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Madeleine Ollila 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle, Psykologi 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie har varit att skapa en djupare förståelse kring hur några 

flyktingar upplever sin etniska identitet och hur de har anpassat sig till det nya samhället. 

Vidare har även syftet varit att se ifall studentrollen kan fungera som någon form av social 

kompensation för en eventuellt bristande etnisk identitet hos dessa flyktingar.  

     För att undersöka detta utfördes en kvalitativ studie, bestående av sex djupintervjuer. 

Dessa utfördes på fem kvinnor och en man på en högskola i södra Sverige, åldern varierade 

mellan 20-26 år.  

     Resultatet visade att tre av intervjupersonerna uppvisade integrerad anpassningsstrategi, 

dessa personer uppvisade även en stark etnisk identifikation. Resterande tre intervjupersoner 

uppvisade däremot drag av marginalisering. Dessa individer uppvisade upplevd brist på etnisk 

tillhörighet och en stark önskan att få känna tillhörighet.  

     För två av de tre intervjupersoner med marginaliserad identitet fungerade studentrollen 

som en tydlig social kompensation för deras upplevda brist på etnisk tillhörighet. Den 

intervjuperson som ej uppvisade social kompensation genom studentrollen uppvisade ändock 

social kompensation men i detta fall genom rollen som invandrare. 

 

Nyckelord: Anpassningsstrategier, etnisk identitet, flyktingar, social identitet, social 

kompensation 
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Abstract 

 

The aim of this study has been to reach a deeper understanding of how some refugees 

experience their ethnic identity and how they have adjusted to their new society.  The purpose 

has also been to examine whether the social role as a student may work as a social 

compensation for any deficient ethnic identity. 

      In order to investigate these questions a qualitative method consisting of six in depth 

interviews were conducted. The study included one male and five female students at a 

University in the south of Sweden. The participants were between 20 and 26 years of age. 

     The results showed that three participants showed integrated acculturation strategy, these 

individuals also showed a strong ethnic identification. The remaining participants showed 

marginalized acculturation strategies. These individuals experienced a lack of ethnic 

belonging and exhibited a strong whish for belonging.  

    For two of the participants with marginalized identity the social role as a student served as 

a social compensation for their lack of ethnic belonging. The participant with marginalized 

identity who didn’t show social compensation through the social role as student, nevertheless 

prove to have social compensation, but in this case through the role as an immigrant. 

 

Keywords: Acculturation strategies, ethnic identity, refugee, social compensation, social 

identity 

 

                                                           
2
 Paper in psychology (61-90 hp) Autumn 2007 

Supervisor: Peter Karlsson 



3 

 

Invandringen i Sverige har stadigt ökat de senaste åren. 95 750 personer invandrade till 

Sverige år 2006, det är den högsta siffran sedan SCB började mäta år 1975. Det tidigare 

rekordåret var 1994 då 83 600 personer invandrade (SCB 2007). Flera av de som invandrar 

till Sverige gör det som flyktingar. De flyr undan förföljelse, hungersnöd, fattigdom, krig och 

tortyr.  

     Personer som flyttar till ett annat land, kan definieras som invandrare eller flyktingar. 

Invandrare är en person som frivilligt valt att lämna sitt hemland. Detta kan ha skett av olika 

orsaker såsom hungersnöd, längtan efter ett bättre liv eller möjlighet till ett nytt jobb. En 

flykting kan däremot definieras som en person med en rädsla för förföljelse på grund av t ex 

etnisk bakgrund, religion eller politisk uppfattning. Flyktingen är därmed tvingad att fly från 

sitt land på grund av rädsla för eller verklig förföljelse, tortyr, förtryck eller på grund av krig 

(Kristal-Andersen, 2000).  

     Att tvingas lämna sitt hemland för att fly till ett främmande land med nya seder och kultur 

är en mycket omvälvande situation för de flesta. Flyktingen hamnar symboliskt sett mellan 

två världar, språket, sederna, kulturen, värderingar, t.o.m. utseendet kan skilja länderna åt. Att 

vänja sig vid det nya landet är en process som kan ta lång tid, det är dock en mycket viktigt 

process som i Kristal-Andersens (2001) forskning benämns som adaptionscykel. 

     Den sociala identiteten är en av de aspekter Kristal-Andersen (2000) tar upp i diskussionen 

kring anpassningsprocessen hos flyktingar. Kristal-Andersen menar vidare att det finns en 

utbredd identitetsförvirring eller känsla av brist på identitet hos flyktingar. 

Flyktingen/invandraren har en jag- identitet eller etnisk identitet som formats i hemlandet av 

en kombination av tidiga barndomsupplevelser och sociala omständigheter. När flyktingen 

möter ett nytt samhälle med en annorlunda social struktur börjar denne jämföra och ifrågasätta 

sin etniska identitet. Detta skapar en inre konflikt för individen vilket i sin tur skapar stress 

och ångest (ibid). Att förstå processerna kring etnisk identitet och hur den påverkar individen 

är därför mycket intressant. 

Social identitet 

Med social identitet avses den grupp som vi socialt identifierar oss med och som andra tolkar 

oss utefter. Social identitet är på så sätt en form av grupptillhörighet. Några exempel på 

sociala identiteter är; kön, yrke och etnisk bakgrund (Hogg, 2003).   

     Individerna inom en och samma sociala identitetsgrupp kan skilja sig mycket åt då den 

social identiteten enbart åsyftar till den grupp man tillhör men utelämnar specifika 

karaktärsdrag som individerna inom gruppen innehar (Verkuyten, 2005). För att förklara 

ytterligare kan detta liknas med att personer vilka klassificeras som exempelvis ”svenskar”, 

dessa ses av andra som svenskar och de definierar även sig själva som svenskar. Trots detta 

kan de inom gruppen skilja sig vad beträffar individernas utseende och personliga egenskaper.      

     En social identitet är inte självvald, man tillhör en grupp och får därigenom även sin 

sociala identitet (ibid). Är individen i fråga exempelvis en kvinna, klassificeras denna som 

kvinna. Likväl som en individ från England definieras som engelsman, denna kan inte välja 

sin sociala identitet, han är engelsman.  

     Tajfel (1972 ref i Leary & Tagney 2003) definierar Social identitet som. ”the individual’s 

knowledge that he belongs to a certain social groups together with some emotional and value 

significance to him of his group membership” 

 

     Identitetsutveckling 

Sociala identiteter är ett resultat av grupprocesser och gruppdefinitioner. De är dock inte 

konstanta, utan kan omdefinieras och förändras, då de är socialt konstruerade från början. 

Emellertid är vissa sociala identiteter mer primära än andra, såsom etnisk identitet, 
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könsidentitet och religionstillhörighet. (Verkyuten, 2005) Dessa primära sociala identiteter är 

mer statiska och oföränderliga över tid jämfört med sekundära identiteter såsom en yrkesroll. 

En sådan primär social identitet lärs ofta in redan i tidig ålder, som exempelvis 

könstillhörighet. Detta gör att personen ifråga påverkas till stor del av den sociala rollen, och 

identifierar och tolkar sig själv utifrån den sociala identiteten och de förväntningar som följer. 

Detta betyder trots det inte att en sådan primär social roll är oföränderlig. Kön som sådant är 

oföränderligt, men de sociala förväntningarna kring könsrollen, och därigenom den sociala 

identiteten, är föränderlig, dock mer svårföränderlig än till exempelvis en mer sekundär roll 

(ibid).      

      Sociala identiteter bildas eller förändras däremot inte genom enklare ombildningar. 

Processen av identitetsbildande är trots allt komplex och involverar många aktörer och 

faktorer. (Verkuyten 2005) För att en social identitet ska bildas menar bland annat Wentholt 

(ref i Verkuyten 2005) att en kombination av tre komponenter behövs. De är; social 

klassifikation, kulturell tillhörighet samt en ontologisk definition. 

 

o Social klassifikation: Social klassificering är den kognitiva grunden till social identitet. 

Den sociala världen består av olikheter, och för att skapa en viss förståelse bland 

skillnaderna genereras olika etiketter på fenomen eller grupper. Dessa etiketter 

används senare för att förstå individerna, vad de är och vad de tillhör. Några exempel 

på detta är kön, det finns två kategorier av kön; man och kvinna, dessa sociala 

identiteter talar om för omvärlden vad en individ är, om det är en man eller om det är 

en kvinna. Samma är det med etnisk tillhörighet, religion mm. Dessa etiketter, eller 

sociala identiteter, talar om vart en individ socialt hör hemma och används därigenom 

som en form av självdefinition.   

o Kulturell tillhörighet: För att en gruppindelning ska kunna klassificeras som en social 

identitet behövs mer än bara en skillnad från andra. Det behövs någon form av 

kulturell komponent. Detta medför att den sociala identiteten har med sig vissa 

beteende- och normativa förväntningar. När en person tillhör en viss social identitet 

förväntas också att denne ska bete sig eller tycka på ett visst sätt. Stereotypa 

föreställningar skapas kring den sociala identiteten. Dessa stereotypa föreställningar 

och förväntningar kommer både från personer utanför samt personer inom den sociala 

gruppen. Personer inom den sociala identiteten förväntar sig en viss form av 

konformitet vad gäller ens medlemmar.   

o Ontologisk definition: För att en social identitet ska existera måste det finnas någon 

form av definition på vad som ingår i grupptillhörigheten. Detta är vad som menas 

med den ontologiska definitionen. Att en social identitet blir allmänt känd och har en 

tydlig definitionsram gör att den stärks och blir mer verklig. Vilket i sin tur gör att 

vissa slutsatser kan dras om en persons som tillhör en viss social identitet. Den sociala 

identiteten är inte längre något som enbart byggs på ytliga företeelser utan följer fasta 

fördefinierade riktlinjer. 

 

     Identifiering av identitet 

Begreppen identitet och identifikation bör användas med viss försiktighet och åtskillnad, då 

det faktiskt är två olika fenomen. Den sociala identiteten är något individen ej kan välja 

frivilligt, medan identifikation är en process, medveten eller ej, genom vilken den sociala 

identiteten blir ens egen. En individ kan även disidentifiera sig från sin sociala identitet, detta 

sker då individen inte längre vill ingå i den sociala identitetsgruppen, utan väljer istället att 

förneka eller förhindra att sammankopplas med gruppen (Verkuyten, 2005). En person kan 

även identifiera sig med en grupp denne ej tillhör, personen kommer dock fortfarande att 
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tillhöra sin ursprungliga sociala identitet. För att en individ ska kunna lämna sin sociala grupp 

för att tillhöra en ny grupp måste även signifikanta andra se och bekräfta den nya identiteten 

(ibid).  

     Genom att identifiera sig med en social grupp upplevs den egna gruppen som mer positiv 

än andra grupper, vilket kan medföra en ökad självkänsla. Det har även visat sig att ju mer ett 

barn identifierar sig med en viktigt social grupp desto mer positiva jämförelser gör de med sin 

egen grupp jämfört med andra grupper (Pfeifer, et al 2007). 

     Ytterligare en viktig aspekt i identifikationsprocessen är känslan av tillhörighet. Människor 

vill inte bara särskilja sig från andra genom grupptillhörighet, de vill också uppleva en känsla 

av tillhörighet, att vara enade och höra samman med andra är oerhört viktigt för människans 

välbefinnande. ”Existing evidence supports the hypothesis that the need to belong is a 

powerful, fundamental and extremely pervasive motivation” (Baumeister & Larry 1995 s. 

497). Känslor av tillhörighet, säkerhet och solidaritet är viktiga för människans välbefinnande. 

Känslan av tillhörighet till en speciell social grupp kan frammanas genom olika ritualer eller 

symboler; såsom ett lands flagga eller ett visst märke som står som symbol för gruppen. Dessa 

små yttringar skapar en gemenskap bland de som bär den, det visar att man hör ihop och delar 

samma sociala identitet. Känslan av tillhörighet kan i viss mån kompensera för den 

påfrestning diskrimination och stigmatisering utgör. Att förlora känslan av tillhörighet kan 

vara förödande för individen, det skapar en inre tomhet, en känsla av ensamhet och förlust 

(Verkuyten 2005). Många flyktingar upplever detta då de tvingas fly från sitt hemland, och 

därigenom också förlorar gemenskapen med sin primära sociala identitet, den etniska 

identiteten (Kristal-Andersen 2001).  

 

     Multipla identiteter 

En individ kan emellertid inneha flera olika sociala identiteter samtidigt. Likväl som personen 

är kvinna, kan hon samtidigt vara både svensk och pensionär. Antalet sociala identiteter en 

individ har beror bland annat på var i livet personen befinner sig och dennes sociala nätverk, 

det kan också bero på i vilken kultur personen befinner sig i. I vissa mer komplexa samhällen 

finns det en rad olika identiteter individer kan ta, och dessa varieras också oftare. I 

traditionella samhällen finns tvärtom bara ett fåtal identiteter men dessa bibehålls emellertid 

under en längre tid. Detta gör dock att det finns mindre utrymme för ”social kompensation” 

(Verkuyten, 2005). Med detta menas att individen kan söka kompensation i någon av de andra 

sociala identiteterna han/hon innehar. Det har visat sig att personer med flera olika sociala 

identiteter har lättare att hantera svåra och stressfyllda situationer. De är mindre beroende av 

en enda social identitet utan kan finna kompensation hos andra identiteter (ibid). 

     Emellertid kan multipla identiteter skapa problem ifråga om att tillgodose alla 

förväntningar som ligger på de olika identiteterna. Ett tydligt exempel är en kvinna som är 

flerbarnsmor, egen företagare och fru. I detta läge är det svårt att ta hänsyn till alla 

förväntningar som ligger på dessa identiteter. Det kan vara svårt att vara en god mor samtidigt 

som man ska driva ett framgångsrikt företag och vara en god hustru. Ofta tar en av dessa 

identiteter överhanden och blir den centrala sociala identiteten, vilken genom man definierar 

sig själv först och främst. Den identiteten kommer då att till viss del styra i alla situationer och 

därigenom bitvis överskugga de andra sociala identiteterna (Verkuyten, 2005).  

     Generellt sett är dock sociala identiteter situationsbundna. Till exempel är etnisk identitet 

inte alltid generellt närvarande, utan det beror på i vilken situation individen befinner sig i och 

vilka som är närvarande. Rosenthal och Hrynevich (1985) upptäckte att grekiska och 

italienska ungdomar i Australien rapporterade att de upplevde sig som mer grekiska eller 

italienska i vissa situationen, såsom i hemmet och med familjen, medan de i andra situationer, 

såsom i skolan eller med vänner, upplevde sig som australiensare.  
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     Rumbaut (1994) upptäckte i sin studie av multipla etniska identiteter att personer som var 

födda i det nya landet definierade sig som exempelvis vietnames-amerikaner, medan personer 

som var födda utomlands var mer benägna att identifiera sig med sin ursprungskultur. 

 

 Etnisk identitet 

En primär variant av social identitet är den etniska identiteten (Oikawa &Yoshida, 2007). 

Weber definierar Etnisk identitet som:”human groups which cherish a belief in their common 

origins of such kind that it provides a basis for the creation of a community” (Weber 1968 ref 

i Verkuyten, 2005).     

     Etnisk identitet grundar sig i en subjektiv tro på ett gemensamt ursprung, härkomst och 

historia. Då det är en subjektiv tro är den även öppen för omtolkningar och förändringar 

beroende på omständigheterna, vilket gör etnisk identitet dynamisk och föränderlig. Weber 

(ibid) menar vidare att fysisk likhet, kulturella likheter, språk, religion och historiska 

händelser och myter spelar alla roll i definitionen och bekräftandet av ett gemensamt 

ursprung. Emellertid är just bekräftandet viktigt både för medlemmar i gruppen, men även för 

icke medlemmar. Etnisk samhörighet måste bevisas eller bekräftas för att en etnisk identitet 

ska skapas.  

     Etnisk identitet är dock inte alltid sammankopplad med enbart kultur. Många gånger är 

kultur och etnisk identitet oberoende av varandra. Människor håller ofta kvar sin etniska 

identitet trots att deras kultur förändras och blandas upp med andra kulturer (Verkuyten & 

Thijs, 1999). Ett exempel på detta är åtskillnaden mellan afrikaner och indier i Trinedad. 

Åtskillnaden mellan de båda etniska identiteterna anses viktig trots att det knappt finns några 

kulturella skillnader kvar (Miller, 1994).  

     Enligt Ahmadi (1998) kan dock stabilitet i den etniska identiteten variera under en individs 

livstid, men också från generation till generation. Det är många invandrare som inte funderat 

över sin etniska tillhörighet förrän de av någon anledning flyttat från sitt hemland och där 

börjat jämföra sig med befolkningen i det nya landet. 

 

Anpassning till ny kultur 

Att behöva lämna sitt hemland och därigenom grunden för sin etniska identitet för att komma 

till ett nytt land med en annan kultur och etnicitet kan skapa en känsla av tomhet (Kristal-

Andersens, 2001). Ahmadi (1998) menar att många invandrarungdomar inte känner 

tillhörighet till någon etnisk identitet. Dessa ungdomar upplever inte att de kan identifiera sig 

med det svenska samhället, men de kan inte heller identifiera sig med sin hemkultur, de 

hamnar i ett ingenmansland. 

    Flyktingar kommer till sitt nya land med olika uppfattningar om vikten av att behålla sin 

kultur och att bli en del av det nya samhället. I det nya samhället påverkas dessa attityder av 

hur personen upplever sig bli accepterad och bemött. Den etniska identiteten förblir ofta stark 

ifall individen själv har en stark önskan att behålla den samt att mångkulturism främjas och är 

accepterat. När individen däremot upplever äkta eller uppfattad fientlighet gentemot 

invandrare, kan denne förskjuta sin etniska identitet, medan andra tvärtom sätter sin stolthet i 

sin kulturella grupp och framhåller solidariteten som ett sätt att hantera dessa negativa åsikter 

(Phinney, Horenczyk, Liebkind & Vedder, 2001). 

     Även om det nya landets kultur kommer att genomgå förändringar på grund av närvaron av 

minoritetsgrupper kommer den största förändringen att ske bland minoritetsgruppen. Den här 

ömsesidiga påverkan benämns som acculturation (Berry, 2005). Graves (1967, ref i Van 

Oudenhoven & Eisses, 1998) definierar detta som: “changes an individual experiences as a 

result of being in contact with other cultures and participating in the process that one’s ethnic 

group is undergoing”  



7 

 

     Processen kring anpassning till en ny kultur är varierande. Berry (1997) talar om olika 

strategier kring vilka invandrare kan hantera frågan rörande anpassning till nya kulturer. De 

fyra olika strategierna Berry talar om är; integration, assimilation, separation samt 

marginalisation. En person som behåller en stark etnisk identitet och samtidigt identifierar sig 

med det nya samhället anses ha en integrerad identitet. En person som har en stark etnisk 

identitet men som däremot inte identifierar sig med det nya samhället och den nya kulturen 

anses ha en separerad identitet. Medan den som avsäger sig sin etniska identitet och enbart 

identifierar sig med det nya samhället anses ha en assimilerad identitet. Marginaliserad 

identitet har den individ som inte identifierar sig med vare sig sin etniska identitet eller det 

nya samhället.  

     Berry (1997) menar vidare att de finns två frågor som kan användas för att identifiera 

dessa strategier. Det är; 

o Är det av värde att bibehålla ens kulturella arv? 

o Är det av värde att utveckla relationer med det större samhället? 

Lite förenklat menar berry (ibid) att man utifrån dessa två frågor kan avgöra vilken strategi 

personen använder sig av. Om personen ifråga svarar ja på båda frågorna anses denne ha en 

integrerad identitet, medan en person som svarar ja på första frågan men nej på andra frågan 

definieras som separationsidentitet. Negativt svar på första frågan men positivt på andra 

definieras som assimilation. Därefter kvarstår marginaliserad identitet, denna definieras som 

negativt svar på båda frågorna. 

     Vilken anpassningsstrategi som används är även beroende på till vilken grad invandraren 

anser sig tillhöra sin etniska grupp. De som innehar en stark etnisk identitet är även mer 

benägna att välja integrationsstrategin, medan de som innehar en svagare etnisk identitet är 

mer benägna att assimilera sig till det nya samhället (Van Oudenhoven & Eisses, 1998). 

Vidare har det påvisats att minoritetspersoner med en integrerad identitet tydligt tillkännager 

sig som medlemmar av sin etniska identitet, medan individer med en assimilerad identitet i 

mindre utsträckning presenterar sig som medlemmar av sin etniska identitet (ibid). Emellertid 

menar Berry (2005) att både minoritetsgruppen och majoritetsgruppen måste eftersträva 

integration för att minoritetsgruppen ska kunna använda strategin. 

     Ett flertal studier kring integration påvisar vikten av att kunna anpassa sig till det nya 

samhället (Phinney et al, 2001). Det har visat sig att den ultimata varianten av integration för 

att individen i fråga ska må bra är när individen innehar en integrerad identitet, då individen 

bibehåller sin etniska identitet samtidigt som han/hon anpassar sig till det nya samhället, 

medan en assimilerad identitet, alltså att helt ge upp sin gamla identitet för den nya, visade sig 

vara negativt för individens välbefinnande. En integrerad identitet där individen har en stark 

identifikation av både sin egen etniska identitet och det nya samhället påvisade mest positiva 

psykologiska konsekvenser. Även Allport talade om integrerad identitet, han använde dock 

begreppet ”dual-identity” (Gaertner & Dovidio, 2005). Han menade att genom att erkänna och 

tillvarata både sin egen etniska identitet och den större gruppens identitet kunde man samspela 

och fungera på ett mer tillfredställande sätt än om man fortsatte att se sig som två separata 

grupper. Genom att bibehålla en positiv etnisk identitet, men samtidigt delta och identifiera 

sig med andra etniska identiteter utvecklas en positiv social anpassning vilken bland annat 

medför välbefinnande för individerna.  

      Bautista och Crawford (ref i Branch, Tayal & Triplett, 2000) visade på relationen mellan 

självkänsla och integrerad identitet. Deras studie på mexikan-amerikanska studenter visade att 

de som uttryckte en integrerad identitet även upplevde högre grad av självkänsla samt allmänt 

psykologiskt välbefinnande jämfört med de som enbart såg sig som antagligen mexikan eller 

amerikan. Bautista och Crawford (ibid) tolkade detta som att de som uttryckte en integrerad 
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identitet var mer anpassade och flexibla och kunde därigenom även hantera de kulturella 

skillnaderna lättare.  

     Däremot har det visat sig att det finns en markant skillnad mellan majoritetsgruppers och 

minoritetsgruppers uppfattning huruvida integrationen ska ske. Medlemmar av 

minoritetsgrupper föredrar oftare delad identitet medan majoritetsgruppen föredrar full 

assimilation av minoritetsgruppen (Gaertner & Dovidio, 2005). För att undvika social 

desirability effect kring frågan vilken anpassningsstrategi gästpopulationen önskar att 

invandrarna använder utfördes en studie där gästpopulationen skulle ge affektiva och 

normgivande utvärderingar kring invandrare i ett antal olika scenario där varje scenario 

beskrev en invandrare som använde en av de fyra anpassningsstrategierna beskrivna i Berry 

(1997); integration, assimilation, marginalisation, separation (Van Oudenhoven & Eisses, 

1998). Studien påvisade att gästpopulationen föredrog assimilation och därefter integration 

före separation och marginalisation. 

     Det har även visat sig att personer från mer accepterade ursprung (exempelvis fransmän i 

Quebec) föredrar integration som anpassningsstrategi, medan personer från mindre 

accepterade ursprung, som ofta även skiljer sig utseendemässigt från gästpopulationen 

(exempelvis Haitians i Quebec) i större utsträckning valde separation, marginalisation eller 

assimilation  (Montreuil & Bourhis, 2004). 

     Även olika länders policy kring invandring och integration har visat sig påverka vilken 

strategi för identitet invandrare valt (Phinney et al, 2001). I Finland tas enbart en liten andel 

invandrare emot och i praktiken stödjer deras integrationspolitik assimilation, även attityderna 

gentemot invandrare är generellt något negativa. Detta återspeglas bland invandrarna i 

Phinney’s studie, där deras etniska identitet ofta är marginaliserad. I Canada däremot 

uppmuntras en mångkulturellt samhälle, vilket även återspeglas bland invandrarna i Phinney’s 

studie, där majoriteten uppvisade en integrerad identitet (ibid). 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att försöka skapa en djupare förståelse kring hur några 

vuxna flyktingar upplever sin etniska identitet och hur de har anpassat sig till den nya 

kulturen. Då studentrollen skapar en gemensam grund för samtliga intervjupersoner där de 

kan känna sig integrerade och vara en del av den redan mångkulturella identiteten som 

student, finns möjligheten att detta kan fylla ett tomrum eller en funktion hos de flyktingar 

som inte helt integrerat sig i övriga samhället. Det är därför av intresse att studera huruvida 

den sociala rollen som student har någon betydelse för den mer övergripande sociala 

identiteten och ifall den kan utgöra en form av social kompensation för en eventuell 

bristande/svag etnisk identitet?  

Frågeställningarna blir således:  

o Upplever dessa personer att deras etniska identitet har påverkats under den tid de bott i 

Sverige? Och hur har dessa personer anpassat sig till det nya samhället? 

o Kan den sociala identiteten som student utgöra någon form av social kompensation för 

en eventuell bristande/svag etnisk identitet? 

 

Metod 

 

En kvalitativ undersökning gjordes för att studera huruvida ett antal flyktingar upplevde sin 

etniska identitet och sin anpassning till det nya samhället. Som undersökningsmetod utfördes 

6 stycken djupintervjuer, där en semistrukturerad intervjuguide användes. Djupintervjuer 

valdes som metod då de ger möjlighet att erhålla en djupare förståelse kring hur 

intervjupersonerna upplever och tolkar sina upplevelser kring flyktingskapet och sin identitet.  
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Intervjuguide 

Intervjuerna grundades på en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). Där tre teman låg i 

fokus; 

o Flytten från hemlandet 

o Upplevelsen av anpassning till ny kultur 

o Studentrollen och dess påverkan 

Dessa teman ansågs belysa de centrala delarna i ämnet och utgöra en fördjupning av det som 

för studien ansågs relevant. Utifrån dessa teman utformades ett antal stödfrågor för att 

säkerhetsställa att ingenting glömdes bort under intervjun. Alla intervjuer bandades även, för 

att en intervjuutskrift senare skulle kunna göras. Intervjuutskriften kom senare att ligga till 

grund för analysen samt diskussionen. 

  

Urval 

Gemensamt för alla intervjupersoner var att de är högskolestudenter. De skulle även vara 

födda utomlands och av någon orsak behövt flytta till Sverige. De skulle ha tillbringat 

åtminstone en del av sin barndom i hemlandet men samtidigt levt en del av sitt liv i Sverige. 

För att på så sätt fått möjlighet att ta del av och har påverkats av både sin hemkultur och den 

svenska kulturen. Åldern på intervjupersonerna varierade mellan 20-26 år. När det gäller kön 

var fem stycken av intervjupersonerna kvinnor och en intervjuperson var man. Att urvalet 

beträffande kön blev så ojämnt är olyckligt men då föreliggande studie inte syftar till att 

studera könsskillnader borde detta inte påverka resultatet nämnvärt.  

     På grund av sjukdom och andra personliga orsaker var två respondenter tvungna att hoppa 

av vilket dessvärre medförde att endast sex stycken respondenter kunde genomföra 

intervjuerna.  

     Intervjupersonerna kom till Sverige av lite olika anledningar, gemensamt för de flesta var 

att de flydde undan tortyr eller krig. Intervjuperson 3 kom däremot till Sverige av medicinska 

skäl. 

     Intervjupersoner var följande: 

o Intervjuperson 1: kvinna, 20år från Mellanöstern. Kom med sin familj till Sverige när 

hon var 10år 

o Intervjuperson 2: kvinna, 22år från Sydamerika. Kom till Sverige med sin familj när 

hon var 2år. 

o Intervjuperson 3: kvinna, 23år från Balkanhalvön. Kom till Sverige med sin familj när 

hon var 6år 

o Intervjuperson 4: kvinna, 21år från Balkanhalvön. Kom till Sverige med sin familj när 

hon var 6år. 

o Intervjuperson 5: kvinna, 25år från Balkanhalvön. Kom till Sverige med sin familj när 

hon var 6år. 

o Intervjuperson 6: man, 26år från Sydamerika. Kom till Sverige med sin familj när han 

var 5år. 

Intervjupersonerna kommer under resterande del av arbetet att benämnas som Ip 1, Ip 2, osv. 

 

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med ett flertal lärare på den högskolan undersökningen skulle ske för att boka tid 

att besöka föreläsningen för att informera om studien och dess syfte samt rekrytera 

intresserade studenter till intervjuerna. För att ge studenterna möjlighet att fundera kring 

huruvida de önskade medverka eller ej lämnades namn och kontaktuppgifter ut. På så sätt 

kunde studenterna i lugn och ro bestämma ifall de önskade medverka.  
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     Både vid föreläsningsbesöken samt innan intervjun informerades intervjupersoner om att 

intervjuerna var fullständigt anonyma och frivilliga samt att en bandspelare skulle användas 

för att spela in intervjun. Det påtalades även att dessa inspelningar endast skulle höras av 

författaren till studien för att säkerhetsställa att ingenting respondenten berättade skulle gå 

förlorat och att det var dennes ord som skulle komma att användas i undersökningen. 

     Intervjuerna utfördes på neutrala ställen såsom bibliotek och caféer. Vilken plats intervjun 

utfördes fick intervjupersonen bestämma för att på så sätt skapa en möjlighet för 

intervjupersonen att påverka och känna kontroll över situationen, något även Karin Sjöberg 

(1999) påtalar som viktigt. Detta torde öka möjligheten att skapa en miljö där personen kan 

slappna av och känna sig bekväm att öppna sig och prata om ett, för vissa, personligt ämne.  

 

Analys 

De bandade intervjuerna användes för att göra intervjuutskrifter, vilket senare kom att ligga 

till grund för analysen samt diskussionen. 

     De olika intervjuerna lästes noga igenom för att skapa en djupare insikt i vad 

intervjupersonen sagt. Centrala teman i intervjuerna och viktiga känslor som personen gett 

uttryck för markerades. De olika intervjuerna jämfördes senare med varandra för att hitta 

samband och skillnader. Slutligen jämfördes undersökningens resultat med tidigare 

forskningsresultat, för att uttyda eventuella likheter eller skillnader.  

 

Resultat 

 

I detta kapitel kommer de mönster och skillnader som framträdde i intervjuerna att belysas. 

För att hemlighålla exakt vilket land intervjupersonerna kommer ifrån kommer sådana uttryck 

att benämnas med xx. Detta för att säkerhetsställa intervjupersonens anonymitet. I citat som 

återges där personen använt sitt namn ändras detta till Ip 1 eller Ip 2 osv, för att även här 

säkerhetsställa intervjupersonernas anonymitet. 

 

Flytten till Sverige 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de är födda utomland men av olika anledningar var 

tvungna att fly från sitt hemland och kom till Sverige, där de sedan har bott under sin uppväxt. 

Alla intervjupersoner var enade om att det var en svår tid och det var en påfrestande 

omställning för dem själva och deras familjer.  
”Hur anpassar man sig, hur början man om från noll, när man inte har nåt. Att gå 

till röda korset för att få kläder, man hade ju allting och sen komma hit och inte ha 

nåt!”  Ip 5 

Vissa intervjupersoner valde däremot att hellre beskriva hur föräldrarna upplevde situationen, 

då detta hade en stor inverkan på hur de själva uppfattade situationen. 
 “Jag såg på mina föräldrar, det syntes jätte tydligt på dem, de slutade nästan 

prata med varandra, för den här situationen blev så svår för dem. Jag tror inte de 

hade tänkt på hur det skulle bli med den här flytten.” Ip 1  

Däremot skiljer sig deras upplevelse och känsla av bemötandet i Sverige. Intervjuperson 2, 4 

och 6 upplevde att de blev väl bemötta och upplevde att de gjordes ansträngningar för att de 

skulle komma in i det svenska samhället. Vissa invandrare som bodde på deras ort fick 

möjlighet att under en kortare period bo i en svensk familj, för att på så sätt komma i kontakt 

med svenskar och det svenska samhället. 
“Vi fick chansen att vara med en bondefamilj, vi fick jätte bra kontakt med dem. 

Jag tycker vi blev bemötta väldigt bra.” Ip 6 

Även intervjuperson 5 upplevde att hon blev väl bemött när hon kom till Sverige. Men 

påpekade ändå att det var en oerhört svår och förvirrande tid, då föräldrarna inte alltid fanns 
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där för att stötta och hjälpa dem. De hade lämnat landet när ett krig hade brutit ut vilket 

medförde att utöver problematiken med anpassningen till en ny kultur fanns oron alltid där 

kring huruvida den kvarvarande släkten levde eller ej. 
Våra föräldrar var ju så upptagen med att ta reda på om våra släktingar levde 

eller inte, så dom hann ju inte va med i den här svåra tiden, så till viss del 

uppfostrade man sig själv, man var ju väldigt utelämnad som barn. Ip 5 

Övriga intervjupersoner upplevde däremot att de inte blev särkilt bra bemötta i början.  
“Jag tror alla invandrare känner nog i början att de inte är välkomna.” Ip 1 

Intervjuperson 3 uttryckte även frustration över att ha blivit placerade i särskilda områden där 

enbart invandrare bodde.  
“Det jag idag tycker var jätte fel var att alla som kom sattes på ett och samma 

ställe, och det gjorde att det tog längre tid att komma in i det svenska samhället.” 

Ip 3 

Något alla intervjupersoner tydligt påpekade var problematiken som uppstod då de inte kunde 

språket eller svenska normer. De gjorde att många av intervjupersonerna kände utanförskap 

och ensamhet. 
“Vi blev ensamma tillsammans, jag kom ihåg regniga dagar, då vi barn inte kunde 

gå ut och leka, då satt vi alla i varsitt fönster och tittade ut.” Ip 1  

 

Tillhörighet och utanförskap 

Intervjupersonernas upplevelser och känsla av tillhörighet och utanförskap visar vissa tydliga 

likheter. Samtliga intervjupersoner beskrev ett flertal scenario där de stött på fördomar och 

diskriminering på grund av sin etnicitet. De flesta var dock överrens om att dessa fördomar 

först märktes av då de började i skolan. Emellertid var det både lärare och andra elever som 

stod för dessa fördomar och diskriminering.  
”Vi pluggade jätte mycket men vi fick inte lika mycket beröm eller lika bra betyg 

om mina svenska kompisar /.../ i samband med 11:e september blev jag också 

mobbad, de sa ’jävla taliban’ till oss” Ip 1 

”Jag hade en lärare i lågstadiet som bara skällde ut mig och en annan 

invandrarelev. Jag blev ju t.o.m. agad av henne, men hon var aldrig sån mot de 

andra, även om de gjorde värre saker ibland.” Ip 6 

Intervjuperson 6 upplevde att svenskar inte ville umgås med honom, att svenskar och 

invandrare umgicks i olika grupper. Även intervjuperson 2 kände av detta och påtalade sin 

önskan att andra skulle vara mer intresserade av hennes kultur istället för att ta avstånd. Även 

intervjuperson 3 önskade att andra kunde förstå hur jobbigt det kan vara ibland och att andra 

kunde möta henne halvvägs. Intervjuperson 3 beskrev vidare hur dessa fördomar har gjort 

henne starkare och mer säker på var hon står och vad hon tror på. Dock visade hon även på en 

viss uppgivenhet och frustration över dessa fördomar. Hon menade på att det inte var hennes 

val att flytta från sitt hemland, och att det därför kan kännas extra svårt att bli orättvist bemött. 

Trots dessa fördomar intervjupersonerna känt av var alla överrens om att det är viktigt att 

anpassa sig till det nya landet.  
“Alla behöver ju inte hoppa grodorna, men man borde anpassa sig till det nya 

landet. Det är viktigt.” Ip 4 

Däremot skiljer sig anledningar till varför det anses viktigt att anpassa sig.  
“Mina föräldrar har underlättat eftersom de sagt att jag ska vara bättre än en 

svensk, man har ju gång på gång sett hur svenskar fördömer invandrare, så man 

vill ju bevisa att alla inte är likadana.” Ip 6  

Medan intervjuperson 3, 4 och 5 menade att det var viktigt att anpassa sig till det nya 

samhället för att man skulle må bra.  

     Alla intervjupersoner var även överrens om att det var viktigt att bibehålla sin gamla 

kultur. 
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“Det är min grund, hade jag tagit bort det hade jag inte haft någon grund. Då  

hade jag vart som ett litet barn och börjat på noll”. Ip 1 

Intervjuperson 5 påpekade vikten av att bibehålla sin gamla kultur men poängterade även att 

det var viktigt att inte låta den ta över. Hon menade att man måste hitta en balansgång. 

Intervjuperson 3 höll med om detta men upplevde att det var svårt att hitta balansgången 

mellan att både bibehålla sin gamla kultur men samtidigt ta till sig det nya landets kultur. 
“Man vill ju blanda men samtidigt känner jag att man liksom hamnar mellan två 

världar, man vet inte var man tillhör.” Ip 3 

Att behålla sitt hemspråk är även något alla intervjupersoner poängterar som något viktigt.  

 

Sökandet efter en ny identitet 

Att försöka hitta sin nya identitet i det nya landet och känna tillhörighet visade sig vara något 

som samtliga intervjupersoner har upplevt och i olika utsträckning fortfarande upplever svårt.  

     Intervjuperson 1 visar flera gånger på en tydlig kluvenhet i frågan. Hon beskriver hur hon 

upplevde det under gymnasiet: 
“Vem ska jag vara? Vad ska jag vara? Jag hittade ingen balans. /.../ Det 

ungdomslivet som de hade då det hade aldrig jag /.../ jag kände mig kluven, fast 

jag inte ville vara som de svenska tjejerna så ville jag inte vara den xx tjejen som 

mina föräldrar ville att jag skulle vara. Det känns som jag har två jag” Ip 1  

Intervjuperson 1 beskriver vidare hur hon fortfarande arbetar på att hitta balansen mellan de 

två identiteterna. När hon var yngre var hon kritisk till sin egen kultur och ville helst glömma 

bort det helt, men allteftersom hon började se att det fanns nackdelar i den svenska kulturen 

upplevde hon att det var mer accepterat att ta till sig av sin hemkultur. På senare tid har hon 

dock börjat känna sig något säkrare på sin identitet. 
“Jag kommer aldrig att känna mig svensk, jag kommer alltid att känna mig som xx 

/.../ men jag skulle aldrig klara av att bo där. Jag skulle inte göra det. Ip 1 

Torts att hon idag identifierar sig mer med sin ursprungliga etniska kultur känner hon ingen 

tillhörighet till sitt hemland, hon känner emellertid inte heller full tillhörighet i Sverige heller. 
“Jag känner mig inte hemma här, men jag känner mig nog mer hemma här än vad 

jag hade gjort där.” Ip 1 

     Intervjuperson 2 upplever att splittringen mellan de båda identiteterna har medfört att hon 

nu inte känner att hon egentligen tillhör något land. 
“Jag känner mig inte xx, men sen känner jag ju mig inte svensk heller. Så jag har 

ingen identitet, så jag brukar säga att jag tillhör jorden, jag är jordens barn.” Ip 2 

     Intervjuperson 6 nämner vid ett flertal tillfällen en önskan över att få känna tillhörighet. 

Han menar att det är något viktigt som han känner att han gick miste om som barn och som 

sedan har varit svårt att reparera.  
“Som barn ska du ha en trygghet och den tryggheten har jag inte fått. Den här 

tryggheten att få känna att man tillhör någonstans.” Ip 6 

Intervjuperson 6 upplever inte att han kan identifiera sig med sitt hemland då han inte är 

uppväxt där, men beskriver samtidigt att han tycker det är svårt att känna tillhörighet i Sverige 

och känna sig som svensk när han alltid blir bemött som invandrare. 
“Jag ser mig som en invandrare, jag kommer alltid att vara invandrare, jag 

kommer aldrig att bli en svensk. För hur bra jag än talar så kommer folk bara att 

se mig för min hudfärg.” Ip 6  
     Intervjuperson 4 beskrev att hon ofta kände sig förvirrad när hon var yngre och längtade 

tillbaka till sitt hemland, samtidigt som hon ville stanna. Den kluvenheten ifråga om 

tillhörighetskänslor har hon arbetat hårt för att förändra och hon upplever sig nu mycket 

starkare och säkrare i sin identitets tillhörighet. 
“Jag är xx. Och det kommer jag alltid att vara, men jag känner mig ändå hemma 

här.” Ip 4 
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Intervjuperson 5 upplever också att hon funnit en bra balansgång i frågan och är tillfreds med 

sin etniska identitetstillhörighet.  
“Jag förnekar inte mina rötter, jag är xx. Men jag känner mig som hemma här.” Ip 

5 

Även intervjuperson 3 känner att hon har hittat balansgången i frågan kring sin etniska 

identitet. Hon påtalar att hon är xx men samtidigt kan hon identifiera sig med det svenska när 

hon är här och med sin hemkultur när hon är där. Hon upplever vidare att den blandningen är 

bra för henne då hon får ut mer av båda kulturerna. Men hon påpekar även att det ibland är 

svårt att känna sig svensk då andra aldrig ser henne som svensk. 

     Intervjuperson 4 menar också att hon kan identifiera sig med sitt hemlands kultur när hon 

är där på besök och svensk kultur när hon är i sverige. Däremot påpekar hon att det alltid blir 

en omställning när hon åker till sitt hemland eller när hon kommer tillbaka till sverige, och i 

början kan hon uppleva utanförskap.  

 

Namnet en källa till identitet 

Något alla intervjupersoner nämnde som en anledning till att de inte helt kunde identifiera sig 

som svenskar utan såg sig som invandrare var deras utländska namn.  
“Mitt namn säger ju det hela, mitt efternamn.” Ip 3 

Intervjuperson 2 beskrev att hennes namn medförde att hon i större utsträckning såg sig som 

invandrare och identifierade sig mer med sin hemkultur.  
“Jag är ändå stämplad som xx eftersom jag inte heter Svensson eller nåt sånt i 

efternamn.” Ip 2 

Även intervjuperson 4 nämnde detta, men menade att hon upplevde det svårare när hon var 

yngre men att hon nu i större utsträckning kan se glädje och känna sig stolt över sitt utländska 

namn och se det som något unikt istället för något som pekar ut henne.  

 

Ökad press 

Alla intervjupersoner nämnde under intervjuns gång att de ofta kände att de har större press på 

sig att prestera bra, från både sin egen familj och allmänheten.  

Intervjuperson 1, 2 och 6 talar alla om att de upplever att deras föräldrar sätter större press på 

dem än vad deras vänners föräldrar gör. De menar att deras föräldrar anser att de har så stora 

möjligheter i Sverige med studier och liknande att de borde ta tillvara på detta och att de inte 

alltid visar förståelse om det går mindre bra någon gång.  
“Mina föräldrar har ju ingen förståelse för det liv jag lever. /.../ Jag klandrar dem 

inte men många gånger känner man sig ensam. /.../ Om jag ska jämföra med en 

vanlig Svensson som har sina föräldrars stöd vad de än gör, så är det inte för mig. 

De tror att det är jätte enkelt för oss, men det är det inte.” Ip 1 

     Samtliga intervjupersoner beskrev vidare att de eftersom de var invandrare även kände sig 

tvungna att bevisa att de var lika duktiga i allt jämfört med en svensk person. Intervjuperson 4 

kände igen detta och berättade att hon ofta försökte överkompensera sin utländska bakgrund 

när hon var yngre, genom att alltid försöka prestera bättre än andra och tala och bete sig på ett 

så bra sätt som möjligt. Men hon menar vidare att när hon blivit äldre har hon blivit säkrare på 

sig själv och därigenom vågar hon i större utsträckning vara sig själv. 
“Jag försökte alltid överkompensera min utländska bakgrund, men nu gör jag inte 

det längre. För om jag överkompenserar nu måste jag ju alltid fortsätta att 

överkompensera. Nu är jag mig själv istället.” Ip 4 

     Intervjuperson 2 upplevde att medias bild av invandrare ofta var negativ och hon menade 

då att hon kände sig tvungen att bevisa för andra att hon inte var som media kunde beskriva 

invandrare.  
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“jag måste hela tiden visa att jag inte är som alla andra, jag tillhör den bra 

gruppen av invandrare, jag har den pressen på mig.” Ip 2 

Även intervjuperson 6 beskriver den känslan. 
“Man ska ju vara den invandrare som lyfter upp alla andra invandrare.” Ip 6 

Intervjuperson 2 nämner efter ett tag att hon tror att den press hon upplever att hon har på sig 

som invandrare nog även direkt har påverkat hennes val i livet. 
“Jag tror att omedvetet så har jag valt vissa saker. Jag tror liksom att bara du gått 

högskolan tillhör du en helt annan kategori, det visar ju också att jag kan.” Ip 2 

 

Studentrollen 

Ytterligare ett gemensamt mönster bland samtliga intervjupersoner, undantaget intervjuperson 

6 och 4, var att de upplevde att den sociala identiteten som student gav dem en trygghet i 

sökandet efter sin etniska identitet. Intervjuperson 6 menade att han inte identifierar sig med 

rollen som student på samma sätt som de flesta studenter gör då han inte umgås med andra 

studenter privat. Däremot menar han att hans studier har gett honom en djupare insikt i 

historia och politik vilket i sin tur har hjälpt honom förstå vad som hände i hans eget hemland, 

något som till viss del har gjort att han känner något större tillhörighet med sitt hemland. 

Intervjuperson 4 menar att studentrollen inte har hjälpt henne att hitta sin etniska identitet då 

hon redan från studiernas början känt sig säker på sin etniska identitet. Däremot upplever hon 

att studierna har gett henne ökad kunskap och begrepp på de sociala processerna hon själv 

upplever sig ha gått igenom.  

     Intervjuperson 2 beskriver dock att hon upplevt att studentrollen har påverkat henne och 

gett henne en ny identitet som hon kan känna sig trygg i. 
“Det känns som den har påverkat mig. Man försöker alltid hitta en identitet när 

man inte har det. Jag söker alltid efter något att kalla mig, bara för att jag inte har 

något att kalla mig för, som jag kan känna mig trygg i. Student är mer universalt, 

det är lättare att ta in. Då tillhör man någonting. Det är så mångkulturellt, där 

bryr sig ingen vad du heter.” Ip 2 

Även intervjuperson 3 upplever en trygghet att ha hittat en identitet där man inte längre 

bedöms eller behöver identifiera sig utefter sin etniska identitet. 
“Det är nog en liten trygghet, man symboliserar sig med så mycket annat. Det blir 

mer, jag är Ip3 jag är student jag går i högskolan, jag är inte längre Ip 3 jag är 

utländsk.” Ip 3  

Intervjuperson 5 upplever även hon att det har hjälpt henne att hitta en neutral plats. 
”Man hittar en plats, även om man varit förvirrad länge så hittar man en plats, på 

högskolan är man student, man är inte en invandrarstudent eller en svenskstudent, 

man är bara student, det underlättar jätte mycket.” Ip 5 

Även intervjuperson 1 upplever det som något positivt att hittat en plats som är så 

mångkulturell att hon inte längre utmärker sig som invandrare. 
“Nu är inte skillnaden om man är svensk eller invandrare utan nu är det unga, 

gamla, tjejer och killar. Allt är normalt, för det är liksom vanligt, vi är så 

blandade. Det är egentligen den bästa känslan man kan ha, att inte sticka ut 

någonstans.” Ip 1  

     Samtliga intervjupersoner beskriver även att de känner sig stolta över att vara student då 

det ses som en prestige i hemlandet att studera. De upplever att det i Sverige inte ses lika 

prestigefullt att studera som det gör i hemlandet, då det inte är alla som har möjligheten att 

studera eftersom det inte finns möjligheter till studielån och liknande.  
“Säger man till en xx att man studerar så symboliserar det något större, en 

framtid.” Ip 3 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur några personer upplever sin etniska 

identitet efter att de tvingats fly från sitt hemland. Vidare syftades att undersöka hur dessa 

personer anpassat sig till den nya kulturen och ifall den sociala rollen som student utgör någon 

form av social kompensation. Resultatet analyseras utifrån tidigare forskning och 

teoribildning kring social samt etnisk identitet. Diskussionen kommer att presenteras med 

utgångspunkt i etnisk identitet, anpassningsstrategier samt studentrollen.  

 

Etnisk identitet samt anpassningsstrategier 

Att uppleva tillhörighet till sin etniska identitet var något alla intervjupersoner framhöll som 

viktigt. Samtliga intervjupersoner ansåg även att det är viktigt att anpassa sig till det nya 

samhället. Dock kunde man se vissa skillnader i intervjupersonernas upplevelse av tillhörighet 

och precis som Kristal-Andersen (2001) påstår upplever några av intervjupersonerna en viss 

identitetsförvirring eller känsla av brist på identitet.   

     Man kunde även urskilja en viss skillnad kring vilken strategi de valt för att anpassa sig till 

det nya samhället. Enligt Van Oudenhoven och Eisses (1998) är de som har en stark etnisk 

identitet även de som har lättare att välja integration som anpassningsstrategi medan de som 

har en svagare etnisk identitet är mer benägna att assimilera sig i det nya samhället. Detta 

överensstämmer till viss del med föreliggande studies resultat. Intervjuperson 3,4 och 5 

identifierade sig fortfarande med sin etniska identitet samtidigt som de i enlighet med Van 

Oudenhoven och Eisses (ibid) ansåg sig uppleva tillhörighet i Sverige och därigenom också 

valt integration som anpassningsstrategi. Medan intervjuperson 1, 2 och 6 inte upplevde sig 

kunna identifiera sig med varken sin etniska identitet eller den nya kulturen. Varför dessa 

intervjupersoner istället för att definieras som assimilerade, som Van Oudenhoven och Eisses 

(1998) hävdar, borde tolkas som något mer marginaliserade. Då de i likhet med Berry’s 

(1997) definition av marginaliserad identitet inte upplevde sig kunna identifiera sig med vare 

sig den ursprungliga kulturen eller den nya. De upplevde sig ha hamnat i ett ingenmansland, 

precis som Ahmadi (1998) beskriver många invandrarungdomars situation. 

     Dock fanns det en viss skillnad mellan intervjupersonerna som uppvisade drag av 

marginalisering. Intervjuperson 1 upplevde en viss identitetsförvirrning. Hon tyckte det var en 

svår balansgång mellan sin etniska tillhörighet och den svenska kulturen. Hon definierade sig 

med sin ursprungskultur men upplevde idag sig inte tillhöra vare sig hemlandet eller Sverige. 

Att hon inte identifierade sig och kände tillhörighet med vare sig hemkulturen eller den nya 

kulturen medför att hon visar drag av marginalisering. Hennes strävan efter att höra hemma 

gör emellertid att hon har varierat mellan att ibland uppvisa något mer separerade drag, då 

hon upplevde en starkare tillhörighet till hemlandet men inte till den nya kulturen och ibland 

något mer assimilerade drag då hon upplevde en ökad tillhörighet till det nya landet men 

avsade sig sin gamla kultur. Detta skulle dock kunna förklaras med det Ahmadi (1998) menar 

när han påtalar att den etniska identiteten är föränderlig och en individs tillhörighetskänslor 

kan variera under individens liv.  

     Intervjuperson 6 definierade sig även han med sin ursprungskultur, men kände ingen större 

tillhörighet med sin hemkultur, inte heller med den nya kulturen varför även han påvisar 

marginaliserade drag. Dock har intervjuperson 6 funnit en viss social kompensation 

(Verkuyten, 2005) i identiteten som invandrare. Den här identiteten gör att intervjuperson 6 

får möjlighet att kompensera sina bristande tillhörighetskänslor till sin etniska identitet och 

istället får möjlighet att definiera och känna tillhörighet till en större grupp. Emellertid 

förändrade inte detta hans anpassningsstrategi då han ändock uppvisar marginaliserade drag. 

     En intressant iakttagelse kring intervjupersonernas anpassningsstrategier var emellertid 

deras upplevelse kring bemötandet i det nya landet. Intervjuperson 4 och 5 upplevde att de 



16 

 

blev väl bemötta från början. De påpekade att de upplevde diskrimination och fördomar men 

inte till den grad att de upplevde ett generellt dåligt bemötande utan överlag kände de sig 

välkomnade. Det var även dessa intervjupersoner som idag upplever sig säkra i sin etniska 

identitet och identifierar sig med sin ursprungsidentitet samtidigt som de känner sig hemma i 

Sverige. Detta överensstämmer väl med det Phinney et al (2001) fann i sin studie kring 

integration, nämligen att den etniska identiteten ofta förblir stark ifall individen upplever att 

mångkulturism främjas och accepteras, medan individer som upplever äkta eller uppfattad 

fientlighet gentemot invandrare har en benägenhet att förskjuta sin etniska identitet vilket 

delvis överensstämmer med intervjupersonerna 2 och 6, de upplevde sig inte känna 

tillhörighet i varken sin ursprungskultur eller den nya kulturen. Intervjupersonerna 2 och 6 

beskrev att de blev väl bemötta när de kom till Sverige. Emellertid upplevde de att detta 

förändrades när de blev äldre. De nämnde flera gånger under intervjun att de upplevde att 

svenskar och invandrare var separerade till två grupper och att de inte alltid kände sig 

välkomna i ”den svenska gruppen”. Intervjuperson 6 beskrev även ett scenario där föräldrarna 

uttryckligen sagt att han bör försöka vara bättre än en svensk och därigenom ytterligare 

påvisat att det finns två grupper. Phinney et al (2001) påvisade vidare vikten av att 

invandraren upplever acceptans från majoritetsgruppen för att kunna utveckla integration som 

anpassningsstrategi. I länder där majoritetsgruppen till stor del är för assimilation och 

attityderna gentemot invandrare generellt är något negativa, uppvisade även majoriteten av 

invandrarna marginaliserade drag (ibid). Intervjupersonerna med drag av marginalisering i 

föreliggande studie upplevde att majoritetsgrupper uppvisade negativa attityder gentemot 

dem, vilket enligt Phinney et al (2001) skulle kunna förklara inte bara varför de förskjuter sin 

etniska identitet utan även ge stöd åt det faktum att dessa personer även uppvisar 

marginaliserade drag.  

     Van Oudenhoven och Eisses (1998) beskriver att individer med en integrerad identitet har 

en större benägenhet att tydligt tillkännage sin etniska identitet, vilket väl överrensstämmer 

med den tydlighet intervjupersonerna med integrerad identitet (Ip 3,4 & 5) i föreliggande 

studie hade när de beskrev sin etniska identitet. Samtliga intervjupersoner med integrerad 

identitet tillkännagav med säkerhet att de var från sin ursprungskultur, men att de kände sig 

hemma i Sverige. Intervjuperson 3 påtalade även att hon kände en trygghet och hon upplevde 

sig stärkt av att kunna identifiera sig med båda kulturerna. Både Allport (Geartner & Dovido, 

2005) och Phinney et al (2001) styrker detta i sina studier kring integration där det påvisats att 

individer med integrerad identitet upplever högre psykologiskt välbefinnande.  

     En intressant iakttagelse var att även intervjupersonerna med marginaliserade drag 

definierade sig med sin ursprungskultur trots att de inte upplevde någon större tillhörighet till 

den etniska identiteten. Detta kan förefalla märkligt då definitionen av ens tillhörighet torde 

medföra någon form av tillhörighetskänsla, eftersom individen trots allt definierar sig som 

tillhörande till den etniska gruppen. Men Verkuyten (2005) påpekar att identifikation och 

identitet inte alltid händer samman. Detta skulle kunna förklara varför dessa intervjupersoner 

fortfarande kan definiera sig med sin etniska identitet utan att identifiera sig med den. 

Rumbaut (1994) upptäckte även i sin studie att personer födda utomlands oftare definierade 

sig med sin ursprungskultur, vilket även kan ge ytterligare en förklaring till föreliggande 

studies intervjupersoners definition av sin etniska identitet.  

      En intressant aspekt i föreliggande studie var att samtliga individer som uppvisade en 

integrerad identitet var från länder tillhörande balkanhalvön, medan de individer som 

uppvisade marginaliserade drag var från mellanöstern samt Sydamerika. Detta är en intressant 

iakttagelse om man ser till Montreuil och Bourhis (2004) resultat där de visar sig att individer 

från mer accepterade ursprung oftare valde integration som anpassningsstil medan individer 

från mindre accepterade ursprung, och som ofta skiljer sig utseendemässigt från 
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gästpopulationen, i större utsträckning valde bland annat marginalisering. Det är möjligt att 

personer från balkanhalvön upplever sig mer accepterade då de kommer från ett annat EU-

land, vilket gör att de inte avståndsmässigt är avlägsna från oss. Medan en person från 

mellanöstern till exempel skulle kunna uppleva sig mer främmande då de är ett mer avlägset 

land och som Ip 1 upplevde att det är mer motsättningar mot muslimer från mellanöstern på 

grund av rådande omständigheter och oroligheter. Ytterligare ett stöd för det Montreuil och 

Bourhis (2004) påstod, skulle kunna vara det som intervjuperson 6 själv nämnde som en 

anledning till att han ofta upplevde det svårt att känna sig accepterad i den svenska kulturen, 

nämligen hans hudfärg, som han menade utgör ett så starkt skiljedrag från övriga 

populationen att han aldrig kan bli sedd eller känna sig som svensk. 

     Ytterligare en gemensam nämnare som upptäcktes mellan intervjupersonerna som 

uppvisade drag av marginaliserad identitet var att dessa individer upplevde en högre press 

från föräldrarna att prestera bra jämfört med hur de upplevde att jämnåriga svenska vänners 

föräldrar gjorde. Både intervjuperson 2 och 6 menade att de kände en ökad press att 

motbevisa de fördomar som finns kring invandrare. Genom att föräldrarna lade en ökad press 

på barnen att motbevisa fördomar kring invandrare kan detta ha ökat barnets uppfattning av 

att svenskar och invandrare är åtskilda vilket kan förklara varför de idag upplever det som två 

grupperingar. Det kan även förklara varför de upplever att de inte kan identifiera sig med det 

svenska samhället. 

 

Studentrollen 

Som tidigare nämnts är det ett fundamentalt behov för människan att känna tillhörighet till en 

social grupp, varav vissa sådana sociala grupper anses primära såsom etnisk identitet. När 

detta behov ej tillgodoses på grund av bristande tillhörighet till sin etniska identitet behövs 

behovet fyllas på annat sätt. Individen kan då kompensera bristen på tillhörighet till en social 

roll genom att uppleva tillhörighet till en annan social roll. Detta är möjligt då en individ kan 

ha multipla identiteter (Verkuyten 2005). Därför valdes i föreliggande studie att lägga viss 

vikt vid den sociala rollen som student då detta är en stor socialt accepterad roll i vårt 

samhälle och därför kan anses tillräckligt tongivande i en individs liv för att eventuellt kunna 

skapa social kompensation för en eventuell brist på etnisk identitetstillhörighet. 

     Detta borde därför medföra att individerna som uppvisar drag av marginalisering torde 

använda social kompensation, och då eventuellt genom studentrollen. Medan individerna med 

integrerad identitet inte borde uppvisa någon speciell form eller behov av social 

kompensation.     

     Den här hypotesen visade sig stämma med föreliggande studies resultat. Samtliga 

intervjupersoner, undantaget intervjuperson 4 och 6, ansåg att studentrollen medför någon 

form av trygghet. Intervjuperson 4 ansåg inte att identifieringen med studentrollen gav henne 

någon ytterligare trygghet eller social kompensation då hon redan var trygg i sin etniska 

identitet vilket överensstämmer med tanken att en individ med integrerad identitet inte borde 

använda någon speciell form av social kompensation för att kompensera sin etniska identitet. 

Inte heller övriga deltagare med integrerad identitet (Ip 3 och 5) upplevde att de att behövde 

studentrollen för att känna sig trygga i sin identitet, däremot kunde se fördelar med 

studentrollen och den trygghet den kan ge en individ som känner sig osäker. I linje med 

ovanstående hypotes menade samtliga intervjupersoner med drag av marginalisering, 

undantaget intervjuperson 6, att studentrollen gav dem en känsla av tillhörighet som de 

saknade. Studentrollen kom därför att utgöra en form av social kompensation för dessa 

individer som uppvisade marginaliserade drag.  

     I linje med Verkuytens (2005) tankar kring social kompensation gav således studentrollen 

individen möjlighet att fylla det tomrum eller den funktion som den etniska identiteten 
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kvarlämnade. Studentrollen gav således individerna möjlighet att känna att de hör hemma i 

rollen som student, och precis som flertalet intervjupersoner påpekade är de inte längre 

utpekade som invandrare utan är en i mängden. Detta skulle då kunna fylla det tomrum eller 

ensamhetskänslorna som Verkuyten (2005) och Kristal-Andersen (2001) menar skapas av 

förlusten av etnisk tillhörighet. Detta visade sig ännu tydligare då man ser till vad 

intervjuperson 1 sade, nämligen att hon upplevde sig vilsen och inte visste var hon hörde 

hemma, men att studentrollen däremot har givit henne den tillhörigheten hon letat efter, och 

att det var den bästa känslan man kan ha, att få tillhöra någonstans. Detta påvisar tydligt 

vikten av att kunna identifiera sig med en större social grupp. Phinney et al (2001) menar 

vidare att tillhörighetskänslor till en social grupp, såsom etnisk identitet ger psykologiskt 

välbefinnande. Men då identifieringen med sin etniska identitet brister, kan den här sociala 

kompensationen som föreliggande studies intervjupersoner uppvisade fungera som en relativt 

fullvärdig kompensation.  

     Intervjuperson 6 upplevde till skillnad från övriga intervjupersoner med marginaliserade 

drag att studentrollen inte hade någon större betydelse för honom, han fann således inte någon 

social kompensation i studentrollen. Men vid en djupare inblick i intervjuperson 6 svar, kan 

man se att han istället för att välja studentrollen som social kompensation har valt att 

identifiera sig med gruppen invandrare. Detta kan emellertid tyckas öka hans avståndskänslor 

gentemot det nya samhället men det fungerar trots det som kompensation för det tomrum som 

bristen på etnisk tillhörighet lämnat.  

     Detta kan tolkas som att samtliga intervjupersoner som uppvisar marginaliserade drag 

försöker kompensera upp bristen på etnisk tillhörighet genom att söka sig till någon ytterligare 

social grupp genom vilken de kan få identifiera sig med och känna att de hör hemma. 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet i föreliggande studie till stor del 

överensstämmer med tidigare forskning. Dock kan inga generella slutsatser dras då urvalet i 

föreliggande studie varit begränsat.  

     I föreliggande studie uppvisade intervjupersonerna två av de fyra anpassningsstrategierna 

som Berry (1997) talar om. Det visade vidare att det med integrerad identitet upplevde en 

starkare etnisk tillhörighet vilket de även uttryckte mer explicit, de upplever dessutom att 

detta har gjort dem starkare i sig själva och de upplevde därför inte heller att de behövde 

någon form av social kompensation för sin etniska identitet, då de redan var trygga i den. 

Varpå studentrollen inte medförde någon extra social trygghet. 

      De individer i föreliggande studie som däremot uppvisade drag av marginalisering 

upplevde en större osäkerhet kring var de hörde hemma vilket medförde att de upplevde en 

brist på tillhörighet. I likhet med de resultat Phinney et al (2001) fann, upplevde samtliga 

individer med drag av marginalisering att invandrare åtskildes från svenskar, vilket medförde 

att de upplevde sig än mer avskärmade. De upplevde en identitetsförvirrning då de inte kände 

tillhörighetskänslor till vare sig hemlandet eller den svenska kulturen. Samtliga 

intervjupersoner med drag av marginalisering påtalade även en stark önskan efter att få känna 

tillhörighet någonstans, att inte behöva känna sig utpekade som invandrare. Intressant nog 

upplevde samtliga dessa intervjupersoner att de funnit tillhörighet och trygghet i den sociala 

kompensationen som rollen som student eller invandrare medfört. Detta överrensstämmer väl 

med det Baumeister och Larry (1995 s. 497) säger kring tillhörighet:”Existing evidence 

supports the hypothesis that the need to belong is a powerful, fundamental and extremely 

pervasive motivation”. 
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Metodkritik 

Då det har funnits en viss tidsbegränsning för föreliggande studie har urvalet ej kunnat bli lika 

stort som önskat. Dessvärre blev två deltagare tvungna att hoppa av på grund av sjukdom och 

andra personliga orsaker innan de hade hunnit medverka i någon intervju. Detta resulterade i 

att urvalet blev relativt litet vilket i sin tur medförde att det inte fanns några deltagare med 

vare sig assimilerade eller separerade drag. Varpå dessa två anpassningsstrategier ej kunnat 

studeras.  

     När det gäller resultatets reliabilitet kan denna anses relativt säker då resultatet till stor del 

överrensstämmer med tidigare forsknings resultat och slutsatser. Emellertid finns det alltid en 

viss risk att deltagarna har svarat utifrån vad de tror intervjuledaren önskar.  

 

Framtida forskning med hänsyn av föreliggande studie 

Det hade varit intressant att i framtida forskning fortsätta undersöka behovet och processerna 

kring social kompensation hos flyktingar som uppvisar marginaliserade drag, speciellt med 

fokus kring studentrollen som social kompensation. Detta då samtliga intervjupersoner i 

föreliggande studie tydligt påtalat vikten av social kompensation för deras välbefinnande.  

     Bland intervjupersonerna i föreliggande studie kunde ett visst mönster mellan hur de 

upplevde sig bli bemötta och vilken anpassningsstrategi de valt urskiljas. Det hade varit av 

intresse att vidare studera processerna kring varför vissa flyktingar börjar uppvisa 

marginaliserade drag istället för integrerade anpassningsstrategier. Detta är även viktigt att 

studera då det ger en klarare bild och ökad förståelse kring hur flyktingar och individer som 

arbetar med flyktingfrågor kan handskas med integrationsproblematiken.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsvariabler 

– Kön 

– Ålder 

– Utbildning 

 

Flytten 

o Var kommer du ursprungligen ifrån? 

o Trivdes du bra i ditt hemland?  

o Varför kom du till Sverige? 

o Kom du till Sverige med hela din familj? 

o Hur upplevde du/din familj det att behöva flytta till ett nytt land? 

o Fanns det några särskilda händelser som var speciellt svåra i början? 

o Hur upplevde du att du blev bemött då? 

 

Anpassning till ny kultur 

o Hur upplever du att du blir bemött nu? 

o Upplever du att detta har påverkat dig på något sätt? 

o Känner du någon längtan efter att återvända till ditt hemland? 

o Känner du att du hör hemma i Sverige? 

o Hur skulle du beskriva din etniska identitet? 

o Tycker du det är viktigt att man anpassar sig och tar till sig av det nya landets seder 

och kultur? 

o Tycker du det är viktigt att bibehålla ens hemlands kultur? 

o Upplever du att ni i er familj har bibehållit ert hemlands kultur? 

o Tycker du det är positivt eller har du upplevt något negativt med det? 

 

Studentrollen 

o Identifierar du dig med rollen som student? På vilket sätt i så fall? 

o Om ja, betyder studentrollen mycket för dig? 

o Upplever du att rollen som student har påverkat dig på något sätt? 

 

Har du något du vill tillägga, som du inte tycker att vi belyst under intervjun? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


