktisera islam. Nationaliteten är i detta sammanhang helt ovidkommande, islam är länken som
förenar dem till en grupp och de samlas kring de seder och högtider som ingår i religionen. Anna
och Bea har även anammat ett av religionens yttre attribut. Slöjan har de burit sedan cirka tre
månader tillbaka och sedan dess beskriver de att kluvenheten när det gäller identiteten inte längre är
aktuell. De markerar både inför sig själva och inför omvärlden att de är muslimer. I linje med
Erikssons resonemang (1968) räcker det inte för ungdomarna att endast bära på den egna
erfarenheten av att tillägna sig religionen. Det är även viktigt för dem att bli sedda i det
ställningstagande de gjort. Känslan av helhet är därmed beroende av både individens upplevelse av
sig själv och individens upplevelser av andras bekräftelse. Att det hela tiden råder ett dynamiskt
samspel, i en strävan att finna sig själv, mellan människa och människa i relation till det omgivande
samhället är väl känt. Tongivande för rösterna i studien är att de inom detta dynamiska samspel
tillägnar sig islam som en överordnad princip.

Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp några tankar som kommit till mig under studiens gång. Min
ursprungliga ide´ var att intervjua ungdomar uppväxta i en minoritetskultur oavsett religiös
tillhörighet. Detta skulle ha inneburit både för och nackdelar. Givetvis vore det intressant att iaktta
eventuella skillnader mellan praktiserande muslimer och de som inte aktivt deltar i religionen. Men
det skulle även ha inneburit färre röster från personer med liknande livsideologi. Nu är det tydligt
hur en jämförande studie med icke religiösa ungdomar uppväxta i en minoritetskultur både skulle
vidga och underbygga de berättelser vi har tagit del av.
Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till är att förståelsen av ungdomarnas utsagor hade kunnat
inta en mer nyanserad och fördjupad form om den teoretiska utgångspunkten hade riktat in sig på ett



maktperspektiv. Analysen hade då kunnat härledas till ungdomarnas sociala position i nuet på ett
annat sätt. Vad som framgått är att fem av de sex ungdomarnas föräldrar kom till Sverige i syfte att
arbeta för cirka 25 år sedan. De ungdomar jag intervjuat är alltså barn i familjer som kommit hit
frivilligt och länge levt i minst två kulturer parallellt. Givetvis påverkar detta sammanhang de
berättelser vi tagit del av och det väcker även frågan om hur en jämförande studie skulle se ut med
ungdomar vars föräldrar kommit hit på andra villkor.  Jag uppfattade det dock problematiskt att få
en inblick i deras sociala och ekonomiska livssituation vid ett intervjutillfälle. Bristen på ett
maktperspektiv leder lätt in i den fälla Åhlund (1992, 1994) talar om, nämligen att man hellre tolkar
ungdomarnas beteende i relation till stereotypa kulturella kategorier än till de faktiska
omständigheter de lever under i det Svenska samhället. I studien har vi kunnat se att Fabian och
Cia, vars föräldrar kommer från Turkiet, till en viss del skiljer sig från de övriga. En viktig
iakttagelse är att de båda står i ständig kontakt med den by deras föräldrar kommer från. De är
också de yngsta av intervjupersonerna.  Det skulle alltså vara en förenkling att förstå deras
beskrivningar och upplevelser genom enbart ett kulturellt raster. Med andra ord lämnar denna
framställning många frågor efter sig vilkas svar kan bidra till en större öppenhet och förståelse för
oss som hela tiden skapar ett samhälle tillsammans.
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Intervjuguide                                                                                             Bilaga 1

Kontext

Vilket program går du på/vad arbetar du med?

Hur gammal är du?

Vad brukar du göra på fritiden?

Kan du berätta lite om dina vänner?

Hur brukar du och dina vänner umgås?

Bakgrund

Har du några syskon?

Hur bor ni (familjekonstellation)?

Var kommer din mamma och pappa från?

Var bor ni?

Vet du hur de kom till Sverige, under vilka omständigheter?

Kultur

Hur umgås du med din familj och släkt?

Har du varit i dina föräldrars hemland?

(Om personen har varit där)

Hur är det för dig att komma dit?

 (Om personen inte varit där)

Vad har du för bild av dina föräldrars hemland?

Firar ni några speciella högtider?

Är du troende/ Vilken religion?

Är din familj troende?

Finns det något speciellt du gör för att dina föräldrar kommer från ett annat land?



Om du jämför med Sverige, kan du berätta om likheter och skillnader?

Har de eventuella skillnaderna betytt någonting för dig?

Finns det några vardagssituationer där du blir extra medveten om att dina föräldrar inte är uppväxta
i Sverige?

Skulle du vilja föra vidare eventuella seder/traditioner som du fått hemifrån om du bildar en egen
familj i framtiden?

Om du skulle gifta dig, vad har du för tankar kring din partners ursprung?

Identitet

Kan du berätta om det inneburit något speciellt för dig att dina föräldrar kommer från (….)?

Upplever du att du tänker eller beter dig annorlunda beroende på var du är;

 I föräldrarnas hemland eller i Sverige?
 Hemma eller ute bland kompisar?

På viket sätt tror du att det har påverkat dig som person, att dina föräldrar vuxit upp där och att du
har vuxit upp här?

Upplever du att det är viktigt var du kommer ifrån i andra människors ögon, i så fall på vilket sätt?

Man brukar ibland tala om att invandrare har dubbla identiteter, hur tänker du kring det?

Om du skulle beskriva dig själv, vilken nationalitet du är, vad säger du då?

Ofta ser man att ungdomar med utländskt ursprung umgås och att ungdomar med svenskt ursprung
umgås, vad tror du att det finns för anledning till det?

Finns det något speciellt som du reagerar på när man diskuterar andra generationens invandrare?

Slutligen, är det några frågor du tycker har varit konstiga eller svåra att svara på?

Är det något annat kring detta som du skulle vilja berätta?
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