
AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

Påverkas en individs identitet och
tillhörighet när hen tvingas byta land? 

Nyanlända berättar om sin upplevelse av att komma till Sverige 

Josefin Lund 

2018 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Psykologi 
C-uppsats

Handledare: Mårten Eriksson 
Examinator: Johan Willander 

Josefin
Markering
Påverkas



Sammanfattning 

Identitet och tillhörighet är komplexa begrepp som är ytterst viktiga för en individs välmående. 

Tidigare forskning visar att en individs identitet och tillhörighet påverkas när hen byter land.

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på vad som händer med en individs identitet när hen 

tvingas byta land. Jag ville även se om det går att känna tillhörighet i det nya landet och vad som 

gör att respondenterna känner/inte känner tillhörighet. Åtta semi-strukturerade intervjuer med 

flyktingar som varit i Sverige mellan 2-10 år genomfördes och analyserades med hjälp av en 

induktiv tematisk analys. Det finns skilda åsikter kring om identiteten ändras eller inte när en 

individ tvingas byta land. Tillhörighet går att känna i det nya landet och påverkas av faktorer som 

självständighet, stöd, boende, mottagande samt att ha någonstans att känna sig hemma. 

Resultaten diskuteras huvudsakligen utifrån Tajfel och Turners (1979) sociala identitetsteori. 

Studien bidrar med en ökad förståelse kring flyktingars situation när de kommer till Sverige, 

gällande identitet och tillhörighet. 

Nyckelord: Identitet, tillhörighet, migration 



Abstract 

Title: What happens to an individual's identity and feelings of belongingness when he/she is 

forced to change country? – Refugees tell about their experience of coming to Sweden.  

Identity and feelings of belongingness are complex concepts that are extremely important for an 

individual's well - being. Previous research shows that an individual's identity and belongingness 

are affected when changing country. The purpose of this study was to find out what happens to an 

individual's identity when forced to change country. I also wanted to see if there is a sense of 

belongingness in the new country and what makes the respondents feel / don't feel belongingness. 

Eight semi-structured interviews with refugees that had been in Sweden between 2-10 years were 

conducted and analyzed using an inductive thematic analysis. There are different opinions about 

whether the identity changes or not when an individual is forced to change country. Belonging 

can be felt in the new country and is influenced by factors such as independence, support, 

accommodation, reception and having somewhere to feel at home. The results are mainly 

discussed based on Tajfel and Turners (1979) social identity theory. The study contributes to an 

increased understanding of migrants' situation when they come to Sweden, regarding identity and 

belonging.  

Keywords: Identity, belonging, migration 



Förord  

Jag vill tacka alla som varit med och bidragit till att göra studien möjlig inkluderande Språkcaféet 

i Tyresö Centrum samt Folkuniversitetet i Södertälje. Ett extra stort tack till respondenterna som 

vågade dela med sig av sina historier och upplevelser. Jag vill även tacka min familj och mina 

vänner som stöttat mig under processens gång. Slutligen ett stort tack till min handledare, Mårten 

Eriksson, Högskolan i Gävle för ditt stöd och din handledning under arbetets gång.  

Stockholm, april 2018 

Josefin Lund 
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Introduktion 

Den här studien kommer att undersöka hur det är att komma till Sverige som flykting. Studien 

kommer att fokusera på begreppen identitet och tillhörighet genom att undersöka vad som händer 

med dessa under en migrationsprocess. Ämnet är ytterst aktuellt idag då flyktingströmmen är 

större än någonsin (Holmgren 2017). Detta har bl.a. lett till en hel del utanförskap (brist på 

tillhörighet), vilket i sin tur kan få förödande konsekvenser både för individen och samhället 

(Kristiansson 2016).  

Den identitetsteori som studien kommer att utgå ifrån är Tajfel och Turners (1979) teori 

om social identitet. Teorin sammanfattas på följande sätt; ”A person ́s sense of who they are are 

based on their group membership(s)”. En individs identitet förklaras här i förhållande till 

gruppen, där in – gruppen diskriminerar ut – gruppen för att förbättra sin självbild. In-gruppen 

består av oss och är bra medan ut - gruppen består av dem och anses dålig. Teorin utövas i tre 

steg:  

1. Först sker en social kategorisering där individen bestämmer vilken/vilka grupper hen

tillhör.

2. Därefter sker en social identifiering där individen bestämmer hur väl hen passar in i en

grupp.

3. Sist har vi social jämförelse där individen gör en jämförelse mellan in-gruppen och ut-

gruppen för att öka självförtroende. (Tajfel & Turner 1979).

Tidigare studier visar att en individs identitet och tillhörighet påverkas när hen byter land. Sonn, 

Ivey och Meyer, (2017) menar att individen lever i en ständig identitetskompromiss vilken de 

beskriver som ett tillstånd av otillhörighet, obekvämhet samt en slags ostabil ”in – betweenness”, 

där en ständig kamp mellan ånger och lättnad över att ha lämnat det förflutna förekommer. 

Stroink och Lalonde (2009) beskriver hur bikulturella (individer med två olika kulturer) har en 

stor risk för att hamna i konflikt då dessa individer försöker förena värderingar, egenskaper och 

förväntningar hos två kulturella identiteter. De menar även att bikulturella kan känna att de måste 

avstå från en kultur för att kunna passa in med den andra fullt ut (Stroink & Lalonde 2009).  

Fong, Verkuyten och Choi (2016) menar att identiteten i en migrationsprocess påverkas 

av olika faktorer såsom familjeförhållanden och könsnormer, lokalbefolkningens uppfattningar 

gentemot invandrare, rättslig status, invandrares deltagande i frivilliga organisationer samt 
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medierepresentationer. Med familjeförhållanden och könsnormer beskrivs den förändring som 

sker i familjen när en ny kulturs värderingar influerar, i det här fallet kvinnans möjlighet till en 

roll utanför hemmet och mannens möjlighet till en roll i hemmet. Medierepresentationer och 

juridisk status påverkar identitetsskapandet genom att vara en stor bidragande faktor till vilka 

grupper av invandrare som utesluts, vilka gränser som dras samt vilka ojämlikheter som skapas i 

samhället. Deltagande i frivilliga organisationer har visats ha positiva effekter hos invandrare då 

det ökar identifikation med det stora samhället samt minskar gränser mellan olika grupper. 

Lokalbefolkningens uppfattande, i form av exempelvis mottagande av värdlandet, har också visat 

sig ha stor inverkan på integrationsprocessen hos invandrare. Jurva och Jasinskaja – Lahti (2015) 

förklarar i sin studie att det kan vara förvirrande för en individs identitet att byta land men att det 

underlättar om individen är förbered på flytten. Howes och Hammetts (2016) studie visar att det 

går att behålla sin ursprungsidentitet och kultur trots att man fysiskt sätt befinner sig på en annan 

plats än sitt hemland. Här undersöktes Shan - migranter, bosatta i Thailand, vilka behåller känslan 

av att tillhöra någon annanstans trots att de bor i Thailand. Detta gör de genom att prata sitt språk, 

använda sina kläder samt utöva sin kultur genom festivaler och religiösa sammankomster.  

Även tillhörigheten kan vara komplicerad att hitta/känna i ett nytt land. Wright – St Clair 

och Nayars studie visar att det kan vara fördelaktigt att försöka hitta individer med samma 

etnicitet och ålder och genomföra olika aktiviteter tillsammans i det nya landet för att känna 

tillhörighet (Wright – St Clair & Nayar, 2017). Det har även visats att förlust av hem har negativa 

konsekvenser för en individ. Förlusten består av både fysiska och känslomässiga störningar i 

form av utsatthet och outhärdlig isolering (Rosbrook & Schweitzer, 2010). Goulahsen beskriver 

komplexiteten kring tillhörighet i sin studie. Hon menar att det bl.a. påverkas av vart man bor, där 

hon exempelvis nämner London som ”a cosmopolitan culture”, fullt av olika kulturer och 

nationaliteter, där alla är välkomna, vilket gör det lätt för migranter att känna tillhörighet. 

Fortsättningsvis pratar hon om ”citizen of the world” vilket innebär att man tillhör på flera ställen 

och ingenstans samtidigt. Hon beskriver det som att befinna sig mellan flera kulturer där man kan 

känna tillhörighet till alla fast inte helt till någon.  

Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) beskriver skillnaden mellan individualistiska och 

kollektivistiska kulturer. Dessa skillnader får de fram genom att jämföra olika länder med hjälp 

av ett individualismindex (IDV) som ger svar på till vilken grad ett land är individualistisk eller 

inte. Låga värden på IDV innebär att landet har en låg grad av individualism och därmed en 
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högre grad av kollektivism. Sverige har höga värden på IDV vilket innebär att kulturen är mer 

individualistisk. I kollektivistiska samhällen är man mer beroende av ett familjärt kontaktnät 

jämfört med individualistiska samhällen som istället förlitar sig mer på staten när de behöver 

hjälp, det kan exempelvis gälla bidrag eller hemhjälp. I kollektivistiska kulturer är det därför 

vanligt med stora familjer som beskyddar en, vuxna barn bor ofta med sina föräldrar och ibland 

även med mor – och farföräldrar. När det gäller åsikter så påverkas de av gruppen i 

kollektivistiska kulturer och därmed existerar inte ”egna åsikter”. I individualistiska kulturer 

däremot är det vanligt med eget ansvar i tidig ålder och ett barn förväntas uttrycka egna åsikter. 

Det är även så att tempot är högre i individualistiska kulturer jämfört med kollektivistiska 

kulturer, vilket bl.a. uttrycker sig i promenadhastighet (Hofstede et al. 2011).  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på hur det var att komma till Sverige som flykting i 

vuxen ålder (över 18år), där fokus låg på identitet och tillhörighet. Jag ville ta reda på om 

respondenterna kände att de hade samma identitet som tidigare eller om de upplevde att den 

ändrats genom flytten. Jag ville även ta reda på om de kände tillhörighet till det nya landet och 

vad som gjorde att de kände/inte kände tillhörighet.  

Metod 
Deltagare och urval 
Min undersökningsgrupp bestod av flyktingar som kommit till Sverige i vuxen ålder (18 år och 
uppåt) och som hade bott i Sverige i minst två år och mest tio år. Jag riktade mig mot vuxna 
eftersom att identiteten hos en individ generellt sett inte utvecklats helt förrän efter ungdomsåren 
(Frisén & Hwang 2006). Jag ville även att informanterna skulle ha bott i Sverige i minst två år 
då jag tänkte att den värsta chocken av flytten hade lagt sig då, vilket reducerade den akuta 
utsattheten som en nyanländ flykting kan tänkas vara i. Ett annat kriterium som skulle vara 
uppfyllt hos deltagarna var att de skulle befinna sig i ett friskt, psykiskt tillstånd. Min 
urvalsmetod var bekvämlighetsurval, där jag kom i kontakt med tre informanter via ett språkcafé 
på Tyresö och resten via Folkuniversitetet i Södertälje där en bekant till mig jobbar. 
Informanterna från Folkuniversitetet gick på kurser av olika slag samt på SFI. Jag träffade åtta 
informanter totalt, vilket jag tyckte var passande för studiens storlek.  

Josefin
Markering
Hoppa ned en rad
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Tillvägagångssätt 
Studien är en kvalitativ studie där jag använde mig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Den 
intervjutekniken jag använt mig av är semistruktuerad teknik där jag hade frågor som en grund att 
utgå ifrån samtidigt som jag var flexibel då det gällde ordningen och svaren av dem 
(Intervjuguiden bifogas i bilaga 1). Intervjuerna spelades in så att jag senare kunde bearbeta 
innehållet för en vidare analys. Jag genomförde en pilotintervju innan jag gav mig på de riktiga 
intervjuerna för att försäkra mig om att frågorna var väl anpassade till studien och dess syfte vilket 
Langemar (2008) rekommenderar. Efter pilotintervjun korrigerade jag några frågor för att få fram 
mer uttryck kring känslor; jag insåg även att jag själv behövde ställa fler följdfrågor. Intervjuerna 
spelades in med diktafon och transkriberades därefter. Varje intervju tog mellan 20-60 minuter 
vardera. Tre av intervjuerna genomfördes på svenska med endast mig och informanten närvarande, 
medan de andra fem genomfördes med hjälp av språkstöd.

Dataanalys  
För att analysera data använde jag mig av tematisk analys där jag hittade gemensamma teman från 
empirin som blev till grund för resultatet. Jag använde mig av induktiv analys där teman 
identifierades utifrån datamaterialet. Jag läste igenom alla intervjuer flera gånger och markerade 
text som tillhörde återkommande, gemensamma teman. Varje gång ett nytt tema kom upp så gick 
jag igenom all text igen och markerade tills det inte kom upp fler teman. Därefter klippte jag ut 
olika citat tillhörande de olika teman och klistrade upp allting på en stor plansch för att få mer 
klarhet över det hela.  

Forskningsetiska överväganden  
Jag har utgått från Forskningsetiska rådet vid HIGs riktlinjer samt VR; S etiska riktlinjer. När det 
gäller sekretess och tystnadsplikt har data behandlats konfidentiellt. Dock har jag ej utlovat 100% 
anonymitet då forskningen handlar om individers identitet, vilket innefattar ytterst personlig 
information. Det jag däremot har gjort är att utesluta användandet av namn, etnicitet, ålder och kön 
för att inte komma i konflikt med personuppgiftslagen (Vetenskapsrådet 2017). Därför har namn, 
etnicitet och land ersatts med kodorden "Person 1", "Etnicitet A" samt "Land 1-3". När det gäller 
integritet understryker Helsingforsdeklarationen (2013 – senaste versionen) följande: 
”Every precaution must be taken to protect the privacy of the research subjects and the 
confidentiality of their personal information and to minimize the impact of the study on their 
physical, mental and social integrity” (Vetenskapsrådet 2017). Det jag här har haft i åtanke är att 
jag valt ett sensitivt ämne som har framkallat jobbiga minnen och känslor hos informanterna. Jag 
har därför varit tydlig med att informanterna fått avbryta intervjun när de vill samt ta pauser om de 
känt att det behövts. Ett missivbrev skickades även ut till potentiella informanter från vilken de
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kunde ta beslut för deltagande eller inte (bilaga 2). Jag fick även både muntligt och skriftligt 
(bilaga 3) bekräftande från samtliga deltagare. 

Utöver de ovanstående forskningsetiska problemen fanns det även stora potentiella 
fördelar att belysa. Förutom det uppenbara behovet av forskning inom det här området så har 
det även varit viktigt att lyfta fram den här gruppen (flyktingar i Sverige) i dagens samhälle.  

Resultat 
I det här kapitlet kommer jag att presentera resultaten som framkommit i min undersökning. 
Resultatet består av olika teman jag har skapat utifrån empirin. Teman är ordnade hierarkiskt 
där de två huvudteman är identitet och tillhörighet, därunder finns underteman som i sin tur har 
underteman. Se figuren nedan.   

Identitet 

Personlighet 

Det har varit delade åsikter bland respondenterna kring om de har bytt personlighet eller inte när 

de bytt land. Först och främst har det varit delade åsikter om vad personlighet ens är och om det 

är föränderligt. En del beskrev att de är på samma sätt som innan, och att personligheten sitter 

djupt i de själva och därför inte ändras genom att man byter land. De menade att personlighet är 

densamma oavsett omgivning och miljö.  

- Jag är samma person som innan, jag har nästan inte ändrats alls, kanske i sättet jag

tänker på. Med personliga känslor och att prata med andra och med värden som mina

föräldrar lärde mig är jag samma. Jag tror bara jag ändrat mitt sätt att tänka, inget 

mer. När jag kom till det här landet började jag uppskatta många saker. Jag lärde mig 

att tänka på ett annat sätt och ta till vara på de bra möjligheterna som erbjöds när man 

bor här. - Kände du skillnad när du besökte hemland? Jag kände det var samma, för jag 
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kände inte att jag var någon annan, jag kände att det var ... Jag är Etnicitet A, ja! Och 

jag kände inte mycket skillnad eftersom jag redan vet var jag kom ifrån, då är det svårt 

att byta någon annan, jag vet inte, det är väldigt svårt för mig. Så det var inte så svårt 

att vara en annan person, nej. (Informant 3) 

Andra beskrev ändringar förknippade med personlighet i form av känsla; att flytten fick de att 

känna sig på ett annorlunda sätt jämfört med innan, en hel del respondenter beskrev sig 

exempelvis som mer fria i Sverige.  

- Om du känner dig annorlunda här generellt, är du kanske mer utåtriktad eller kanske

tvärtom, är du mer instängd, pratar du mer/mindre, som du är? - Jättefri, jag känner mig 

bekväm, jag kan uttrycka och beskriva vad jag känner. - Tycker du om det, att du kan 

beskriva vad du känner? – Aa. (Informant 4) 

Sedan var det flera respondenter som berättade om hur de skiftar mellan olika personligheter 

beroende på omgivningen. En del kände sig bekväma med detta medan en del upplevdes som 

förvirrade i detta, som att de var mitt emellan två olika kulturer och inte riktigt visste vart de 

tillhörde. Informant 2 beskriver här hur hen kan skifta mellan olika språk och därmed mellan 

olika kulturer och beteenden vilket hen verkar känna sig bekväm med. 

- Känner du dig annorlunda när du byter språk? Känner du att du blir annorlunda då? -

Ja, ja för att kanske svenska jag pratar med folk som, (skratt), förstår du? Men arabiska

no, för att jag pratar bara med min familj arabiska, så jag pratar lite med min syskon,

inte dåligt så, förstår du? När jag pratar med lärare, inte som man pratar med syskon. -

Så du är mer avslappnad kanske, när du pratar...? - Ja, svenska jag kan bara prata ”så”

inte ”så”, förstår du? Jag kan inte skoja för kanske att jag vet inte så mycket ord att om

man skojar så mycket exempel. - Ah okej. För exempel känslor, om jag säger på svenska,

jag känner inte så mycket känslor. - Nej okej. - Men om jag säger på arabiska jag 

känner känslan inne, förstår du? Att jag känner att orden kommer från mitt hjärta. Men 

kanske svenska, det kommer från mitt hjärta men jag känner inte så mycket som när jag 

pratar på arabiska. (Informant 2) 



7 

Informant 1 beskriver här hur hen inte längre skulle passa in i hens ursprungskultur samtidigt som 

hen saknar det. Informanten känns förvirrad kring sin personlighet och tillhörighet.  

...Jag tror, eller jag är 100% säker faktiskt, att om jag kommer tillbaka till Land 1 eller 

en liknande kultur, då kommer de säga att jag har ändrat mig. Förstår du? Att jag har 

på nåt sätt ändrat mig på olika ställen. Att jag inte är så social som förut, eller att jag 

inte tänker på saker som förut. Jag tänker att ”det här kostar så då måste jag spara 

såhär”. Jag har också nästan blivit en annan person men jag längtar fortfarande efter 

den här kulturen, asså speciellt med att umgås med folk. (Informant 1) 

Kollektivistisk / Individualistisk kultur  

Förekomsten av skillnaden mellan kollektivistiska och individualistiska kulturer märktes tydligt 

under intervjuerna. Många beskriver olika typer av förändringar som svåra, vilka går att koppla 

till skillnader mellan individualistiska respektive kollektivistiska kulturer. Samtliga respondenter 

råkade komma från kollektivistiska kulturer vilket gjorde skillnaden i förhållande till Sveriges 

individualistiska kultur ännu mer tydlig. Framförallt gällde det den skilda synen kring det sociala, 

kring tid och ansvar samt synen på familjekonstruktion.  

Socialt. När det gällde det sociala var det flera av respondenterna som beskrev skillnad mellan 

Sverige och deras hemland då det kom till att umgås. Många beskrev att det är lättare att umgås 

och få kontakt med andra människor i deras hemländer jämfört med här. De berättade om ett 

öppnare samhälle där det räckte med att gå ut på gatan för att prata och umgås med andra medan 

de beskrev Sverige som instängt och osocialt där det är svårt att få kontakt med andra. En av 

informanterna berättade om hur det är på hens arbetsplats.  

Asså jag träffar ju massor och det finns ganska många som är psykotiskt sjuka på 

sjukhuset där. Och jag säger att det är bara för att det inte är öppen samhälle. Det är 

det som är problemet tror jag, asså varför ska man, jag jobbar först, sen ser jag 

personal som ska jobba med mig exempelvis idag, och så hälsar vi på varandra. En 

sitter där, den andra sitter där, den tredje sitter där, så jag tänker att jag väntar tills 
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någon kommer. Men de vill inte prata så jag tänker varför ska vi sitta med varandra? 

De som umgås med varandra är de från Turkiet, eller Irak eller från...Vad heter den? 

Det finns vissa svenskar, speciellt de som är lite gamla, de pratar och diskuterar och 

förklarar saker och så, men de som är unga, i min ålder, de bara tittar på klockan för att 

springa iväg och det är jag inte van vid. Asså om jag jobbar på ett ställe, 2h sen, alla 

som jobbar på det stället har gått hem. Asså det är liksom inget liv, det är lite svårt... 

(Informant 1) 

Tid och ansvar. Några respondenter nämnde att de känner ett större ansvar här i Sverige jämfört 

med deras hemland.  

Och här man känner att, man känner sig ansvar mycket...om jag är i Land 2 jag känner 

inget ansvar till att jag gifter mig. Och i Land 2 jag har inget ansvar, förstår du? Jag 

har ingenting, jag bara lever och studerar och det räcker med mig. (Informant 2) 

Väldigt många av respondenterna beskrev att de känner sig stressade här i Sverige; att det är så 

mycket olika saker de ska hinna med på en dag vilket de inte är vana vid. De ska både sköta 

jobbet och ha hand om hemmet, vilket var ovanligt för dem. Många beskrev att de var vana vid 

antingen eller och på så vis hade mer fritid i deras hemland.  

- Livet var bra och bättre än här. Det var ingen stress där, här allt är stress. Där i

Land 2 det fanns ingen som bestämmer över sig själv eller tvinga sig du måste göra sånt 

eller gå där eller. Det var frihet, utan stress, men här...- Vad känner du dig stressad 

över här? - Du måste vakna i morgon, tidigt. Tiden är fullt här i Sverige, du måste vakna 

tidigt i morgon och du måste hinna och hjälpa dina barn att gå till skolan och du måste 

kom här till kurs och gå i SFI och efter det du måste komma tillbaka hem och laga mat 

och städa så du hinner inte att leva. (Informant 8) 

Familjeförhållanden. När det gäller familjekonstruktioner så var det många respondenterna som 

beskrev en oro i att de inte kunde bestämma över sina barn här i Sverige. De berättade att de var 

vana vid att styra över sina barn på ett sätt som inte är möjligt här i Sverige, vilket gjorde de 
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besvikna. 

Jag är orolig för min son eller min dotter, jag tänker att de är små och de kan inte 

bestämma vilken är rätt och vilken är fel, så jag måste säga till dem men jag kan inte 

här. I mitt hemland, mannen kan bestämma och säga till barnen; ”Gå i den här vägen” 

o.s.v., men här i Sverige jag kan inte bestämma för någon barn eller någon vuxen ”Gå

den här vägen, den är bättre än den andra”, så de bestämmer själva...Jag berättar om

min son; han dricker och han röker vattenpipa med kompisar och kanske kommer 

tillbaka i natten och så och jag kan inte säga nånting...I mitt hemland han kan inte göra 

sånt för att jag betalar för honom, ingen ”goverment”, eller nånting. Så han måste 

lyssna. (Informant 6) 

Här i Sverige jag kan inte bestämma över mina barn, att t.ex. ”den är fel”, ”den är rätt” 

men i mitt hemland jag kan säga vad är fel och vad är rätt. Det finns här regler att du 

kan inte...(Informant 8) 

Tillhörighet 

Självständighet  

Under intervjuerna upplevde jag att tillhörighet och självständighet hörde ihop. Det märktes 

tydligt att det fanns en vändningspunkt hos respondenterna när de började bli mer självständiga i 

Sverige. Självständigheten visade sig i ägnande åt aktiviteter, lärande av språket samt vetskapen 

kring regler.  

Aktivitet. Att ägna sig åt olika typer av aktiviteter där man kom i kontakt med andra människor 

visade sig vara en otroligt viktig faktor för att känna självständighet och därmed tillhörighet i det 

nya landet. Samtliga respondenter beskrev olika typer av aktiviteter med glädje och man märkte 

att det hade varit upplyftande för dem att ha något att ägna sig åt och känna gemenskap till. För 

de flesta var den här aktiviteten SFI och/eller någon kurs men en del hade även kommit i kontakt 

med andra jobb.  

- Hur såg första tiden ut när du precis kom hit, vad gjorde du då? - Jag gjorde ingenting
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då men efter den när jag fick uppehållstillstånd jag gick till SFI och komvux kurs. - Hur 

lång tid tog det innan du fick uppehållstillstånd? - Åtta månader. - Vad gjorde du under 

den tiden? - Ingenting. Jag vet ingenting om jag ska gå den vägen eller den vägen... - 

Hur kändes det? - Jag var jätteledsen, jag tänker att jag ska åka tillbaka till mitt 

hemland. - Men det blev bättre när du började plugga? - Ja, absolut! (Informant 8) 

Hur upplevde du den förändringen, när du kom från Pajala hit till Södertälje? - Jag 

kände mig där obekväm, jag bara stannade hemma, men här jag känner mig bättre för 

att jag går ut och träffar vänner och studerar. - Vilka är dina vänner här, är de från 

samma land? - Jag har inte många vänner, jag träffar bara här i SFI. - Kan du känna 

gemenskap när du kommer hit till SFI? - Ja. (Informant 4) 

Men i Enköping vi fick vårt eget, vi har gått i skolan...Och gå på språkcafé, jag har 

vänner, och ja...Det var mycket bekvämt till mig, det var mycket bra! Jag kände att jag 

var född i nytt. Förstår du? Och när jag har gått till jobbet, jag har jobbat lite på 

sommaren. Det blir mer också. Förut var jag mycket rädd att ”Nej, jag kan inte jobba i 

Sverige”, men nu jag känner att ”Nej, det är okej”. Jag har jobbat som sommarjobbare, 

ett månad. Från juli till augusti. Följa med sjuksköterska och undersköterska. Och jag 

har, jag bakar mycket tårtor och såna saker. Och sitter med patienter och ja, det var 

mycket trevlig! Jag glömmer inte det, aldrig! (Informant 2) 

Språk. Språket visade sig vara en stor, bidragande faktor till att känna mer gemenskap och 

därmed lära känna den nya kulturen på ett djupare plan. Det verkade även vara en nyckel till en 

större självständighet i det nya landet då det öppnade upp till massor av fler möjligheter; alltifrån 

mindre sysslor som att klara av att gå och handla själv till större sysslor såsom att gå en 

utbildning och ha ett jobb. De respondenter som inte hade lärt sig språket umgicks mest med folk 

från deras egna hemländer och beskrev svenskar som skilda från ”dem”.  

Efter språket då kände jag att det här är mitt land. Jag känner inte så mycket att...Ja, 

jag är från Land 2, jag inte säger nejnej, jag är från Land 2. Men samtidigt jag 

känner nej, jag är från Sverige. Förstår du? (Informant 2) 
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Ja. Om jag skulle prata perfekt, kan det vara annorlunda. Möta andra människor, det 

skulle vara väldigt annorlunda. Eftersom jag alltid var med vänner som bara talar 

spanska så såg jag inte mycket på andra sidan. Så jag vet inte mycket om den delen. 

(Informant 3) 

Regler. Att känna till reglerna i landet visade sig vara en viktig faktor till att känna trygghet och 

därmed mer tillhörighet. Flera respondenter beskrev det som en viktig del i att lära känna det nya 

landet och dess kultur.  

I mitt hemland man blir inte rädd, men här jag blir rädd. Man vet inte så mycket om 

reglerna. Om man har gjort något fel så vad ska hända med mig? Kanske jag ska 

träffa dåliga människor, förstår du? (Informant 2) 

Jag skulle gärna prata samma språk och ja, studera här och försöka att göra exakt vad 

man gör här, jag gillar det väldigt mycket. Känna reglerna och försöka att göra min 

karriär och försöka hjälpa till också. Hjälp så mycket som möjligt. Inget annat, det är 

min dröm. (Informant 3) 

Stöd  

Stöd visade sig vara förknippat med tillhörighet då flera respondenter beskrev olika typer av stöd 

som en hjälpande faktor till att känna gemenskap och trygghet i det nya landet. Här var det 

framförallt tre olika kategorier som återkom; svenska vänner, invandrarvänner samt familj.  

Svenska vänner. Samtliga respondenter nämnde vänner som en källa till glädje och samhörighet. 

En del nämnde svenska vänner som betydande stöd; här var det både äldre (likt faddrar) samt 

jämngamla som lyftes fram.  

Och då fick jag träffa en pensionär, en person, som heter Person 1, hen var hur snäll 

som helst. Hen kunde engelska. Vi hade sån söndagsfika kallas det som, asså folk som 

bor på Öland kommer till det här stället för att prata med folk och se varför de 



12 

kom och sånt. Då började vi prata och prata, prata, prata, sex timmar, sju timmar. 

(Informant 1) 

När jag har träffat mina kompisar, mina svenska kompisar, de spelar en stor roll för 

mig! Jag känner, nu känner jag att de är min familj också, förstår du? Därför jag 

känner att ”Nej, svenskar är samma som oss, vi är samma. Det finns ingen skillnad 

mellan oss”. Men förut, jag kände mycket distans; ”Nej, vi är inte svenska och de är 

inte från Land 2”. Men nu vi äter tillsammans, och sitter tillsammans och pratar och 

ja... (Informant 2) 

Invandrarvänner. Det var fler som nämnde vänner med invandrarbakgrund än svenska vänner 

som betydelsefulla i deras liv i Sverige. Några få nämnde här svenska invandrare med annan 

invandrarbakgrund än en själv men det var betydligt fler som nämnde vänner med samma 

nationalitet som en själv och om inte det så i alla fall samma modersmål som en själv. Här 

beskrevs en tillhörighet i att man kunde prata och dela liknande upplevelser med varandra. Hur 

det var att komma till Sverige, vad man gör här, hur kulturen är o.s.v. Det beskrevs även en 

tillhörighet i att ha vänner från samma nationalitet då man på så vis kunde ägna sig åt samma 

aktiviteter och sysslor som i hemlandet.  

Ja, jag pratade med en som, många människor som har jobb som spanska. En från 

Bolivia, en från Ecuador, Chile. När jag pratade med dem det känns bättre här. Jag 

kände mig hemma sådär. Vi pratade om hur vi går fram, om hur vi jobbar i Sverige. För 

exempel hen sa också jag har både jobbat och....jag vet inte svenska, därför jag 

pluggade...Det är samma händelser ungefär. Och vi pratade om maten, kulturen, aa 

maten och kulturen. (Informant 3) 

- Och vad trivs du med att göra här? När kan du känna gemenskap eller tillhörighet till

andra? - När jag träffar kompisar och när jag är i kyrkan och när jag träffar kompisar

som talar samma språket. Utan vänner jag ska dö. Jag växte upp med vänner, jag kan

inte leva utan dem. Jag kände mig ensam i Bålsta. Jag har släktingar här och vänner jag 

träffade i SFI och på kurs. (Informant 6) 
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- Och vänner, umgås du med vänner här? - Ja, många! (skratt). - Är det svenska vänner

eller arabiska? - Från Land 2. Det finns inga svenska människor här i Södertälje, från

Land 2, från Land 1. - Känner du gemenskap med dem? - Samma tradition, kultur, 

tanke (skratt). Aa. - Vad brukar ni göra? - Sticka, många saker...besöka varandra. Om 

det finns nån fest också då vi bokar tillsammans! (skratt). (Informant 8) 

Familj. Även familjen visade sig vara ett viktigt stöd i det nya landet för att känna tillhörighet. 

Här beskrevs en trygghet hos de respondenter som hade familj i Sverige samtidigt som en stor 

saknad uttrycktes hos de respondenter som inte hade någon familj i Sverige och/eller inte hade 

hela sin familj i Sverige.  

Det finns mycket annorlunda. Jag börja från noll här i Sverige men i mitt hemland, jag 

jobbade, jag gjorde många saker, jag hade familj. Nu min familj är borta; min dotter i 

annat land, och min bror också. Min mamma, min pappa och min syster och två bröder 

bor i mitt hemland och annan i Nederländerna, en också i Norge, och Tyskland också 

min bror, min syster också bor i Göteborg. (Informant 6) 

Hemma 

Trygghet. Tillhörighet handlar till viss del om att känna sig hemma. Här visade det sig att 

trygghet är en viktig faktor till att känna sig hemma.  

Jag tror här, jag känner mig hemma här, jag vet inte men det känns här. Men min 

hemland också. Men jag tror här, det är trygghet, aa, det känns här. (Informant 3) 

- Mm, liksom känner du att det här är ditt hem, Sverige? – Asså ja, för jag får bo kvar.

Och då är det liksom, ja, Sverige är ett riktigt bra land. (Informant 1) 

Två ställen. En hel del respondenter beskrev även en slags ”in - betweenness”, där de menar att 

de känner sig hemma på mer än ett ställe.  
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- Men vart känner du att du tillhör, om man ser hemma som ett ställe där man känner att

man tillhör. Känner du dig hemma här, i Land 2, i Land 3? - Land 2 och här, inte Land

3. - Så du känner att du tillhör på två ställen? - Här och i Land 2. (Informant 4)

- Mm, känner du att, vart känner du dig hemma nu? Är det här eller är det nån

annanstans eller? – Inte här och inte där...I mitten! - Nånstans i mitten? – Jag tror, aa. 

Kanske om två år eller mer, jag vet inte, jag tror här. (Informant 5)  

Boende  
När det kommer till hem, i meningen att ha någonstans att bo, så beskrev flera respondenter att de 
kände mer tillhörighet där det fanns fler folk att interagera med. Många av respondenterna blev i 
början satta i mindre städer eller t.o.m. ute i skogen vilket de beskrev som hemskt. Flera kunde 
inte heller ha varken jobb eller skola i början vilket gjorde att de bara stannade hemma vilka 
många beskrev som en negativ och jobbig upplevelse.  

Det var mycket bättre för vi bodde i stan och vi har kompisar, vi har svenskkompisar och 
olika kompisar. Så fem månader, nästan sex, jag sitter hemma. I boende, i ett rum. Det 
var väldigt deprimerande, jag tycker inte om att komma ihåg den här tiden som vi var 

där. (Informant 2) 

- Jag var föräldraledig, jag måste stanna hemma därför att hen hade ingen dagis, man
måste stanna fyra månader för att hen ska få dagis. - Hur kändes det? – Det var

jättejobbigt, det var jättejobbigt. - Så du träffade inte så mycket folk och sådär? – Nej, 
jag kunde inte träffa. (Informant 5) 

Mottagande  
Ett bra mottagande i Sverige visade sig hjälpa känslan av tillhörighet medan ett dåligt mottagande 
visade sig försvåra känslan av tillhörighet.  

Så det tog ganska lång tid men under tiden jag var där och hjälpte till med översättning 
ganska mycket och därför fick jag sova i ett eget rum på hotellet, åka fram och tillbaka 

med personalen som jobbar där på Migrationsverket i Sverige. Och jag fick ha såna 
speciella kläder på mig som sa ”Migrationsverket” men jag är fortfarande inte ens 
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asylsökande. (skratt) Så det var ganska kul... (Informant 1) 

Och först de inte accepterade mig i skolan i Kristinehamn. I början vi har träffat lite 
dåliga människor och man blir mycket trött, och därför jag tyckte inte om första tiden, i 

första året. Jag tyckte inte om. (Informant 3) 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad som händer med en individs identitet när hen tvingas 

byta land. Jag ville även ta reda på om det går att känna tillhörighet i det nya landet samt vad som 

gör att respondenterna känner / inte känner tillhörighet. Studien visar att identitetsbegreppet är 

komplext samt att det finns skilda åsikter kring om identiteten ändras eller inte när man tvingas 

byta land. Fortsättningsvis visar studien att det går att känna tillhörighet i det nya landet och att 

det är olika faktorer som stödjer detta såsom självständighet, stöd, boende, mottagande samt att 

ha någonstans att känna sig hemma.  

När det gällde personlighet så fanns här delade åsikter. En del upplevde att personligheten 

inte ändrats. Det ska dock nämnas att dessa respondenter inte pratade svenska språket samt 

umgicks mest med kompisar från samma land och / eller länder som pratade deras hemspråk, 

vilket antyder på att dessa respondenter inte gått igenom Tajfel och Turners (1979) steg i den 

sociala identitetsteorin. Det verkar istället som att de stannat vid samma in - grupp som de haft i 

deras hemland. Andra beskrev personlighet som en känsla där de sa att de kände sig mer fria i 

Sverige, vilket är ett tecken på att de trivs med det svenska förhållningssättet. Hofstede et al. 

(2011) bekräftar att individualistiska samhällen prioriterar frihet framför jämlikhet. En tredje 

uppfattning av personlighet var en slags ”in - betweenness” som beskrevs i inledningen (Ivey och 

Meyer 2017). Här upplevde respondenterna att de skiftar personlighet vilket tyder på att de 

befinner sig i början av den sociala identitetsprocessen där de inte riktigt vet vad som är deras in - 

grupp respektive ut - grupp (Tajfel & Turner 1979).

Respondenterna nämnde en hel del problem som går att koppla till skillnader mellan 

individualistiska och kollektivistiska kulturer. Hofstede et al. (2011) bekräftar att Sverige får 

höga poäng på IDV-skalan medan respondenternas länder får låga poäng. När det gällde det 

sociala var det flera respondenter som upplevde Sverige som osocialt och instängt. Hofstede et al. 

(2011) bekräftar att det i kollektivistiska kulturer är mycket mer förekommande att bo och umgås 



16 

flera jämfört med individualistiska kulturer. När det gällde tid och ansvar var det flera 

respondenter som beskrev att de kände sig stressade samt att de behövde ta mer ansvar i Sverige 

jämfört med deras hemländer. Hofstede et al. (2011) bekräftar här att man i individualistiska 

kulturer får mer bidrag av staten jämfört med kollektivistiska kulturer vilket gör att ungdomar 

tidigt tar mycket eget ansvar och förväntas klara sig själva, vilket sedan följer med upp i vuxen 

ålder. Detta kan upplevas som stressande när man kommer från en kollektivistisk kultur och är 

van vid att hjälpas åt och ta hänsyn till varandra. Som nämnts i inledningen är det även så att 

tempot är högre i individualistiska kulturer, vilket förklarar varför respondenterna känner sig 

stressade i Sverige. När det gällde skillnader kring familjekonstruktion var det flera respondenter 

som nämnde att de kände sig oroliga då de inte kunde kontrollera sina barn i Sverige. Fong et al. 

(2016) bekräftar att identiteten i en migrationsprocess bl.a. påverkas av den förändring som sker i 

familjen när en ny kulturs värderingar influerar. Som nämnt ovan får ungdomar mer bidrag i 

individualistiska kulturer jämfört med kollektivistiska vilket gör att ungdomar blir mindre 

beroende av familj och släkt och därmed kan klara sig själva. Detta gör att de inte behöver lyssna 

lika mycket på sina föräldrar (Hofstede et al. 2011), vilket respondenterna i studien upplever som 

frustrerande. Alla dessa så kallade ”förvirringar” som handlar om skillnader mellan 

individualistiska och kollektivistiska kulturer bekräftas av Tajfel och Turners (1979) 

identitetsteori då man här jämför in - gruppen (kollektivistisk kultur) med ut - gruppen 

(individualistisk kultur). Det märktes tydligt hos respondenterna att de pratade för deras in – 

grupp (kollektivistisk kultur) och emot deras ut – grupp (individualistisk kultur). Tajfel och 

Turner (1979) menar att man inom sin in – grupp förstärker självbilden genom att hitta negativa 

aspekter hos ut – gruppen.  

I föreliggande studie upplevde jag att självständighet och tillhörighet hörde ihop där 

aktivitet, språk och regler var av vikt. Detta bekräftas av Tajfel och Turner (1979) då det hjälper 

individen att hitta sin plats i det nya för att så småningom känna att detta är hens in – grupp 

(social identifiering). Individen antar här den identitet som gruppen har, genom att ägna sig åt 

saker som gruppen ägnar sig åt, vilket leder till ett starkare, känslomässigt band till gruppen 

(McLeod, S. A. 2008). Fong et al. (2016) bekräftar också att deltagandet i aktiviteter hjälper 

känslan av tillhörighet.   

Respondenterna lyfte stöd av olika slag som viktigt för känslan av tillhörighet. De nämnde 

här svenska vänner, familj men framförallt invandrarvänner som viktiga. Wright – St Clair & 
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Nayars (2017) bekräftar detta då de menar att det är fördelaktigt att hitta individer från samma 

land att umgås med samt ägna sig åt aktiviteter tillsammans för att känna tillhörighet i det nya 

landet. Detta kan förklaras med att det påminner om individens tidigare in – grupp vilket på så 

vis gör det lättare för hen att acceptera den nya in – gruppen eller t.o.m. behålla den gamla 

(Tajfel & Turner 1979). Howes och Hammetts (2016) bekräftar detta då de menar att det går att 

behålla sin ursprungsidentitet och kultur trots att man fysiskt sätt befinner sig på en annan plats än 

sitt hemland. Att prata sitt språk, använda sina kläder samt utöva sin kultur genom aktiviteter och 

religiösa sammankomster tillsammans stödjer detta.  

När det gällde att känna sig hemma lyfte några respondenter känslan av trygghet. Men en 

majoritet beskrev att de kände sig hemma på 2 ställen, vilket bekräftas av tidigare nämnt ”in – 

betweenness” där individen lever i en ständig identitetskompromiss enligt Ivey och Meyer 

(2017). Goulahsen (2017) bekräftar också detta i sin beskrivning av ”citizen of the world” vilket 

innebär att man tillhör på flera ställen och ingenstans samtidigt. Hon beskriver det som att 

befinna sig mellan flera kulturer där man kan känna tillhörighet till alla fast inte helt till någon. 

Detta går även att koppla till Tayfel och Turners (1979) teori då individen här kan tänkas befinna 

sig någonstans emellan in – gruppen och ut – gruppen eller t.o.m. ha flera in – grupper, vilket kan 

vara påfrestande och förvirrande för individens identitet.  

Föreliggande studie visar att det är fördelaktigt för känslan av tillhörighet att ha folk 

runtomkring sig att interagera med. Detta visade sig genom boende där respondenter som, av 

olika anledningar bodde bland lite folk / inget folk alls i början, inte mådde bra. Goulahsen 

(2017) bekräftar detta då hon menar att tillhörigheten bl.a. påverkas av vart man bor, där folktäta 

områden, helst med olika kulturer är fördelaktigt. Tayfel and Turners (1979) teori bekräftar också 

detta då en individ måste befinna sig i sociala sammanhang för att kunna skapa sig en in – grupp 

respektive ut – grupp vilket är nödvändigt för individens identitet.  

Det var tydligt hos respondenterna att mottagandet i Sverige påverkade deras känsla av 

tillhörighet. De respondenter som fick ett bra mottagande kunde snabbare känna tillhörighet 

jämfört med de respondenter som fick ett dåligt mottagande. Fong et al. (2016) bekräftar att 

lokalbefolkningens uppfattande, inkluderande mottagande, har stor inverkan på en individs 

migrationsprocess för att känna tillhörighet.  
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Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad som händer med en individs identitet när hen tvingas byta 

land. Jag ville även ta reda på om det går att känna tillhörighet i det nya landet samt vad som gör 

att respondenterna känner / inte känner tillhörighet. För att få svar på detta användes kvalitativ 

metod som ansats då djupgående intervjuer, inkluderande upplevelser och känslor, var önskvärt för 

att få så bra respons som möjligt kring identitet och tillhörighet, vilka är ytterst personliga ämnen. 

Informanter rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Urvalet gjordes med hänsyn till att passa 

studien och dess syfte. Den intervjutekniken som användes var semistrukturerad teknik, vilket 

innebär att man har förberedda frågor att utgå ifrån samtidigt som man är flexibel med ordningen 

av dem (Langemar 2008). Denna metod passade bra då intervjuerna därmed fick ett bra ”flow”. En 

pilotintervju genomfördes innan de riktiga intervjuerna för att kunna korrigera samt anpassade 

intervjuguiden så bra som möjligt efter studiens syfte. Det korrigerades till fler följdfrågor samt till 

större fokus på känslor och upplevelser vilket var viktigt för att kunna behålla studiens syfte.  

Aspekter som kan ha påverkat studien och dess validitet är dels att jag var insatt i ämnet 

vilket kan ha gjort att jag ”förväntade mig” svar på ett visst sätt och på så vis ledde följdfrågor och 

tolkningar åt det hållet. En annan aspekt är språket. Under intervjuerna på svenska blev det som ett 

hinder ibland då svåra ord inte förstods eller misstolkades samtidigt som intervjuerna med 

språkstöd inte kan garantera att orden översattes på rätt sätt. Det blev heller inte samma känsla 

mellan mig och informanterna när språkstöd användes vilket kan ha försämrat kvalitén på 

intervjuerna då jag ej kunde känna av på samma sätt vilken fråga som passade in för stunden 

o.s.v. Här hade det varit fördelaktigt för studiens resultat att rekrytera informanter som hade bott 

längre tid i Sverige och på så vis kände sig mer bekväma med det svenska språket. Samtidigt hade 

det även fört med sig nackdelar då första åren är viktiga när det gäller undersökning kring identitet 

och tillhörighet eftersom identitetsförvirringen sker i början då själva förändringen äger rum. En 

tredje aspekt som kan ha påverkat studiens resultat är att fem av åtta respondenter råkade komma 

från samma land vilket kan ha försämrat generaliserbarheten för studien. En del data kan därmed 

vara typiska för individer från det landet och inte för målgruppen i sig. För att analysera materialet 

användes induktiv analys, där teman identifierades utifrån datamaterialet. Även här kan det ha 

påverkat resultatet att jag var insatt i ämnet sedan tidigare och därmed valde teman som påminde 

om tidigare forskning. Jag var dock medveten om detta under processens gång och försökte hålla 

mig till så god förankring som möjligt av datan, vilket Langemar 2008 påpekar
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viktigt. En fjärde aspekt som kan ha påverkat studiens resultat är att målgruppen bestod av 
migranter som befunnit sig i Sverige mellan 2-4 år vilket inte gav så stor variation kring 
tidsperspektivet. Från början var tanken att målgruppen skulle bestå av migranter som befunnit 
sig i Sverige mellan 2-10 år vilket hade givit en större variation. 

Validiteten av resultatet styrks av att det går att koppla till tidigare forskning inom 

området. Resultatet har visat att identitetsbegreppet är komplext där det finns skilda åsikter kring 

om identiteten ändras eller inte när man tvingas byta land, men att en majoritet går igenom 

stegen i Tajfel och Turners (1979) sociala identitetsteori. Att en del respondenter hävdat att 

identiteten inte ändrats genom flytten kan bero på att de ej befunnit sig tillräckligt länge i landet 

samt att de umgåtts till stor del med samma människor som i hemlandet. Fortsättningsvis visar 

studien att det går att känna tillhörighet i det nya landet och att det är olika faktorer som påverkar 

detta såsom självständighet, stöd, boende, mottagande samt att ha någonstans att känna sig 

hemma, vilket bekräftas av tidigare studier.  

Förslag till vidare forskning och slutsatser  

Som nämnts i metoddiskussionen så bestod målgruppen i föreliggande studie av migranter som 

befunnit sig i Sverige mellan 2–4 år vilket inte gav så stor variation kring tidsperspektivet. En del 

respondenter trodde att de skulle känna mer tillhörighet efter en längre tid i landet och att de då 

även kanske skulle känna större förändring kring deras identitet. Det vore därför intressant att i 

vidare forskning genomföra samma studie fast i longitudinell form där samma målgrupp 

undersöks fast ca. 20 år framåt i tiden. Detta skulle nog leda till ytterligare intressanta upptäckter 

kring identitet och tillhörighet där tiden även blir en bidragande faktor. En annan idé kring 

framtida forskning är genomförande av samma studie fast med migranter som valt att byta land 

för att se om valet kring flytten har någon påverkan på individens identitet samt känsla av 

tillhörighet till det nya landet.  

Föreliggande studie bidrar till en ökad förståelse kring migranters situation när de 

kommer till Sverige, gällande identitet och tillhörighet. Som nämnts i inledningen är ämnet 

ytterst aktuellt idag då flyktingströmmarna är större än någonsin vilket har lett till en hel del 

utanförskap (Holmgren 2017; Kristiansson 2016). Studien visar att identitetsbegreppet är 

komplext samt att det finns skilda åsikter kring om identiteten ändras eller inte när man tvingas 

byta land. Studien visar även att det går att känna tillhörighet i det nya landet och att det är olika 

faktorer som stödjer detta såsom självständighet, stöd, boende, mottagande samt att ha 



någonstans att känna sig hemma. Eftersom identitet och tillhörighet är ämnen som påverkas av en ständigt 
föränderlig miljö riskerar de studier som finns idag att vara icke applicerbara redan imorgon, vilket gör att 
en ständigt pågående forskning inom ämnet är nödvändig.
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

- Hur gammal är du? - Hur länge har du varit i Sverige?

För att sätta informanten i rätt tid och plats 

1. Kan du berätta kort om hur du kom till Sverige. - Hur gick det till? - Vart hamnade du först? -

Hur blev du mottagen?  - Hur kändes det? / Hur upplevde du det? 

Tillhörighet i förhållande till aktiviteter, vänner och / eller familj 

2. Hur var första tiden i Sverige? - Vad ägnade du dig åt? Aktiviteter? Vänner / Familj? - Hur såg

en vanlig dag ut för dig? - Hur kändes det? / Hur upplevde du det? 

Tillhörighet med andra 

3. Kände du gemenskap? - Hade du någon att dela med dig till? - Någon vän att prata med? -

Hade ni liknande erfarenheter / bakgrund? 

Språket 

4. Om de kan svenska: - Känner du dig annorlunda när du pratar svenska jämfört med ditt

modersmål? - Känner du mer gemenskap med personer som pratar ditt modersmål? 

Identitet 

5. Känner du dig annorlunda här jämfört med ditt ursprungsland? - Vad för person var du i

hemlandet? - Vad för person är du nu? 

Tillhörighet allmänt 

6. Vart känner du dig hemma? - Känner du att du tillhör här eller någon annanstans? - När

känner du tillhörighet?



Avslut: 

- Vill du tillägga något?



Bilaga 2: Missivbrev 

Vill du delta i en studie om identitet och tillhörighet? 

Studiens resultat kan vara till hjälp för att förbättra flyktingmottagandet i Sverige. Studiens syfte 

är att ta reda på hur det är att komma till Sverige som invandrande vuxen, där fokus kommer 

ligga på identitet och tillhörighet. Jag vill ta reda på om man känner att man har samma identitet 

som tidigare eller om man upplever att den ändrats genom flytten. Jag vill även ta reda på om 

man känner tillhörighet och vad som gör att man känner/inte känner tillhörighet. 

Studien kommer att utgå från djupgående intervjuer där deltagarna hittas genom kontakter till 

mig. Du som deltar kommer att bli intervjuad kring hur du upplevde flytten till Sverige. Intervjun 

kommer vara ca. 1 h lång, där deltagandet är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas av dig som 

deltagare. Du behöver inte ha någon motivering till avbrytande. 

Det är förbjudet för mig att berätta vidare det du säger till mig så länge det inte gäller något brott 

av något slag. Du garanteras även anonymitet där namn, etnicitet, ålder och kön kommer 

uteslutas från studien. Du kommer även få tillgång till den färdiga studien om detta önskas. 

Jag som genomför studien heter Josefin Lund och kan nås här:

Mejl: josefin.lund@hotmail.com

Mobil: 0720496801.

Min handledare heter Mårten Eriksson och nås på följande mejladress; marten.erksson@hig.se. 

Mvh 

Josefin Lund 

mailto:marten.erksson@hig.se


Bilaga 3: Kontrakt

Härmed intygar jag att jag är psykiskt frisk och vill delta i denna studien. 

Datum: 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 
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