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Abstract 

The purpose of the study is to understand/investigate how unaccompanied boys from 

Afghanistan experience their identity and identity development in interaction with Swedish 

culture and Swedish society. Qualitative data collection methods have been used in the form 

of semi-structured interviews. The material has been analyzed on the basis of identity 

development theory and the theory of ethnic identity. Based on the study's gathered empirical 

data and analysis, important results found that experiences of identity development in 

unaccompanied boys are strongly influenced by Swedish society and Swedish culture. The 

majority of the informants expressed that their identity has been affected and changed a lot 

during the time they lived in Sweden and that influence has helped these young people to 

develop a new identity. In order to be a part of the majority society and integrate well into 

society, this influence on identity has been positive and important for the informants. The 

study’s results also show that the informants have managed to find a balance between the new 

identity and their ethnic identity. 

  

  

Keywords: Sweden, Unaccompanied minor, Identity, Identity development, Afghan, Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur ensamkommande pojkar från Afghanistan upplever sin 

identitet och identitetsutveckling i samspel med den svenska kulturen och det svenska 

samhället. Kvalitativa datainsamlingsmetoder har använts i form av semistrukturerade 

intervjuer. Materialet har analyserats utifrån identitetsutvecklingsteori samt teorin om etnisk 

identitet. Studiens slutsats är att upplevelser av identitetsutveckling hos ensamkommande 

pojkar påverkas starkt av det svenska samhället och den svenska kulturen. Resultatet visar att 

majoriteten av informanterna uttryckte att deras identitet har påverkats och förändrats mycket 

under tiden de bott i Sverige. Denna påverkan har hjälpt informanterna att utveckla en ny 

identitet som har varit positiv och viktig för dem samt för att informanterna ska känna sig som 

en del av majoritetssamhället och för att underlätta deras integration i samhället. Studiens 

resultat visar även att informanterna har lyckats hitta en balans mellan den nya identiteten och 

sin etniska identitet. 

  

Nyckelord: Sverige, Ensamkommande barn, Identitet, Identitetsutveckling, Afghan, kultur 
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1. Inledning 

Enligt Unicef Sverige tvingas barn i olika delar av världen att fly sina hem varje dag och idag 

uppskattas det att totalt 28 miljoner barn är på flykt i världen. Unicef Sverige menar att det är 

svårt att förstå den svåra situationen som dessa barn befinner sig i och hur barnens psykiska 

och fysiska hälsa påverkas av migrationsprocessen. En del av dessa barn som är på flykt 

kommer till Sverige (Unicef Sverige, 2019). 

 

De flesta ensamkommande barn som kommer till Sverige är från länder där de riskerar att bli 

utsatta för våld, förföljelser, etnisk diskriminering osv. Afghanistan, Syrien, Eritrea, Somalia, 

Irak och Etiopien är länder som flest unga ensamkommande flyr ifrån och migrerar till Sverige. 

Cirka 35000 ensamkommande barn sökte asyl 2015 i Sverige och det är en stor ökning i 

jämförelse med de tidigare åren när gränskontroller var strängare i Europa (SCB, 2019). 

 

Vilken bild ensamkommande får av sig själva i det nya landet efter ankomsten och hur deras 

identitet påverkas av mottagarlandets kultur och samhället har varit ett intressant ämne att 

undersöka. I denna studie försöker vi närma oss detta intressanta ämne. 

1.1 Bakgrund 

I Socialstyrelsens kartläggning av ensamkommande barn och ungas situation diskuteras och 

föreslås en rad olika behov och problembilder hos dessa individer som är viktiga att ha i åtanke 

för dem som arbetar med målgruppen. Några av dessa centrala behov kan vara boendesituation, 

psykisk och fysisk hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling (identitet och 

självbild) och delaktighet (Socialstyrelsen, 2013). Att ha känslor av ensamhet är vanligt 

förekommande hos ensamkommande barn. Dessa barn kan även ha svårt att förhålla sig till 

svåra och jobbiga minnen som de har med sig från bland annat ursprungslandet och flykten. 

Det är därför av stor vikt att ensamkommande barn utvecklar stabila och ömsesidiga relationer 

bland annat vuxenkontakter (i relation till deras ålder, behov och sårbarhet) för att säkerställa 

en god psykisk hälsa hos målgruppen (Socialstyrelsen, 2013, s. 31–32). 

 

Ensamkommande barn som blir bemöta av missaktning kan riskera att utveckla en svår och 

otydlig självbild och identitet med lägre självkänsla än andra jämnåriga. Många av dessa barn 

upplever känslomässiga och beteendemässiga svårigheter och därför är det viktigt att de blir 
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bemöta med respekt och får erkännande av omgivningen. Detta för att barnen ska kunna bygga 

upp en stark självbild och en positiv identitet (Socialstyrelsen, 2013, s. 31–32). 

 

Även Thommessen, Corcora och Todd (2015, s. 25–26) skriver i sin studie att 

ensamkommande barn är en av de mest sårbara grupper vars behov av hjälp och stöd inte 

uppmärksammas i tillräckligt hög grad. Att tillgodose och hörsamma dessa barns behov av stöd 

och hjälp ger dem en bättre möjlighet att anpassa sig och få bättre livsvillkor i mottagarlandet. 

Enligt en annan amerikansk studie (Ruehs, 2017, s. 377–378) så delar inte alla 

ensamkommande barn en enkel, monolitisk identitet och erfarenhet. Men deras gemensamma 

erfarenheter av migration och att bo i ett främmande land kan bidra till en ny förståelse om 

migration och en bredare bild av hur det är att fly som barn och komma till ett nytt land och 

utveckla en ny identitet tills man blir vuxen. Studien påpekar att dessa barn befinner sig i 

avgörande livsfas när de påbörjar sin resa och därför kan det vara av stort intresse att 

undersöka/utforska deras erfarenheter av migration och identitetsskapande efter att barnen 

anländer i mottagarlandet och startar ett nytt liv. Ruehs (2017, s. 379) påpekar att upplevelser 

av maskulinitet, identitetsskapande, ålder och upplevelser av övergång från ungdom till vuxen 

inte kan separeras från den lokala kulturen barnen kommer ifrån.  

1.2 Problemformulering 

Utifrån presenterad bakgrund fokuserar vår studie till att undersöka ensamkommande barns 

upplevelser av hur deras identitet har påverkats av samspel med omgivningen och det svenska 

samhället. De flesta ensamkommande barn som kommer till Sverige saknar ofta språklig och 

kulturell kunskap och detta gör att de inte känner sig delaktiga samt har svårt att känna sig som 

en del av det nya samhället (Socialstyrelsen, 2013, s. 32). Hur ensamkommande barn ser på sin 

identitetsutveckling och hur de påverkas av den svenska kulturen och samhället är en central 

fråga för denna studie. Erikson (1969, s. 249) beskriver perioden mellan barndom och 

ungdomstiden som en period där barnet upplever en del stora förändringar gällande identitet 

och identitetsskapandet. Det är också möjligt att barnet upplever perioden som någon slags 

kris. Vi tycker därför att det är ytterst intressant och viktigt att undersöka vilka förändringar 

och problembilder gällande identitet och identitetsskapande som kan förekomma hos 

ensamkommande barn samt hur detta kan påverka barnen. Målet med vår studie är att sprida 

mer kunskap och ljus över området ensamkommande barns identitet och identitetsutveckling.  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande pojkar från Afghanistan upplever sin 

identitet och identitetsutveckling i samspel med den svenska kulturen och det svenska 

samhället. 

1.4 Frågeställningar 

1-Hur upplever pojkarna att deras identitet har påverkats av mötet med det svenska samhället 

och den svenska kulturen? 

2-Hur förhåller pojkarna sig till denna påverkan? 

3-Hur ser pojkarna på sin identitet idag? 

1.5 Förförståelse 

Vi som skriver uppsatsen har både utländsk bakgrund och erfarenhet av att komma till ett nytt 

land med ett främmande språk och en främmande kultur. Vi har båda upplevt svåra situationer 

och vet hur det känns när man inte förstår hur det nya samhället fungerar i början. 

 

Ali Sina Hakimi kom som ensamkommande barn till Sverige för åtta år sen när han bara var 

15 år gammal. Quassem Suaed kom som asylsökande år 2013 när han var 27 år gammal. Hans 

familj återförenades efter två år. 

 

Som blivande socionomer är det troligt att vi kommer i kontakt med ensamkommande 

ungdomar eller vuxna (som varit ensamkommande någon gång). Vi betonar därför vikten av 

att vi redan nu kan bilda oss en uppfattning om vilka upplevelser dessa personer har haft av 

Sverige samt hur deras identitet i förhållande till den svenska kulturen och det svenska 

samhället påverkats. Vidare framhåller vi vikten av att socialarbetare har en förförståelse för 

målgruppen när man möter dem som klienter i framtiden. 

1.6 Studiens centrala begrepp 

1.6.1 Identitet  

Stier (2003, s. 12–13) beskriver identitet som en föreställning eller egenskap hos människor 

där individer uppfattar sig själv eller uppfattas och tolkas av andra i olika sociala sammanhang.  
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Erikson (1969, s. 175) menar att personliga identiteten beskriver hur individer skiljer sig från 

varandra och grupper de tillhör. Personlig identitet kan användas synonymt med jagidentitet 

eller självidentitet och det omfattar att individens uppfattningar om sig själv som gör att den 

personen känner sig eller är samma person i olika tidsperioder även om vissa ytliga 

förändringar kan förekomma hos personen. 

 

Stier (2003, s. 12–13) skriver om den sociala identiteten och dess inverkan på individens 

personliga identitet. Individens sociala identitet beskrivs genom grupper individen identifierar 

sig med. Stier skriver att “identiteter bara kan vara meningsfulla i relation till något annat eller 

någon annan” och menar att en individs identitet påverkas av och bör också förstås utifrån 

samhällets betingelser, den sociala och kulturella omgivningen, livs- och utvecklingskriser och 

andra livserfarenheter man har av olika händelser i livet. 

 

För att göra begreppet identitet mer fruktbart för denna studie så kommer begreppet att 

innebära, i likhet med Eriksons (1969, s. 223) beskrivning identitet betraktas som en process 

genom vilken en individ bedömer sig själv utifrån hur andra människor uppfattar och bedömer 

hen, som i sin tur kan förhålla sig till hur man själv uppfattar sig så denna process är i en ständig 

förändring och därför kan det förekomma att våra informanterna har skilda och olika tolkningar 

av vad identitet innebär för just dem i olika situationer.  

1.6.2 Ensamkommande barn 

Enligt Migrationsverket definieras ensamkommande barn som barn och ungdomar som är 

under 18 år och har ansökt/fått asyl i Sverige och bor i Sverige utan föräldrar eller annan 

vårdnadshavare (Migrationsverket, 2019). 

1.6.3 Identitetsutveckling 

Sylvander (1982, s. 31–33) menar att alla människor under sin livstid går igenom olika 

identitets förändringsprocesser som kallas för identitetsutveckling. Identitetsutveckling kan 

beskrivas som en tydlig utveckling i människors distinkta karaktär. Denna utveckling kan leda 

till att individens uppfattning om sig själv utvecklas från en oklar, omedvetet och förvirrad 

identitet till en uppnådd, etablerad och säker självuppfattning. Däremot kan denna utveckling 

om individen inte når fram till ett sätt som positivt kan bekräfta hens människovärde och 

förmåga, leda till att individen får en känsla av att den inte duger och inte klarar sig, och där en 

negativ identitet förstärks och fixeras hos personen.  
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Identitetsutveckling hjälper individer att definiera sig (i olika sammanhang med en fungerande 

självidentitet), båda för sig själva men också inför andra. En persons identitet kan betyda 

mycket för personen och det kan också innefatta känslor av tillhörighet, unikhet och kontinuitet 

(Sylvander, 1982, s. 33). 

1.7 Disposition 

I uppsatsens första kapitel redovisas inledning, bakgrund, problemformulering, syfte, 

frågeställningar, förförståelse och studiens centrala begrepp. Tidigare forskning skrivs i kapitel 

två. Teoretiska utgångspunkter beskrivs i kapitel tre och metoden redovisas i kapitel fyra. I 

kapitel fem redovisas resultatet och presentation av olika teman. I kapitel sex beskrivs 

sammanfattning och diskussion, svaret på frågeställningar samt styrkor och svagheter av 

studien. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning presenteras i kapitel sju. I studiens sista 

delen redovisas referenslista och information om studien kring identitetsutveckling, blankett 

för etisk egengranskning och intervjufrågor samt bilagor. 

2. Tidigare forskning 

Eftersom vi inte kunde hitta någon forskning gällande påverkan av svenska samhället och 

kulturen på afghanska ensamkommande barns identitet och identitetsutveckling så har vi valt 

att presentera forskning av relevans och intresse för våra undersökningsfrågor. Vi har valt att 

dela in forskningsöversikten i två teman; dels ensamkommandes identitet och erfarenheter av 

mottagarlandet samt dels betydelsen och påverkan av formella relationer och stöd för 

ensamkommande ungdomar.  

 

När det gäller kunskap om upplevelser av identitet och påverkan av samhället på 

identitetsutveckling hos ensamkommande barn i en svensk kontext, så finns det inte speciellt 

mycket forskning och kunskap som man kan använda sig av. Vår förhoppning är därmed att 

denna studie ska bidra till en fördjupad insikt om ensamkommandes identitetsutveckling och 

hur det fortgår i samspel med det svenska samhället och kulturen. Den presenterade tidigare 

forskningen kommer att tillsammans med den teoretiska tolkningsramen användas senare i 

resultatdiskussionen.  
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2.1 Barns identitet i mottagarlandet 

Söderqvist (2014, s. 51) skriver att många ensamkommande barn definierar sin identitet som 

flexibel och situationsanpassad till flera olika platser runt om i världen. Detta leder till att de 

skapar en bild av sig själva som individer med rötter i flera olika platser i världen. Deras 

identitet påverkas inte bara av aspekter relaterade till upplevelserna av att vara vårdtagare i det 

nya landet utan också av upplevelserna av att vara personer som tvingas återuppbygga ett nytt 

liv i Sverige. Med begreppet vårdtagare menas att ensamkommande barn är i behov av 

hjälp/vård från olika myndigheter under och efter asylprocessen (Söderqvist, 2014, s. 51). 

Ensamkommandes sätt att definiera sin identitet är kopplat till den stora betydelsen av 

uppfattningar om deras etniska minoritetsbakgrund, uppfattningar som ständigt förekommer 

under och efter tiden de har varit vårdtagare. Dessa unga män måste hantera flera olika 

livsförändringar i deras liv och kämpar med hinder de möter som vårdtagare. Dessutom 

behöver ensamkommande integrera sig i det svenska samhället och försöka att passa in i deras 

upplevda syn på hur man blir svensk som skapas av andra och de unga själva (Söderqvist, 2014, 

s. 52).  

 

Enligt Ruehs (2017, s. 377–380) delar inte alla ensamkommande barn en enkel, monolitisk 

identitet och erfarenhet men deras gemensamma erfarenheter av migration och att bo i ett 

främmande land kan bidra till att en ny förståelse om migration och identitetsskapande hos 

ensamkommande. Det är också väsentlig att fokusera på barnens erfarenheter av flykt och 

komma till ett nytt land, utvecklas och bli vuxen. Ensamkommande barn befinner sig i en 

betydelsefull livsfas när de påbörjar sin resa och därför kan det vara särskilt relevant att 

undersöka/utforska identitetsutveckling hos just barn på flykt, från att vara barn när de lämnar 

landet tills de anländer till mottagarlandet och startar ett nytt liv. Det är också av stor betydelse 

att beakta att ensamkommande ungdomars upplevelser av maskulinitet, identitetsskapande, 

ålder, upplevelser av övergången från ungdom till vuxen inte är enkel att separera från den 

lokala kulturen barnen kommer ifrån. 

2.2 Påverkan och betydelsen av formella relationer på ensamkommande 

barn 

Ensamkommande barn är en av de mest sårbara grupperna i samhället. Överhuvudtaget har det 

gjorts lite forskningar om gruppens behov och erfarenheter av migration samt om deras nya liv 
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i mottagarlandet (Thommessen, Corcoran & Todd, 2015, s. 5). Den komplexa asylprocessen 

ensamkommande går igenom under sina första månader och år i Sverige kan vara väldigt svår 

att hantera som ensamkommande. Därför är det betydande att ensamkommandes erfarenheter 

av tillgängligt stöd och hjälp från samhällets sida under denna tid i mottagarlandet belyses mer. 

Hjälp och stöd från samhället kan även bidra till att det bland annat underlättar barnens 

möjlighet i bland annat val av utbildning och framtida yrke och mål. Det är viktigt att gruppens 

behov av stöd och hjälp uppmärksammas och barnets bästa uppmärksammas. Om barnen 

bemöts med öppenhet och vänlighet och erbjuds adekvat hjälp och stöd kan det underlätta deras 

anpassning och integration i framtiden (Thommessen, Corcoran & Todd, 2015, s. 18–19). 

 

Svenska myndigheter har en mycket central roll i mottagandet och den senare bosättningen av 

barnen – både på statliga och kommunal nivå. Därför är det rimligt att ställa frågan på vilket 

sätt mottagandet och omhändertagandet av barnen och deras boendesituation påverkar dem 

under uppväxten i Sverige. Det finns också skäl att uppmärksamma barnens skolsituation i 

Sverige (Hessle, 2009, s. 21). Ensamkommande barns etableringsprocess präglas av både risker 

och möjligheter som uppstår periodvis i deras liv. Trots att dessa barn kommer ensamma till 

Sverige förblir de inte ensamma utan de flesta har åtminstone en viktig vuxen person som är 

engagerad i barnets liv och hjälper samt stöttar barnet i det nya samhället. För etablering och 

socialisering av ensamkommande barn under denna process, är formella relationer 

betydelsefulla med vuxna personer såsom släkt, lärare i skolan, personal på boendet och tränare 

mycket. Det leder i sin tur till att ensamkommande barn etablerar sig i en gynnsam livssituation 

som unga vuxna, de får bättre livsvillkor och kan anpassa sig till majoritetssamhällets rådande 

normer och kultur (Hessle, 2009, s. 143–145).  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras i denna studie beskriver ensamkommande ungdomars 

identitet som flexibel och situationsanpassad. Dessutom är det många faktorer som påverkar 

ensamkommande barns livsvillkor, etablering- och integreringsprocessen i det nya samhället. 

För att utvecklas som person samt för att skapa sig en identitet som kan vara acceptabel i 

förhållande till mottagarlandets kultur och normer behöver ensamkommande ungdomar ofta 

anpassa sig till rådande normer och kulturen i majoritetssamhället. Den sociala omgivningens 

betydelse för ensamkommande barn samt vikten av att ha kontakter och formella relationer 
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med en del vuxna nyckelpersoner i det nya samhället tycks också ha bidragit till att ungdomarna 

har utvecklats och integrerats fortare i samhället. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras människan utvecklingsteori som är den teori som ligger till 

grund för studien. Därefter presenteras studiens teoretiska begrepp, etnisk identitet.  

3.1 Människans utvecklingsteori, Erik H Erikson 

Erikson (1969, s. 224–225) beskriver att människan utvecklas i en rad väldefinierad och 

hierarkiskt ordnande faser, som täcker livscykeln. Livscykeln är en teori som innefattar åtta 

faser. I varje utvecklingsfas möter man speciella problem/kriser och genom varje fas finns det 

en positiv och en negativ pol av motstridiga upplevelser och erfarenheter mellan vilka krisen 

utspelar sig. Sätten att lösa dessa problem på spelar en avgörande roll för individens fortsatta 

utveckling. För ett tillfredsställande liv bör människans samlade positiva erfarenheter och 

upplevelser överväga de negativa. 

 

Erikson (1968, s. 44) menar att identiteten hjälper individen att veta vem hen är och hur hen 

ser på sig själv, veta hur andra ser på hen och om den bilden andra har av hen överensstämmer 

med hens bild av sig själv. Erikson beskriver begreppet identitet utifrån två perspektiv, 

personlig identitet och egoidentitet. Personlig identitet innefattar hur vi uppfattar och ser oss 

själva utifrån och hur vi uppfattas och tolkas av andra. Egoidentitet innebär individens innersta 

personlighet. Det inbegriper en känsla av inre sammanhang och kontinuitet.  Med det menar 

Erikson att individen är medveten om att det i egos samordnande metoder finns ett 

sammanhang och kontinuitet och ens egen individuella stil.  

 

Erikson (1969, s. 224) skriver att grundläggande tillit kontra grundläggande misstro är den 

första fasen som omfattar barnet från 0–1,5 års ålder. Under den fasen lär sig spädbarnet tillit 

och utvecklar en identitet utifrån sina upplevelser av sin omgivning. Det betyder att spädbarnet 

skriker och vet att det finns någon i den yttre världen som kan trösta och ge mat till hen. Det är 

också moderns omvårdnad och arten av förhållandet som spelar en avgörande roll för att lösa 

den centrala konflikten mellan grundläggande tillit kontra grundläggande misstro. Härmed 

bildas underlaget för en identitetskänsla hos barnen som i framtiden förenas med känslan att 

vara sig själv och att blir vad andra hoppas man ska bli. Barnet kan lita på sig själv och sitt 
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organs förmåga att be om hjälp och tillgodose sina behov. Om modern inte ger bra omvårdnad 

till barnet kan barnet få en känsla av misstro (Erikson,1969, s. 225). 

 

Den andra fasen (1–3 år) är självständighet kontra blygsel och tvivel. Under den perioden 

utvecklar barnet en identitet där barnet försöker att visa sina muskelfunktioner och fysiska 

egenskaper samt lär sig barnet sociala förhållandesätt att få antingen positiv självkänsla eller 

negativ självkänsla. Positiv självkänsla kan skapas genom att omgivningen berömmer barnets 

agerande. Det skapar självständighet och en känsla av gott anseende och stolthet. Däremot kan 

negativ självkänsla skapas när barnet till exempel blir rättade av sin omgivning. Med negativ 

självkänsla framkommer tvivel på den egna förmågan, blygsel och skamkänslor på grund av 

den upplevda oförmågan. Denna fas spelar en viktig roll för jämvikt mellan kärlek och hat, 

samarbetsvilja och självrådighet, ohämmad uttrycksförmåga och dess hämmande 

(Erikson,1969, s. 228–230). 

 

Den tredje fasen (3–6 år) är initiativ kontra skuldkänslor. Initiativ är ett handlande som syftar 

till att börja göra något och skuldkänsla är en upplevelse av orätt handlande. I denna fas 

utvecklas barnet både fysiskt och i sin personliga identitet genom att sätta andra i aktivitet och 

planera sitt beteende samt specificera sina mål. Barnet visar sin aggressivitet och ödmjukhet 

genom sitt agerande. Om föräldrar gör något aggressivt kan det minska olämpliga beteenden. 

Däremot kan det leda till passivitet, skapa skuldkänsla hos barnet samt göra så att barnet inte 

vågar agera och testa nya saker i framtiden däremot uppmuntran hjälper att öka 

prestationsglädje och nyfikenhet hos barnet (Erikson,1969, s. 231–234). 

 

Den fjärde fasen (6–12 år) kallas för arbetsflit kontra underlägsenhetskänslor. Under denna fas 

utvecklar barnet sin identitet med en bredare omgivning eftersom barnet börjar en social 

formningsprocess och utvecklar sin teknikens elementa genom att samarbeta med andra. Barnet 

blir ett föremål för en social formningsprocess för att komma in i arbetslivet. Barnet måste lära 

sig samhällsnormer och värderingar för att kunna utvecklas. Om utvecklingen går bra 

tillgodoser barnet sig kunskap och får en känsla av att hen duger. Om barnet inte får 

tillfredsställande stöd från sin omgivning leder det till underlägsenhetskänslor (Erikson,1969, 

s. 235–237). 

 

Den femte fasen (12–20 år) kallas identitet kontra splittring av rollerna. Den fasen är mer 

relevant i vår studie samt en viktig fas i ungdomars liv eftersom ungdomen söker sin sexuella 
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identitet, intresse, yrke, och både stora och små val i livet. Ungdomen börjar ifrågasätta sin 

tidigare tillit, fysiologiska omvälvning och försöker att befästa sina roller i samhället samt 

försöker sammankoppla tidigare roller, färdigheter och inlärning med dagens situation för att 

forma en identitet i framtiden. Om ungdomen lyckas sammanföra sin tidigare inlärning och 

erfarenheter kan detta leda till en god självbild istället för en känsla av splittring (Erikson,1969, 

s. 237–239). 

 

Erikson (1969, s. 249) beskriver också perioden mellan barndom och ungdomstiden som en 

period där barnet upplever en del stora förändringar gällande identitet och identitetsskapandet. 

Det är också möjligt att barnet upplever perioden som någon slags kris. Men för att försöka 

skapa sig en jag-identitet menar Erikson att dessa förändringar (känslan av en ny kropp, 

sexuella känslor, impulser, puberteten med mera) måste accepteras av barnet. Under denna 

period börjar barnet bli mer socialt medveten och försöker söka och hitta samhörighet med sin 

nya identitet vilket kan hjälpa barnet att komma in och passa bättre in i samhället. 

Identitetssökande under denna period innebär att barnet har stora behov av anknytning och 

ständig bekräftelse från bland annat föräldrar vänner och andra i sin omgivning. Det innefattar 

också hur barnet ser på sig själv, hur barnet samspelar med andra, vilken roll barnet tror att hen 

har och vilka val (beroende på rollen) barnet gör i sitt liv. 

 

För Erikson är det mycket svårt att prata om människans livscykel utan att inte kritiskt 

analysera religionens roll i de åtta stadierna. Religion blir en kritisk analysterm för Erikson i 

livscykelteorin vid varje epigenetisk stadium. Erikson (1968, s. 131) skriver att barn i varje 

ålder har olika uppfattningar om religion och dessa uppfattningar är oftast kulturbundna än och 

handlar om en känsla av att vara. Enligt Erikson så är det är tvivlen som bringar människan i 

existentiell kris. Vidare skriver Erikson att tvivlen kan vara både vacklande och konstruktiv 

som kan hjälpa till att bygga upp något. Varje individs dimmiga bild (tvivel) skapar en kollektiv 

bild av det övermänskliga (Gud). I bönen säkerställs människan inför gud och att individen 

fortfarande är pålitlig och återhållsam inför sin gud. På så sätt försöker individen hitta en 

meningsfull förbindelse med de viktiga kriserna i livscykeln (Erikson, 1968 s. 72). Om tvivlen 

vacklar, förlorar religionen sin kraft att direkt förmedla närvaro vilket leder till att individen 

försöker hitta andra former för gemensam världsbild istället för sin gud (Erikson, 1968 s. 92).  

 

Erikson (1968, s. 135) skriver att om uppbyggande av kultur och normer hos ungdomar och 

antar att varje samhälle och varje kultur ger institutionell form åt ett visst moratorium för flera 
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av sina ungdomar. Med moratorium menar Erikson ett tillstånd av flytande identitet där 

ungdomarna befinner sig i en kris, prövar olika sätt att definiera sig, undersöker olika åtaganden 

och är redo att göra val. Moratorium uppvisar stora individuella variationer som är speciellt 

markerade hos ungdomar på gott eller ont samt det kan förekomma naturligtvis institutionella 

varianter som hänger samman med olika kulturer, subkulturer, samhällsnormer och livsstilar. 

Erikson menar att dessa moratorier sammanfaller i regel med yrke, kultur, normer som stämmer 

med samhällets värderingar. Moratoriet kan vara att söka visioner. Ungdomens avvikelse från 

sin kultur/identitet betraktas som försök att skapa sig ett annat socialt moratorium (Erikson, 

1968, s. 136).  

 

Den sjätte fasen (19–40 år) kallas för närhet kontra isolering. Nu är identitetsskapandet eller 

identitetsutvecklingen mer självständigt hos ungdomen. Det är nu dags för ungdomen att 

frigöra sig från sökandet av identitet från andra och våga ta risken att skapa en egen identitet 

istället för att acceptera kravet på identitet från andra och söka svar på frågan “vem är jag” och 

“vad ska jag göra med mitt liv”. Ungdomen sammansmälter sin identitet med andra och letar 

efter nära vänskap och relationer samt söker efter något meningsfullt. Det innebär att den unga 

ska skapa sig en uppfattning om sig själv samt förstå vilka uppfattningar och förväntningar 

andra har på hen. 

 

Även valet av yrke, roller och utbildning spelar en avgörande roll för identitetsskapande och 

identitetsutveckling. En positiv utveckling skapar känslor av kärlek och respekt i nära relationer 

medan en negativ utveckling leder till isolering av individen eller en negativ 

identitetsuppfattning. Det betyder att om den unga inte utvecklar en säker och positiv identitet 

som kan bekräfta den ungas förmåga och människovärde, kan hen känna sig mindre duglig. 

Utifrån detta kan barnet också dra slutsatsen att om man inte kan vara bäst kan man åtminstone 

vara sämst. Det är också möjligt att den unga utvecklar en känsla av identitetsdiffusion om man 

inte lyckas hitta en säkrare identitet. Det kan leda till känslor av ångest, tomhet eller att inte 

vara någon (Erikson,1969, s. 240–242). 

 

Den sjunde fasen (30–60 år) är produktivitet kontra stillastående och den åttonde fasen (50+ 

år) kallas för integration kontra förtvivlan (Erikson,1969, s. 244). 
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3.2 Etnisk identitet 

Etnisk identitet är som en personlig berättelse som berättar varifrån någon kommer och hur 

man är sammanvävd med olika historier bland annat familjehistoria, den etniska gruppens 

kollektiva historia och majoritetssamhällets historia såsom “svensk”, “invandrare”, “muslim”, 

“arab”, “afghan”. Individen tillägnar sig den etniska identiteten via en identifieringsprocess där 

man dels känner sig som en del av en etnisk grupp med vissa tankesätt, beteendemönster, 

upplevelser och dels kan identifiera sig utifrån hur andra i omgivningen ser på en (Stier, 2015, 

s. 84). 

 

Stier (2015, s. 93) skriver vidare att etnisk identitet kan ses från två synvinklar som han/hon 

benämner som självdefinition eller omgivnings definition. Etnisk identitet ska förstås i sitt 

sammanhang och i sin kontext. Individens definition av sig själv och den som individen 

tillskrivs av omgivningen existerar på fyra förståelsenivåer dvs, individuell nivå, gruppnivå, 

samhällsnivå och kontextuell nivå. (Stier, 2015, s. 94) skriver vidare att individnivån kan 

förstås som ett resultat av samspel mellan individens tänkande och handlande gällande sin 

etniska identitet. Det kan också handla om hur personen själv identifierar och uppfattar sig och 

vilken syn denne har på sin etniska självdefinition. Enligt Stier kan förståelse på gruppnivån 

handlar om att etniska grupper ses som potenta arenor för identitetsskapande. Socialt samspel, 

gemenskap, sociala band, lojaliteter, anknytningar, språk och samhörighet är faktorer som 

bidrar till att en individ identifierar sig med en grupp. Enligt Stier är etniska samhällsidentiteter 

produkter av samhällets strukturella och kulturella särart som i sin tur påverkas av stora 

samhälleliga och globala omgivning. För att förstå etnisk identitet på samhällsnivå ligger fokus 

mer på nationalitet, kultur, etnicitet, religion, social klass och kön kan vara fokus för att förstå 

en individs etniska identitet på samhällsnivå. Individen kan identifiera sig med ett större 

sammanhang på samhällsnivå fast individen kan också inneha sin grupptillhörighet eller 

identitet på gruppnivå. Etniska identiteten på kontextuell nivå handlar om hur olika kontexter 

såsom getton, territorier, revir, städer och regioner förbinder människor med varandra. 

 

Stier (2015, s. 86) skriver om fyra möjliga utfall av etnisk identitet för individer som möter två 

olika kulturer i sin vardag. Det första utfallet innebär at individen väljer en etnisk identitet som 

kan vara kopplad till en av de två kulturer som individen möter i sin vardag. Om individen 

överger föräldrarnas etnicitet och identifierar sig med majoritetsbefolkningens kultur och 

etnicitet kallas det för passing men om individen väljer att behålla och identifiera sig med 
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föräldrarnas kultur och etnicitet kallas det för reproduktion. Det andra utfallet innebär att 

individen accepterar båda kulturerna och båda kulturerna får lika mycket inflytande. Individen 

växlar mellan två olika identiteter beroende på sammanhang, situation och förväntningar. Det 

tredje utfallet kallas för hybrididentiteter eller kreoliserade identiteter som innebär att olika 

sammanhang, situation och förväntningar inte är viktigt för individen. Individen betraktar sig 

inte särpräglad från majoritetsbefolkning och utvecklar en mixidentitet av 

majoritetsbefolkningen samt sin egen etniska identitet. Det sista utfallet innebär att individen 

blir främmande inför båda etniciteter och förlorar sin egen identitet samt att individen får det 

svårare att anpassa sig till en majoritetsbefolkning. 

4. Metod 

I detta kapitel kommer studiens design och dess urval att presenteras. I kapitlet beskrivs 

också vilken typ av avgränsning som gjorts i urvalet och information kommer att framgå om 

studiens intervjuguide och dataanalys. Litteratursökning och etiska övervägandet beskrivs 

även i detta kapitel. 

4.1 Val av metod 

Mot bakgrund av studiens syfte att undersöka hur ensamkommande barns identitet och 

identitetsutveckling påverkas av mötet med svenska samhället och svenska kulturen valdes en 

kvalitativ undersökningsansats. Bryman (2011, s. 340) beskriver att en kvalitativ studie grundar 

sig i en forskningsstrategi där fokus ligger på ord mer än på siffror. Därmed beskriver 

författaren att kvalitativa studier kan ge en djupare förståelse för en företeelse eller individers 

förståelse av någonting. Innehållet i en kvalitativ beskrivning kan ha olika kontexter såsom 

observation av beteende, intervju, narrativ studie, observation av produkter av mänskligt 

handlande. Vi valde att använda oss av intervjukontexten. 

 

En provintervju genomfördes och det innebär att vi försökte att prova våra intervjufrågor i 

förväg för att senare sätta igång intervjuundersökningen utifrån vårt frågeschema. Bryman 

(2018, s. 567) skriver att varje undersökare ska förbereda sig inför intervjun genom att tillämpa 

och prova kriterier såsom flexibilitet och frågornas lämplighet. Intervjuaren ska dock inte vara 

kritisk eller fördömande mot informanten eller konstant bekräfta eller förneka denne. Det finns 

risk att informanten försöker få intervjuaren att reagera på åsikter som framförs och risken är 

att sådant kan förvränga kommande svar. Uppmärksamhet på dessa kriterier hjälper 
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undersökaren att vara en aktiv och alert lyssnare för att kunna fånga upp viktiga punkter under 

intervjun. 

4.2 Val av design 

Utifrån studiens frågeställningar valde vi tvärsnittsdesign. Bryman ( 2018, s. 834) skriver att 

tvärsnittsdesign kännetecknas av att insamling av data av ett flertal fall såsom individer, 

familjer, organisationer eller nationer som undersöks vid ett visst tillfälle.  Beskrivningar i 

denna studie struktureras i enlighet med en tvärsnittsdesign som har gett oss möjlighet att samla 

in material med hjälp av semistrukturerade intervjuer.   

4.3 Datainsamlingsmetod  

Insamling av empirin gjordes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Kvale och 

Brinkman (2014, s. 34–35) hävdar att en intervju är en aktiv mänsklig interaktion där två 

personer producerar kunskap genom sin interaktion. Bryman (2011, s. 206) skriver att i 

semistrukturerade intervjuer används ett frågeschema. Informanter får utrymme att forma sina 

svar ganska fritt med ambitionen att ge informanten möjlighet att diskutera och reflektera mer 

om ämnet som diskuteras. Vi menar att semistrukturerade intervjuer passar vår studie eftersom 

vi använde oss av ett frågeschema. Vi lämnade intervjun öppen för att informanten skulle ha 

friheten att utforma svaren på sitt eget sätt. För att fånga upp mer detaljerad information av 

informanterna ställde vi följdfrågor beroende på informanternas berättelser/svar. 

 

Innan vi började med intervjuerna diskuterades interaktionen och utfrågningen mellan 

intervjuaren och informanterna under intervjun. Bland annat tänkte vi på hur en scen skapas 

för intervjun samt hur manus skrivs i form av en intervjuguide och hur forskningsfrågor, 

intervjufrågor samt frågornas språkliga form förbereds. Kvale & Brinkman (2014, s. 165–167) 

hävdar att forskningsintervju är ett interpersonalsamtal mellan intervjuare och deltagare där 

båda parter är intresserade av ämnet. Intervjun inleds med en orientering där anledning till och 

syftet med intervjun förmedlas till informanten. Informanterna fick information om varför 

bandspelare användes och vi förklarade även att det fanns möjlighet för dem att ställa frågor 

till oss under intervjuns gång. 

 

Vi var uppmärksamma på att det ibland kunde det framkomma olika uppfattningar när man 

framställde frågor kring identitet eller identitetsutveckling i samspel med andra. För att vi 
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skulle kunna undvika missuppfattningar kring begreppet identitet gav vi information om 

begreppet identitet. Det hjälpte informanten att besvara våra frågor. Detta skapade mycket 

arbete men för att minska ner textens omfattning försökte vi att ta det som är mest centrala och 

betydelsefulla för studiens syfte och frågeställning. 

 

Bryman (2011, s. 421) menar att det är viktigt att intervjuerna genomförs i en miljö som är lugn 

och ostörd. Vi som författare deltog båda under alla intervjuer. En av oss ställde frågor och den 

andra har observerat samt förberett inspelningsutrustning och antecknat om det behövdes. 

Intervjun påbörjades med frågor om deltagarnas bakgrund som en utgångspunkt för att sedan 

påbörja deras berättelser. När informanterna började berätta sina livsberättelser uppmuntrades 

informanterna att så småningom tala fritt. 

 

Även om informanterna uppmuntrades var fortfarande tre av dem skeptiska gällande sina svar 

och huruvida de var rätt eller fel men vi var tydliga med att vi förstod att de gjorde sitt bästa 

för att ge oss utförliga svar.  

4.4 Urval och urvalskriterier 

Urvalet av informanter i vår studie vilar på ett snöbollsurval. Bryman (2011, s. 350) skriver att 

vid denna typ av urval vill forskaren initialt få kontakt med ett mindre antal personer som anses 

vara relevanta för undersökningen. Genom dessa personer kommer man i kontakt med fler som 

fyller kriterierna och kan vara relevanta informanter. I denna studie kom vi först i kontakt med 

en person och sedan använde vi oss av personen för att komma i kontakt med fler informanter 

inom samma geografiska området.  

 

Vi har intervjuat sex unga afghanska pojkar som kommit till Sverige som ensamkommande 

barn. Vi hade ingen avsikt att jämföra deras livssituation med varandra utan vi ville undersöka 

hur deras identitet har påverkats efter ankomsten till Sverige, hur den utvecklingen sett ut samt 

hur pojkarna ser på sin identitet idag. Fyra kriterier för studiens urvalsprocess var att 

informanterna skulle vara unga afghanska pojkar i ålder 20–23, ha kommit som 

ensamkommande barn till Sverige och ha bott i Sverige mellan fem och sju år. En annan 

anledning till att vi har valt unga vuxna i åldern 20–23 istället för barn under 18 år var att 

informanterna skulle vara ekonomisk självständig och inte beroende av ekonomiskt bistånd 

från socialtjänsten. Med det menar vi att informanterna är mer etablerade och självständiga och 
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inte längre står i beroendeställning till socialtjänsten. När det gäller urvalet till vår provintervju 

har vi intervjuat en person som uppfyllda ovannämnda kriterier. 

4.5 Litteratur/informationssökning 

När det gäller sökandet av information använde vi oss av Summon, DIVA, Libris, Sociological 

abstract, Sociology database. Vi använde oss av Thesaurus för att se relationer mellan begrepp 

såsom synonymer och relevanta termer samt hierarkiska arrangemang som bredare termer eller 

smalare termer. Sökorden var bland annat ensamkommande flyktingbarn, Unaccompanied 

minors, refugee Children, Unaccompanied youth AND Unaccompanied minor. Ytterligare 

sökte vi information på ett antal olika organisationers hemsidor som Migrationsverket, SCB, 

UNICEF och UNHCR. Resultatet av våra sökningar visade att de relevanta sökorden var 

Unaccompanied minors/youth, Refugee Children och ensamkommande flyktingbarn. 

 

Efter att vi sökt genom dessa databaser fick vi fram mer än 2000 träffar. För att precisera ner 

detta samt få fram mer relevanta artiklar/forskning till vår studie. Vi hade senare använt oss av 

sökordet ”Identity” och ”Identity development”. Denna gång fick vi mycket mer specifika 

träffar på artiklar och avhandlingar som var relevanta för vårt forskningsämne och kunde 

relateras bra till vår studie. Därefter valde vi fyra av dem som vi tyckte var mest relevanta i 

förhållande till vårt undersökningsämne. 

4.6 Databearbetning och analys 

Transkriberingen av insamlade data påbörjades när alla intervjuer samlats in. Vi gick igenom 

alla våra inspelade intervjuer flera gånger för att bli säkra på att vi inte missat någonting. 

Samtidigt skrev vi ner samtliga respondenternas svar på våra forskningsfrågor. För att kunna 

markera och anteckna samt koda så skrev vi ut det empiriska materialet efter transkriberingen 

av alla våra intervjuer. Vi återgick till studiens syfte och frågeställning innan vi delade upp vårt 

empiriska material. Vi delade upp det empiriska materialet på ett sätt som gjorde det möjligt 

för oss att se och finna det mest huvudsakliga och av teoretisk betydelse.  

 

Tre av våra informanter valde att utföra intervjun på persiska/dari och tre av informanterna 

valde att genomföra intervjun på svenska. Den persiska versionen av intervjun transkriberades 

på persiska/dari. Persiska/dari språket installerades i våra datorer och transkriberingen utfördes 

på persiska på ett noggrant sätt. Vid användning av den persiska versionen av intervjun 
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eftersträvade vi att översätta de delar av texten som behövdes i vår studie på ett korrekt sätt. 

Efter översättningen kontaktade vi dessa tre informanterna och läste upp den för dem för att 

säkerställa att informationen återgivits på ett korrekt sätt. Alla tre godkände översättningarna 

med lite redigeringar i form av ordval. Den svenska versionen av intervjun spelades in och 

transkriberades noggrant. 

 

Tematisk analys utgör vår dataanalysmetod. Sohlberg & Sohlberg (2019, s.122) skriver att 

beskrivning av en tematisk analys bygger på översiktliga referat och illustrerande citat från 

insamlade data. Detta tema skapar sammanhanget men det är inte så att vi kan få en komplett 

bild av informanter som ingår i själva studien. De centrala och upprepade punkterna som är 

intressanta och relevanta lyfts och särskrivs och senare används de som tema eller subtema. 

Även Bryman (2011, s. 529) skriver att tematisk analys är den vanligaste analysmetoden när 

det gäller kvalitativa undersökningar. Vi har läst vår transkriberade data flera gånger och 

noggrant och sedan försökte vi att identifiera ett/flera huvudteman samt några subtema för att 

senare ställa upp dem i en matris (mall). Ett tema kan vara en kategori som identifieras från 

empiriska materialet och kopplas till undersökningens syfte och frågeställningar. 

4.7 Tillförlitlighet 

I förhållande till kvalitativ undersökning skriver Bryman (2018, s 467) att tillförlitlighet är ett 

viktigt kriterium för bedömning av en kvalitativ undersökning. Begreppet tillförlitlighet består 

av fyra delkriterier trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. 

 

Tillförlitligheten av vår studie har säkerställts genom att genomföra undersökningen på ett 

systematiskt sätt. För att ta reda på hur ensamkommande pojkar upplever sin 

identitetsutveckling valde vi att använda oss av metoden semistrukturerade intervju med 

konkreta förföljde frågor vilket ger studien hög tillförlitlighet eftersom vi utgår ifrån den 

intervjuade personens upplevelse. 

 

Bryman (2011, s. 354) skriver att trovärdighet av en studie kan säkerställas genom att 

undersökaren har kontrollerat att den bild av det som studerats och återges i resultatet stämmer 

överens med den sociala verkligheten samt att studien följt de regler som finns. Trovärdigheten 

i vår studie har säkerställts genom att studien genomfördes i enlighet med regler och direktiv 
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som finns för forskning på högskolan Dalarna. Vidare har även författarna återkopplats det 

empiriska materialet till sina informanter för att säkerställa deras utsagor. Bryman (2011, s. 

354) beskriver att begreppet överförbarhet handlar om hur mycket studiens resultat kan 

användas i andra miljöer och situationer. En studies Pålitlighet kan säkerställas genom att 

skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av undersökningsprocessen. Syftet 

med detta är att läsaren ska kunna granska studiens processgång för att bedöma tillämpning 

och kvalitet av de tillvägagångssätt som genomförts under studiens gång (Bryman, 2011, s. 

355). Studiens pålitlighet uppnås på två sätt. Det första är att vi under varje steg av arbetet har 

redogjort och beskrivit hur studien genomförts och argumenterat för val av tillvägagångssätt i 

studien. Den andra är att handledaren kontinuerligt har granskat arbetet och andra studenter har 

granskat studien vid två tillfällen.  

 

Bryman (2011, s. 355) skriver att möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att 

undersökaren vet om att det inte går att uppnå någon fullständig objektivitet i samhällelig 

forskning men undersökaren ska inte medvetet låta sina personliga värderingar påverka resultat 

och slutsatser. Vi har varit medveten om att det inte går att få någon fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning och vi har varit noga med att inte lägga in vår personliga värdering i 

studien. 

4.8 Etiska överväganden 

Vi som skriver uppsatsen gick tillsammans med handledare igenom och diskuterade 

(Blanketten för etisk egengranskning av studieprojekt som innehåller människor). Efter 

diskussionen kom vi fram till att svaret på samtliga frågor var NEJ. Enligt Vetenskapsrådet 

(2018) så finns det fyra huvudkrav vid genomförande av en undersökning. Dessa fyra krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver att informationskravet innebär att informant i en 

undersökning informeras om studiens syfte och sin medverkan.  Med hjälp av vårt 

informationsbrev informerade vi våra informanter om studiens syfte och vilka rättigheter 

informanterna hade innan vi påbörjade intervjun.  
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Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätten att bestämma om sin medverkan i 

studien (Vetenskapsrådet, 2011). Vi förklarade för våra informanter att deras medverkan i vår 

studie var frivillig och att de kunde avbryta medverkan när som helst. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att den insamlade informationen behandlas och förvaras på ett 

sätt som inga obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2011). Vi spelade in intervjuerna 

med hjälp av en diktafon som inte kunde kopplas till internet och och materialet förvarades på 

ett säkert sätt för att inga obehöriga skulle kunna ta del av dem samt avidentifierades 

informanterna vid transkribering. 

 

Nyttjandekravet handlar om att den insamlade informationen används endast till 

undersökningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Den insamlade materialet i denna studie 

användes endast i studiens syfte. Materialet ska inte lämnas/lånas ut till andra och materialet 

kommer att tas bort då studien examineras. Vi anser däremot att vi följde de fyra etiska 

principerna i denna studie. 

  



27 
 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras, i tabellform (tabell 1), de informanter som har deltagit i vår studie. 

I samband med studiens syfte och frågeställningar har det framkommit tre teman från våra 

empiriska data som presenteras i en figur (figur 1) och studiens resultat presenteras utifrån de 

tre temana upplevelser kring identitet och påverkan av det svenska samhället och kulturen, 

pojkarnas förhållningssätt till påverkan på deras identitet och pojkarnas syn på sin identitet 

idag. Flera av citaten tas med från genomförda intervjuer för att kunna få en tydligare och mer 

trovärdig bild av det som sagts och ansetts vara viktigt att lyfta fram.  

 

Figur 1  Tematisk analys 
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5.1 Presentation av informanterna  

Informationen samlades in från sex informanter i åldrarna 20–23 och samtliga är pojkar från 

Afghanistan. 

Kodat namn Kön Ålder Antal år bosatt 

i Sverige 

Intervjun 

gjordes på 

Informant 1 M 20 4 Dari/persiska 

Informant 2 M 21 5 Dari/persiska 

Informant 3 M 20 4 Svenska 

Informant 4 M 22 4 Dari/persiska 

Informant 5 M 23 7 Svenska 

Informant 6 M 22 6 Svenska 

Tabell 1 Beskriver informanternas kön, ålder och antal år varit bosatta i Sverige samt på 

vilket språk intervjuerna genomfördes. 

5.2 Tema 1 Upplevelser kring identitet och påverkan av det svenska 

samhället och kulturen 

5.2.1 Normer och kultur 

Samtliga informanter berättar om upplevelser av identitet i relation till rådande normer och 

kulturella beteendemönster i Sverige och hur det har påverkat dem. Informanterna menar att 

dessa upplevelser består av både positiva och negativa känslor. Enligt våra informanter har 

dessa upplevelser haft avgörande betydelse på hur de omformade och utvecklade sin nya 

identitet. 

 

“Det är annorlunda här. Jag menar att man. Jag gick till en affär för att handla för första 

gången och jag visste inte att man borde stå i kö och vänta på sin tur […]. Efter det har 

jag alltid väntat på min tur och försökte inte tränga in mig i kön.” (Informant 3) 
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Informant 2 berättar om sättet att respektera andra människor. Här ser man att respekten är en 

ömsesidig handling. 

 

“Det är helt olika här och det är få svenskar som erbjuder sin plats till äldre män eller 

kvinnor. Alla sitter på sitt plats. Om det inte finns plats är det helt enkelt att de ska stå. I 

början kände jag mig obekväm att inte erbjuda min plats till äldre som klev på bussen 

men idag känner jag att jag inte har den här känslan längre [...].” (Informant 2) 

 

Upplevelser av relationer och hur man väljer att behålla kontakten med sina nära och kära är 

också annorlunda i Sverige berättar samtliga informanter. Det har i sin tur påverkat hur 

informanterna omformat sin identitet i det svenska samhället. Enligt informanterna har de lärt 

sig att ta mer ansvar och bli mer självständig. 

 

”Vi kommer från ett samhälle där familjen betyder mycket för oss. Jag menar det är inte 

som i Sverige. Familjen i hemlandet spelar den största rollen i vem och hur man blir i 

framtiden. Vi är mycket beroende av familjen och vi brukar inte flytta hemifrån när vi 

blir vuxna. Det är både bra och dålig. Jag menar jag kände folk som hade fyra barn men 

bodde hemma med sina föräldrar. Det är kanske att man kände ett visst ansvar gentemot 

föräldrarna så att det hindrade en att flytta hemifrån. Men här (Sverige) blir man på 

något sätt tvungen av båda familjen och samhället. Även kände jag denna påverkan. Efter 

ett tag på gruppboendet funderade jag över att inför min 19 årsdag, skulle flytta till en 

träningslägenhet där jag kunde bo själv, laga mat och städa själv [...] Två månader efter 

att jag fyllt 19 fick jag en sån lägenhet. Det var skönt att bo själv. Man blir mer 

självständig och lär sig ta ansvar på ett annat sätt. Det började jag gilla. Men det skulle 

inte ha funkat så i hemlandet.” (Informant 6) 

 

Informanternas upplevelser av hur andra ser på och uppfattar dem har också påverkat dem 

mycket. Informanterna berättar om hur deras identitet har påverkats av upplevelser och känslor 

gällande invandrarskap, att ha en annan kulturell bakgrund och annorlunda utseende.  

 

“Det spelar ingen roll hur länge du bott i Sverige. Det spelar inte heller någon roll hur 

välintegrerad du är. Det finns många kännetecken i dig som visar att du inte är härifrån. 

Det är många som frågar mig varifrån jag kommer. Det är också många som frågar mig 

om jag brukar fira jul och ha julbord hemma, om jag firar påsk och Sveriges nationaldag. 
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Det är bara så, oavsett hur mycket vi än försöker så blir det mycket svårt att vara som 

svenskar. Det är bara så [...]. Det funkar typ som en påminnelse om att du är annorlunda. 

Sen om du firar jul, påsk och nationaldag så är det då ditt utseende som visar att du inte 

är härifrån. Jag tänker alltid att andra ser mig som en invandrare oavsett hur bra jag 

presterar av mig.” (Informant 2) 

 

“Även om jag blir svensk medborgare så är det fortfarande namnet som tyder på att man 

inte riktigt är svensk och att man har en annan kulturell bakgrund än svenska. Det är 

faktiskt en verklighet som vi alla som är i samma sits behöver acceptera.”(Informant4) 

5.2.2 Värderingar 

Informanterna berättar om deras upplevelser och syn på det som är manligt/kvinnligt och 

killar/tjejer och hur det hade blivit normaliserad hos dem och därmed en del av deras identitet 

när de bodde i hemlandet. Informanterna berättar att deras syn på sig själva som person men 

också deras syn på det som är manligt och kvinnligt har påverkats mycket av det svenska 

samhället. 

 

“I hemlandet betyder det mycket när en kvinna föder en pojke. Där har pojkar mer värde 

än flickor. Det är bara så även om jag tycker att det är fel men jag kanske inte tänkte på 

det då. Nu i Sverige ser jag att både pojkar och flickor är lika värda. Jag tycker att vi alla 

är människor oavsett vilket kön vi har.” (Informant 4) 

 

Informant 3 delar samma åsikt om behandling av pojkar och flickor och menar att det ändå 

beror på samhället. Dock betonar informanten på att han inte längre har den tanken kvar och 

tänker och ser mycket annorlunda på det. Enligt informanten är det en stor påverkan på hans 

bild av sig själv och sin identitet i det nya samhället. 

 

“Kvinnor ska stanna hemma och ta hand om barn, laga mat, sköta hemmet och mm. Det 

är något normalt i hemlandet. Det beror först och främst på samhället och det som kallas 

heder och vad som ingår i det. Då tyckte jag att det inte var fel att behandla en annan 

människa på detta sätt men efter att jag har sett hur kvinnor/tjejer behandlas i Sverige så 

nu tycker jag ibland synd om kvinnor i Afghanistan och att jag inte ska bete mig så mot 

kvinnor.” (Informant 3) 
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Informant 6 berättar också om ojämlikheten mellan kön i hemlandet och menar att attityder och 

samhällets värderingar påverkar kvinnors livsvillkor. Informanten berättar om hur han som 

kille fick mer frihet än sin syster, och jämför det med killar och tjejer som behandlas lika i 

Sverige.  

 

“En stor skillnad var att jag fick gå i en utbildningscentrum och lära mig engelska språket 

medan min syster inte fick det. Min pappa brukade säga att det inte är bra för tjejer att 

gå i sådana platser med andra killar som man inte ens känner. För tjejer är det viktigt att 

de lär sig hur man lagar mat och ta hand om sin familj. Jag har lärt mig om jämlikhet 

och människors lika värde i Sverige och att båda killar och tjejer får samma möjligheter 

att utvecklas. De lever livet på lika villkor och behandlas på samma sätt.” (Informant 6) 

5.2.3 Religion 

Samtliga informanter uppger att religion har länge varit en viktig del av deras identitet. 

Samtliga informanter var överens om att religionen i Sverige inte har lika stor betydelse för 

individer. Informanterna berättar att synen på religion och hur man kan förhålla sig till 

religionen har också påverkats mycket. 

 

Informant 4 och 6 berättar om hur religionen var en del av deras identitet och hur det har 

påverkats av möte med det svenska samhället. Informanterna menar att de nu har tagit avstånd 

från den delen av identitet som kan kopplas till religionen. 

 

“Jag var tvungen att be fem gånger om dagen. Från barndomen började jag att gå i 

Koranskola och lärde mig läsa koranen. Jag trodde på Gud och livet efter döden. Det gör 

jag fortfarande men inte på det sättet som jag gjorde i hemlandet. Men här är det 

annorlunda. Det finns folk som tror på Gud och det finns också de som inte alls tror på 

någonting. Du är inte tvungen att till exempel be fem gånger om dagen eller fasta när det 

är ramadan. Det är bra när man får välja själv och inte känner sig tvungen till något.” 

(Informant 6) 

 

“Jag lärde från min pappa att man måste var mycket rädd för att Gud kan straffa en om 

man gjorde något fel. Jag följde alltid det som enligt religionen var rätt och bra och det 
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kändes bra för mig. Jag menar att det inte är så att jag inte gör rätt saker nu utan nu vet 

jag att man kan göra rätt och bra saker och vara en bra människa även om man inte är 

så religiös.” (Informant 4) 

 

Informant 3 berättar också om sin syn på religion, religionens påverkan på hans identitet och 

olika begränsningar som är kopplade till religionen. Informanten berättar också om hur den 

delen av hans identitet som är kopplad till religion påverkats under tiden han har bott i Sverige. 

 

“Det är till exempel otillåtet att äta griskött enligt Islam. Det är också otillåtet att till 

exempel ha sex innan äktenskap men jag tror att dessa gäller i det afghanska samhället. 

Här tänker jag inte så mycket på detta eftersom jag bor i Sverige nu. Jag känner också 

många som definierar sig som muslim men gör ändå saker som är otillåtna enligt islam. 

Jag firar inte heller de religiösa högtider som man brukade fira i hemlandet. Istället 

brukar jag fira jul och påsk [...]” (Informant 3)  

5.3 Tema 2 Pojkarnas förhållningssätt till påverkan på deras identitet 

Informanterna berättar att deras upplevelser av det svenska samhället och den svenska kulturen 

präglades mycket av fundersamhet kring sin identitet under de två första åren. Informanternas 

upplevelser av sin identitet och identitetsutveckling under den perioden präglades också av 

mycket osäkerhet, oro och en känsla av förvirring. Vi har kunnat hitta tre underteman, att 

grubbla över påverkan, att förneka påverkan och att acceptera påverkan. Nedan beskriver vi 

dessa underteman i varsitt avsnitt.   

5.3.1 Att grubbla över påverkan 

Samtliga informanter berättar att de hade många funderingar och en del obesvarade frågor 

gällande identitet och identitetsutveckling liksom vem de är, hur de måste bete sig och vilken 

inställning de behöver ha för att inte hamna utanför, iallafall de två första åren var en viktig 

period för våra informanter. Perioden upplevdes som en krisperiod där informanterna var 

tvungna att handskas (ofta ensamma) med flera svårigheter samtidigt.  

 

Informant 4 berättar om att flytta ensam till Sverige, ett okänt land, och känslor som uppkom 

efter ankomsten, har varit svårt att hantera på egen hand. Dessutom var det nya saker de 

brukade se, uppleva och lära sig varje dag.  
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“Jag berättar för dig om hur jag kände. Du inser plötsligt att du inte längre kan kulturen 

och normer. Din personlighet och dina personliga erfarenheter av samhället och 

människor blir plötsligt främmande för dig. Du kanske inte tro mig men jag lovar att jag 

var som person som glömde adress till sitt hem. Oavsett hur mycket jag än försökte kunde 

jag inte hitta rätt. Varje dag fick jag veta och se något nytt [...] Hur tror du att en person 

som är i den åldern kan ta in och gör till en del av sig själv? Det var mycket mycket svårt 

för en som jag, iallafall de två första åren.” (Informant 4) 

 

Informant 2 berättar att han haft många tankar när han hamnade i situationer som upplevdes 

som mittemellan den svenska kulturen och sin gamla kultur. Informanten berättar vidare att det 

skapade ett tankesätt om han behövde följa sin kultur eller den svenska kulturen. 

 

“Jag kände mig mellan två berger när det gällde att erbjuda min plats till den äldre 

mannen. Jag funderade mycket efter den dagen och frågade mig att ska jag erbjuda min 

plats till äldre personer eller inte. Det kommer fortfarande en känsla av obekvämhet när 

jag ser en äldre person stående och jag inte erbjuda min plats till dem.” (Informant 2) 

 

Informant 3 reflekterar över olikheter mellan religiösa värderingar och kulturella normer i 

Sverige och hemlandet samt hur han kan förhålla sig till dessa skillnader som kan finnas mellan 

dem. Informanten berättar vidare att han ändå tänker bo kvar i Sverige och förstår att det inte 

finns samma förutsättningar och möjligheter att fullfölja den afghanska kulturen och 

traditionen. 

 

“Jag har tänkt mycket exempelvis på alkoholkonsumtion eftersom det är otillåtet enligt 

islam att konsumera alkohol, men jag har sett många muslimer som dricker alkohol. Jag 

hade funderat mycket förut kring detta. Jag brukade känna mig obekväm dagen efter 

drickandet i början men idag har jag inte den tankesättet och känsla eftersom jag bor i 

Sverige nu.” (Informant 3) 

 

Informanterna berättade också att de hade länge funderat på hur de är i andras ögon och hur 

andra uppfattar dem samt hur det påverkar deras bild av sig själva. Informanterna menar att 

den bilden som media visar av ensamkommande och en specifik etnisk grupp påverkar andras 

syn på ensamkommande och de som har en annan kulturell bakgrund än den svenska. 
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“Ibland begår invandrare brott och de har bott i Sverige för lång tid även de har 

medborgarskap och det lyftas upp på facebook och när man läser på kommentarer på 

facebook kommer en känsla att hur andra ser på oss och hur de generaliserar och säger 

att varför har ni öppnat dörrar till invandrare eller muslimer. Det gör ont och man tänker 

över att man aldrig blir svensk. Men samtidigt måste man förstå det att finns idioter 

överallt oavsett etnicitet, religion, kön och mm.” (Informant 6) 

5.3.2 Att förneka påverkan 

Informant 2 berättar att det är mycket viktigt att man inte glömmer bort vem man är, varifrån 

man kommer och vilken ens familj är. Det är också viktigt att veta vilka normer och värderingar 

man har och i vilken kultur och tradition man blev uppfostrad. Några av våra informanter delar 

samma åsikt som informant 2 och berättar att det spelar ingen roll i vilket land eller vilken 

kultur eller samhälle vi befinner oss idag men vi måste behålla de delar av oss själva som är 

självklara beståndsdelar av de vi faktiskt är. Informanterna menar att vissa saker inte går att 

bara acceptera p.g.a. olika faktorer såsom traditionella, religiösa och kulturella.  

 

“Vi måste inte glömma att vi är muslim. Jag menar att jag inte är någon som är mycket 

religiös utan jag tror på Gud och tror på ett liv efter döden. Jag ber fortfarande och jag 

har inte haft något problem med att utöva min religion i Sverige och [...] Men för mig är 

det omöjligt att till exempel dricka alkohol och äta griskött. Men jag har inget problem 

med de som gör dessa och jag respekterar dem också. Det är bara mina personliga 

upplevelser och erfarenheter och det står jag för.” (Informant 2) 

 

“Jag tycker att det är svårt för mig att gifta mig med en person från ett annat land eller 

annan etnicitet. Det är viktigt för mig att gifta mig med någon som mina föräldrar gillar 

och tycker om. Jag vet att det är mitt liv men min bakgrund och från det landet jag 

kommer ifrån inte är ok om man gifter sig med en tjej som har en annan kulturell 

bakgrund än afghansk. Då är du en avvikare som brutit mot regler. Det finns en populär 

uttryck som i Afghanistan som ni kanske har hört att de säger att lika barn leka bäst” 

(Informant 4) 
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5.3.3 Att acceptera påverkan.  

Informanterna framhäver de positiva sidorna av denna påverkan och menar att det är en 

självklarhet att de accepterar påverkan och har en positiv inställning till påverkan. Samtliga 

informanter berättar att de accepterar och (trots en del skillnader) identifierar sig som en del av 

majoritetssamhället.  

 

“För mig spelar det inte så stor roll vad man äter eller vad man dricker. Jag har aldrig 

varit så religiöst ändå. Så länge folk respekterar mig och möter mig med leende på läppar 

så är jag också snäll. Ärligt talat så var det skönt när jag första gången drack lite alkohol 

på en fest. Efter det så tänkte jag att om det används måttligt så är det ingen fara. Jag 

försöker inte tänka på vad andra tycker och säger. Jag gör det som jag tycker är rätt. 

Folk snackar ändå. Man kan inte typ tejpa fast deras mun.” (Informant 3) 

 

Dock är samtliga informanter överens om att det tog lång tid för dem att komma överens och 

acceptera denna påverkan samt enligt informanterna finns det en förståelse, medvetenhet och 

respekt mellan kulturella skillnader och det som anses vara annorlunda. Oavsett vilken 

inställning man har till påverkan på identitet så berättar samtliga informanter att de respekterar 

olikheter som finns i samhället och eftersom Sverige är ett mångkulturellt land måste man 

respektera alla oavsett hudfärg, utseende, religion osv.  

 

“Sanningen är att jag kommer att bo i Sverige resten av mitt liv. Det är därför viktigt att 

man hittar en balans i sitt liv. Med balans menar jag att jag måste acceptera de skillnader 

som inte stämmer ihop med mina föreställningar om livet, döden och relationer. Mer 

acceptans och mer tolerans för olikheter gör att jag lever ett glatt liv.” (Informant 5) 

 

“Jag tror att vi alla är ändå människor och om vi vill så kan vi leva ett gott liv även om 

vissa saker inte stämmer överens med våra föreställningar om till exempel livet, döden, 

mat. Det ska inte heller spela roll vilket utseende man har och vilken kulturella bakgrund 

man har. Om vi bara accepterar varandra som vi är och respekterar olikheter så vore 

livet perfekt.” (Informant 2) 

 

Samtliga informanter uppskattar samhällets engagemang och hjälp för dem och menar att det 

hjälp och stöd de fick från andra aktörer bland annat familjehemsmedlemmar, boendepersonal, 
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lärare, lagkamrater m.m. har bidragit till att de kunde förstå och acceptera sig själv bättre samt 

hitta en ny väg och sätt för att bearbeta och forma om sin identitet.  

 

“Jag skulle gå ut med en tjej. Det var min första gång. Jag var jättenervös för jag visste 

inte hur man ska bete sig på en dejt och vad och hur man ska säga så att man inte 

upplevdes som konstig eller dum. Jag gick då till en kvinnlig personal som jobbade på 

boendet där jag bodde. Jag frågade om tips och råd som kunde hjälpa mig under dejten. 

[...] Hon berättade väldigt bra saker som jag hade med mig under dejten och även nu. 

Jag menar att utan hennes hjälp var det kanske svårt att lyckas med första dejten. Det 

hade kanske tagit längre tid och många dejter.” (Informant 1) 

 

“Ni vet att i hemlandet är det kvinnor som gör hushållsarbete att laga mat, städa, ta hand 

om barnet osv. När jag kom till Sverige bodde jag i ett familjehem där lärde jag mig från 

min fosterpappa och fostermamma att hushållsarbete är ett gemensamt ansvar. Jag 

tycker fortfarande att det är bra att man delar upp hushållsarbete i familjen. Jag kunde 

kanske inte få samma tankar i hemlandet som jag har det idag.” (Informant 6) 

5.4 Tema 3 Pojkarnas syn på sin identitet idag  

Informanterna berättar att deras upplevelser av att tillhöra en minoritetsgrupp och bo i ett 

majoritetssamhälle har påverkat deras syn på sin identitet och sätt att vara som person, bete sig 

eller klä sig på ett visst sätt för att passa in bättre och bli en medlem av majoritetssamhället.  

5.4.1 Identitet som gemenskap  

Fem av våra informanter delar mer eller mindre samma tankar om sin etniska identitet och dess 

funktion i det svenska samhället. Informanterna uppger att de fortfarande till stor del känner 

sig som afghaner som bor i Sverige eftersom det inte går att separera dem från den afghanska 

kulturen. Dock menar informanterna att den identiteten används när man befinner sig i ett 

sammanhang där man samspelar med afghaner. Samtliga informanter uttrycker en samhörighet 

med den etniska identiteten eftersom de känner en trygghet i möte med andra landsmän. Enligt 

informanterna skapas denna trygghet genom att de delar gemensamma erfarenheter och att de 

tillsammans upplever liknande kulturella och sociala koder samt att personerna har en 

förståelse för varandra och varandras livssituation i Sverige.  
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“I början brukade jag umgås mycket med mina landsmän. Jag umgås fortfarande med 

dem men det blir inte lika ofta eftersom du vet man jobbar och studerar. Men när det är 

vissa högtider som firas så brukar jag gå dit med mina andra afghanska kompisar. Det 

är bra att man har den möjligheten för då känner man att man är i en grupp där alla 

kommer från samma land och nästan känner varandra.” (Informant 2) 

 

“Det spelar ingen roll att hur länge vi har bott i Sverige men vi ska aldrig glömma att vi 

är afghaner. Det är kanske så att våra barn inte känner sig så mycket afghan som vi 

känner oss idag men jag är säkert att våra barnbarn inte känner sig afghan och 

introducera sig svensk [...].” (Informant 5) 

 

“Även om har vi accepterat en hel del av den svenska värderingar, normer, kultur och 

traditioner men fortfarande identifierar vi oss inför andra som afghaner. Om andra 

frågar oss att vad du har för etnicitet är jag säkert att vi säger att vi är afghaner.” 

(Informant 6) 

5.4.2 Identitet som skillnadsskapande  

 

Informanterna berättar att de bryr sig om hur andra i samhället ser på dem men enligt 

informanterna är det viktigt att man ändå hittar en balans i sitt liv och kan bearbeta de känslor 

som kan uppstå när man inte känner sig eller upplevs som en del av majoritetssamhället. 

Informanterna berättar att de har för avsikt att bo kvar i det svenska samhället oavsett vad andra 

kommer att tycka om dem så därför är det viktigt för dem att acceptera olikheter, hålla balansen 

i sitt liv och fokusera på sin framtid. 

  

“Även om jag får svensk medborgarskap så tror jag inte att jag kommer att räknas som 

svensk. Jag menar att jag är en mörkhårig person som alltid kommer att frågas om 

varifrån jag kommer. Så jag vet inte om jag kan kalla mig svensk. Men det betyder inte 

att jag inte kommer att göra mitt bästa för att utvecklas [...] vad spelar det för roll om 

jag uppfattas som svensk eller inte men jag kan åtminstone vara en bra människa och 

göra bra ifrån mig och ge tillbaka till samhället.” (Informant 6) 

 

“Det är kanske att våra barn eller barnbarn introducerar sig som svensk men samhället 

ser alltid på de som individer med utländsk bakgrund eller afghan. Det är självklart att 
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mina barn kommer att prata flytande svenska språket utan brytning men det ändå syns 

att han har rötter i ett annat land än Sverige. Det gäller även för mig. Jag har lärt mig 

så mycket svenska nu under den perioden. Jag är säkert att mitt svenska språk förbättrar 

sig efter fem eller sex år men jag ändå ses som utländsk eller afghan från andras ögon.” 

(Informant 3) 

 

Samtliga informanterna berättar om sin lösning för att leva med två olika identiteter. Enligt 

informanterna är det möjligt att ha två identiteter men då måste man vara försiktig med när och 

i vilket sammanhang man använder dem. 

 

“Det enda lösningen är att man har typ olika identiteter. Asså jag menar att du använder 

afghansk identitet när du befinner dig med afghaner och svensk när du är med svenskar. 

Du kan inte ha afghanska nationella kläder under Luciafirandet och du kan inte heller 

dricka alkohol när du firar Ramadan. Det går bara inte. Men om du är smart så använder 

du olika identiteter i dess passande sammanhang.” (Informant 6) 

 

“Ni själva har upplevt detta och jag tror att ni också är som oss. Jag menar att jag känner 

att jag i skolan och på jobbet (med svenska) vänner är svensk men på fredagar som vi 

spelar fotboll med afghaner eller i andra platser med afghaner är jag afghan då. Vi 

skojar mycket annorlunda än svenskar och vi pratar mycket annorlunda när vi är med 

afghaner [...] jag tror inte att någon svensk skulle tycka om sättet vi afghaner skojar med 

varandra och på samma sätt det går inte att äta mat och inte bjuda vänner när du sitter 

och äter och de tittar. En del saker kan vi inte glömma men vi lär oss att leva och anpassa 

oss.” (Informant 1) 

 

“Det bästa med att vara båda afghansk och svensk är att man kan växla mellan två språk 

och identiteter. Jag menar när du känner att du inte trivs bra med det ena så växlar du 

till det andra. Det är så häftigt tycker jag. Sedan har jag förstått från att ha två identiteter 

att man få typ mer tolerans och acceptans för andras olikheter och de olika kulturella 

skillnader som finns i samhället. Man blir som en ny person med mer kunskap om olika 

saker.” (Informant 4) 
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Informant 2 berättar att han har en annan syn på att vara afghan eller svensk. Han uppger att 

vara afghansk eller svensk är för honom en del av identiteten som inte är så viktig för honom 

utan det som är viktigt för honom är att han är en bra person och hjälper andra om han kan. 

 

“Det är inte viktig om jag är afghan eller svensk för mig är det viktig att jag ska vara en 

bra person. Det är ett faktum att jag har kommit från Afghanistan och det står på mitt 

pass att jag är en afghan men min syn på min identitet är att vara en bra person. 

Afghanistan, USA, Sverige, eller någon annanstans är bara geografisk uppdelning som 

de har gjort. För mig att vara en bra person i ett samhälle är viktig” (Informant 2) 

6. Sammanfattning och diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur ensamkommande pojkar från Afghanistan 

upplever sin identitet och identitetsutveckling i samspel med den svenska kulturen och det 

svenska samhället. I detta kapitel redovisas en sammanfattning av studiens resultat som sedan 

kopplas samman och diskuteras med de utvalda teorierna och tidigare forskning. 

 

Figur 2 En översikt av hur resultatet svarar på studiens frågeställningar. Överst står frågeställningarna, 

faktorer som har påverkat informanternas identitet har sammanfattats från diskussionsdelen och på 

slutet skrivs resultatet som framkommit ur analysen kortfattat. 
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6.1 Påverkan av det svenska samhället gällande identitet och 

identitetsutveckling 

Informanternas beskrivningar tyder på att deras identitet och identitetsutveckling har påverkats 

mycket av mötet med det svenska samhället och kulturen. Enligt informanterna är det viktigt 

att lyfta fram begreppet identitet som något som avspeglar vem man är som person. För våra 

informanter innefattar identitet både inre aspekter såsom personliga värderingar, tankar och 

känslor samt yttre aspekter som står för exempelvis utseende och kläder. Samtliga informanter 

var eniga om att båda delar av deras inre aspekter och yttre aspekter har påverkats av samspel 

med omgivningen och den svenska kulturen.  

 

Samtliga informanter berättade om upplevelser gällande rådande normer och kulturella 

beteendemönster i Sverige och hur det har påverkat deras identitet. Informanterna berättelser 

om upplevelser av identitet i relation till rådande kultur, normer och värderingar i Sverige har 

haft avgörande betydelse för hur deras nya identitet har formats/utvecklats. Erikson (1968, s. 

135) skriver att varje samhälle och kultur ger en institutionell och spontan form till sina 

invånare/ungdomar åt ett visst moratorium. Med moratorium menar Erikson en status där 

ungdomen befinner sig i en kris och denna kris kan hänga samman med val av yrke, kultur, 

normer som inte stämmer med samhällets värderingar. Enligt informanterna upplevde de 

många skillnader gällande kultur, normer och värderingar under de första två åren i Sverige. 

Informanter upplever att det svenska samhället, kulturen och normer har påverkat en hel del av 

deras identitet. 

 

Stier (2015, s. 84) skriver att för majoritetsbefolkningen (dominerande kulturen) är etnisk 

identitet inte problematisk, utan för givet tagen. Det är för flyktingar, invandrare eller 

minoritetsgrupper som kulturen och reglerna är annorlunda. Författaren beskriver fyra utfall 

som varje flykting eller minoritetsgrupp kan befinna sig i. Majoriteten av informanter upplever 

att de identifierar sig beroende på sammanhang, situation och förväntningar när det gäller 

normer, kultur och värderingar inför majoritetsbefolkningen. Stier (2015, 84) skriver att i andra 

utfall av etnisk identitet accepterar individen både majoritetsbefolkningens kultur, normer och 

värderingar samt följer sina etniska normer, kultur och värderingar. Det betyder att individen 

lever med två olika identiteter, anpassar och använder dessa identiteter efter sammanhang och 

situation. Erikson (1968, s. 136) skriver att den påverkan på ungdomen och avvikelse av 
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ungdomen från sin etniska kultur, normer och värderingar är också ett försök att skapa sig ett 

annat socialt moratorium. 

 

Informanterna är eniga gällande samhällets/omgivningens påverkan på identitetsutvecklingen. 

Denna påverkan har ofta skett i boendet, skolan, omgivningen och spelade en avgörande roll 

på ungdomarna. Erikson (1968, s. 136) skriver att samhället hjälper till så att ungdomen får det 

nya moratoriumet annars det kan skapa spänning i samhället. Det är möjligt att ungdomen inte 

är medveten och skapar ett nytt moratorium och de kanske inte vet att de leker med emotioners 

och drifters inre förändringar. 

 

Informanterna hade en varierande bild av gud och religion. För vissa av dem betydde gud 

mycket medan några andra inte hade någon specifik tro till gud. Det var viktigt för dem att inte 

äta griskött, alkohol eller ha sex innan äktenskap men alla hade inte samma bild utan de ansåg 

att det spelar ingen roll för dem att dricka alkohol, äta griskött o.s.v. Erikson (1968, s. 131) 

skriver att varje ålder har sina former för religion och dessa former är mer kulturbundna än att 

känna sig vara religiös. Dessa olika former av religion orsakas av tvivlen och det är tvivlen 

som leder människan till existentiell kris. Författaren diskuterar två dimensioner av tvivel, 

vacklande och konstruktivt. Vacklade tvivel innebär att individen förlorar religionens starka 

kraft och istället försöker individen hitta andra former för gemensamma världsbilder. 

Konstruktivt tvivel innebär att individen försöker bygga upp något att förmedla närvaro till 

Gud. Informanter som inte äter griskött, alkohol o.s.v. är personer som försöker säkerställa sig 

inför gud och trots allt försöker de visa sin gud att de fortfarande är pålitliga och återhållsam 

inför hen (Gud). Erikson (1968, s. 72) skriver vidare att i bönen försäkrar människan sin 

pålitlighet och återhållsamhet inför sin gud och på så sätt försöker ungdomen hitta en 

förbindelse med de viktiga kriserna i livscykeln.  

6.2 Pojkarnas förhållningssätt till denna påverkan 

Informanternas beskrivning av upplevelser av identitet och identitetsutveckling i Sverige 

präglades av stor osäkerhet och otrygghet under de första åren i Sverige. Majoriteten av 

informanterna upplevde olika svårigheter under den perioden som gjorde det svårt för dem att 

ta ställning till ny påverkan och förändringar som förekom hos dem. Informanterna förklarade 

denna period som en krisperiod som påverkat dem på många olika sätt. Informanternas 

beskrivning av kris under den perioden kan förklaras med Eriksons beskrivning av begreppet 
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identitetskris/förvirring under perioden mellan barndom och vuxentiden. Erikson (1982, s. 53) 

beskriver perioden mellan barndom och ungdomstiden som en period där barnet kan uppleva 

en del stora förändringar gällande identitet och identitetsskapandet. Det är också möjligt att 

barnet kan uppleva perioden som något slags kris. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

informanterna har flytt ensamma till ett främmande land och har andra erfarenheter än 

ungdomar som Erikson skriver om. 

 

Utifrån denna beskrivning blir det också mer förståeligt att informanterna kände sig mitt i en 

kris eftersom många faktorer, bland annat kulturella och samhälleliga skillnader och deras 

påverkan på informanterna samt uppkomsten av olika känslor efter ankomsten till Sverige, 

gjorde att majoriteten av informanterna kände sig osäkra kring sin identitet. Erikson (1982, s. 

53) säger dock att dessa förändringar (känslan av en ny kropp, sexuella känslor, impulser, 

puberteten och m.m.) skall accepteras av barnet för bara på detta sätt kan barnet utveckla en 

positiv identitet.  

 

Detta hade informanterna (framförallt i början) svårt att ta itu med att jobba med krisen på egen 

hand. Det som inte får glömmas bort är att informanterna inte är födda i Sverige och de hade 

hunnit skapa sig en identitet innan de kom till Sverige. De behövde också anpassa eller lämna 

en del av den identiteten för att kunna fungera i det nya samhället. Samtliga informanter 

menade att de accepterade de positiva sidor av påverkan på deras personlighet och identitet 

eftersom dessa hjälpte dem att integreras fortare och bli en del av det nya samhället. Samtidigt 

ansåg informanterna att bearbetning av det de kallade för förändringar och påverkan på deras 

identitet, har lett till att ungdomarna har utvecklat en stabil identitet med extra lyhördhet för 

andra individer.  

 

Utifrån Eriksons beskrivning av identitetsutvecklingsfaser, sjätte fasen (19–40 år) blir det mer 

förståeligt varför de flesta informanterna valde att acceptera påverkan på deras identitet och 

göra det till en del av sig själva. Erikson (1969, s. 240–242) menar att under den sjätte fasen är 

identitetsutveckling/skapande mer självständigt hos ungdomen. Det är nu vanligt att ungdomen 

frigör sig från sökandet av identitet från andra och vågar ta risker för att skapa en egen identitet.  

Den unge sammansmälter sin identitet med andra och letar efter intim vänskap och relationer 

som kan skapa något meningsfullt. Det innebär att den unge ska hitta en uppfattning om sig 

själv samt vilka uppfattningar och förväntningar andra har på honom.  
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Informanterna har bott i Sverige i många år nu och har hunnit reflektera över sina identiteter i 

det nya samhället. Många informanter har valt att leva livet på sitt eget sätt eftersom föräldrarna 

och det traditionella samhället de kommer ifrån inte längre har det starka inflytande över dem 

utan för informanterna är det viktigaste nu att bli en del av det nya samhället. Informanterna 

har också uppgett att deras förhållningssätt till påverkan på identitet har fått stor betydelse för 

deras liv och spelade en avgörande roll för identitetsutveckling, vem man var när man kom och 

vem man blev.  

Eftersom samtliga informanterna i vår studie har bestämt sig för att bo kvar i Sverige blir det 

helt förståeligt att alla valde att ta till sig påverkan på identiteten och göra den till en del av sig 

själv.  

6.3 Pojkarnas syn på sin identitet idag 

Samtliga informanterna hade olika upplevelser av mötet mellan den etniska identiteten och 

majoritetssamhället. Informanternas upplevelser av att tillhöra en minoritetsgrupp i ett 

majoritetssamhälle har påverkat deras syn på sin identitet och sitt sätt att vara som person, bete 

sig eller klä sig på ett visst sätt för att passa in bättre och bli en medlem av majoritetssamhället. 

Att vara afghan och komma från Afghanistan var en självklarhet för dem och det ville de inte 

glömma bort, men hur andra i samhället såg på dem som afghaner har påverkat informanterna 

mycket. 

 

En analys av varför pojkarna valde att göra vissa ändringar i sin livsstil för att just passa in 

bättre i samhället antas bero på det som Stier kallar för identifieringsprocess av den etniska 

identiteten i ett majoritetssamhälle. Stier (2015, s. 84–85) menar att individen tillägnar sig den 

etniska identiteten via en identifieringsprocess där man dels känner sig som en del av en etnisk 

grupp med vissa tankesätt, beteendemönster och upplevelser, dels kan man också identifiera 

sig utifrån hur andra i omgivningen ser på en. 

 

Utöver den etniska identiteten berättar informanterna att de också kände stark tillhörighet med 

den svenska samhället eftersom de har lärt sig mycket om kultur, normer och samhället och 

delar mycket kunskaper med andra medlemmar i majoritetssamhället. Informanterna berättar 

att de behövde hitta en lösning för att de och deras identitet skulle kunna fungera i det nya 

samhället. Samtliga informanter berättade om sin lösning och att de bestämde sig för att leva 

med två olika identiteter. Enligt informanterna är det möjligt att ha två identiteter men då måste 
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man vara försiktigt med när och i vilket sammanhang man använder dem. Informanterna 

berättar att en kombination av den gamla och den nya identiteten underlättar funktionen i 

samhället. Informanterna menar att på detta sätt kan man känna sig som en ny person som har 

mer kunskap och förståelse för sin omgivning.  

 

Även kan detta förklaras med hjälp av Stiers definition av utfall av etnisk identitet när en 

individ med en viss kulturell bakgrund möter en annan kultur. Stier (2015, s. 84) skriver om 

fyra utfall av etnisk identitet. Enligt Stier (2015, s. 84) innebär andra utfallet att individen 

accepterar båda identiteter och växlar sin identitet beroende på sammanhang, situation och 

förväntning. Det betyder att individen lever med två olika identiteter och anpassar sig utifrån 

sammanhanget individen befinner sig i. 

 

En informant uttryckte sig att identiteter är konstruerade av olika befolkningar och det spelar 

inte någon särskild roll för honom men han introducerar sig ändå som afghan för att 

omgivningen och institutioner ser på honom som afghan. Informanten säger att vara en bra 

människa är hans identitet och det är inte viktigt om han är en afghan eller en svensk. Men för 

honom är det viktigt att han följer det svenska samhällets regler, kultur och normer. Stier (2015, 

s. 84) skriver att det tredje utfallet av etnisk identitet kallas för hybrid- eller kreoliserade 

identitet. Detta innebär att individen inte beter sig enligt sammanhang, situation och 

förväntningar utan individen betraktar sig som majoritetsbefolkning och utvecklar en 

mixetnicitet av majoritetsbefolkningen samt sin egen etnicitet 

 

För informanterna har det betytt mycket att andra i samhället ser dem som alla andra 

medlemmar utan att deras etniska identitet har haft någon betydelse i sammanhanget. Samtidigt 

har informanterna strävat efter att bli en del av majoritetssamhället. Dock var det viktigt och 

hade mycket stor betydelse för informanterna att behålla sin etniska identitet, vilka de var och 

varifrån de kom för annars var det en mycket stor förlust för informanterna att lämna stora delar 

av de traditioner de levt med stora delar av sitt liv.  

 

Vi har även sett att det finns likheter mellan tidigare forskning och informanternas svar på 

upplevelser av den etniska identiteten i ett majoritetssamhälle. Söderqvist (2014, s. 51–51) 

skriver att ensamkommandes identitet påverkas inte bara av aspekter relaterade till 

upplevelserna av att vara vårdtagare i det nya landet, utan också av upplevelserna av att vara 

flyktingar som tvingas återuppbygga ett liv i Sverige. Ensamkommandes sätt att definiera sin 
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identitet är kopplade till den stora betydelsen av uppfattningar om deras etniska 

minoritetsbakgrund, uppfattningar som ständigt förekommer under och efter tiden de har varit 

vårdtagare.  

6.4 Styrkor och svagheter med studien 

Vår avsikt med denna studie har varit att undersöka afghanska ensamkommande barns 

upplevelser av identitet och identitetsutveckling i samspel med den svenska kulturen och det 

svenska samhället.  

En svaghet med studien kan vara att vi som skriver uppsatsen båda är afghaner och vi har 

undersökt afghanska ensamkommande barn som målgrupp. Det är svårt att påstå att vår etniska 

identitet inte har påverkat informanternas svar eftersom det finns risk att informanterna kan ha 

undanhållit en del av informationen på grund av att vi kommer från samma land och delar 

samma etniska bakgrund som informanterna. Trots att våra informanter har informerats om 

anonymiteten, opartiskheten, objektiviteten, tystnadsplikten och att deras svar endast kommer 

att användas i undersökningens syfte så kan vi inte utesluta att tänka på om informanterna har 

svarat ärligt på våra frågor. 

 

En annan svaghet kan vara att tre av våra informanter valde att genomföra intervjun på 

persiska/dari. Vi transkriberade intervjuerna och översatte sedan texten till svenska. Dock är 

ingen av oss professionell översättare och därför såg vi en risk med att vi inte kunde översätta 

intervjuerna på ett professionellt sätt. Efter översättningen har vi pratat med varandra om 

kvaliteten på översättningen och kom överens om att det är bäst att vi träffar informanterna för 

att låta dem ta del av översättningarna. Därefter träffade vi informanterna för att stämma av 

översättningen från dari till svenska verkligen stämde.  

 

Efter sökning av relevanta forskningar upptäckte vi att det fanns begränsat med forskning om 

upplevelser av identitet och identitetsutveckling samt påverkan av identitet på 

ensamkommande som målgrupp. Därför anser vi att det finns begränsat forskning gällande det 

området som vi undersöker men eftersom själva identitetsbegreppet är stort och innebär flera 

aspekter kunde vi se att de flesta av studierna bara har fokuserat på ett visst område såsom 

yrkesidentitet, kulturell identitet o.s.v. men vi har valt att undersöka upplevelser av identitet, 

identitetsutveckling och dess påverkan på afghanska ensamkommande barn. Det kan vara både 

en styrka och svaghet som kan motiveras. Styrkan av studien kan vara att vi undersöker 
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någonting nytt men tidigare forskare har fokuserat på andra aspekter av identitet i andra 

kontexter, vilket kan ses som en svaghet. Vår personliga bakgrund som utländsk samt våra 

egna upplevelser av identitet och identitetens påverkan på oss har styrt vårt val av 

undersökningsämne. Det kan vara både en styrka och en svaghet i vår studie. Vårt personliga 

intresse har bidragit att undersöka afghanska ensamkommande barn. Det var roligt och 

meningsfullt att se hur våra andra landsmän upplevde påverkan av identitet och utvecklat en 

ny identitet. 

 

Den begränsade tidsramen för att slutföra studien kan vara en svaghet. Om det hade funnits 

möjlighet till mer tid hade vi valt att fördjupa oss mer på pojkarnas bakgrund för att dra ut vilka 

faktorer som samverkar och leder till att många varierande upplevelser hos vissa pojkar i det 

nya samhället kan förekomma.  

 

Vi anser att utförandet av semistrukturerade intervjuer är en styrka i studien eftersom vi fick 

djupa svar på våra intervjufrågor och semistrukturerade intervjumetoden ger den möjligheten 

till intervjuare att ställa följdfrågor och få svaren bekräftade. Semistrukturerade intervjuer 

hjälpte oss att får svar på våra öppna frågor annars kunde det vara svårt att mäta det empiriska 

materialet med enkätfrågor. 

7. Slutsatser 

Att undersöka upplevelser av identitetsutveckling och påverkan av det svenska samhället och 

den svenska kulturen på ensamkommandes identitet har varit studiens huvudsyfte. Samtliga 

informanterna i denna studie uttrycker att de upplever att deras identitet och 

identitetsutveckling i Sverige har påverkats mycket av många faktorer bland annat kultur, 

normer, värderingar, religion och det svenska samhället. Informanterna berättar att samhällets 

påverkan på deras identitet bestämmer inom vilka ramar pojkarnas identitet kan hamna inom.  

 

Alla informanterna uttrycker att även om allt var nytt i början och man inte kände till mycket 

om den svenska kulturen och svenska samhället så var det deras förhoppning att de skulle bli 

en del av det nya samhället så fort som möjligt. Informanterna hade en stark vilja att börja ett 

nytt liv, utvecklas som person och integreras i samhället. Informanterna berättade att det tog 

lång tid för dem att acceptera vissa delar av påverkan på deras identitet och under processen 

har de haft olika förhållningssätt till denna påverkan. Informanterna grubblade över påverkan, 
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förnekade delar av denna påverkan och slutligen framhävde positiva sidor av påverkan på deras 

identitet och accepterade det. Informanterna berättar att de ändå kommer att leva resten av sina 

liv i Sverige och därför måste man veta vem och hur man är som person, samt för att fungera i 

samhället måste man kunna kulturen och normer och anpassa sig efter dessa. 

 

Informanterna uppger också att de känner sig trygga med den person de är idag. Nu har de 

utvecklats som person och den nya identiteten är den trygghet som behövs för att vara ute i 

samhället, i interaktion med omgivningen, i skolan och på jobbet. Dessutom är den etniska 

identiteten fortfarande mycket betydelsefull för många av våra informanter. Enligt 

informanterna har de nu dubbla identiteter som de kan växla emellan beroende på tid och 

sammanhang. Informanterna ser det som något positivt som hjälper dem att hålla balans i sitt 

nya liv i Sverige.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie skulle undersöka afghanska ensamkommande barns upplevelser av 

identitetsutveckling och påverkan av svenska samhället och svenska kulturen för deras 

identitet. När debatten om ensamkommande barn tas upp så är det oftast killar man pratar om 

en alternativ framtida studie skulle kunna vara att studera afghanska ensamkommande flickors 

upplevelser av identitetsutveckling i Sverige i samspel med svenska kulturen och svenska 

samhället. Man skulle kunna ställa samma frågor som i vår studie, om hur flickornas identitet 

har påverkats och hur flickorna förhåller sig till denna påverkan och se vilka faktorer som varit 

viktiga i identitetsutvecklingen hos flickorna. 
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Bilagor  

Bilaga 1-Information om studie kring identitetsutveckling 

Vi är två socionomstudenter som läser sjunde terminen på Högskolan Dalarna. Vi genomför 

just nu en studie där vi önskar uppnå en ökad förståelse kring hur unga ensamkommande pojkar 

från Afghanistan upplever sin identitetsutveckling i samspel med den svenska kulturen och det 

svenska samhället. Vi har förhoppningen att studien ska öka förståelsen kring området. Syftet 

med vår studie är att få förståelse för hur afghanska ensamkommande pojkar upplever sin 

identitetsutveckling i samspel med den svenska kulturen och det svenska samhället. Vidare 

undersöker vi även hur pojkarnas identitet har påverkats av samspel med omgivningen. Syftet 

låter kanske lite omfattande och svårt att förstå, men de ämnena som vi har skrivit till 

intervjuerna är betydligt mer lättförstådda. För att uppnå syftet önskar vi att utföra ett antal 

individuella intervjuer. Vi riktar oss till pojkar som har afghansk bakgrund och kommit till 

Sverige på egen hand dvs som ensamkommande barn och är över 20 år. 

Du tillfrågas härmed om samtycke till deltagande i denna studie. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet. Ditt deltagande 

innebär att vi samtalar kring några ämnen/teman som bygger på studiens syfte och det beräknas 

ta cirka 45–60 minuter för en individuell intervju. 

Vårt önskemål är att utföra 8 intervjuerna så snart som möjligt. Om du samtycker så 

kommer intervjun att spelas in, endast i syfte att underlätta för oss i vårt arbete. 

Vi studenter är de enda som kommer att ta del av inspelningarna vilka kommer att raderas 

så fort transkribering har skett. Efter att inspelningarna har omskrivits till text så kan vi, om du 

önskar skicka den till er för ett godkännande. Eventuella korrigeringar är då möjliga att göra. 

Samtliga deltagarnas anonymitet garanteras. Varken namn, ålder eller ort kommer att nämnas. 

Vi kommer inte att ta med uppgifter som riskerar att avslöja er identitet och era personuppgifter. 

Vi som intervjuar kommer att behandla dina uppgifter enligt tystnadsplikt, din anonymitet 

garanteras och är av största vikt. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Den 

kommer efter godkännande att offentliggöras och läggas ut på hemsidan ”DiVA portal”, som 

är en söktjänst för studentuppsatser och forskningspublikationer. Vi vill återigen poängtera att 

ditt deltagande i studien är helt frivilligt och att din anonymitet skyddas genom att vi inte 

kommer använda några personuppgifter som kan avslöja din identitet. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. Om du väljer att avbryta intervjun kommer vi 

inte att fråga varför, utan det är i så fall ditt val och kommer fullt ut att respekteras. Ytterligare 

upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
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Bilaga 2 Blankett för etisk egengranskning 
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Bilaga 3 Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett för att delta i studien ”Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning i Dalarna: kommunernas möjlighet att erbjuda meningsfulla och 
tillgängliga fritidsaktiviteter”. Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter kommuner 
i Dalarna har att erbjuda fritidsaktiviteter till barn och ungdomar med funktionsnedsättning 
samt att studera vilka svårigheter kommunerna kan stöta på i arbetet med detta. Syftet är 
även att undersöka hur fritidsaktiviteter i kommunerna planeras så att barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning kan vara delaktiga på samma villkor som andra barn och 
ungdomar.  
Före ditt deltagande behöver du lämna ditt samtycke för deltagande och behandling av 
eventuella personuppgifter. Studien genomförs inom ramen för kursen GSA2AF på 
socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. 
Läs igenom blanketten noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under längst ned 
på sidan. 
Medgivande  
• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur mitt deltagande 
kommer att gå till och den tid det förväntas ta i anspråk. 
• Jag har fått möjlighet att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas 
och vet vem jag ska vända mig till om jag har ytterligare frågor. 
• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit 
tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. 
• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande 
och återkalla mitt samtycke utan att jag behöver förklara varför. 
• Jag ger mitt medgivande till Högskolan Dalarna att behandla och lagra personuppgifter 
nödvändiga för att genomföra studien förutsatt att det görs i enlighet med bestämmelser i 
GDPR och PUL [1].  
• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de studenter och handledare som är 
knutna till studien kommer att ta del av det insamlade materialet och att materialet endast 
kommer att användas till studiens syfte.  
• Jag ger detta medgivande förutsatt att materialet från studien kommer att behandlas 
konfidentiellt i den meningen att mitt namn aldrig kommer att publiceras eller kopplas till 
enskilda utsagor. 

Ort / datum 
…………………………………… 

Namnteckning …………………………………… 

   
Namnförtydligande…………………………………
… 

[1]
 Alla uppgifter om dig som samlas in i studien är skyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) samt General Data Protection Regulation (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är 
Högskolan Dalarna. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 
uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära 
att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För frågor om 
behandling av personuppgifter kan du kan även kontakta Högskolan Dalarnas dataskyddsombud 
Anders Forsman, e-post: dataskydd@du.se eller på telefon: 023-77 89 56. Om du är missnöjd med 
hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndighet. 
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Bilaga 4-Intervjufrågor 

Bakgrund  

1. Kan du berätta lite om dig och din bakgrund? 

2. Hur gammal var du när du kom till Sverige? 

Ankomsten till Sverige och dess upplevelser 

1. Hur var ditt första möte med Sverige? 

2. Hur var din boendesituation de första tiderna i Sverige? Hur har det påverkat dig? 

3. Hur upplever du Sverige nu efter dessa år?  

4. Känner du dig hemma i Sverige? 

 Identitet och upplevelser kring identitetsutveckling 

1. Vad tänker du på när du hör ordet identitet?  

2. Upplever du att du vet vem du är?  

3. Tycker du att du som person förändrats under tiden du har bott i Sverige?  

4.  Har du ibland upplevt osäkerhet kring vem du är och vilken identitet du har? på vilket 

sätt?  

5. Upplever du och att du påverkats av omgivningen, svenska samhället, kulturen och 

människor? På vilket sätt? 

6. Kan du beskriva hu viktigt denna påverkan var för dig? 

7. Upplever du att denna påverka varit positiv eller negativ? på vilket sätt? 

8. Tycker du att din syn på svenska samhället och den svenska kulturen har förändrats 

under tiden i Sverige? På vilket sätt?  

9. Upplever du att några av dina intresse/åsikter har förändrats under tiden du bott i 

Sverige? 

10. Upplever du att du är en person som har lätt att anpassa sig efter förändringar? På vilket 

sätt? 

11.  Tycker du att du har anpassat dig efter den svenska kulturen? På vilket sätt? beskriv 

mer? 

12. Hur tror du att andra ser på dig? Är det positivt eller negativt? På vilket sätt? Kan du 

beskriva mer?  

13. Var och hur ser du dig själv om fem år? Vad tycker du är viktigt för dig? Språk, jobb, 

utbildning? 

14. Är det något du vill fråga/lägga till?  


