
EXAMENSARBETE

Migration- ett förändrat liv, en förändrad
identitet?

En kvalitativ intervjustudie med nyanlända syrianer i Sverige

Stina Nilsson
2016

Filosofie kandidatexamen
Sociologi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



	

Sammanfattning 
Denna C-uppsats i sociologi syftar till att få en förståelse om den identitetsproblematik 
flyktingar från Syrien upplever i samband med migration och integration i det svenska 
samhället. Vidare avser studien kartlägga huvudsakliga anledningar till varför flyktingar från 
Syrien väljer Sverige som destinationsland. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats 
där empirin utgörs av åtta djupgående intervjuer med individer från Syrien. Studiens 
teoretiska utgångspunkter utgörs av Richard Jenkins (2008) Social Identity, Nils Hammarén 
och Thomas Johanssons (2009) beskrivning av hybrida identiteter, Aleksandra Ålunds (1997) 
teori om ”multikultiungdomar”, Jonas Stiers (2003) beskrivning om gränsöverskridande 
identiteter samt Everett S. Lees (1966) A Theory of Migration. Resultatet analyseras utifrån 
dessa teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning inom området. Resultatet visar att 
majoriteten av intervjupersonerna hade en relativt god förförståelse om Sverige innan de 
anlände till landet. Informationen hade främst tillhandahållits genom kontakter i Sverige. 
Trygghet, säkerhet och permanent uppehållstillstånd utgjorde de mest signifikantaste 
faktorerna till val av destinationsland.  
 
Tidigare genomförda studier visar att flyktingar genomgår en mentalitet- och 
identitetsförändring i samband med migration (Cormos, 2014). Huruvida intervjupersonerna 
upplever en identitetsförändring tenderar att vara en individuell upplevelse. Aspekter rörande 
dels flyktingens föreställning om migrationen, dels hur dennes livssituation såg ut innan 
migrationen är betydelsefulla kring analysen rörande identitetsförändring. Vidare tenderar en 
identitetsproblematik främst aktualiseras då flyktingens interna självdefinition inte 
överensstämmer med omgivningens externa definition. Det som kan anses påverka identiteten 
i det nya samhället är dels flyktingens ”nya” självdefinition, dels upplevelsen av 
omgivningens externa definition. Huruvida detta överensstämmer eller inte medför 
konsekvenser för flyktingens identitetsskapande.  
 
Denna studie visar att flyktingars vardagliga liv tenderar att präglas av en kulturell mångfald 
vilket resulterar i en sammansmältning av olika kulturella livselement och livsstilar, som i sin 
tur tenderar att resultera i nya hybrida identiteter. 
 
Nyckelord: Migration, integration, identitetsproblematik, sociala identitetsteorier, hybrida 
identiteter 
 
 
  



	

Abstract 
The purpose of this paper is to gain an understanding of the identity problems Syrian refugees 
experiencing in relation with integration into Swedish society. Furthermore, the study aims to 
identify the main reasons why Syrian refugees choose Sweden as a destination country. The 
study is based on a qualitative research approach. The empirical data consists of eight in-
depth interviews with individual from Syria. Theories that are used in the analyze of the result 
is Richard Jenkins (2008) Social Identity, Nils Hammarén & Thomas Johansson (2009) 
description of hybrid identities, Aleksandra Ålunds (1997) theory of ”multikultiungdomar”, 
Jonas Stiers (2003) description of cross-border identities and Everett S. Lee (1966) A Theory 
of Migration. The results are analyzed on the basis of these theoretical assumption and 
previous research on the topic. The result show that the majority of respondents had a 
preunderstanding about Sweden before they arrived. The information is mainly provided 
through contacts in Sweden. Safety, security and permanent residence permit constituted the 
most significant factors for the choice of destination country. 
 
Previous studies show that refugees undergo a mentalitet- and identity change associated with 
migration (Cormos, 2014). Whether respondents experiencing an identity change tends to be 
an individual experience. Consideration should be given to the notion the refugee had about 
migration and how the life situation looked before migration. Furthermore, identity problems 
tends mainly arise when the refugee's internal self-definition not corresponds with the 
surroundings definition. What may be considered to affect the identity in the new society is 
partly the refugees ”new” self-definition, and the experience of the surroundings external 
definition. Whether this is consistent or not brings consequences for the refugee's identity.  
 
Syrian refugees everyday life tend to be characterized by a cultural diversity which is 
resulting in a fusion of different cultural elements of life and lifestyles, which in turn tends to 
result in new hybrid identities. 
 
Keywords: Migration, integration, identity change, social identity, hybrid identity. 
  
  



	

Förord  
Jag vill tacka de som möjliggjort denna studie. Särskilt tack till de personer som låtit sig 
intervjuas, för deras tid och deras berättelser om migrationen till Sverige. Jag vill även tacka 
min handledare Carl-Gösta Hansson för vägledning och stöttning i arbetet samt Madelene 
Lindvall från Migrationsverket som bidragit med värdefulla synpunkter under arbetets gång. 
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Inledning 
Kriget i Syrien är inne på femte året och har resulterat i att mer än hälften av Syriens 
befolkning är på flykt. Världen får idag bevittna den värsta flyktingkatastrofen sedan andra 
världskriget. Majoriteten flyktingar från Syrien, drygt åtta miljoner individer, befinner sig 
fortfarande inom hemlandet. Drygt fyra miljoner syrianer har lämnat sitt hemland för att söka 
skydd, majoriteten befinner sig i grannländerna Turkiet, Libanon och Jordanien, men många 
fortsätter även vidare till Europa (The Guardian, 2015). Enligt Migrationsverket har 106 692 
människor från Syrien sökt asyl i Sverige under åren 2011-2015 (Migrationsverket, 2016). 
Denna studie syftar till att undersöka den identitetsproblematik flyktingar från Syrien 
upplever i samband med migrationen till Sverige. Vidare avser studien kartlägga 
huvudsakliga anledningar till att syrianer väljer Sverige som destinationsland. Innan syfte och 
frågeställningar preciseras är det motiverat att redogöra för bakgrund och tidigare forskning. 
Detta i syfte att belysa problematiken inom området.  

Bakgrund 
Syrien har styrts och dominerats av Assad-familjen sedan 1970-talet. Kritik och opposition 
gentemot regimen är förbjudet. Tortyr, försvinnanden och politiskt motiverande fängelsestraff 
används mot de som opponerar sig (Syria Human Rights Report, 2011). Under början av 2010 
utvecklades en ”våg” av folkliga uppror mot icke-demokratiska regimer, vilket kom att sprida 
sig över Nordafrika och Mellanöstern. Samlingsnamnet för denna ”våg” av folkliga uppror 
brukar benämnas ”den arabiska våren” (Säkerhetspolitik, 2015). I mitten av mars 2011 hade 
det folkliga upproret nått Syrien vilket, till en början, resulterade i fredliga demonstrationer 
mot Assad-familjen och republiken. Demonstranterna kämpade för demokrati, krävde 
politiska reformer och ett slut på den utbredda korruptionen. Regimen svarade mot denna 
opposition med kraftiga medel som bland annat inkluderade militära angrepp på 
civilbefolkningen. Detta resulterade i att demonstranterna även började kräva regimens 
avgång (Syria Human Rights Report, 2011). Situationen i Syrien utvecklades till ett 
inbördeskrig som pågår än idag. Inbördeskriget inleddes med en kamp för demokrati, 
samtidigt bildades ett stort antal oppositionsgrupper, s.k. rebellgrupper, med olika ideologier 
och mål. Rebellgrupper har tagit över flera områden i Syrien, i dagsläget existerar det dock 
områden som regimen fortfarande kontrollerar (Syria Human Rights Report, 2014). IS utgör 
en av de mest välkända fundamentalistiska rebellgrupperna. År 2014 utropade IS ett kalifat 
(Islamisk stat) i delar av Syrien och Irak vilket har resulterat i våldsamma brott mot 
civilbefolkningen i de områden IS kontrollerar (Säkerhetspolitik, 2015). Konflikterna i landet 
har resulterat i att både regimen och rebellgrupperna utsatt civilbefolkningen för våldsamma 
angrepp och gjort sig skyldiga till mycket våld och brutalitet.  
 
Som ett resultat av det pågående inbördeskriget har landet genomgått en stor omvandling, 
främst i de rebellkontrollerade områdena. Syriens ekonomi har kraftigt försämrats i samband 
med inbördeskriget eftersom oljeexporten och turismen avtagit, vilket var landets viktigaste 
inkomstkällor. Vidare har Syrien genomgått en s.k. ”avindustrialisering” eftersom många 
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företag blivit utsatta för förstörelse eller gått i konkurs och kvalificerade arbetare har flytt från 
landet (Landguiden, 2016). Syriens utbildningssystem är relativt utbyggt jämfört med de 
flesta andra arabländer. Utbildningssystemet gäller fortfarande i de områden regimen 
kontrollerar. Barnen har 12 år obligatorisk skolgång vilket inkluderar grund-, mellan-, och 
gymnasieskola. Det finns även över 20 universitet runt om i landet. Inbördeskriget har 
påverkat utbildningssystemet kraftigt. Drygt 40 % av samtliga barn i Syrien har inte längre 
möjlighet att gå i skola (Landguiden, 2016). Innan inbördeskriget hade Syrien även ett relativt 
utvecklat socialförsäkringssystem rörande sjukpenning, pensioner och arbetslöshetsersättning. 
Socialförsäkringssystemet finansierades genom att arbetsgivare och arbetstagare betalade in 
avgifter till staten. Offentlig åldringsvård saknas dock vilket innebär att pensionärer i stor 
utsträckning är beroende av den egna familjens stöd. Familjen utgör således en central del i 
vardagslivet för syrianer. Syrien präglas vidare av en konservativ syn på könsroller. Kvinnans 
uppgift är att ta hand om hemmet, familjen och barnen (Landguiden, 2016). Syrien har 
formellt varit ett sekulärt (icke-religiöst) land ända sedan landet blev självständigt 1941. 
Religionen Islam dominerar dock och majoriteten av Syriens befolkning tillhör 
huvudinriktningen Sunnimuslimer. Denna religionsfrihet respekterades i hög utsträckning 
före år 2011 (Landguiden, 2016).    
 
UNHCR (FN:s flyktingorgan) uppger att flyktingar från Syrien står inför ökade utmaningar 
att finna säkerhet i grannländerna. Detta eftersom antalet flyktingar har ökat markant och det 
internationella stödet är otillräckligt, vilket har resulterat i att grannländerna vidtagit åtgärder i 
syfte att minska inflödet av flyktingar. Flyktingar som redan befinner sig i grannländerna 
lever utanför formella flyktingläger och under svåra förhållanden som präglas av fattigdom 
(UNHCR, 2015). Melissa Fleming, kommunikationschef och chefstalesman för UNHCR, 
menar att inget tyder på att den rådande situationen i Syrien kommer förbättras inom en 
överskådlig framtid. Detta medför att andra länder kommer behöva bistå i högre utsträckning 
eftersom Syriens grannländer nu vidtagit åtgärder i syfte att minska antalet flyktingar. 
Fleming påpekar dock att en fientlighet mot flyktingar och rörelser mot invandring växer sig 
allt starkare i många europeiska länder. I dagsläget tar Tyskland och Sverige emot hälften av 
alla flyktingar från Syrien som söker skydd inom EU, samtidigt växer ett lokalt motstånd 
inom dessa länder (The Guardian, 2015). I Sverige har Sverigedemokraterna (SD), vilka kan 
anses utgöra ett främlingsfientligt parti, vuxit. Sverigedemokraternas ökning i riksdagen kan 
vara ett tecken på att delar av befolkningen önskar restriktioner i flyktingpolitiken. Denna 
utveckling belyser det Fleming påpekar, om ett lokalt motstånd till invandring som växer 
inom Sverige.   

Lagändringar 2016  
Med anledning av den nuvarande flyktingsituationen i Sverige kommer det att genomföras 
lagändringar under 2016. Den 27 januari 2016 beslutade riksdagen om att införa en ny lag 
(2016:38) om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Från och med den 1 mars 
2016 är samtliga kommuner skyldiga att ta emot nyanlända asylsökande på anvisning, vilket 
skiljer sig från tidigare då kommunmottagandet av nyanlända var frivilligt. Vidare planeras 
även en ändring i lagen (1994:137) om mottagandet av asylsökande (LMA). Enligt denna lag 
har dels utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller annan 
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skyddsbehövande och dels utlänningar som beviljats uppehållstillstånd rätt till visst bistånd 
(logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilda bidrag). Enligt propositionen 
(2015/16:146) till lagändringen kommer vuxna utlänningars rätt till bistånd att upphöra när ett 
beslut om avvisning eller utvisning fått laga kraft (d.v.s. att beslutet inte går att överklaga). 
Lagändringen gäller för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med något barn under 18 
år. Syftet, utifrån regeringens bedömning, är att skapa utrymme för fler asylsökande på 
Migrationsverkets anläggningsboenden. Detta på grund av att det för närvarande är cirka 10 
000 individer med avvisnings- eller utvisningsbeslut (med laga kraft) som fortfarande är 
inskriva i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed även har rätt till bistånd enligt 
LMA (prop. 2015/16:146). 
 
Den 1 juli 2016 planeras även en tillfällig lagändring (lagändringen ska gälla i tre år) som 
innebär begränsad möjlighet för uppehållstillstånd i Sverige. Enligt Migrationsministern 
Morgan Johansson är dock lagen försenad, riksdagen ska besluta om lagen den 21 juni 2016. 
Datumet för när lagen ska börja gälla är således inte fastställt i dagsläget (Migrationsverket, 
2016). I september 2013 beslutade Migrationsverket att flyktingar från Syrien ska få 
permanent uppehållstillstånd i Sverige, fram till detta beslut fick flyktingar från Syrien endast 
tillfälligt uppehållstillstånd (DN, 2013). De nu föreslagna förändringarna innebär att samtliga 
skyddsbehövande (utom kvotflyktingar) får tidsbegränsade uppehållstillstånd i ett år. Vidare 
begränsas anhöriginvandringen för flyktingar som blivit beviljade tillfälligt uppehållstillstånd 
och det ställs även högre försörjningskrav vid anhöriginvandring. Detta innebär högre krav på 
individen, som blivit beviljad tillfälligt uppehållstillstånd, att på egen hand kunna försörja sina 
anhöriga. Denna lagändring innebär en anpassning till EU:s miniminivå och syftar till att 
minska antalet asylsökande till Sverige (Migrationsverket, 2016). 

Forskning om valet av destinationsland 
Neumayer (2004) menar att valet av destinationsland beror på att flyktingar föredrar vissa 
destinationsländer framför andra eftersom dessa länder kan erbjuda mer fördelar. Tidigare 
studier menar dock att asylsökande har begränsad kunskap om destinationslandet och dess 
migrationssystem innan de anländer till landet (Liebling m.fl., 2014; Gilbert & Koser, 2006). 
Gilbert och Koser (2006) menar att detta bland annat beror på att flyktingar behövt fly hastigt 
och att de inte valt destinationsland själv. Vidare hade få informanter i deras studie kontakt 
med individer i destinationslandet innan de anlände, vilket kan utgöra en bidragande faktor till 
den begränsade kunskapen. Neumayer menar att val av destinationsland sannolikt är ett 
resultat av en mängd komplexa faktorer som kan variera i betydelse mellan å ena sidan 
individer från olika ursprungsländer, å andra sidan mellan individer från samma 
ursprungsländer. Neumayer förklarar val av destinationsland som en följd av ett ”utility-
maximizing” vilket innebär att individer väljer det destinationsland som erbjuder flest fördelar 
och förmåner. Migration kan vara kostsam för individer i den bemärkelsen att de lämnar 
förhållanden, exempelvis omgivning och kultur, som är bekanta, för förhållanden som är 
obekanta. Övergången och anpassningen till ett nytt land tenderar att vara lättare om det t.ex. 
talas samma eller liknande språk i destinationslandet och ursprungslandet, vilket verkar vara 
en förmån många individer tar i beaktning i valet av destinationsland. Fientlighet gentemot 
asylsökande tenderar även att göra destinationslandet mindre attraktivt, främst i länder där 
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fientligheten uttrycks genom offentliga demonstrationer eller våldsamma handlingar riktat 
mot asylsökande. Detta tenderar ofta leda till att höger-extrema politiska partier får mer röster 
och/eller att landet använder restriktiva politiska åtgärder i syfte att minska antalet 
asylsökande i framtiden. Studier visar även att flyktingar inte alltid har möjlighet att välja 
destinationsland själv. Valet av destinationsland kan, för många, vara ett resultat av att de 
behövt fly hastigt eller att smugglare fattat destinationsbeslutet (Neumayer, 2004; Liebling 
m.fl., 2014; Gilbert & Koser, 2006). Sverige förefaller vara ett attraktivt destinationsland för 
syrianer på flykt, men vilka är de huvudsakliga anledningarna till att de väljer att komma till 
Sverige? Och vilka är deras möjligheter att välja destinationsland?  

Identitetsproblematik i samband med flykt och integration 
Liebling, Burke, Goodman och Zasada (2014) har identifierat centrala aspekter rörande 
asylsökandes upplevelse av att komma till och leva i England. Känsla av säkerhet var väldigt 
betydelsefullt eftersom samtliga asylsökande flytt från farliga och traumatiska förhållanden i 
ursprungslandet. Majoriteten kunde inte tänka sig att återvända till sitt ursprungsland. Vidare 
upplevde många asylsökande att de behövt vänta länge på beslut angående deras asylansökan 
vilket medförde en känsla av osäkerhet samt svårigheter att planera inför framtiden. Relation 
till individer som befann sig i liknande situation, d.v.s. väntade på beslut rörande asylansökan, 
medförde att man kunde tala med varandra om asylprocessen och migrationssystemet vilket 
innebar en betydelsefull källa till socialt stöd (Liebling m.fl., 2014). Att vara ny i ett land och 
behöva bygga upp sitt liv på nytt kan vara problematiskt. Språket är nytt, kulturen är 
annorlunda och människorna är okända. Människor står inför något okänt med förhoppningar 
om att kunna leva i ett tryggt samhälle utan risk för krig och förföljelse. Att skapa kontakt 
med lokalbefolkningen kan vara svårt men samtidigt är det en väg för integration i det nya 
landet.  
 
Individer från Syrien har socialiserats utifrån den kultur som präglar hemlandet. Värderingar, 
normer, färdigheter och kunskaper har formats utifrån den kultur de tidigare befunnit sig i. 
Detta påverkar även identitetsbildandet. Vad som händer med identiteten när en individ 
tvingas fly från sitt hemland för att söka skydd i ett annat land kan belysas med ett citat från 
Stiers Identitet- Människans gåtfulla porträtt; 
 
Att lämna sitt hemland är att förlora allt – sin familj, sina vänner, sina ägodelar, sina rötter. 
Där var jag någon. Här är jag bara en invandrare, en svartskalle som ingen tycker om, som 
man inte vill tala med eller som man till och med är rädd för … Jag utbildade mig till 
ingenjör i mitt hemland. Men här får jag bara jobb som städare. Arbetsförmedlingen säger 
att min utbildning och mina kunskaper i svenska språket inte är tillräckliga (Stier, 2003 s.12). 
 
Denna historia illustrerar identitetsproblematiken på ett tydligt sätt. Att tvingas lämna sitt 
ursprungsland och komma till ett helt nytt land kan möjligtvis innebära att tidigare 
identifieringsgrunder (exempelvis familj, arbete osv.) försvinner och ersätts med nya 
identifieringsgrunder. Migrationen kan även innebära att destinationslandets lokalbefolknings 
definition av flyktingen inte överensstämmer med dennes självdefinition. Nya 
identifieringsgrunder kan således vara ett resultat av å ena sidan individens ”nya” definition 
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av sig själv, å andra sidan omgivningens definition som individen internaliserar i 
identifikationsprocessen. I ”Mentality and Change in the Context of International Migration” 
(2014)  behandlar Cormos hur migration påverkar och förändrar en individs mentalitet. Detta 
är ett resultat av att en flykting kommer till en ny omgivning där denne genomgår en 
integrationsprocess och stadier av anpassning och integration, som i sin tur resulterar i en 
identitetsförändring. Mentaliteter kan anses utgöra en uppsättning övertygelser och 
vedertagna idéer vilka bestämmer en individs beteenden och attityder i en given situation. 
Mentalitetsförändring innebär således att flyktingens attityder och sätt att tänka om omvärlden 
förändras i och med integration i destinationslandet (Cormos, 2014). I destinationslandet 
möter flyktingar en ny och främmande social omgivning där befolkningen skiljer sig åt från 
befolkningen i ursprungslandet. Genom interaktion möter flyktingar nya människor med 
andra livsstilar, uppfattningar, åsikter och tankar vilket kan påverka deras sätt att tänka och 
agera i det nya samhället (Cormos, 2014). I ”Transnational Migration and the Impact on 
Perceptions of Identity” (2015) argumenterar Price för hur transnationell migration influerar 
individers identitetsuppfattning. Transnationalism utgör ett exempel på hur globaliseringen 
påverkat den moderna migrationen eftersom den innebär ett utbyte av tillgångar och 
information över gränser. Price (2015) anser att identitetsbegreppet har förbisetts när det 
handlar om forskning kring transnationell migration och argumenterar för att identitet är en 
essentiell del avseende förståelsen kring transnationell migration och hur den kan komma att 
påverka individens självuppfattning. Vidare har traditionella migrationsmönster förändras i 
och med transnationell migration och det är nu möjligt med en gränsöverskridande relation 
över nationella gränser (Price, 2015).   
 
Man kan anta att en migrationsprocess påverkar individen och dennes identitet i stor 
utsträckning. Processen kan innebära en stor omställning när individen ”tvingas” lämna det 
bekanta för det obekanta och att flyktingens självdefinition och identitet går igenom en 
förändringsprocess under integrationsprocessen. Denna studie avser att skapa en förståelse 
kring detta och vad som sker med de syrianer som tvingas fly från sitt hemland och påbörja 
ett nytt liv i ett annat land. 

Syfte 
Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse kring hur flyktingar från Syrien upplever 
sin identitetsproblematik när de kommer till Sverige, samt att kartlägga huvudsakliga 
anledningar till varför flyktingar från Syrien väljer Sverige som destinationsland.   
 
En rad frågor går att koppla till syftet och flyktingerfarenhetens problematik. Nedan 
presenteras de frågor som varit vägledande för uppsatsens genomförande och utformning: 

Frågeställningar 
Ø Vilken förförståelse hade flyktingar från Syrien om det svenska samhället innan de 

anlände till Sverige? 
Ø Vilka är de huvudsakliga anledningarna till att flyktingar från Syrien väljer Sverige 

som destinationsland? 
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Ø Vad utmärker den identitetsproblematik som flyktingar från Syrien upplever i 
samband med integrationen i det svenska samhället? 

Ø Vilka problem utöver identitetsfrågan upplever flyktingar från Syrien i mötet med det 
svenska samhället? 

Ø Vilka förtjänster upplevs i och med upphävandet av den akuta situationen av att vara 
på flykt?  

Avgränsning 
Studien avgränsas till att endast fokusera på flyktingar från Syrien. Studien utgår från en 
kvalitativ forskningsansats där empirin utgörs av intervjuer. I syfte att undvika missförstånd 
under intervjun krävs att dels intervjuaren och dels intervjupersonen förstår varandra. Av 
erfarenhet, eftersom jag tidigare arbetat på Migrationsverket, vet jag att många syrianer kan 
tala engelska vilket underlättar insamlandet av material. Vidare anser jag det betydelsefullt att 
endast fokusera på flyktingar från samma ursprungsland. För det första eftersom 
migrationsbeslutet förmodligen grundar sig på liknande orsaker vilket underlättar förståelsen 
kring val av destinationsland. För det andra kan det möjligtvis underlätta kartläggning av den 
identitetsproblematik som uppstår i samband med integration till det svenska samhället 
eftersom det möjliggör en jämförelse mellan den syriska och svenska kulturen.  

Begreppsdefinitioner 
I detta avsnitt presenteras och definieras ett antal centrala och återkommande begrepp. 
Eftersom begreppen förekommer frekvent i uppsatsen är det av betydelse att definiera 
begreppen i syfte att klargöra vad de betyder i denna uppsats. 
 
Migration; Begreppet migration syftar i allmänhet på att människor flyttar från sin 
bosättningsplats i syfte att bosätta sig på någon annan plats (Soydan, 1990). I 
forskningssammanhang tenderar begreppet migration att vara brett definierat som en 
permanent eller semi-permanent (tillfällig) förändring av bosättningsplats. Definitionen tar 
dock ingen hänsyn till distansen eller om migrationen är frivillig (t.ex. studera eller arbeta) 
eller påtvingad (tvingas lämna ursprungslandet på grund av t.ex. civila krig eller politiska 
oroligheter). Det råder även en avsaknad av en distinktion mellan extern och intern migration 
(Lee, 1966). Intern migration innebär att människor flyttar inom samma land, extern 
migration syftar till att människor flyttar från sitt ursprungsland för att bosätta sig i ett annat 
land, s.k. internationell migration (Soydan, 1990). I denna uppsats syftar begreppet migration 
till att beskriva migranter som flyttar från sitt ursprungsland för att bosätta sig i ett annat land.  

Invandrare; Enligt nationalencyklopedin definieras en individ som invandrare då denne 
flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid (NE, 2016). Enligt 
Invandrarutredning (SOU 1971:51) definieras en i Sverige bosatt individ med utländsk 
härkomst som invandrare. Vidare inkluderar begreppet invandrare även svenskfödda 
medborgare med utländska föräldrar, s.k. andra generations invandrare. 

Flykting; Flyktingkonventionens definition av en flykting är ”(e)n person som flytt sitt land 
med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som befinner sig utanför 
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det land vari denne är medborgare och som på tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill 
återvända till det landet” (Flyktingkonventionen, 1951, artikel 1:2). Enligt den svenska 
utlänningslagen (2005:716) görs en åtskillnad mellan flyktingar och andra skyddsbehövande 
individer. År 2006 trädde en ny utlänningslag i kraft som utökar flyktingdefinitionen till att 
även omfatta förföljelse på grund av sexuell läggning eller kön (Darvishpour & Westin, 2015 
s. 212). I denna uppsats syftar begreppet flykting till de individer som tvingats lämna sitt 
hemland för att bosätta sig i ett annat land, d.v.s. påtvingad migration (Lee, 1966). 
 
Asylsökande; Enligt Migrationsverket (2016) är asylsökande en utländsk medborgare som 
kommit till Sverige och begärt skydd, d.v.s. sökt asyl, men ännu inte fått sin asylansökan 
slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.  

Integration; Begreppet integration innebär att en individ (i denna bemärkelse en immigrant) 
genomgår en förändringsprocess i syfte att förena sig till ett nytt samhälle och anamma 
majoritetskulturens vanor och mönster. Integration kan även åsyfta ett flerkulturellt samhälle 
där samhället accepterar att etniska grupper existerar på deras egna villkor (Soydan, 1990). 
Integration innebär således inte att individen helt avlägsnar sig från sina personliga 
värderingar och normer som den anammat i sitt ursprungsland.  

Assimilation; Till skillnad från begreppet integration kan assimilation beskrivas som att en 
individ (immigrant) gradvis anpassar sig fullständigt till det nya samhällets normer och 
värderingar. Detta innebär att individen avlägsnar sig från sina personliga värderingar och 
normer för att helt anamma det nya samhällets värdesystem (Soydan, 1990).   

Asylprocessen; I denna del ges en övergripande presentation av asylprocessen i Sverige. En 
individ kan ansöka om asyl i Sverige om denne är förföljd eller riskerar förföljelse alternativt 
omänsklig behandling i hemlandet. Migrationsverket gör en individuell bedömning angående 
asylskälen och utreder varje asylansökan på lika villkor oavsett ursprungsland, religion, 
ekonomisk eller social bakgrund. I asylprocessens inledande skeende får den asylsökande 
lämna fingeravtryck samt berätta om sig själv och hur resan till Sverige gick till. 
Migrationsverket utreder inledningsvis vilket land som ska ansvara för asylprövningen (läs 
om Dublinförordningen nedan). Därefter genomför Migrationsverket en asylutredning och 
den asylsökande ges utrymme att berätta om anledningar till varför denne söker skydd i 
Sverige. Migrationsverket fattar sedan ett beslut där den asylsökande antingen blir beviljad 
uppehållstillstånd eller får avslag på sin asylansökan (Migrationsverket, 2016).  

Dublinförordningen; Dublinkonventionen, som signerades av EU:s medlemsstater 15 juni 
1990, reglerar vilket land i EU som ansvarar för att utreda flyktingens asylansökan utifrån 
”första asyllandsprincipen”. Det första land som tar emot en flyktings asylansökan ansvarar 
således för att utreda ansökningen. Dublinförordningen i Sverige trädde i kraft år 2003 
(Darvishpour & Westin, 2015). 

Disposition 
Uppsatsen inleds med en inledning där ämnet introduceras för läsaren där syfte, 
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frågeställningar och avgränsning redogörs. I denna del presenteras även tidigare forskning 
som syftar till att belysa problematiken rörande ämnet. Därefter definieras relevanta och 
återkommande begrepp. I följande avsnitt behandlas teoretiska utgångspunkter som varit 
vägledande i denna uppsats. Val av metod och tillvägagångssätt presenteras i efterföljande 
metodavsnitt och där redogörs även för validitet, reliabilitet samt forskningsetiska principer. 
Metodavsnittet följs av ett resultat- och analysavsnitt, där redovisas det empiriska materialet 
som även knyter an tidigare forskning och uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Uppsatsen 
avslutas med ett diskussionsavsnitt där resultatet diskuteras och slutsatser dras utifrån 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie. 
Enligt Cormos (2014) går flyktingar igenom en integrationsprocess i syfte att anpassa sig till 
destinationslandet. Detta kan i sin tur resultera i att individen genomgår en 
identitetsförändring. Eftersom studien avser undersöka huruvida identiteten påverkas och 
omvandlas under migrationsprocessen är det av betydelse att klargöra och förstå hur 
identiteter skapas. Jenkins Social Identity (2008)  bidrar med en förståelse kring begreppet 
identitet och hur individers identitet skapas och etableras genom ett samspel av interna och 
externa processer. Både individens självuppfattning och omgivningens definition av individen 
är således betydelsefulla i identitetsskapandet.  
 
Enligt Price (2015) har traditionella migrationsmönster förändrats, vilket är ett resultat av den 
transnationella migrationen, och det är nu möjligt med gränsöverskridande relationer över 
nationsgränser. En individ som migrerar kan således bevara relationen till ursprungslandet 
samtidigt som denne genomgår en integrationsprocess i destinationslandet. I syfte att förstå 
huruvida individer, i samband med migration, sammanjämkar olika kulturer i 
identitetsskapandet används och appliceras teorier om gränsöverskridande och hybrida 
identiteter.  
 
Varför flyktingar väljer ett destinationsland framför ett annat beror enligt Neumayer (2004) på 
att flyktingar föredrar vissa destinationsländer framför andra, eftersom dessa länder kan 
erbjuda mer fördelar. Lees (1966) migrationsteori inkluderar push- och pullfaktorer i både 
ursprungslandet och destinationslandet. Dessa faktorer kan bidra med en förståelse kring vilka 
faktorer som tenderar att vara mest signifikanta i val av destinationsland.  

Social identity 
Richard Jenkins (2008) förklarar hur individers identitet är socialt konstruerad och formas 
genom sociala interaktioner. Jenkins utgår från ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv vid 
redogörandet för socialt identitetsskapande. Den sociala identiteten formas och etableras 
genom sociala interaktioner där individer identifierar sig med eller skiljer sig från andra 
individer. Detta resulterar i att individens självbild tillsammans med omgivningens definition 
av individen bidrar till den sociala identiteten (Jenkins, 2008). Vidare betonar Jenkins vikten 
av den sociala kontexten för individens identifikationsprocess, eftersom detta blir ett socialt 
sammanhang där andra individers åsikter kan påverka en individs identitetsskapande. Genom 
att identifieringsprocessen sker i form av interaktion på den ”sociala arenan” medför det att 
samtliga mänskliga identiteter är sociala identiteter. Individers identitet är essentiell eftersom 
den bidrar till en förståelse av dels individen själv dels av andra individer. Detta är en 
pågående process som aldrig kan anses vara fastställd eftersom individer ständigt 
omdefinierar sig själv och andra. Jenkins menar att identifikation är den grundläggande 
kognitiva mekanism individer använder för att organisera den mänskliga världen (ett fält där 
individer och kollektiv möts och ”smälts” samman) och sortera sig själv och andra individer, 
d.v.s. hur vi vet vem som är vem och vad som är vad (Jenkins, 2008 s.13). En av de första 
sakerna individer gör när de träffar andra individer är att försöka identifiera vilka de är, detta 
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främst genom uppenbara signaler exempelvis hudfärg, kön, kläder och språket (Jenkins, 
2008). 
 
Jenkins sociala identitetsteori baseras på två grundläggande element. För det första är 
identitetsskapandet en process. Identitet är inte något en individ har utan de är något en 
individ gör (Jenkins, 2008 s.6). För det andra kan individuella och kollektiva identiteter 
förstås genom en modell som benämns ”internal-external dialectic of identification” (Jenkins, 
2008 s.40). Modellen redogör för hur samspelet av interna och externa processer skapar och 
etablerar den sociala identiteten. Jenkins argumenterar för att individens individuella identitet 
kan liknas vid individens reflexiva uppfattning av sin egen identitet i termer av likheter och 
skillnader. Interaktion med andra individer resulterar i att individen antingen identifierar eller 
skiljer sig med dem. Detta resulterar i sin tur i en uppfattning om vem individen är och hur 
individen bör agera (Jenkins, 2008 s.49). Den individuella identiteten är endast meningsfull i 
samspel med den sociala omgivningen eftersom individen måste hävda sin identitet samtidigt 
som den måste valideras av andra. Det som därmed skapar den sociala identiteten är 
relationen och den ständiga växelverkan mellan individens egen interna självbild och 
omgivningens externa definition. Jenkins liknar detta med Goffmans teori om bakre och 
främre regioner, där individer ”säljer” sin identitet i en specifik interaktion. Bemötandet av 
andra kan anses utgöra omgivningens externa definition av individen. Antingen accepteras 
presentationen av sig själv eller inte (Jenkins, 2008 s.93). Modellen ”internal-external 
dialectic of identification” är enligt Jenkins en process som samtliga identiteter, individuella 
och kollektiva, grundar sig på. 

Primär och sekundär socialisation 
Individuella identiteter skapas genom att individen identifierar sig själv och andra under både 
primär och sekundär socialisation. Individuella identiteter grundas således på individens 
tidigaste process i socialisationen, d.v.s. den primära socialisationen, som även resulterar i 
primära identiteter vilka är fastlagda tidigt i livet exempelvis personlighet, kön och etnicitet. 
De primära identiteterna är mer förkroppsligade än andra identiteter och därmed svårare att 
förändra senare i livet (Jenkins, 2008 s.41). De primära identiteterna kan dock inte anses 
utgöra permanenta identiteter utan är endast mindre flexibla än identiteter som individen 
förvärvar senare i livet. Detta eftersom identifikationsprocessen är en pågående process som 
aldrig kan anses vara fastställd (Jenkins, 2008).  
 
Individers personlighet är socialt konstruerad genom processer i den primära socialisationen 
men även i efterföljande socialisationsprocesser där individer, genom en fortlöpande 
interaktion, definierar och omdefinierar sig själv och andra individer genom hela livet 
(Jenkins, 2008 s.70). För barn är den externa delen i modellen ”internal-external dialectic of 
identification” mest betydelsefull i identifikationsprocessen eftersom barnet, genom 
signifikanta andra, lär sig språket, objekt och personer. Detta kan liknas med hur George 
Herbert Mead beskriver individens utveckling av ett ”själv” där självet består av två separata, 
men sammanlänkade, delar. Det sker ett ständigt samspel mellan självets två delar; ”I” (jag 
själv som jag är) och ”Me” (jag själv som andra ser mig). Individens självutveckling 
utvecklas och formas i socialt samspel där signifikanta andra utgör viktiga roller (Stier, 2003).  
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Kollektiv identitet  
En identitet som, enligt Jenkins, möjligtvis kan anses utgöra en primär identitet är etnicitet. 
Etnicitet som en kollektiv identitet innebär oftast en betydelsefull och tidig dimension i 
individens självidentifikation och grundar sig på likheter och skillnader som motsätter sig 
varandra kollektivt och skapar en känsla av vi och dem (Jenkins 2008 s.87). Kollektiv 
identitet bygger på att flera individer delar någonting gemensamt. Gemenskapen kan dock 
vara något diffust eller till och med en illusion (Jenkins, 2008 s. 102). Individens kollektiva 
identitet fokuserar på likheter som individer föreställer sig att de har med varandra. Den 
kollektiva identiteten betonar således samspelet mellan likheter och skillnader och uppstår ur 
”internal-external dialectic of identification”. Likheter och skillnader kan endast existera i 
förhållande till varandra. Individens likheter med vissa individer förutsätter i sin tur skillnader 
med andra individer som även resulterar i en kartläggning kring vilka individer som 
inkluderas och exkluderas i kollektivet och därmed den kollektiva identiteten (Jenkins, 2008). 
 
Den kollektiva identiteten kan delas in i två olika delar, gruppidentitet och yttre 
kategorisering. Gruppidentitet karaktäriseras av att medlemmar av kollektivet identifierar sig 
som sådana och de är medvetna om att de tillhör den specifika gruppen. Gruppidentitet 
resulterar i en social identitet och gemenskapen skapar ett kollektivt självförtroende som ett 
resultat av att gruppen uppvisar olikheter mot andra grupper. Gruppen skapar gränser och gör 
en åtskillnad mellan grupper (vi och dem). Yttre kategorisering handlar däremot om att 
medlemmar inte är medvetna om att de tillhör en specifik grupp eller att gruppen existerar. 
Till skillnad från gruppidentiteten förekommer inga relationer mellan medlemmarna eftersom 
de är omedvetna om gruppens existens. Gruppidentiteten uppstår genom att dess medlemmar 
uppmärksammar och erkänner den och kategorisering uppkommer som ett resultat av att 
individer utanför gruppen uppmärksammar dess existens (Jenkins, 2008 s.108). 
Gruppidentiteten utgör således den interna definitionen av ett kollektiv och är en produkt av 
intern kollektiv definition medan kategorisering utgör den externa definitionen av kollektivet 
(Jenkins, 2008 s.83). Både gruppidentifikationer och kategorisering är pågående processer för 
identifiering eftersom båda genererar social identitet som resulterar i sociala jämförelser 
(Jenkins, 2008). 

Gränsöverskridande identiteter 
I Multikultungdom- kön, etnicitet, identitet (1997) behandlar Aleksandra Ålund det 
framväxande mångkulturella samhällets barn, vilka hon benämner ”multikultiungdomar”. 
Ålunds forskning berör ungdomars upplevelse av att leva i multikulturella omgivningar och 
miljöer. Ålund menar att Sverige är ett uttalat mångetniskt samhälle och befolkningen, både 
svenskar och invandrare, präglas av mångkulturella identiteter. Dessa identiteter är komplexa 
och uppstår genom ett inflytande från flera olika etniska tillhörigheter. Ålund menar att 
”invandrarungdomar” handlar och tänker gränsöverskridande i ett ömsesidigt kulturellt utbyte 
och att dessa ungdomar, som lever i mångetniska miljöer, i hög utsträckning har utvecklat en 
gränsöverskridande och transkulturell livsstil vilket innebär en livsstil som präglas av olika 
kulturer (Ålund, 1997).  
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Ålund beskriver identitetsarbetet som en ständig pågående process och identiteten bär på både 
kollektiva och personliga dimensioner. Identitetens beständighet och föränderlighet kan, 
enligt Ålund, anses utgöra en central fråga för invandrare. Vem är man egentligen? Hur 
förhåller man sig till dels sitt ursprung, dels till sig själv i den situation man befinner sig nu? 
(Ålund, 1997 s.133) Det vardagliga livets kulturella mångfald resulterar i att skilda kulturella 
livselement blandas och nya s.k. hybrida identiteter utvecklas, eftersom det har skett en 
sammansmältning av olika etniska livsstilar och kulturer (Ålund, 1997). Nils Hammarén och 
Thomas Johansson (2009) beskriver hybrida identiteter som att individer identifierar sig med 
många nationaliteter, platser, livsstilar etc. samtidigt. En individ som migrerat till ett annat 
land kan exempelvis identifiera sig i enlighet med dels ursprungslandet eller 
destinationslandet, dels med både ursprungslandet och destinationslandet. Individer som 
migrerar tenderar att utveckla sammanblandade, hybrida, identiteter.  

I Identitet- människans gåtfulla porträtt (2003) beskriver Jonas Stier gränsöverskridande 
identiteter och menar att invandrare överskrider gränser, exempelvis kulturella, etniska eller 
existentiella gränser, vilket kan innebära konsekvenser för dennes identitetsskapande. Vidare 
måste invandrare, i hög utsträckning, hantera två olika, och oftast inkompatibla, kulturer. Ett 
identitetsarbete där individen måste hantera motsägelser och konflikter mellan två olika 
kulturer (kulturen i ursprungslandet och kulturen i destinationslandet) beskriver Stier i termer 
av en kulturell tvetydig identitetssituation. För individen handlar det inte endast om att 
sammanjämka två kulturer i sin identitet. Individen måste ta hänsyn till den dominerande 
kulturen i samhället eftersom den kulturen definierar vad som är att anses vara rätt eller fel. 
Individers identitetsproblematik påverkas således av de förhärskade attityderna och 
värderingarna i samhället (Stier, 2003).  
 
Invandrare kategoriseras genom språket vilket innebär att de tillskrivs en kollektiv identitet 
som invandrare. Stier (2003) menar att språket har stor betydelse när det handlar om att 
signalera identiteter och kategorisera individer. Genom kategorisering skapas kollektiva 
identiteter vilket resulterar i en gränsdragning mellan ”vi” och ”dem”. Invandrare är således 
en utifrån-tillskriven identitet. En invandrare kan tillskrivas en identitet som inte 
överensstämmer med dennes uppfattning av sig själv men som får konsekvenser för 
individens självbild och självkänsla. Stier liknar detta med Charles Horton Cooleys tankar om 
”spegeljaget”, att individer formar sin identitet utifrån dennes upplevelse och tolkning av hur 
omgivningen identifierar dem. Det kan vara problematiskt att acceptera den nya 
omgivningens definition av sig själv, samtidigt kan den nya dominerande kulturen medföra 
svårigheter att behålla sin gamla identitet då den inte längre förstärks. Den kollektiva 
kategoriseringen från omgivningen kan resultera i att individens inre identitetsupplevelse 
ersätts av en ytlig och kollektiv upplevelse av identiteten, kategoriserad som del i ett kollektiv 
istället för att uppfattas som en unik individ (Stier, 2003). 

Push och Pull faktorer 
Everett S. Lees (1966) teori om migration utvecklades i syfte att skapa en bredare och mer 
generaliserbar teori om migration. Detta eftersom många migrationsteorier fokuserar på det 
karaktäristiska för migranter och studierna har därmed inte lagt stor vikt vid migrationens 
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omfattning, syfte eller assimilationen av invandrare i destinationslandet. Lees teori utgår från 
Ernest George Ravensteins teori The Laws of Migrations och poängterar att Ravensteins teori 
bör fungera som utgångspunkt i arbetet med migrationsteorier. Ravenstein utvecklade 
hypoteser som handlade om varför människor migrerar samt vilka bakgrundsfaktorer som kan 
vara betydelsefulla att studera för att förstå detta fenomen (Lee, 1966). Migration definieras 
generellt som ett permanent eller tillfällig förändring av vistelseort. Lee anser att denna 
definition inte tar hänsyn till betydelsefulla aspekter av migrationen som exempelvis 
distansen mellan ursprungslandet och destinationslandet eller om migrationen är frivillig eller 
påtvingad. Vidare råder det även en avsaknad av en distinktion mellan extern och intern 
migration. Lee menar att samtliga migrationer alltid involverar ett ursprungsland, ett 
destinationsland och en uppsättning av mellanliggande hinder. Dessa mellanliggande hinder 
inkluderar alltid distansen mellan ursprungslandet och destinationslandet men det kan även 
förekomma andra faktorer som kan anses utgöra hinder för migration (Lee, 1966).  
 
Lees teori (1966) involverar ”push” (skjuta på) och ”pull” (dra) faktorer vilka Lee beskriver 
utifrån fyra övergripande teman. Dessa faktorer påverkar migrationsbeslutet och 
migrationsprocessen; 
 

Ø Faktorer associerade med ursprungslandet 
Ø Faktorer associerade med destinationslandet 
Ø Mellanliggande hinder för migration 
Ø Personliga faktorer 

Lee illustrerar sin teori om push- och pullfaktorer med ett diagram där han förklarar och 
konstaterar huruvida dessa fyra faktorer påverkar migrationsbeslutet och migrationsprocessen 
(Lee, 1966).  

Diagram, Figur 1: (Lee, 1966 s.50) 

 

Diagrammet visar plus- och minusfaktorer i både ursprungslandet (Origin) och 
destinationslandet (Destination) som påverkar migrationsbeslutet och migrationsprocessen. I 
ursprungslandet återfinns faktorer som dels attraherar individer att stanna kvar (plusfaktorer) 
och dels påverkar individer att lämna landet (minusfaktorer). I destinationslandet återfinns 
plus- och minusfaktorer som avgör huruvida destinationslandet attraherar individer till landet 
eller inte. En del faktorer kan även vara oväsentliga för individer (dessa faktorer illustreras 
som 0 i diagrammet). Lee beskriver dessa faktorer som neutrala och menar att de varken 
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påverkar migrationsbeslutet eller migrationsprocessen positivt eller negativt (Lee, 1966). 
Vidare kan några av dessa faktorer (både plus- och minusfaktorerna) påverka individer på 
liknande sätt medan andra faktorer tenderar att påverka individer på olika sätt. Ett utvecklat 
skolsystem kan anses utgöra en positiv faktor för individer med barn i hushållet medan detta 
kan anses vara någonting negativt för individer utan barn eftersom det innebär högre skatt. 
Vad som anses utgöra plus- och minusfaktorer i ursprungslandet och destinationslandet är 
således en individuell uppfattning och definition. Det är inte möjligt att specificera exakta 
faktorer till migrationsbeslutet men det går att analysera vilka faktorer som tenderar att vara 
mest signifikanta (Lee, 1966). 

I diagrammet går att utläsa att det även existerar mellanliggande hinder (Intervening 
obstacles) mellan destinationslandet och ursprungslandet. Dessa hinder är aldrig konstanta 
utan varierar beroende på hur migrationsprocessen ser ut. För vissa människor kan 
mellanliggande hinder vara relativt enkla att bemästra medan de kan verka oövervinnliga för 
andra människor (Lee, 1966). Migrationsstudier har främst fokuserat på mellanliggande 
hinder avseende distansen mellan ursprungslandet och destinationslandet. Det existerar dock 
andra hinder som bör tas i beaktning, exempelvis fysiska hinder som Berlinmuren, 
transportkostnader eller en restriktiv invandringspolitik i destinationslandet som kan begränsa 
och hindra migrationsbeslutet och migrationsprocessen (Lee, 1966). 
 
Personliga faktorer kan fungera som en avgörande faktor vid migrationsbeslutet. Några av 
dessa personliga faktorer kan associeras med steg i en människas livscykel, d.v.s. att olika 
tidpunkter i en människas liv kan innebära olika behov att migrera. Personliga faktorer som 
exempelvis självkänsla och en människas vilja att förändra sin bosättning påverkar 
migrationsbeslutet (Lee, 1966). Vissa människor är mer resistenta mot en förändring medan 
andra människor lättare kan acceptera en förändring. Vidare kan kunskap om 
destinationsplatsen vara en faktor som påverkar migrationsbeslutet, kunskap tillhandahåller 
människor via personliga kontakter eller informationskällor som inte är allmänt tillgängliga. 
Beslut att migrera är således inte alltid ett rationellt beslut genom att människor enbart 
överväger för och nackdelar mellan ursprungslandet och destinationslandet. 
Migrationsbeslutet är således selektiv eftersom människor påverkas olika av de plus- och 
minusfaktorerna som återfinns i ursprungslandet och destinationslandet och har olika 
möjligheter att överkomma mellanliggande hinder samt skiljer sig från varandra i termer av 
personliga faktorer (Lee, 1966).  
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Metod 
Studiens metodologiska tillvägagångssätt baseras på studiens syfte och frågeställningar samt 
tidigare forskning kring ämnet. Inledningsvis beskrivs studiens kvalitativa forskningsansats 
och den hermeneutiska förståelsegrund arbetet utgått ifrån. Därefter behandlas urval av 
intervjupersoner, hur datainsamlingen genomförts samt reflektioner kring studiens validitet 
och reliabilitet. Avslutningsvis presenteras etiska aspekter enligt Vetenskapsrådets fyra 
huvudkrav för forskningsetiska överväganden. 

Metodologisk ansats 
Hermeneutiken, tolkningsläran, skiljer sig radikalt från positivism som strävar efter ”hårda 
fakta” och absolut kunskap. Hermeneutiken handlar istället om en strävan efter en förståelse 
kring ett fenomen (Thurén, 2007). Denscombe (2000) beskriver innebörden med kvalitativ 
forskning och betonar intresset för människors beteendemönster samt huruvida de uppfattar 
och förstår fenomen. Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse kring hur 
flyktingar från Syrien upplever sin identitetsproblematik när de kommer till Sverige. Vidare 
avser studien även kartlägga huvudsakliga anledningar till varför flyktingar från Syrien väljer 
Sverige som destinationsland. Man skulle kunna anta att varje flykting har sin egen specifika 
historia och erfarenhet, vilket skulle innebära lika många upplevelser av fenomenet som det 
finns flyktingar. I syfte att besvara syftet anser jag att en kvalitativ metod är att föredra 
eftersom studien inte avser att generalisera resultatet utan skapa en djupare förståelse kring 
ämnet. I denna studie utgörs det empiriska materialet av kvalitativa intervjuer med åtta 
individer från Syrien. Den kvalitativa forskningsintervjun kan, enligt Kvale (1997) definieras 
som; ”(e)n intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte 
att tolka de beskriva fenomenens mening” (citat ur Esaiasson m.fl., 2004 s.282).  

Urval 
Svenning (2003) menar att kvalitativa undersökningar alltid handlar om ett selektivt urval av 
studieobjekt. Studien avgränsas till att endast studera flyktingar från Syrien, dock oberoende 
om de har uppehållstillstånd i Sverige eller är asylsökande. Urvalet av intervjupersoner har 
genomförts strategiskt. Genom kontakt med en ideell förening, som lär ut svenska för 
asylsökande, fick jag möjlighet att besöka föreningen vid svenskaföreläsningar. Vid besöket 
fick jag kontakt med individer som jag sedan intervjuat i den ideella föreningens lokaler. 
Vidare besökte jag även en frivilligorganisation i syfte att komma i kontakt med flyktingar 
från Syrien. Detta resulterade i ett ”snöbollsurval”, vilket innebär en process där en 
intervjuperson hänvisar till nästa individ (Denscombe, 2000). Utfallet av urvalet blev sju 
intervjupersoner, varav två kvinnor och fem män i åldrarna 21-45 år. Under arbetets gång 
genomfördes ytterligare en intervju med en kvinna från Syrien som befunnit sig i Sverige i 
cirka 27 år. Eftersom övriga intervjupersoner endast befunnit sig i Sverige under en begränsad 
tid kommer denna intervjuperson utgöra en jämförelsepunkt i analysen av resultatet.  

Tillvägagångssätt 
Arbetet inleddes med en litteratursökning rörande det valda ämnet för studien. I syfte att finna 
relevant litteratur och tidigare forskning sökte jag på LTU:s (Luleå Tekniska Universitet) 
biblioteks databaser. De nyckelord som användes var bland annat; ”migration”, ”identity”, 
och ”transnational migration”. Inläsningen innefattade litteratur om hur migrationen till 
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Sverige har förändrats samt om transnationell migration. Detta i syfte att skapa en historisk 
överblick avseende migrationen till Sverige och få en förståelse kring hur den transnationella 
migrationen genererat i en förändring avseende traditionella migrationsmönster.  
 
I studien genomfördes inledningsvis sju semistrukturerade intervjuer där samtliga 
intervjupersoner ombads svara på samma intervjufrågor. Under intervjun gavs även utrymme 
för följdfrågor och utveckling av svar. Detta tillvägagångssätt, med strukturerade intervjuer, 
underlättar bearbetning och möjliggör en jämförelse mellan de enskilda intervjuerna 
(Jacobsen, 1993). Frågorna utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga 1) som utformades i syfte 
att intervjupersonerna skulle få möta relevanta och likartade teman. Vidare utfördes en 
kompletterande intervju med den intervjuperson som kom att utgöra jämförelsepunkt. I syfte 
att anpassa intervjufrågorna till den intervjupersonen upprättades ytterligare en intervjuguide 
(bilaga 2). Intervjuguiderna utformades med utgångspunkt i studiens syfte, frågeställningar 
samt tidigare forskning och teorier rörande identitetsskapande och val av destinationsland. 
Detta i syfte att försäkra att studien undersöker det som avses undersökas, d.v.s. studiens 
validitet. 
 
Hälften av intervjuerna genomfördes på engelska, detta eftersom några intervjupersoner inte 
hunnit lära sig svenska på grund av att de endast befunnit sig i Sverige under en begränsad tid. 
Fyra intervjuer genomfördes på svenska. Två av intervjupersonerna har permanent 
uppehållstillstånd i Sverige, övriga är asylsökande. Det faktum att hälften av intervjuerna 
genomfördes på ett språk som varken var mitt eller intervjupersonernas modersmål kan 
möjligtvis medföra felaktiga tolkningar under intervjun. För att undvika risken för 
missförstånd sammanfattade jag intervjupersonernas svar i syfte att dels säkerställa 
överensstämmelsen mellan min tolkning av svaret och vad intervjupersonen menat och dels 
ge utrymme för intervjupersonen att ändra eller utveckla svaret ytterligare. Samtliga intervjuer 
varade i cirka en timme. Intervjuerna spelades in och två inspelningsapparater användes 
parallellt i syfte att försäkra reliabiliteten. Jag ansåg det betydelsefullt att spela in samtliga 
intervjuer, främst de intervjuer som genomfördes på engelska, och valde därmed att inte 
anteckna under intervjun. Detta tillvägagångssätt underlättade intervjun eftersom jag kunde 
fokusera på vad intervjupersonen svarade och även upprepa det intervjupersonen sagt i syfte 
att minska missförstånd. Efter ett intervjutillfälle fortsatte jag och en intervjuperson att 
samtala om hur Syriens kultur skiljer sig gentemot den svenska kulturen. Jag ansåg att 
samtalet innehöll relevanta aspekter för studien och direkt efter samtalet skrev jag ner vad vi 
pratat om för att inte glömma det som sagts. I samband med varje genomförd intervju 
transkriberades materialet ordagrant. 

Analysmetod 
Enligt Svenning (2003) integreras kodning och analys i den kvalitativa analysen och kan 
liknas vid en cyklisk process då det empiriska materialet läses flera gånger vilket i sin tur 
resulterar i nya infallsvinklar. Att koda och kategorisera data inom kvalitativ forskning 
innebär att ”bryta” ner data till analysenheter för att sedan kategorisera dessa enheter. 
Forskaren fokuserar vanligtvis på särskilda idéer eller företeelser i datamaterialet 
(Denscombe, 2000). Vidare går det att urskilja olika stadier i den kvalitativa kodningen. Det 
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första stadiet handlar om den första genomläsningen av materialet och benämns ”öppen 
kodning”, där forskaren, med ett relativt öppet sinnelag, söker finna olika mönster och 
infallsvinklar i materialet (Svenning, 2003). Intervjuerna lästes inledningsvis övergripande i 
syfte att få ett helhetsintryck över det empiriska materialet, alla infall som uppkom skrevs 
ned. Vid denna ”öppna kodning” identifierades ett antal kategorier som var gemensamma för 
samtliga intervjupersoner, dessa var; bakgrundsinformation, språkets betydelse, 
självdefinition, omgivningens definition, relation till ursprungslandet samt val av 
destinationsland. Enligt Denscombe (2000) utgör arbetet med att identifiera mönster, 
processer och gemensamma drag eller skillnader i det empiriska materialet en betydelsefull 
del inom analysarbetet för den kvalitativt inriktade forskningen.  
 
Det andra stadiet i analysarbetet innebär att försöka identifiera återkommande teman eller 
kopplingar mellan de kategorier och enheter som framkom vid den inledande kodningsfasen 
(Denscombe, 2000). I syfte att besvara syftet med denna studie utgick jag från de 
frågeställningar arbetet utgått från och utformade övergripande teman som jag även anser 
täcker in de aspekter och kategorier som framkom vid den ”öppna kodningen”. Dessa teman 
var; förförståelse om Sverige, val av destinationsland, problem utöver identitetsproblematiken 
samt identitetsproblematik i samband med integration. Det sistnämnda temat inbegriper även 
”underteman” som avser inkludera relevanta aspekter rörande identitetsproblematiken, dessa 
är; intern definition, extern definition, gränsöverskridande identiteter samt kollektiv identitet. 
Intervjumaterialet lästes sedan grundligt. I syfte att upptäcka eventuella samband och 
möjliggöra en jämförelse mellan svaren kategoriserades intervjupersonernas svar under de 
upprättade temana i en matris (se bilaga 3). Kategorin bakgrundsinformation, som framkom i 
den inledande kodningsfasen, kom även att utgöra ett övergripande tema i det andra stadiet av 
analysarbetet.  

Validitet 
Begreppet validitet kan delas in i intern och extern validitet. Intern validitet brukar benämnas 
logisk validitet, medan extern validitet kallas för teoretisk validitet eller begreppsvaliditet 
(Svenning, 2003). Intern validitet handlar om överenstämmelsen mellan teori och empiri och 
hur forskaren praktiskt utför undersökningen, till exempel att urvalet av intervjupersoner 
stämmer överens med det studien avser undersöka och om alla aspekter av undersökningens 
frågeställningar täcks in. Den externa validiteten handlar om hela undersökningen, inkluderat 
teori och empiri, förankring till en vidare ram och möjligheten till generalisering. Den interna 
validiteten är möjlig att uppnå i kvalitativa undersökningar då forskaren får tillgång till 
förstahandskunskap genom intervjuer eller observationer (Svenning, 2003). Den interna 
validiteten, inom ramen för denna studie, kan styrkas genom att studiens syfte har präglat val 
av metod, urval samt teoretiska utgångspunkter. Vidare upprättades intervjuguiden utifrån de 
frågeställningar som varit vägledande i studien. Valet av metod kan dock inte anses vara 
representativt för en större population eftersom det endast genomförts åtta intervjuer. Den 
externa validiteten i denna studie är således begränsad. Studien avser dock inte generalisera 
resultatet utan har istället det huvudsakliga syftet att nå en fördjupad förståelse kring 
studiedeltagarnas subjektiva uppfattningar.  
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Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och användbarheten hos ett mätinstrument. I syfte att 
försäkra reliabiliteten i denna studie användes två inspelningsapparater parallellt vid 
intervjutillfällena. Till skillnad från kvantitativ forskning, vilket innefattar standardiserade 
former för att mäta data, så fokuserar kvalitativ forskning snarare på tolkning och förståelse 
(Fangen, 2005). Reliabiliteten kan således vara problematisk att mäta inom kvalitativ 
forskning men för att kunna mäta reliabiliteten krävs att forskaren redogör för 
undersökningens mål, genomförande samt resonemangen bakom de slutsatser som dras 
(Denscombe, 2000). I syfte att möjliggöra en jämförande studie har utförliga beskrivningar 
angående urval och tillvägagångssätt gjorts vilket kan anses styrka tillförlitligheten i denna 
studie. En annan forskare skulle kunna följa dessa riktlinjer och eventuellt uppnå ett liknande 
resultat.  

Etiska överväganden 
I forskningssammanhang ska alltid etiska överväganden tas i beaktning. Forskaren måste få 
informerat samtycke från intervjupersonerna, d.v.s. att intervjupersonerna har klart för sig att 
de deltar i en vetenskaplig studie. Forskning är en betydelsefull och nödvändig del för 
individens och samhällets utveckling samtidigt som individer har ett berättigat krav på skydd i 
forskningssammanhang. Enligt Vetenskapsrådet existerar ett grundläggande individskydd i all 
forskning. Individsskyddskravet innebär ett skydd mot otillbörlig insyn i exempelvis 
individens livsförhållanden och att individen inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada. 
Individsskyddskravet kan anses utgöra utgångspunkten för forskningsetiska överväganden 
och kan konkretiseras i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidientialitetskravet, samt nyttjandekravet (Esaiasson m.fl., 2004).  
 
Informationskravet innebär att forskaren informerar forskningens deltagande individer om 
syftet med forskningsuppgiften. Vidare bör forskaren informera om att deltagandet i studien 
är frivilligt och deras rättighet att avbryta sin medverkan. I denna studie informerades 
intervjupersonerna, i samband med intervjun, om syftet med studien samt att deltagandet är 
frivilligt. Vidare garanterades intervjupersonerna anonymitet vilket innebär att samtliga 
möjligheter till identifikation undanröjs. I denna uppsats har intervjupersonerna tilldelats 
fiktiva namn. Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rättighet att bestämma över sin 
medverkan i forskningsundersökningen. Efter att intervjupersonerna i denna studie 
tillhandahållit information om syftet med studien gav de ett muntligt samtycke till att 
medverka i intervjun. Konfidientialitetskravet har ett nära samband med offentlighet och 
sekretess och innebär att personuppgifter ska behandlas konfidentiellt och förvaras så att 
obehöriga inte kan få tillgång till materialet. Intervjupersonerna i denna studie utgörs av 
flyktingar från Syrien, personliga uppgifter kan därmed anses utgöra etniska känsliga 
uppgifter. I syfte att undvika identifiering av intervjupersonerna har namn och andra uppgifter 
som kan härledas till dem uteslutits, vidare har intervjuinspelningen raderats efter genomförd 
transkribering. Det fjärde huvudkravet utgörs av nyttjandekravet vilket innebär att insamlat 
material om enskilda individer endast får användas för forskningsändamål och inte andra 
icke-vetenskapliga syften. Det tillhandahållna materialet i denna studie kommer endast 
användas i syfte att få en fördjupad förståelse rörande uppsatsens ämne.  
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Resultat & Analys 
Nedan presenteras resultatet från de intervjuer som genomförts. Resultatet presenteras utifrån 
de teman som upprättades i analysarbetet, vilka kommer utgöra underrubriker i resultatdelen. 
Inledningsvis presenteras bakgrundsinformation om de åtta intervjupersoner som deltagit i 
studien. Observera att intervjupersonerna tilldelats fiktiva namn, detta eftersom de garanterats 
anonymitet i denna studie. Resultatet analyseras även i relation till de teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning som varit vägledande i detta arbete. Resultatet kommer 
främst fokusera på de sju intervjupersoner som nyligen anlänt till Sverige. Dalia kommer, 
som ovan nämnts, utgöra en jämförelsepunkt vid analysen av resultatet. Detta i syfte att 
analysera och få en förståelse kring hur tiden i Sverige möjligtvis kan påverka den subjektiva 
upplevelsen rörande den identitetsproblematik som kan uppstå i samband med integration.  

Bakgrundsinformation om intervjupersonerna 
Presentationen av intervjupersonerna inkluderar bland annat utbildning, arbetserfarenhet, 
familjesituation samt en översikt av intervjupersonernas livssituation i Syrien och Sverige. 
Intervjupersonerna är mellan 21-50 år och samtliga är ursprungligen hemmahörande i Syrien. 
De tre kvinnliga intervjupersonerna benämns Fatima, Aisha, Dalia och männen benämns 
Hamid, Mohammed, Kamal, Said och Ibrahim. 
 
Fatima 36 år, kvinna 
Fatima har, tillsammans med sina två barn, befunnit sig i Sverige i cirka ett år och fem 
månader och har blivit beviljad permanent uppehållstillstånd. I Syrien har hon genomgått en 
femårig universitetsutbildning till apotekare och arbetat som apotekare i 13 år, varav 10 år 
som egen företagare. Innan Fatima migrerade till Sverige bodde hon i Syrien. Hennes man var 
bosatt i Saudiarabien där han arbetade som specialisttandläkare. Den ekonomiska situationen i 
Syrien är, enligt Fatima, svår och många människor lever i fattigdom, vilket utgör en 
anledning till att hennes man arbetar i Saudiarabien. Fatima menar att hon inte kan bo i 
Saudiarabien på grund av den rådande kvinnosynen i landet och därför stannade hon kvar i 
Syrien. Fatima beskriver Syrien, innan kriget bröt ut, som relativt likt Sverige. Det var frihet 
och relativt jämställt mellan kvinnor och män, i alla fall i hennes område. I Sverige bor 
Fatima tillsammans med sina två barn i en egen lägenhet. Hon spenderar sin tid genom att 
arbeta och lära sig svenska.  
 
Aisha 25 år, kvinna, gift med Said 
Aisha är i dagsläget asylsökande och har befunnit sig i Sverige i sju månader. Aisha är gift 
med respondenten Said och bor tillsammans med honom. Aisha har studerat till arkitekt i fem 
år och sex månader vid ett universitet i Syrien. Hon avbröt sina studier på grund av kriget och 
flyttade till Egypten, men återvände sedan i syfte att avsluta studierna och ta examen. I Syrien 
bodde hon tillsammans med sin familj. Aisha upplever att det vardagliga livet i Syrien (innan 
kriget bröt ut) går att likställa med det vardagliga livet i Sverige, dock upplever hon att 
länderna skiljer sig åt när det handlar om frihet och politik.  
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Hamid 25 år, man 
Hamid har befunnit sig i Sverige i cirka sex månader och är i dagsläget asylsökande. I Syrien 
studerade Hamid franska i tre år på universitetet men var tvungen att avbryta studierna på 
grund av kriget. Hamid är gift och har ett barn, familjen befinner sig i Libanon. I Sverige gör 
Hamid praktik hos en frivilligorganisation i syfte att träffa svenska människor och lära sig 
svenska.  
 
Mohammed 21 år, man, kurd 
Mohammed anlände till Sverige för cirka åtta månader sedan och är i dagsläget asylsökande. 
Han har en gymnasieutbildning men har alltid haft en önskan om att studera vid universitet. I 
Syrien var Mohammed förbjuden att genomföra universitetsstudier på grund av att han 
medverkat i demonstrationer mot regimen. I Syrien bodde Mohammed tillsammans med sin 
familj och de levde, enligt Mohammed, ett bra liv i Syrien innan kriget bröt ut. Även 
Mohammeds familj har migrerat till Sverige och nu bor hela familjen tillsammans i en 
lägenhet. Mohammed är ursprungligen från Syren men tillhör den kurdiska folkgruppen, 
vilket utgör en minoritet i Syrien. I Sverige är Mohammed fullt sysselsatt eftersom han dels 
arbetar på en restaurang och dels praktiserar på en annan restaurang.  
 
Kamal 45 år, man 
Kamal är i dagsläget asylsökande och har befunnit sig i Sverige i cirka nio månader. I Sverige 
praktiserar Kamal på en frivilligorganisation i syfte att träna det svenska språket. Kamal har 
en gymnasieutbildning och arbetade tidigare som egenföretagare i Syrien där han sålde skor 
och väskor. Kamals familj, fru och fyra barn, bor fortfarande i Syrien och de planerar att 
komma till Sverige när Kamal har fått uppehållstillstånd.  
 
Said 30 år, man, gift med Aisha 
Said anlände till Sverige samtidigt som sin fru Aisha och har således befunnit sig i Sverige i 
sju månader. Said har studerat till lärare i två år på universitet i Syrien men var tvungen att 
avbryta sina studier när kriget utbröt. Said har även arbetat som lärare i Syrien där man har 
möjlighet att arbeta som lärare efter två års universitetsstudier eftersom det råder stor brist på 
lärare. Said flyttade även till Turkiet för en tid och arbetade som volontär. I Sverige 
praktiserar Said hos en frivilligorganisation och bor tillsammans med sin fru. Said menar att 
Syrien och Sverige är relativt lika varandra eftersom Syrien tidigare var ett liberalt land, dock 
råder det en större frihet och mer mänskliga rättigheter i Sverige. Said var aktiv i starten av 
revolutionen i Syrien och demonstrerade mot regimen.  
 
Ibrahim 27 år, man 
Ibrahim har befunnit sig i Sverige i cirka sju månader och väntar i dagsläget på sin 
asylutredning. Ibrahim har studerat på ett privat universitet i Syrien där han genomförde sin 
kandidatexamen. Därefter fortsatte han sina studier i Malaysia, på grund av situationen i 
Syrien, och genomförde en masterexamen i datavetenskap och datanätverk. I Syrien bodde 
Ibrahim tillsammans med sin familj men har kommit till Sverige på egen hand. Familjen 
befinner sig fortfarande i Syrien.  
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Dalia, 50 år, kvinna 
Dalia har levt i Sverige i 26 år och 11 månader. Dalias föräldrar är ursprungligen 
hemmahörande i Irak men flydde till Syrien under 1970-talet, Dalia är således uppvuxen i 
Syrien. Anledningen till att Dalia kom till Sverige var kärleken. Hennes man är från Irak och 
har levt i Sverige sedan 1983. De träffades i Syrien då han spenderade sin semester där. Under 
sin tid i Sverige har Dalia studerat vid universitet, främst inom administration och handel. 
Vidare har hon arbetat inom många olika yrken, exempelvis inom skola, handledare för 
ensamkommande barn, tolk samt receptionist och administratör på ett muséum. Dalia bor 
tillsammans med sin man, de har fyra barn tillsammans. Majoriteten av barnen har flyttat 
hemifrån för vidare universitetsstudier. 
 
I syfte att redogöra för det empiriska materialet på ett överskådligt sätt har en resultatmatris 
upprättats (se bilaga 3). Där har intervjupersonernas svar kategoriserats under de teman som 
framkommit i kodningsarbetet. Resultatmatrisen visar hur intervjupersonerna förhållit sig till 
de olika temana och ger en kortfattad men systematisk överblick över det empiriska 
materialet. 

Förförståelse om Sverige 
Tidigare genomförda studier visar att asylsökande har begränsad kunskap om 
destinationslandet och landets migrationssystem innan de anländer (Liebling m.fl., 2014; 
Gilbert & Koser, 2006). Denna studie visar att majoriteten av intervjupersonerna hade en 
relativt god förförståelse om Sverige innan de anlände till landet. Ibrahim var den enda 
intervjupersonen som uppgav att han hade väldigt lite kunskap om Sverige. Detta berodde på 
att han inte hade för avsikt att söka asyl i Sverige utan valt Norge eller Finland som 
destinationsland. Väl i Sverige, i väntan på att registrera fingeravtryck, erhöll han kunskap om 
lagar och regleringar i Sverige genom att läsa på internet: 
 

When I reached Sweden I lived in a temporary camp before I registered my fingerprints. I 
began to study more about the rules and regulations in Sweden. I read that people from 
Syria get permanent residence permits, which is five years and after four years you can 
apply for nationality. (Ibrahim)  

 
Möjlighet till permanent uppehållstillstånd, för att sedan kunna ansöka om 
medborgarskapsbevis, var en betydelsefull faktor för Ibrahim. Vidare beskrev majoriteten av 
intervjupersonerna Sverige i termer av ett fritt och säkert land: 
 

In Sweden, there is no war, no problem, no poor people. It’s a perfect country. (Said)  
 
Majoriteten av intervjupersonerna visste att syrianer som söker asyl i Sverige får permanent 
uppehållstillstånd. Detta innebär, enligt intervjupersonerna, även framtidsutsikter i Sverige. 
Möjlighet till studier för dels intervjupersonerna själva och dels intervjupersonernas barn lyfts 
fram som centrala aspekter. Fatima, Aisha och Said hade även kunskap om skatte- och 
migrationssystemet i Sverige. De anser att skattesystemet i Sverige är väldigt bra och borde 
implementeras i Syrien. Intervjupersonerna uppger att Syrien har ett liknande system, 
skillnaden är dock att pengarna i princip endast går till regeringen och inte tillbaka till 



	 22	

samhället. Ibrahim hade kunskap om välkända företag i Sverige, exempelvis Ericsson och 
IKEA; 
 

Companies like Ericsson made me feel that I have a chance to work at a big company (…), it 
made me feel that Sweden could be close to my standard. I thought that I maybe can 
continue my PhD here and get a good future career in Sweden. (Ibrahim)  

 
Enligt Lee (1966) kan kunskap om destinationslandet påverka migrationsbeslutet och att 
människor tillhandahåller kunskap via informationskällor och personliga kontakter som inte 
är allmänt tillgängliga. Majoriteten av intervjupersonerna hade haft kontakt med någon i 
Sverige som tillhandahöll information om landet. De syrianer som redan befann sig i Sverige 
beskrev landet i positiva ordalag och framhöll möjligheten till studier. Fatima hade erhållit 
information om landet via Facebook. Där fick hon en förförståelse om att Sverige respekterar 
människor, både män och kvinnor. Said arbetade som volontär i Turkiet där ABF höll kurser 
om mänskliga rättigheter. Vid kursen fick Said information om Sverige och tog därefter 
destinationsbeslutet.  

Val av destinationsland 
Enligt Lee (1966) involverar beslutet att migrera från sitt ursprungsland push- och 
pullfaktorer. Den främsta orsaken till att intervjupersonerna lämnat sitt ursprungsland är det 
pågående inbördeskriget i Syrien. Fatima menar att det råder en avsaknad av säkerhet och 
trygghet i Syrien. I det område som hon bodde i var det relativt säkert, dock var det stor brist 
på el och vatten. Mohammed och Said lämnade landet eftersom de var eftersökta av regimen. 
Liknande argument kom även från Ibrahim som menade att familjen ”pushade” honom att 
lämna landet eftersom de flesta unga män är eftersökta av regimen. Mohammed har alltid haft 
en önskan om att få studera vid universitet men förbjöds till detta eftersom han suttit i 
fängelse i Syrien.  
 
Majoriteten av intervjupersonerna visste, som ovan nämnts, att syrianer får permanent 
uppehållstillstånd i Sverige. Detta utgjorde den främsta orsaken till valet av destinationsland. 
Intervjupersonerna menar att permanent uppehållstillstånd innebär möjlighet till en framtid i 
landet. Detta framhölls särskilt av de intervjupersoner som har barn:  
 

Mitt hemland är förstört, så du behöver tänka på ett annat land där du kan leva i flera år när 
du har barn. Det är svårt att flytta mycket när man har barn. (Fatima) 
 
I came to Sweden because Sweden can provide a future for my family, my children can go to 
school here. (Hamid)  

 
Vidare faktorer som gör Sverige till ett attraktivt destinationsland, och således fungerar som 
pull-faktorer, är att Sverige kan erbjuda trygghet och säkerhet. Eftersom samtliga 
intervjupersoner lämnat sitt ursprungsland på grund av det pågående inbördeskriget utgjorde 
trygghet och säkert i destinationslandet en betydelsefull faktor. Detta går att likna vid Liebling 
m.fl. (2014) studie rörande asylsökandes upplevelse av att komma till och leva i England. I 
båda studierna har flyktingar flytt från traumatiska förhållanden i ursprungslandet, det faktum 
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att destinationslandet anses utgöra en källa för säkerhet och trygghet är en betydelsefull och 
central aspekt i destinationsbeslutet. Neumayer (2004) förklarar valet av destinationsland som 
en följd av ett ”utility-maximizing” vilket innebär att individer väljer det destinationsland som 
erbjuder flest fördelar och förmåner. Lee (1966) menar att det inte är möjligt att specificera 
exakta faktorer till valet av destinationsland utan endast analysera de faktorer som tenderar att 
vara mest signifikanta. Enligt intervjupersonerna utgör permanent uppehållstillstånd, 
framtidsutsikter, säkerhet och trygghet huvudsakliga anledningar till val av destinationsland. 
Neumayer menar att en migration kan vara kostsam för individer i den bemärkelsen att de 
lämnar förhållanden, exempelvis omgivning och kultur, som är bekanta, för förhållanden som 
är obekanta. Det faktum att många syrianer sökt asyl i Sverige under 2011-2015 kan 
möjligtvis medföra att fler syrianer väljer att söka asyl i landet. Ett antagande skulle kunna 
vara att ju fler individer från samma ursprungsland desto lättare blir övergången och 
anpassningen till destinationslandet. 
 
Tidigare studier visar att flyktingar inte alltid har möjlighet att välja destinationsland utan 
beslutet kan vara ett resultat av att de behövt fly hastigt eller att smugglare fattat 
destinationsbeslutet (Neumayer, 2004; Liebling m.fl., 2014; Gilbert & Koser, 2006). 
Majoriteten av intervjupersonerna i denna studie uppger att de tagit destinationsbeslutet 
själva. Mohammed menar dock att han inte valt destinationsland själv. Hans bror befann sig i 
Sverige och uppmanande Mohammed att komma. Ibrahim hade planerat att söka asyl i 
Finland eller Norge och därmed inte valt Sverige som destinationsland. När han kom till 
Sverige, som han egentligen endast tänkt resa igenom, kände han sig välkommen till landet. 
Ibrahim poängterar dock att det var ett väldigt svårt beslut, eftersom man inte kan ångra sig 
när beslutet väl är taget med tanke på den rådande Dublinförordningen. Ibrahim beskriver det 
intryck som avgjorde valet för honom: 
 

Once I reached Sweden in September, I remember that people were very nice to me and I felt 
very welcome on every station I stopped at. I thought that it is nice to live in a country where 
you are welcome. (Ibrahim)  

 
Lee (1966) menar att personliga faktorer kan fungera avgörande vid migrationsbeslutet. 
Fatima uppger att hon inte ville leva i Saudiarabien där hennes man är bosatt på grund av 
landets kvinnosyn och att endast lokalbefolkningen har rättigheter i landet. Fatima beskriver 
Syrien, innan inbördeskriget, som ett fritt land och relativt jämställt mellan kvinnor och män. 
Fatima ville utveckla sig själv men inte i Saudiarabien utan ville leva sitt liv liknande det i 
Syrien och tog därmed beslutet att migrera till Sverige. Den förförståelse hon erhållit om 
Sverige, att Sverige respekterar människor, både män och kvinnor, var därmed en 
betydelsefull faktor i valet av destinationsland. Vidare uppger Aisha att hon ville avsluta sina 
universitetsstudier innan hon lämnade Syrien. Man skulle kunna anta att Fatimas vilja att 
utveckla sig själv utgör en personlig faktor i migrationsbeslutet. I Aishas fall skulle den 
personliga faktorn, enligt Lee (1966), associeras med steg i livscykeln eftersom hon kände att 
hon kunde lämna Syrien då hon avslutat sina studier. 
 



	 24	

Majoriteten av intervjupersonerna beskrev resan till Sverige som svår och lång. Resan från 
ursprungslandet och destinationslandet kan, enligt Lee (1966), anses utgöra mellanliggande 
hinder i migrationsprocessen. De flesta intervjupersoner hade rest till Sverige genom flera 
olika länder. För Fatima var resan till Sverige relativt enkel eftersom hon tog flyget från 
Saudiarabien till Sverige, dock behövde hon betala en stor summa pengar till ambassaden i 
Saudiarabien. Transportkostnader utgör ett mellanliggande hinder i migrationsprocessen. 
Dalia uppger att hennes syskon fortfarande befinner sig i Syrien, de har inte möjlighet att fly 
på grund av ekonomiska faktorer. Ibrahim ansåg att hans resa till Sverige var relativt enkel 
jämfört med hur många andra beskriver sin resa. Under resan blev Ibrahim dock stannad i 
Tyskland: 
 

In Germany, the border control stopped me and told me to go down from the train, it was 
weird for me, because the train was full of refugees, but they chose me. When I went down I 
saw all the refugees in the train and I thought: “Why me? Why did you tell me to go down 
from the train?” After that they were very busy so I went up on the train again and they 
didn’t look for me. (Ibrahim)  

 
Vidare upplevde Ibrahim även vad han kallar nynazistiska grupper i Tyskland som 
protesterade mot flyktingar. Han betonade dock att det fanns väldigt goda människor som 
hjälpte honom och andra flyktingar att ta sig till Sverige på ett säkert sätt. Enligt Lee (1966) 
kan mellanliggande hinder i migrationsprocessen handla om fysiska hinder som skulle kunna 
utgöra de händelser Ibrahim varit med om.  
 
Majoriteten av intervjupersonerna hade gjort samma val av destinationsland om de fick välja 
igen. Aisha och Said menar dock att de skulle valt ett annat destinationsland, detta på grund 
av de planerade lagändringarna i Sverige där flyktingar endast kommer bli tilldelade tillfälligt 
uppehållstillstånd:  
 

I don’t think I would choose Sweden again because of the amendment to the law. Before I 
came to Sweden I had heard that people from Syria will get permanent residence permits, 
but now the Government will change that law so we only get residence for one year and one 
month. It will be hard to find a job and learn Swedish in only one year. (Said)  

 
Ibrahim, som inte hade planerat att komma till Sverige, menar att han inte brukar ångra något 
i det förflutna. Ibrahim upplever dock en frustration rörande de planerade lagändringarna: 
 

You came here because of the regulations and rules. (…) If you make everything clear before 
we come, then it is our fault. It’s unfair when you change the rules and regulations 
afterwards. But I did my best to choose the best country and I think it’s my destiny to live 
here in Sweden. (Ibrahim)  

Identitetsproblematik i samband med integration 
Identitetsproblematik i samband med integration utgör ett övergripande tema. Temat 
inbegriper olika aspekter rörande identitetsproblematiken. Resultatet presenteras således 
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utifrån de ”underteman” (intern definition, extern definition, gränsöverskridande identiteter 
samt kollektiv identitet) som avser inkludera relevanta aspekter inom området. 

Intern definition 
Enligt Cormos (2014) förändras en individs mentalitet i samband med migration eftersom 
individen genomgår en integrationsprocess och stadier av anpassning i det nya samhället. 
Hamid och Kamal upplever att migrationen inneburit en förändring i den vardagliga 
livssituationen och menar att de måste anpassa sig till traditionerna i Sverige. Jenkins (2008) 
menar att individers identitet formas genom sociala interaktioner. Individens självdefinition 
utgör den interna definitionen i processen ”internal-external dialectic of identification”. Detta 
är en pågående process som aldrig kan anses vara fastställd eftersom individer ständigt 
omdefinierar sig själv. Utifrån Jenkins modell kan en förändrad intern självdefinition utgöra 
ett led till en förändrad identitet.  
 
Aisha och Said upplever inte att deras identitet har förändrats i samband med migrationen till 
Sverige, de menar att de fortfarande är samma personer som de var i Syrien. Aisha menar 
dock att hon känner sig mer trygg och säker i Sverige. Said uppger att han var med och 
startade den syriska revolutionen 2011 och år 2014 lämnade han Syrien och flyttade till 
Turkiet där han enbart arbetade för revolutionen i Syrien. Vid frågan om hur han skulle 
beskriva sig själv i Sverige jämfört med vem han var i Syrien uppger Said: 
 

I’m the same person, an activist, before I came here I was trained to do something for Syria 
(…). I plan to do something now for a group of Syrian people in Sweden. Make it possible to 
keep contact with each other and show our culture for Swedish people. (Said) 

 
Fatima har upplevt en del förändringar med sig själv. Fatima menar att hon och hennes man 
planerade väldigt mycket i Syrien men att hon nu lever i nuet och har ett nytt liv i Sverige. 
Hon beskriver dock första tiden i Sverige som problematiskt eftersom barnen saknade sin 
pappa. Fatima menar att hon var stark tidigare men har blivit ännu starkare i samband med 
migrationen. Vidare upplever hon att hon blivit djupare, lugnare och har mer tålamod jämfört 
med tidigare. Fatima menar att hon har grundläggande egenskaper som är svåra att förändra 
vilka grundar sig i hennes uppväxt: 
 

Jag har kämpat mycket från det att jag varit liten till nu. Min pappa dog när jag var två år 
gammal och min mamma lärde mig att vara självständig och ta mycket ansvar när jag var 
liten. Jag tackar min mamma nu, hon lärde mig mycket och livet är inte alltid lätt. (Fatima)  

 
Det Fatima beskriver går att likna vid, vad Jenkins skulle kalla, primära identiteter. Man 
skulle möjligtvis kunna anta att integrationen i det svenska samhället inneburit 
socialisationsprocesser där Fatima genom interaktion definierat och omdefinierat sig själv. 
Det faktum att Fatima migrerade till Sverige på egen hand, utan sin man, med två barn kan 
möjligtvis resulterat i att hon återtagit det ansvar hon menar att hon hade under uppväxten. 
Detta tillsammans kan möjligtvis inneburit att de primära identiteterna förändrats eller snarare 
förstärkts. Liknande upplevelser har Dalia som anlände till Sverige för cirka 27 år sedan. Hon 
har genomgått en integrationsprocess i landet men menar å ena sidan att hon är samma person 
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som i Syrien, å andra sidan att hon har förändrats mycket. Dalia menar att hon fortfarande har 
kvar grundläggande egenskaper som inte förändrats. Migrationen har dock medfört att hon 
har utvecklats, erhållit mer kunskaper och upplever sig själv mer självständig än tidigare. 
Dalia anser att det är väldigt individuellt huruvida en flyktings identitet förändras i samband 
med en migration. Det beror på faktorer rörande viljan att lära sig nya saker, arbeta och 
utbilda sig.  
 
Mohammed, som var aktiv i demonstrationerna mot regimen, upplever en positiv förändring i 
samband med integrationen. Det faktum att Mohammed suttit i fängelse och är eftersökt av 
regimen innebär ett individuellt involverade i konflikterna, som resulterade i en känsla av 
osäkerhet och utmattning. Vidare tillhör Mohammed den kurdiska folkgruppen, vilket utgör 
en minoritetsgrupp i Syrien, och upplever att människor från Sverige är ”bättre” än människor 
från Syrien. Mohammed menar att han har genomgått en positiv förändring: 
 

Jag är kurd, i Syrien tycker inte arabiska människor om oss kurder. Svenska människor 
tycker om alla, de öppnar dörren för oss, inte bara för mig utan för alla! (…) Jag är en glad 
människa här i Sverige och känner mig väldigt trygg här. Jag har förändrats till det bättre. 
Jag har lärt mig två nya språk, jag jobbar och jag har många nya kompisar. Jag mår bättre 
nu än vad jag gjorde i Syrien. (Mohammed) 

 
Ibrahim menar att han har förändrats totalt jämfört med vem han var i Syrien. Dock upplever 
Ibrahim att han främst förändrades i samband med att han reste till Malaysia för att studera 
vid ett universitet. Ibrahim beskriver sig själv i Syrien som en väldigt blyg och artig person, 
vid flytten till Malaysia blev han mer självständig eftersom han levde ensam. Han menar att 
migrationen till Sverige inte adderat något till hans personlighet men att flytten till Sverige 
har varit svår, speciellt den första tiden. Detta eftersom han nu är bosatt på en helt främmande 
plats med främmande människor. Ibrahim hade andra föreställningar avseende migrationen:  
 

Before I came to Europe, I thought that people will get to know me better and see that I’m 
talented and then put me in the right group. But it is disappointing that nobody cares where 
you stay or with whom. (Ibrahim)  

 
Från att ha levt i Malaysia och genomgått en masterexamen migrerade han till Sverige och 
bor på en camp med flera andra flyktingar från olika länder och bakgrunder som, enligt 
Ibrahim, även är lågutbildade. Att de är lågutbildade innebär kommunikationssvårigheter 
eftersom de inte delar samma problem vilket påverkar hans identitet och självdefinition: 
 

Sometimes you argue with some persons who are not educated and you can’t understand 
how they think. I respect everyone but I only spend time with non-educated persons and it 
makes me feel more stupid for every day that passes. It’s like sport, when you spend time 
with lazy people you will also get lazy. The brain works similarly, when you spend time with 
non-educated persons the brain gets lazy. (Ibrahim) 

 
Enligt Cormos (2014) kan flyktingars mentalitet påverkas genom interaktion med människor i 
destinationslandet där de får ta del av andra livsstilar, uppfattningar och åsikter, vilket även 
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kan leda till att flyktingar genomgår en identitetsförändring. Jenkins (2008) menar att 
identiteten är socialt konstruerad och formas genom sociala interaktioner. Det kan därmed 
antas att ju mer interaktion med lokalbefolkningen i destinationslandet desto mer påverkas 
identiteten. Said, Aisha och Ibrahim upplever dock svårigheter med att lära känna 
lokalbefolkningen i Sverige: 
 

The first meeting with Swedish people is hard, it’s like a wall exists between you and the 
other person. You take a small step towards the other person and you just want to break 
down that wall between you. If you succeed you will se another person, a very helpful 
person. (Aisha) 

 
Said har liknande upplevelse och menar att människor från Sverige aldrig inleder ett samtal. 
Det är han som måste ta det första steget till konversation. Ibrahim har liknande erfarenheter 
och beskriver människor från Sverige som antisociala gentemot dels flyktingar och dels andra 
människor från lokalbefolkningen. Majoriteten av de intervjupersoner som upplever 
svårigheter att få kontakt med lokalbefolkningen uppger även att de inte har förändrats i 
samband med migrationen till Sverige. Detta kan möjligtvis vara ett resultat av bristande 
integration med lokalbefolkningen, vilket i sin tur resulterar i en begränsad tillgång till andra 
uppfattningar och åsikter som, enligt Cormos, är en anledning till att flyktingars mentalitet 
och identitet förändras. Begränsad social interaktion med lokalbefolkningen skulle enligt 
Jenkins (2008) även innebära en begränsad identitetsförändring. Detta eftersom individers 
identitet är socialt konstruerad och identifieringsprocessen sker genom interaktion på den 
sociala arenan. 

Extern definition 
Enligt Jenkins (2008) är den sociala identiteten skapad och etablerad genom både interna och 
externa definitioner, och uppstår ur ”internal-external dialectic of identification”. Huruvida 
intervjupersonerna upplever en identitetsproblematik kan således, enligt Jenkins, även 
påverkas av omgivningens definition av intervjupersonerna. Fatima upplever en problematik 
på arbetet där kunder inledningsvis kan ha svårt att acceptera henne, vilket dock förändras när 
hon får kontakt med kunden. Majoriteten av intervjupersonerna upplever inte att omgivningen 
definierar dem som flyktingar. Kamal och Hamid upplever bemötandet i Sverige väldigt 
positivt:  
 

Jag är bekväm med alla människor i Sverige. Jag känner mig inte främmande här, det känns 
som ett annat hemland. (Kamal)  

 
Said och Aisha spekulerar kring om detta kan vara ett resultat av att de är relativt lika 
lokalbefolkningen till utseendet. Jenkins (2008) menar att uppenbara signaler utgör den första 
aspekten individer tar hänsyn till i syfte att försöka identifiera andra individer. Aisha utgår 
från fysiska aspekter då hon spekulerar kring det upplevda bemötandet i Sverige: 
 

Here in the north of Sweden, I don’t think there is any problem with refugees. I don’t 
experience that Swedish people identify me as a refugee, maybe it is because I look like a 
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Swedish person. I don’t use hiyab, maybe if you use hiyab it can be strange for Swedish 
people. (Aisha)  

 
Att bli definierad som flykting är, enligt Stier (2003), en utifrån-tillskriven identifiering. Det 
kan bli problematiskt för en individ om den definitionen inte överensstämmer med dennes 
självdefinition. Dalia, som befunnit sig i Sverige en längre tid, upplever fortfarande 
situationer där hon blir definierad som ”icke-svensk”: 
 

Jag och min dotter var i en butik. Jag hörde inte vad butiksbiträdet sa, då kom hon närmare 
och upprepade högt det hon tidigare sagt. Min dotter sa; du behöver inte säga högre eller 
komma närmare, hon är svensk. (Dalia)  

 
Dalia menar att även fast hon levt i Sverige under en väldigt lång tid så uppstår det ändå 
situationer där omgivningen definierar henne som ”icke-svensk”. Mohammed har upplevt 
situationer där han blivit definierad som flykting men är dock positiv till det bemötande han 
fått i Sverige: 
 

I verkligheten är jag flykting, efter 10 eller 20 år kommer jag fortfarande vara det. Men om 
jag kan börja arbeta här, arbeta för Sverige, så kanske lokalbefolkningen förstår att jag är 
likvärdig de. (Mohammed)  

 
Det kan antas att Mohammed inte upplever den problematik en utifrån-tillskriven identitet 
innebär eftersom hans självdefinition stämmer överens med omgivningens definition. Ibrahim 
uppger däremot att han varit med om situationer där han blivit bemött med fördomar om 
muslimer: 
 

That was one girl telling me: ”I feel that you are Muslim”, I asked if it was because I look 
like an Arabic person and she answered that she hates Muslims because they are terrorists. I 
thought, ”How could you say that? You don’t know me, you can’t be sure that I’m a 
Muslim”. In Syria, Muslims, Christians and non-believers co-exist. (…) I’m a well-educated 
person, I came here because I really need to come here. It’s not like I came here for tourism. 
I hate prejudice. (Ibrahim)  

 
I denna situation blev Ibrahim tillskriven en definition som inte överensstämmer med hans 
självdefinition. Jenkins (2008) menar att en individs självrepresentation, d.v.s. hur individen 
själv vill bli uppfattad av omgivningen, är en betydelsefull faktor i individens 
identitetsskapande. Ett antagande skulle kunna vara att omgivningens definition möjligtvis 
medför konsekvenser för Ibrahims identitetsskapande, han uppger vidare: 
 

Maybe if I had green eyes I would be more lucky. (Ibrahim)  
 
Jenkins (2008) modell ”internal-external dialectic of identification” redogör för hur samspelet 
av interna och externa processer skapar och etablerar den sociala identiteten. Det som därmed 
skapar den sociala identiteten är relationen och den ständiga växelverkan mellan individens 
interna självbild och omgivningens externa definition. Majoriteten av de intervjupersoner som 
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upplever att de inte blivit definierade som flyktingar anser även att de inte genomgått en 
identitetsförändring i samband med migrationen till Sverige. Ibrahim och Mohammed har 
båda upplevt situationer där de blivit definierade som flyktingar av omgivningen vilket främst 
medfört konsekvenser för Ibrahim eftersom omgivningens externa definition inte 
överensstämde med hans interna självbild.  

Gränsöverskridande identiteter 
Stier (2003) menar att invandrare, i hög utsträckning, måste hantera olika kulturer. Där måste 
de sammanjämka två kulturer i sin identitet men även ta hänsyn till den dominerande kulturen 
i samhället. I enlighet med Stier (2003) skulle därmed intervjupersonernas identitetsarbete 
präglas av hantering av motsägelser och konflikter mellan dels den syriska kulturen, dels den 
svenska kulturen. Ålund (1997) menar att identitetens beständighet och föränderlighet utgör 
en central aspekt för invandrare. Det uppstår tankar kring vem man är och hur man förhåller 
sig till sitt ursprungsland och till destinationslandet. 
 
Intervjupersonerna framhåller både skillnader och likheter mellan den svenska och syriska 
kulturen. Said påpekar att media framställer syrianer på ett felaktigt sätt eftersom de endast 
fokuserar på att framhäva den negativa sidan av Syrien, d.v.s. inbördeskriget och 
radikaliserade islamistiska grupper. Den positiva sidan av Syrien, exempelvis den syriska 
kulturen åsidosätts. Said menar att det är betydelsefullt att lokalbefolkningen i Sverige får 
kunskap om de positiva sidorna av Syrien istället för att inneha en negativ uppfattning. 
Fatima, Said och Aisha menar att den syriska kulturen (innan inbördeskriget) liknar den 
svenska kulturen i den bemärkelsen att Syrien var ett liberalt land och det var relativt jämställt 
mellan kvinnor och män. Detta beror dock på i vilket område i Syrien man bodde. Fatima och 
Aisha uppger att det vardagliga livet i Syrien går att likställa med lokalbefolkningens 
vardagliga liv i Sverige i den bemärkelsen att de ägde hus, en bil och hade råd med fina kläder 
etc. De råder dock även stora skillnader mellan den syriska och svenska kulturen. Samtliga 
intervjupersoner betonar skillnader i familjesituationen. I Syrien utgör familjen en central och 
betydelsefull del i det vardagliga livet och till skillnad från den svenska kulturen så flyttar 
man inte hemifrån när man blivit myndig: 
 

Family situation are different here in Sweden. When you are 18 in Sweden, you can move 
and start your own life, but that does not happen in Syria. In Syria you stand under your 
family and follow their rules. It is not until you get married you can move away from home. 
(Aisha)  

 
Intervjupersonerna framhåller en önskan om att lära känna lokalbefolkningen och den svenska 
kulturen, men även att få visa den syriska kulturen för lokalbefolkningen i Sverige. Denna 
önskan upplevs dock problematisk för några av intervjupersonerna då de upplever svårigheter 
med att lära känna lokalbefolkningen. Said påpekar att kommunikationen mellan människor i 
Sverige och Syrien skiljer sig åt. Said beskriver relationen mellan människorna i Syrien som 
varm medan relationen mellan människor i Sverige är kall. Kamal uttrycker en liknande 
önskan: 
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Jag vill komma närmare svenska människor för jag vill visa vår kultur. Jag vet allt om 
Syriens samhälle och kultur. Jag vill veta mer om den svenska kulturen. Den syriska kulturen 
kommer göra den svenska kulturen fullständig. (Kamal)  

 
Ett identitetsarbete där individen måste hantera motsägelser och konflikter mellan två olika 
kulturer beskriver Stier (2003) i termer av en kulturell tvetydig identitetssituation. Det kan 
vara så att intervjupersonerna inte upplever den problematik som Stier (2003) beskriver. Detta 
kan möjligtvis vara ett resultat av å ena sidan begränsad interaktion med lokalbefolkningen, å 
andra sidan det faktum att intervjupersonerna endast befunnit sig en begränsad tid i Sverige. 
Man skulle kunna anta att dessa två faktorer påverkar huruvida intervjupersonerna upplever 
att de behöver hantera två, inkompatibla, kulturer i sitt identitetsarbete. Vidare går det att 
spekulera kring i vilken utsträckning kulturerna är inkompatibla eller om det är möjligt att 
förena dessa i identitetsskapandet.  
 
Samtliga intervjupersoner har fortfarande kontakt med individer som befinner sig i Syrien. De 
har således en bevarad relation till ursprungslandet samtidigt som de genomgår en 
integrationsprocess i destinationslandet. Dessa gränsöverskridande relationer är i enlighet med 
Price (2015) beskrivning om att traditionella migrationsmönster förändrats i och med den 
transnationella migrationen. Vidare menar Hammarén och Johansson (2009) att en individ 
som migrerat till ett annat land tenderar att utveckla hybrida identiteter. Detta som ett resultat 
av att de identifierar sig i enlighet med både destinationslandet och ursprungslandet. Liknande 
argument har Ålund (1997) som menar att det vardagliga livets kulturella mångfald resulterar 
i att skilda kulturella livselement blandas och nya hybrida identiteter utvecklas.  
 
Samtliga intervjupersoner umgås med individer från olika nationaliteter. Aisha, Kamal och 
Said uppger att de inte umgås med syrianer i hög utsträckning utan försöker lära känna 
lokalbefolkningen i Sverige i syfte att få kunskap om den svenska kulturen. Aisha och Said 
uppger att de ibland umgås med människor från Sverige där de ofta brukar diskutera 
kulturskillnader mellan Syrien och Sverige. Kamal framhåller att han brukar bjuda personer 
från Sverige på mat och att de har blivit som en familj för honom: 
 

Svenska människor brukar komma till mig och äta syrisk mat, de är väldigt glada att se den 
syriska kulturen för de har inte upplevt den tidigare, (…) Efter några tillfällen blev de 
svenska människorna som en familj för mig, jag blev väldigt nära dem. (Kamal)  

 
Ibrahim är den enda intervjupersonen som uppger att han inte brukar umgås med personer 
från Sverige eller Syrien. Ibrahim har dock lärt känna personer med andra nationaliteter. 
Mohammed menar att han brukar umgås med människor från Syrien, Sverige och andra 
nationaliteter. På restaurangen där han praktiserar talar han turkiska, på arbetet talar han 
svenska och engelska, hemma pratar han kurdiska med familjen. Vidare spelar Mohammed 
fotboll. Laget består endast av flyktingar och invandrare: 
 

Mina fotbollskompisar talar väldigt många olika språk, tigrinja, ryska etc. Vi har ibland 
svårt att kommunicera. Vi brukar alltid börja skratta då vi inte förstår varandra. I samband 
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med migrationen till Sverige har jag lärt mig två nya språk, så nu kan jag tala fem olika 
språk. (Mohammed)  

 
Det faktum att intervjupersonerna umgås med individer från olika nationaliteter medför att 
kulturella livselement blandas i det vardagliga livet. Intervjupersonerna har behållit relationen 
med ursprungslandet i och med att samtliga fortfarande har kontakt med individer i Syrien. 
Samtidigt umgås de med individer från olika nationaliteter i destinationslandet. Det kan antas 
att detta medför att den syriska identiteten förändras eftersom deras vardagliga liv präglas av 
en kulturell mångfald. Enligt Ålund (1997) skulle detta innebära att nya hybrida identiteter 
utvecklas. Man kan således spekulera kring huruvida intervjupersonerna fortfarande 
identifierar sig i enlighet med ursprungslandet eller om det finns tendenser till hybrida 
identiteter, d.v.s. att man identifierar sig med flera olika kulturer och nationaliteter samtidigt.  
 
Dalia, som levt i Sverige under en lång tid identifierar sig i enlighet med både ursprungslandet 
och destinationslandet. Detta till skillnad från hennes barn som är uppvuxen i Sverige: 
 

Mina barn är 100 % svenskar eftersom de är födda i Sverige, endast läst svenska och endast 
umgås med människor från Sverige.  

 
Dalia menar att hon nog aldrig endast kommer identifiera sig i enlighet med 
destinationslandet eftersom hon är uppvuxen i Syrien. En bidragande faktor till detta är, enligt 
Dalia, att hon fortfarande lever i ett främmande samhälle där hon fortfarande lär sig nya saker 
om svensk tradition och kultur. I enlighet med Hammarén och Johansson (2009) kan man anta 
att Dalia utvecklat en sammanblandad och hybrid identitet eftersom hon identifierar sig i med 
både ursprungslandet och destinationslandet. 

Kollektiv identitet  
Enligt Jenkins (2008) bygger den kollektiva identiteten på att flera individer delar någonting 
gemensamt. Gemenskapen kan dock utgöra någonting diffust eller till och med en illusion. 
Den kollektiva identiteten betonar samspelet mellan likheter och skillnader och uppstår ur 
”internal-external dialectic of identification”. Gruppidentiteten utgör den interna definitionen 
av ett kollektiv medan den externa definitionen utgörs av yttre kategorisering. Man skulle 
kunna spekulera kring att det svenska samhället utgör ett kollektiv där medlemskap möjligtvis 
består i känslan av tillhörighet till samhället. Tillhörighet till samhället skulle resultera i en 
känsla av gemenskap med kollektivet, och således, samhällets medlemmar. Ur 
intervjupersonernas svar har ett antal betydelsefulla faktorer identifierats rörande tillhörighet 
till det svenska samhället. Dessa faktorer är språk, arbete, uppehållstillstånd samt relation till 
lokalbefolkningen. Faktorerna språket och arbete tenderar att vara de mest signifikanta, Aisha, 
Mohammed och Kamal utrycker nästan identiska utsagor om detta:  
 

I think I belong to the Swedish society when I learn the language, get to know Swedish 
people and start working. I believe those are important factors for a sense of belonging. 
(Aisha)  
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Jag tror jag känner tillhörighet till svenska samhället när jag kan prata svenska och arbetar. 
(Mohammed)  
 
Jag antar jag tillhör svenska samhället när jag börjar arbeta (…), jag kom till Sverige för att 
dela landet, inte bara ta från landet. Jag vill bli en del av Sverige. (Kamal) 

 
Vidare uppger majoriteten av intervjupersonerna att den begränsade tiden i Sverige utgör en 
bidragande faktor till att de inte känner tillhörighet till svenska samhället. Ibrahim upplever 
endast tillhörighet till flyktingar eftersom han endast umgås med flyktingar i dagsläget. Said 
och Aisha umgås med individer ursprungligen hemmahörande i Sverige, men uppger dock att 
de inte känner tillhörighet till svenska samhället. Detta eftersom de endast befunnit sig i 
Sverige en begränsad tid: 
 

Maybe I will support the Swedish team in the next World Championship, but not now. I have 
only been in Sweden for seven months. I can accept Swedish society, but I think I need more 
time to feel like I belong to the Swedish society. I think I will feel like I belong as I learn the 
language, get to know the Swedish people, start working and paying taxes. (Said)  

 
Faktorerna språk, arbete och relation till lokalbefolkningen är även enligt Said betydelsefulla 
faktorer rörande känslan av tillhörighet till det svenska samhället. Dalia identifierar sig med 
både ursprungslandet och destinationslandet vilket, enligt henne, dels beror på att hon 
fortfarande blir definierad som ”icke-svensk”, dels att hon fortfarande lär sig nya saker om 
svensk kultur och tradition. Till skillnad från de andra intervjupersonerna så anser Dalia att 
man måste representera och försvara Sverige i syfte att känna tillhörighet till svenska 
samhället:  
 

Man ska göra någonting, representera Sverige. Om man ser någon som gör något dumt 
exempelvis jobbar svart, så ska man bestrida det. Då försvarar man landet och då vet man 
att man tillhör Sverige. (Dalia)   

 
De intervjupersoner som befunnit sig en kortare tid i Sverige upplever inte tillhörighet till det 
svenska samhället i dagsläget. Upplevelsen av omgivningens definition, eller yttre 
kategorisering, utgör inte per automatik en gränsdragning för vilka som tillhör och inte tillhör 
kollektivet. Ett antagande skulle möjligtvis kunna vara att det är den interna definitionen i 
processen av ”internal-external dialectic of identification”, d.v.s. att man själv definierar sig 
som medlem i ett kollektiv, som är av störst betydelse för den kollektiva identiteten. Den 
individuella upplevelsen och självdefinitionen av dels omgivningens definition, dels 
tillhörighet till samhället har båda stor betydelse för känslan av gemenskap och medlemskap i 
kollektivet. Huruvida det svenska samhället utgör ett kollektiv är också en spekulation, dock 
kan det möjligtvis anses motiverat att betona de faktorer intervjupersonerna anser vara 
betydelsefulla för att tillhöra kollektivet. Jenkins (2008) menar att gruppidentiteten skapar ett 
kollektivt självförtroende, betonar samspelet mellan likheter och skillnader och uppstår ur 
”internal-external dialectic of identification”. Enligt Jenkins och Stier (2003) resulterar 
kollektiva identiteter även i en åtskillnad mellan andra grupper (vi och dem). Enligt 
intervjupersonerna utgör aspekterna språk, arbete, uppehållstillstånd samt relation med 
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individer från lokalbefolkningen betydelsefulla faktorer rörande känslan av tillhörighet till det 
svenska samhället. Dessa faktorer kan således, enligt intervjupersonerna, anses utgöra 
skillnader mellan dem och kollektivets medlemmar. 
 
Said uppger att media endast framhåller negativa sidor av Syrien, samtidigt anser majoriteten 
av intervjupersonerna det betydelsefullt att få visa den syriska kulturen för lokalbefolkningen 
i Sverige. Detta kan möjligtvis utgöra en strävan att undvika, vad Stier (2003) skulle kalla, en 
utifrån-tillskriven identitet som i sin tur inte stämmer överens med intervjupersonernas 
självuppfattning. Enligt Jenkins (2008) innebär yttre kategorisering en extern definition av ett 
kollektiv. Det kan antas att intervjupersonerna försöker undvika att bli kategoriserade i 
enlighet med den bild media framhåller eftersom de strävar efter att förmedla en annan bild av 
syrianer till lokalbefolkningen. I ett försök att åstadkomma detta planerar Said, tillsammans 
med en grupp syrianer, föreläsningar i syfte att redogöra för den syriska kulturen och den 
mänskliga situationen i Syrien. Said menar att det inte endast är flyktingar som ska lära sig 
den svenska kulturen, även lokalbefolkningen i Sverige måste få en uppfattning om syrianer 
och situationen i Syrien:  
 

We want to explain the human situation in Syria and reflect on our culture. We shouldn’t 
only learn Swedish and Swedish culture, Swedish people need to learn about Syrian people 
and about the situation in Syria. (Said)  

 
Fatima och Mohammed uppger att de brukar driva på andra flyktingar att arbeta, studera 
svenska och kämpa för att komma in i det svenska samhället, i syfte att representera flyktingar 
och syrianer på ett bra sätt. Mohammed arbetar på en restaurang och menar att han brukar 
bemötas på ett positivt sätt av lokalbefolkningen vilket, enligt Mohammed, beror på att han 
arbetar och försöker bidra till samhället: 
 

Jag kommer till Sverige för att jag vill arbeta. Jag vill inte leva på socialtjänsten eller 
Migrationsverket. Jag vill bli en del av landet, lokalbefolkningen måste få se att jag kommer 
hit för att jag vill arbeta. (Mohammed)  

 
Enligt Fatima är det väldigt betydelsefullt att syrianer strävar efter att uppvisa en positiv bild 
eftersom det kan resultera i en ökad acceptans bland lokalbefolkningen:   
 

Jag tror många människor som kommer från Syrien har jättebra utbildning och de vill göra 
något här i Sverige. Jag tror flyktingar kommer accepteras bättre om några år om flyktingar 
visar en bra bild och kommer in i samhället istället för att ha ett ”eget samhälle”. (Fatima)   

Problem utöver identitetsproblematiken i samband med integration 
Att nya identifieringsgrunder försvinner och ersätts med andra identifieringsgrunder kan 
påverka individen i samband med integrationen till det svenska samhället. En 
integrationsprocess kan dock innebära andra problem, utöver identitetsproblematiken. I likhet 
med Liebling m.fl. studie upplever majoriteten av intervjupersonerna att de behövt vänta 
länge på beslut rörande sin asylansökan vilket medför svårigheter att planera inför framtiden. 
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Ett beslut om permanent uppehållstillstånd innebär bland annat möjlighet att studera svenska 
på SFI (Svenska för invandrare) samt möjlighet till familjeåterförening; 
 

I Sverige väntar jag på att få beslut om uppehållstillstånd. Sen kan min fru och mina barn 
komma hit. (Kamal)  
 
Jag väntar på mitt beslut. Idag har jag skickat mejl till Migrationsverket och frågat varför 
det tar så lång tid att få beslut. Jag vill börja studera på SFI för att sedan kunna studera vid 
universitetet. (Mohammed)  

 
Vidare upplevde Aisha, Ibrahim och Said en osäkerhet inför framtiden i och med de planerade 
lagändringarna. De spekulerar kring om lagändringarna är ett resultat av det höga antalet 
flyktingar som sökt asyl i Sverige under tidigare år. Möjlighet till permanent 
uppehållstillstånd var den huvudsakliga anledningen till att de valde Sverige som 
destinationsland. Att de nu eventuellt kommer tilldelas tillfälligt uppehållstillstånd resulterar i 
en känsla av osäkerhet och innebär svårigheter att planera inför framtiden: 
 

I had planned to come here, get a permanent residence permit and then apply for citizenship. 
It becomes difficult to plan for the future when you only get a temporary residence permit, 
when it expires, what should you do? Return to Syria?. (Said)  

 
Intervjupersonerna framhåller även en problematik kring Dublinförordningen, d.v.s. att de 
inte har möjligt att söka asyl i ett annat land än Sverige: 
 

Once you have registered fingerprints, you have no other choice. (Ibrahim)  
 
Sammanfattningsvis tenderar upplevelsen av en identitetsförändring i stor utsträckning bero 
på omgivningens externa definition. Att bli definierad som flykting av omgivningen inverkar 
på flyktingars identitet, vilket främst medför konsekvenser om definitionen inte 
överensstämmer med dennes självuppfattning. I vilken utsträckning flyktingar å ena sidan är i 
behov av att hävda vem de är, å andra sidan om flyktingars presentation av sig själv 
accepteras av omgivningen eller inte tenderar att influera identitetsarbetet. Detta kan vara ett 
resultat av att en individs självrepresentation utgör en betydelsefull faktor i 
identitetsskapandet. Huruvida flyktingar upplever att de ”passar in” och/eller liknar 
destinationslandets lokalbefolkning kan även influera identitetsproblematiken i samband med 
integrationen. Det som därmed kan anses påverka flyktingars identitet i det nya samhället är 
dels flyktingens ”nya” självdefinition, dels omgivningens externa definition. Vidare tenderar 
en migrationsprocess att förändra flyktingars livssituation men nödvändigtvis inte identiteten. 
I likhet med Jenkins (2008) tenderar den primära socialisationen befästa en primär identitet 
som är svår att förändra, även fast man migrerar och bosätter sig i ett främmande land. De 
intervjupersoner som befunnit sig längst tid i Sverige poängterar just detta, att de har 
grundläggande egenskaper som inte förändrats. Detta, tillsammans med det faktum att 
intervjupersonernas vardagliga liv präglas av en kulturell mångfald, tenderar istället att 
resultera i att nya hybrida identiteter utvecklas.  
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Diskussion 
Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse kring hur flyktingar från Syrien upplever 
sin identitetsproblematik när de kommer till Sverige. Richard Jenkins (2008) sociala 
identitetsteori samt diverse andra teorier om gränsöverskridande och hybrida identiteter kan 
underlätta förståelsen rörande detta. Vidare syftar studien till att kartlägga huvudsakliga 
anledningar till varför flyktingar från Syrien väljer Sverige som destinationsland. Lees (1966) 
teori om migration, som inbegriper push- och pullfaktorer, underlättar förståelsen kring vilka 
faktorer som är mest signifikanta i valet av destinationsland. Utgångspunkten för studien var 
fem frågeställningar som varit vägledande för uppsatsens genomförande och utformning. För 
det första undersöka vilken förförståelse flyktingar från Syrien har om det svenska samhället 
innan de anländer till Sverige samt kartlägga huvudsakliga anledningar till valet av 
destinationsland. Vidare analysera utmärkande drag rörande den identitetsproblematik, samt 
eventuella andra problem utöver identitetsfrågan, flyktingar från Syrien upplever i samband 
med integration i det svenska samhället. Avslutningsvis undersöka vilka förtjänster som 
upplevs i och med upphävandet av den akuta situationen av att vara på flykt.  
 
Tidigare genomförda studier visar att asylsökande har begränsad kunskap om 
destinationslandet (Liebling m.fl., 2014; Gilbert & Koser, 2006). Majoriteten av 
intervjupersonerna i denna studie hade dock erhållit en relativt god förförståelse om Sverige 
innan de anlände till landet, vilket möjligtvis kan vara ett resultat av det höga antalet syrianer 
som sökt asyl i Sverige under tidigare år. Majoriteten av intervjupersonerna hade erhållit en 
förförståelse via kontakter i Sverige. Intervjupersonerna beskrev Sverige som ett tryggt och 
säkert land. Vidare hade majoriteten av intervjupersonerna kunskap om att syrianer får 
permanent uppehållstillstånd i Sverige. Dessa aspekter var även de mest signifikanta i valet av 
destinationsland. Flyktingar från Syrien har flytt från sitt hemland för att påbörja ett nytt liv i 
Sverige. Att Sverige kan erbjuda trygghet och säkerhet utgjorde en anledning till valet av 
destinationsland och även en förtjänst i samband med den akuta situationen av att vara på 
flykt. Ett antagande skulle kunna vara att den första tiden i Sverige endast utgör en temporär 
process som inbegriper att lära sig svenska och integreras i samhället. En framtid i landet, 
tillsammans med att intervjupersonerna beskriver Syrien och Sverige i relativt lika termer, kan 
underlätta identitetsproblematiken då de möjligtvis anser att de kan leva sitt liv liknande det i 
Syrien, innan kriget bröt ut. Vidare visar Liebling m.fl. studie att asylsökande behövt vänta 
länge på beslut rörande deras asylansökan. Denna studie visar liknande resultat då samtliga 
intervjupersoner framhöll problematiken kring långa väntetider, vilket även innebär 
svårigheter att planera inför framtiden. Enligt Migrationsverket (2016) innebär de planerade 
lagändringarna en anpassning till EU:s miniminivå och syftar till att minska antalet 
asylsökande till Sverige. Majoriteten av de intervjupersoner som framhöll problematiken 
kring detta uppgav även att de inte skulle valt Sverige som destinationsland om de fick välja 
igen. Detta tillsammans med det faktum att permanent uppehållstillstånd utgjorde en 
huvudsaklig anledning till att samtliga intervjupersoner valt Sverige som destinationsland kan 
möjligtvis resultera i att lagändringen uppnår sitt intention.  
 
Enligt Jenkins (2008) är en individs identitetsarbete en pågående process som aldrig kan anses 
vara fastställd. Identitetsarbetet kan anses utgöra ett komplext arbete där individen definierar 
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och omdefinierar sig själv utifrån en specifik social kontext. Att finna gemensamma nämnare 
i den identitetsproblematik intervjupersonerna upplever i samband med integrationen har varit 
problematiskt. Intervjupersonerna har sin egen specifika historia och erfarenhet av fenomenet. 
Huruvida flyktingar från Syrien upplever den mentalitet- och identitetsförändring Cormos 
(2014) beskriver tenderar att vara en individuell upplevelse. En migration behöver således 
inte per automatik innebära att flyktingars identitet förändras. Man skulle kunna spekulera 
kring om å ena sidan flyktingens föreställning om migrationen, å andra sidan hur flyktingens 
livssituation såg ut innan ankomsten till destinationslandet kan påverka huruvida en 
identitetsförändring aktualiseras eller inte. I denna studie visade det gifta paret att partnern 
sannolikt kan utgöra en stabiliserande referensgrund som i sin tur underlättar identitetsarbetet. 
De intervjupersoner vars livssituation genomgått en radikal förändring upplever i större 
utsträckning en identitetsförändring. Trots det faktum att en migration resulterar i att 
flyktingars livssituation genomgår en förändring kan man spekulera kring om det krävs en 
radikal förändring av livssituationen för att de ska uppleva en identitetsförändring. Detta 
främst rörande flyktingar som nyligen anlänt till Sverige eftersom de möjligtvis inte 
genomgått flera stadier i integrationsprocessen.  
 
Huruvida det svenska samhället kan anses utgöra ett kollektiv kan diskuteras. Faktorer 
rörande tillhörighet till det svenska samhället har dock identifieras och bör framhållas. Den 
kollektiva identiteten resulterar i en gränsdragning mellan andra grupper, mellan vi och dem. 
Jenkins (2008) argumenterar för att existensen av en kollektiv identitet bygger på att flera 
individer delar någonting gemensamt. Den kollektiva identiteten fokuserar på likheter och 
skillnader individer föreställer sig att de har med varandra. Enligt intervjupersonerna utgör 
skillnaden mellan ”dem och vi” de faktorer som de anser är betydelsefulla för att uppleva 
tillhörighet till samhället. När de lär sig det svenska språket, blir beviljad uppehållstillstånd, 
börjar arbeta samt umgås med individer från lokalbefolkningen tror intervjupersonerna att de 
känner tillhörighet till samhället. I och med dessa faktorer gör intervjupersonerna en 
åtskillnad mellan ”dem och vi”, vilket, enligt Jenkins, är något den kollektiva identiteten 
fokuserar på. Med reservation för antagandet om att det svenska samhället utgör ett kollektiv 
bör man fundera kring i vilket utsträckning man kan tala om en kollektiv identitet? Existerar 
endast kollektiva identiteter i mindre grupper där samtliga medlemmar har en relation till 
varandra? Eller kan ett samhälle utgöra ett kollektiv där existensen av en kollektiv identitet 
bygger på att flera individer delar någonting gemensamt? 
 
Syrianer har socialiserats utifrån den kultur som präglar hemlandet, de har således genomgått 
en primär socialisationsprocess i ursprungslandet. Enligt Jenkins (2008) kan de primära 
egenskaperna vara svåra att förändra. En identitetsproblematik tenderar inte per automatik 
uppstå i samband med en migration och integration i destinationslandet. Man skulle 
möjligtvis kunna anta att den primära socialisationen befäster en grundläggande identitet som 
vissa individer bär med sig livet ut. Detta oberoende om de migrerar och genomgår en 
integrationsprocess med efterföljande socialisationsprocesser i ett främmande land. Trots att 
en intervjuperson levt i Sverige under en lång tid identifierar hon sig fortfarande i enlighet 
med både ursprungslandet och destinationslandet. Detta tillsammans med det faktum att 
samtliga intervjupersoner umgås med individer från olika nationaliteter borde möjligtvis 
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resultera i att hybrida identiteter utvecklas. Intervjupersonernas vardagliga liv tenderar att 
präglas av en kulturell mångfald vilket resulterar i en sammansmältning av olika kulturella 
livselement och livsstilar som i sin tur tenderar att resultera i nya hybrida identiteter. Hur man 
förhåller sig till sitt ursprungsland och destinationsland borde i framtiden bli en mindre 
problematisk fråga för flyktingar eftersom det ter sig möjligt att blanda samman olika 
kulturella livselement och utveckla en ny hybrid identitet i ett mångkulturellt Sverige.  

Förslag till vidare forskning 
Gilbert och Kosers (2006) studie visar att asylsökande har begränsad kunskap om 
destinationslandet innan de anländer. Endast en begränsad andel av de asylsökande som 
deltog i deras studie hade kontakt med individer i destinationslandet, vilket utgjorde en 
bidragande faktor till den begränsade kunskapen. Denna studie visar dock att majoriteten av 
intervjupersonerna erhållit information om Sverige via kontakter som redan befann sig i 
landet. Price (2015) menar att globaliseringen har påverkat den moderna migrationen och har 
resulterat i ett utbyte av tillgångar och information över gränser. Det kan antas att 
globaliseringen underlättar tillgången till information om destinationslandet, dels via 
kontaktnät, dels det faktum att en intervjuperson erhållit en förförståelse om Sverige genom 
att läsa på Facebook. Huruvida förförståelsen stämmer överens med flyktingarnas upplevelse 
av verkligheten vore ett intressant ämne för vidare forskning. Vidare kan det även vara 
intressant att analysera dessa gränsöverskridande relationer och hur kontaktnätet sprider sig 
med tanke på att samtliga intervjupersoner i denna studie fortfarande har kontakt med 
individer i ursprungslandet.  
 
Enligt Cormos (2014) förändras en flyktings mentalitet och identitet i samband med att denne 
genomgår stadier av anpassning i integrationsprocessen. Det faktum att intervjupersonerna i 
denna studie endast befunnit sig en begränsad tid i Sverige kan medföra en begränsad 
integrationsprocess i landet. Detta eftersom det förmodligen tar tid att erhålla kunskap om det 
svenska samhället. Man skulle kunna anta att de intervjupersoner som befunnit sig i Sverige 
en längre tid i större utsträckning upplever den mentalitetsförändring Cormos beskriver 
eftersom de förmodligen genomgått fler stadier i integrationsprocessen. Detta vore en 
intressant aspekt för framtida forskning inom området.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Vilket ursprungsland kommer du ifrån? 

Hur länge har du varit i Sverige? 

Vilken utbildning har du? 

Vad har du arbetat med? 

 

Val av destinationsland 

Hur såg din situation ut i Syrien? (Arbete, ekonomi, familj- och bostadssituation) 

Hur ser din situation ut i Sverige? 

Vad hade du för bild av Sverige innan du kom hit? 

Hade du någon kontakt med någon i Sverige innan du bestämde dig för att komma hit? 

Varför valde du Sverige som destinationsland? 

Stämde din bild av Sverige överens med verkligheten? 

Vill du berätta något om flykten till Sverige och hur den gick till? 

Hur upplever du att komma in och lära känna det svenska samhället?  

Har du några framtidsplaner i Sverige? 

Vad tänker du kring det bemötande du fått i det svenska samhället? 

 

Identitetsfrågor 

Hur skulle du beskriva begreppet identitet? 

Kan du berätta för mig vem du var i Syrien? 

Hur beskriver du dig själv idag, jämfört med innan du kom till Sverige? 

Hur upplever du att omgivningen identifierar dig? 

Hur upplever du det svenska samhällets syn på invandrare? 

Känner du någon tillhörighet till det svenska samhället? 

I vilken situation känner du mest tillhörighet?  

Vad gör du på fritiden? 

Umgås du med någon från ditt hemland? 

Umgås du med någon från Sverige eller något annat land? 

Om ja, upplever du att detta påverkar din identitet och självdefinition? 



	

Vilka personer, grupper eller sammanhang är viktiga för dig? 

 

Avslutande frågor 

Vilka skillnader respektive likheter ser du med Syrien och Sverige? (innan kriget bröt ut) 

Om du hade fått välja igen, hade du valt att komma till Sverige? 

Har du något att tillägga? 

 
  



	

 
Bilaga 2- Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Vilket ursprungsland kommer du ifrån? 

Hur länge har du varit i Sverige? 

Vilken utbildning har du? 

Vad har du arbetat med? 

 

Val av destinationsland 

Kan du berätta för mig varför du kom till Sverige? 

Vad hade du för bild av Sverige innan du kom hit? 

Hur såg din situation ut i Syrien? (Arbete, ekonomi, familj- och bostadssituation) 

Hur ser din situation ut i Sverige? 

Hur har du upplevt att komma in och lära känna det svenska samhället? 

Känner du tillhörighet till det svenska samhället? 

Vilka för- respektive nackdelar ser du med att bo i Sverige? 

 

Identitetsfrågor 

Hur skulle du beskriva begreppet identitet? 

Kan du berätta för mig vem du var i Syrien? 

Hur beskriver du sig själv idag, jämfört med innan du kom till Sverige? 

Upplever du att din identitet förändrats i samband med integrationen i Sverige? 

Om ja, på vilket sätt? 

Skulle du identifiera dig som svensk eller syrian? 

Har du kontakt med någon i Syrien? 

 

Avslutande frågor  

Vilka skillnader respektive likheter ser du med Syrien och Sverige? (innan kriget bröt ut)  



	

Bilaga 3. Resultat Matris 
 
	

* - Permanent uppehållstillstånd 
 

Namn	 Förförståe
lse	

Val	av	
destination

sland	

Identitetsproblematik	
Intern				/		Extern	

Gränsöver
skridande	
identiteter	

Kollektiv	
identitet	

Övriga	
problem	

Fatima	 Säkert land 
Migrations-
systemet 
PUT* 
Info via  
Facebook 

PUT*	
Trygghet	&	
säkerhet	
Personliga	
faktorer	
Valt	Sverige	
igen	

Upplever	
förändring.	
Primära	
egenskaper	
som	inte	
förändrats	

Definierad	
som	
flykting	

Kontakt	m.	
ursprungsla
ndet	
Kulturell	
mångfald	

Upplever	
inte	
tillhörighet	
till	svenska	
samhället	

Lång	väntan	
på	beslut	

Aisha	 Säkert	land	
Migrations-
systemet	
PUT*	
Info	via	
kontakter	

PUT*	
Trygghet	&	
säkerhet	
Personliga	
faktorer	
Inte	valt	
Sverige	igen	

Upplever	
ingen	
förändring	

Inte	
definierad	
som	
flykting	

Kontakt	m.	
ursprungsla
ndet	
Kulturell	
mångfald	

Upplever	
inte	
tillhörighet	
till	svenska	
samhället	

Lång	väntan	
på	beslut	
Planerade	
lagändringar	

Hamid	 Säkert	land	
PUT*	
Info	via	
kontakter	

PUT*	
Framtidsutsi
kter	
Trygghet	&	
säkerhet	
Valt	Sverige	
igen	

Vardagliga	
situationen	
har	
förändrats	

Inte	
definierad	
som	
flykting	

Kontakt	m.	
ursprungsla
ndet	
Kulturell	
mångfald	

Upplever	
inte	
tillhörighet	
till	svenska	
samhället	

Lång	väntan	
på	beslut	

Mohammed	 Säkert	land	
Info	via	
kontakter	

Inte	valt	
destinationsl
and	
Bror	i	
Sverige	

Förändrats,	
självdefiniti
on=	flykting	

Definierad	
som	
flykting	

Kontakt	m.	
ursprungsla
ndet	
Kulturell	
mångfald	

Upplever	
inte	
tillhörighet	
till	svenska	
samhället	

Lång	väntan	
på	beslut	

Kamal	 Säkert	land	
PUT*	
Info	via	
kontakter	

Trygghet	&	
säkerhet	
PUT*	
Valt	Sverige	
igen	

Vardagliga	
situationen	
har	
förändrats	

Inte	
definierad	
som	
flykting	

Kontakt	m.	
ursprungsla
ndet	
Kulturell	
mångfald	

Upplever	
inte	
tillhörighet	
till	svenska	
samhället	

Lång	väntan	
på	beslut	

Said	 Säkert	land	
Migrations-
systemet	
PUT*	
Info	via	ABF	

Trygghet	och	
säkerhet	
PUT*	
Inte	valt	
Sverige	igen	

Upplever	
ingen	
förändring	

Inte	
definierad	
som	
flykting	

Kontakt	m.	
ursprungsla
ndet	
Kulturell	
mångfald	

Upplever	
inte	
tillhörighet	
till	svenska	
samhället	

Lång	väntan	
på	beslut	
Planerade	
lagändringar	

Ibrahim	 Begränsad	
förförståels
e	
Välkända	
företag	

Inte	valt	
Sverige	som	
destinationsl
and	

Upplever	
förändring	

Definierad	
som	
flykting	

Kontakt	m.	
ursprungsla
ndet	
Kulturell	
mångfald	

Upplever	
inte	
tillhörighet	
till	svenska	
samhället	

Lång	väntan	
på	beslut	
Planerade	
lagändringar	

Dalia	 Snö,	skoter	
&	kallt	
klimat	
Man	i	
Sverige	

Man	i	Sverige	 Upplever	
förändring	
Självdefiniti
on=	svensk	
och	syrian	

Definierad	
som	
flykting	

Kontakt	m.	
ursprungsla
ndet	
Kulturell	
mångfald	
Hybrid	
identitet	

Inte	100	%	
svensk	

	




