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Abstract 
Each year a growing number of people leave their homes due to war, and becomes what 

is called a refugee. During their escape they are losing their security and also identity. 

When they arrive at a new country and receive the asylum, they need to construct and 

create a new identity to fit into society and they are facing a massive adjustment when it 

comes to the integration part. It can be seen as a complicated process for the refugees. 

The purpose of this study is to investigate identity issues in people with refugee 

background, with emphasis on spatial and geographical aspects. This essay is using a 

qualitative method, semi-structured interviews, where three people have been interviewed 

about their thoughts and feelings about this essays subject. The empirical data collected 

from these interviews has been analyzed by methods such as thematization and coding. 

This study has been conducted by a humanistic theoretical perspective, and by identity 

theories. The essays result showed that two of three of my respondents, who had both 

been former refugees, had felt included and excluded in the Swedish society and that they 

may have constructed their identities to become more Swedish, and both identified 

themselves with a Swedish- and their native nationality. The third respondent, who was 

a child to a former refugee, only identified herself as Swedish and has not constructed her 

identity and had already felt an includeness in the society. The two former refugees 

perceived that society identified them as immigrant according to their foreign 

backgrounds, but themselves only identified them by their nationalities. The third 

respondent did not consider to have been identified as an immigrant or as a child to a 

former refugee. Two respondents viewed their security to be placebased in Sweden and 

one of them saw place as a part of her identity. The geographical related experiences 

seems to have formed and create all of my respondents identities. Place and space have 

had different roles in the respondents identity creations. 
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1 Inledning 
Enligt FN befinner sig 65 miljoner människor på flykt världen över och de behöver akut 

hjälp (Furusjö 2015, Oxfam 2017). Idag står världen inför en stor kris som vuxit och blivit 

allt mer allvarlig under åren, vilket resulterat i att flera miljoner människor världen över 

är på flykt från krig och förföljelse. Det hemland som har setts som ett hem och trygghet 

har istället blivit en farlig plats att leva på, vilket resulterar i att människor väljer att lämna 

sina hem och sitt hemland för och bli vad som definieras som krigsflykting (Unric 2017). 

  

Mobiliteten har idag bidragit till att världen öppnat upp sig mer, det har resulterat både i 

att flyktingars rörelsemönster breddats och att banden till flera platser i hemlandet 

bevarats (H. Kaplan och Chacko 2015,s.133). Det går att se en ökning av flyktingar till 

Europa, men den stora delen av flyktingpopulationen kommer till utvecklingsländer som 

Libanon, Turkiet och Pakistan (Furusjö 2015). Flyktingar som lyckas ta sig till Europa 

väljer att söka asyl i länder där det finns störst möjlighet att få stanna och börja om på 

nytt, som Sverige och Tyskland. EU:s regler säger att asylansökan ska först testas i det 

land som flyktingar kommer till först. Väljer flyktingarna att fortsätta med asylsökandet 

kan de bli skickade tillbaka till det första EU-landet. Detta ses som Dublinförordningen. 

  

Sedan 2014 har flyktingströmmen ökat drastiskt och detta har gjort att flera länder i 

Europa utsatts för en överbelastning, vilket resulterat i att EU:s flyktingpolitik har 

kollapsat. Vissa länder, däribland Sverige, har på grund av detta valt att återinföra 

gränskontroller, och andra länder som Tyskland har valt att inte skicka tillbaka flyktingar 

till det första EU-landet (Hansson 2015, Furusjö 2015). Flyktingar som söker skydd i ett 

land blir asylsökande, och beviljas deras asylansökan har de rätt att flytta till eget boende 

och skaffa egen försörjning (Migrationsverket 2017a, Migrationsverket 2017b). De som 

väljer att börja om på nytt i Sverige skapar nya identiteter utifrån sina unika erfarenheter 

(Agebjörn 2009). Ulrika Wigg ansåg att det geografiska ursprunget eller flyktingskapet 

inte har någon viktig roll i flyktingars identitetsskapande (Wigg 2009). Däremot 

betraktades andra faktorer ha en mer betydande roll, som deras ålder när de kom till 

Sverige, vilket år de kom hit och hur de mottogs i Sverige. Deras erfarenheter kan ses 

som unika och vara en bidragande faktor i formandet av identiteter. Identitet handlar 

mycket om hur människor uppfattar sig själva och andra och ses som ett mångskiftande 

begrepp då människors identitet genomgår förändringar (Wigg 2009, Agebjörn 2009). 
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Syftet med denna studie är att undersöka identitetsproblematik hos människor med 

flyktingbakgrund, med betoning på rumsliga och geografiska aspekter. 
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2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet börjar jag med att presentera resultatet av min litteraturöversikt 

bestående av sju artiklar, där jag bland annat redovisar min sökningsprocess och kriterium 

för de olika sökningarna. Därefter redovisas den tidigare forskningen i resultat med under 

rubrikerna - integration, identitet, platsidentitet. Rubrikerna har identifierats ur studiernas 

innehåll och kan ses som centrala begrepp i min kulturgeografiska studie. Kapitlet 

avslutas därefter med en sammanfattning av tidigare studier. 

 

2.1 Litteraturöversikt 
För att kartlägga den kunskap som redan finns om ämnet för denna studie som handlar 

om identitetsproblematik hos människor med flyktingbakgrund genomfördes en 

litteraturöversikt. Det är viktigt att genomföra en litteraturgenomgång på valt ämne för 

att få reda på om kunskapen som undersökaren vill bidra med inte redan finns och vad 

för tidigare studier som gjorts (Bryman 2011,s.97). Jag sökte artiklar med ett kriterium 

att de tog upp nyckelorden flyktingar och identitet som huvudbegrepp i abstrakten. För 

att hitta artiklar relevanta till min studie har jag sökt på orden ”refugee identity” och 

”refugee identity Sweden” på databasen Onesearch. Här gjordes även en avgränsning till 

kulturgeografiska studier, dock blev det även att några samhällsvetenskapliga studier 

inkluderades då jag ansåg de vara av betydelse för studien. Genom att ha läst en del av 

artiklarnas abstrakt kunde jag sortera ut om de tog upp mina begrepp. Tog de inte upp 

något om det ansågs de som icke relevanta och exkluderades bort. Jag valde att söka på 

en artikel från en bok på Onesearch på Linnéuniversitetets biblioteks hemsida där en 

sortering av sökträffarna utifrån tidigare nämnda kriterier genomfördes och fick ut två 

artiklar. Totalt valdes sju artiklar ut från kulturgeografiska och samhällsvetenskapliga 

tidskrifter till tidigare forskningen (Se bilaga för sökprocessen). Artiklarna har valt att 

inrikta sig på immigranter och det definieras som de människor som flyttar till ett nytt 

land av till exempel ekonomiska eller kulturella skäl. En liten del av artiklarna nämner 

några enstaka gånger i sitt innehåll om flyktingar och definierar det som människor som 

flyr från krig och förföljelse. Studierna som jag har valt är antingen narrativt eller 

diskursivt upplagda och har intervjuer och deltagande observationer som metod.  
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2.2 Resultat 

 

2.2.1 Integration 

Den forskning jag tog del av berättade att flyktingar som flyttat ut till stadens förorter har 

betydligt svårare att komma in i arbetslivet. Det resulterade i att dessa immigrantgrupper 

genomgick en utfasning och blev uteslutna ur samhället, vilket resulterade i att klasserna 

i samhället separerades och blev en uppdelad stad (Sernhede 2005,s.272-273, Hammarén 

2014,s.203, Johansson och Olofsson 2011,s.185). Ove Sernhede (2005) ansåg att de 

immigranter eller flyktingar som identifierades som ”de utstötta” eller ”de nya fattiga” 

har under en lång tidsperiod skapat ghetton över hela Europa. I Sverige finns några 

välkända invandringstäta områden som Rosengård i Malmö, Angered i Göteborg och 

Rinkeby i Stockholm. Det visade sig att i svenska städer som Stockholm, Göteborg och 

Malmö lever 40% av alla barn i åldrarna 0-17 i de utsatta invandringstäta områdena. 

Dessa områden består till 90% av immigranter och över 50% av barnen har föräldrar som 

var arbetslösa. När immigranterna fick utstå utfasning, fattigdom och diskriminering i 

Sverige, resulterade det i att invånarna i landet definierade ett oss och ett dem (Sernhede 

2005,s.273-274, Hammarén 2014,s.206). 

 

Enligt studier av Charles Westin (2003,s.987), Martin Klinthäll och Susanne Urban 

(2014,s.214) var arbetslösheten högre hos andra generationen immigranter än för de 

svensk infödda, även om de utgick från samma principer som utbildning. Trots detta har 

den andra generationen av immigranter haft lättare för sig att komma in i samhället än 

den första generationen. Den första generationen immigranter var de personer som 

invandrat till ett nytt land. Till den andra generationen tillhörde de personer som var födda 

i Sverige och som har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund. Det finns en mellan 

generation (1,5 generation) som definierades som de personer som var födda i ett land 

och uppväxta i ett annat land. Enligt Westin kunde det möjligtvis vara så att den första 

generationen immigranter höll hårt i sina familjevärderingar från hemlandet i det nya 

landet och ansåg att deras barn som tillhörde andra generationen skulle leva enligt dessa 

värderingar. Andra generationen kunde i det nya samhället få nya värderingar som 

resulterade i att de inte alls ville hålla sig kvar vid de gamla. Detta kunde resultera till att 

en kulturkrock uppstod (Westin 2003,s.990,994-995). Andersson och Hammarstedt 

(Refererad i Klinthäll och Urban 2014,s.215) ansåg att immigranters val att bli 
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entreprenörer gick igenom tre generationer, och att de oftast anställde sina egna 

familjemedlemmar. 

 
2.2.2 Identitet 

Enligt en studie utförd av Sernhede visade att undersökningspersonerna som bestod av 

unga immigranter som alla har svenskt medborgarskap inte alls identifierade sig som 

svenskar. Inte heller identifierade de sig helt som den nationalitet som deras föräldrar har. 

Men en del av dem kunde identifiera sig mer med deras ursprungsnationalitet än den 

svenska. Tanken att återvända till sina hemländer fanns inte eftersom det inte sågs någon 

framtid där. Vissa av immigranterna ansåg att de aldrig kommer att bli en del av det 

svenska samhället och ses som svensk då det svenska samhället inte ville ha dem där. En 

immigrant från Somalia berättade att på ett tv-program diskuterades det att immigranterna 

måste bli mer integrerade i det svenska samhället. Men han kände att det hela sände ut 

dubbla signaler och undrade hur de ska kunna bli integrerad in i ett samhälle som redan 

stängt dörren. Hur skulle de kunna delta när de inte blir insläppta? De unga immigranterna 

fick känslan av att svenskarna inte var intresserade av att lära känna de som bosatt sig i 

deras land, vilket resulterade i att de flesta kände en uteslutenhet och inte upplevde 

känslan av platstillhörighet. Detta var något som visade sig även i en annan studie som 

kom fram till samma sak i sin undersökning. Immigranterna som har svenskt 

medborgarskap identifierades som svenskar men samtidigt inte (Sernhede 2005,s.275-

276, Hammarén 2014,s.204). Majoriteten ansåg att invandringstatusen var deras primära 

identitet. De brukade oftast identifiera sig som immigranter eller “blackheads”. Unga 

immigranter kände ett främlingskap och det resulterade i att oavsett vilken nationalitet de 

tillhörde sökte de sig till varandra i samhället (Sernhede 2005,s.277). De som levde i 

invandringstäta områden kunde känna en sådan koppling till det området de tillhörde att 

de upplevde området som ett “eget land” och inte en del av Sverige. När de befann sig 

utanför detta område kom känslan av att vara i Sverige tillbaka (Sernhede 2005,s.275). 

På grund av situationen av främlingskapet i samhället skapades nya kulturmönster. 

Immigranterna valde att bara fokusera på det området som de tillhörde och genom olika 

faktorer kunde de stabilisera sin identitet och finna en säkerhet. Dessa faktorer kunde vara 

platsen som de växte upp och bodde på och även den plats som deras vänner bodde på. 

Några immigranter ansåg att det fanns så mycket orättvisor i samhället att de valde att ge 

utlopp av sin ilska genom att skapa musik i genren Hiphop. De började definiera sig som 

representanter för den nya underklassen. Musikgenren Hiphop är formad i USA av den 

Afro-amerikanska kulturen och många unga immigranter i flera länder bland annat i 
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Sverige tog efter kulturen och låtit den bli en del av deras identitet, då de tog efter kulturen 

i formen av en livsstil (Sernhede 2005,s.277,280,283-285).  

 

Flera unga immigranter konstruerade sin identitet från invandrare till svensk, med syftet 

att bli mer integrerade i samhället och få möjligheter till arbete och utbildning. Samtidigt 

med detta försökte de flesta även att behålla sin tidigare identitet. Att vara en immigrant 

och komma till ett nytt land och anpassa  sig till en ny kultur kan vara påfrestande 

(Hammarén 2014,s.212,217, Johansson och Olofsson 2011,s.189,194). Människor i ett 

samhälle delas in i olika kategorier och dessa kategorier påverkar ens självförståelse i hur 

en presenterar och positionerar sig. Den sociala positionen i ett samhälle kunde röra sig 

om arbete eller utbildning och det har en inverkan i identitetsskapandet. Det kunde också 

vara samhället som tilldelade en person en typ av identitet och även det kunde ha en 

påverkan på ens sociala position i samhället (Hammarén 2014,s.218-219).  

 

I en studie av Thomas Johansson och Rita Olofsson (2011,s.190-191,194-195) lyfte flera 

av deras intervjupersoner (bestående av unga immigranter) fram betydelsen av att få en 

svensk identitet. Deras mål var att flytta från de invandringstäta områdena till områden 

där fler svenskar bodde. De ansåg att det kunde ge en fördel till att bli mer synkroniserade 

i samhället och till att få en mer svensk livsstil. Flera talade om betydelsen av att lära sig 

det svenska språket och vad det kunde bidra med. Men immigranter som bodde i 

invandringstäta områden har svårt att lära sig språket, då de istället valde att tala på sina 

egna språk. En del immigranter identifierade sig som svensk och ansåg sig vara mer 

svensk än andra immigranter. Trots att de uppfattade sig som svenskar kunde samhället 

uppfatta dem på ett annat sätt på grund av deras utländska bakgrunder. Vilket resulterade 

i att de kände sig osynkroniserade i samhället och gav svag självkänsla och lägre 

självförväntningar.  

 

Erika Sigvardsdotter (2012) tog i sin studie upp om “papperslösa immigranter” (sans-

papier). Ordet papperslös används till att beteckna människor som befann sig i Sverige 

utan tillstånd. De papperslösa fick inte någon identitet och blev uteslutna från samhället 

(Sigvardsdotter 2012,s.523). Det försiggick en ständig kamp för dessa papperslösa att 

förvärva sig egna identiteter. I Sverige finns ett befolkningsregister bestående av svenska 

medborgares personnummer och det kunde ses som identifikation. Men personer som inte 
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ansågs vara bosatta, till exempel asylsökande, saknade personnummer och vanligtvis har 

de istället ett samordningsnummer som identifikation. De papperslösa saknade både 

personnummer och samordningsnummer som identifikation. Vid flesta sammanhang 

saknade de också en giltig form av ID. Det resulterade i att de inte fick en digital identitet 

och därav blev de mer utsatta i samhället och fick identiteten av att vara papperslös 

(Sigvardsdotter 2012,s.524-527) 

 
2.2.3 Platsidentitet 

Plats kunde ses som en viktig roll i formandet av immigranters identitet. Det handlade om 

hur immigranter på olika sätt integrerades med platser i värdlandet (H. Kaplan och 

Chacko 2015,s.129, Johansson och Olofsson 2011,s.185). Faktorer som generation, 

status, etnicitet, nationalitet, kön, socioekonomisk klass och social status har också en 

betydande del i identitetsskapandet. När immigranter anländer till en ny plats i värdlandet 

tar de automatisk med sig ett bagage bestående av sin kultur och identitet från hemlandet. 

De tar alltså med sig den gamla identiteten från hemlandet till nya landet och skapar 

utöver det en nyare identitet, vilket leder till en blandning av två identiteter. Detta kan 

hänvisas till begreppet hybriditet. Begreppet kan också kopplas till immigranternas kultur 

förändring på den nya platsen (H. Kaplan och Chacko 2015,s.134, 136). Enligt en studie 

utförd av David H. Kaplan och Elizabeth Chacko (2015,s.132) fanns det tre kategorier 

som beskrev hur immigranter på olika sätt samspelar med en plats: 1. “Place-making”, 

vilket innebar att det var upp till immigranterna att sätta ett avtryck av sin identitet på en 

plats. Med andra ord skapade de platsen. 2. “Place victimization”, vilket menades att 

immigranterna levde som utsatta på platsen och fick utstå orättvisor som stigmatisering 

och diskriminering. 3. “Uneasy accommodation to place” som innebar att immigranterna 

befann sig i en omgivning bestående av ett antal möjligheter men även där fanns det 

materiella och psykologiska hinder. 

 

Genom dagens mobilitet kunde flera immigranter röra sig mer internationellt och det gav 

möjligheten till att flera platser än bara en kunde ses som ett hem. Mobiliteten gav också 

möjligheten till att bevara banden till platser i hemlandet och det resulterade till en 

flexiblare identitet. Detta kunde dock medföra konsekvenser som försvårandet av 

identitsskapandet och en mer komplicerad integrering i det nya samhället (H. Kaplan och 

Chacko 2015,s.133). 
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2.3 Sammanfattning av tidigare studier 

Sammanfattningsvis, visade resultatet av den tidigare forskningen immigranters 

problematik med att komma in i arbetslivet och enligt Sernhede (2005, s.272-273) var det 

en av de orsakerna som bidrog till att en klassfördelning inom samhället uppstod. 

Klassfördelningen resulterade i att immigranterna blev uteslutna och gapet mellan de 

olika grupperna blev större. Den tidigare forskningen visade även att de flesta 

immigranter inte uppfattade sig vara svenskar trots att de hade blivit tilldelat ett svenskt 

medborgarskap. Det framgick även att studiernas respondenter inte helt definierar sig med 

sin ursprungliga nationalitet utan att de istället väljer att identifiera sig som immigranter 

(Sernhede 2005, 275-277). Men en del av immigranterna ansåg sig ha en mer svensk 

identitet än andra immigranter i samhället. För att kunna bli tilldelad en svensk identitet 

ansåg de sig bland annat att behöva konstruera sin identitet till att bli mer lik den svenska, 

flytta till svenskbebodda områden och lära sig det svenska språket. Det skulle underlätta 

deras integrering i samhället (Johansson och Olofsson 2011, s.190-194). Begreppet 

hybriditet diskuterades inom identitet och en hybriditet inträffar när två identiteter 

blandas (Sernhede 2005, s.273-274, H. Kaplan och Chacko 2015, s.134). Mobilitet 

betraktades som en bidragande faktor till att integrationen och identitetsskapandet 

försvårades i det nya samhället (H. Kaplan och Chacko 2015, s.133). Dock var det ett 

fåtal immigranter som beslutade sig för att stabilisera sin egna identitet  än att konstruera 

den. De uttryckte sin utsatthet i samhället genom att skapa musik och fokuserade på sitt 

invandringstäta område som till slut upplevdes som deras egna land (Sernhede 

2005,s.275,277,280,283-285). Immigranter som var papperslösa och saknade en digital 

identitet fick genomlida en exkludering i samhället (Sigvardsdotter 2012,s.523). Faktorer 

som generation, status, etnicitet, nationalitet, kön, socioekonomisk klass och social status 

ansågs ha viktiga förutsättningar i en människas identitetsskapande. Plats uppfattades 

som en viktig förutsättning till att forma ens identitet då människor integreras på en plats 

(H. Kaplan och Chacko 2015, s.129,136).  

 

När det kommer till identitet, integrering, uppfattningar och upplevelser, har de studier 

som tagits upp i detta kapitel utgått från immigrantens perspektiv. Eftersom jag genom 

min litteraturöversikt endast har hittat studier med fokus på immigranter och inte på 

specifikt flyktingar och deras perspektiv, har jag valt att studera människor med 

flyktingbakgrund och hur de upplever sin egna identitet.  
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3 Problemformulering 
Syftet med denna studie är att undersöka identitetsproblematik hos människor med 

flyktingbakgrund, med betoning på rumsliga och geografiska aspekter. 

 

För att närmare besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

(1)    Hur upplever de sin egen identitet? 

(2)    Vad har de haft för känsla om inkludering och exkludering i samhället? 

(3)    Vilken betydelse har plats och rum haft för deras identitetsskapande? 
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4 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet klargörs mina två begrepp som är flyktingar och identitet. Dessa begrepp 

har valts ut eftersom de anses vara väsentliga för studiens syfte. Ytterligare en anledning 

till varför begreppet identitet valdes ut var för att det uppkom som ett tema ur tidigare 

forskning. Begreppen har sedan kopplats till teorier inom kulturgeografin för att 

förtydliga de rumsliga och geografiska aspekterna. 

 

4.1 Flyktingar 

Flyktingar i min studie definieras som “Människor som har flytt från sina länder på grund 

av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk 

uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp, och som inte kan eller vill 

återvända” (Unric 2017, Ruthström, Svensson och Salomon 1990,s.27-28). Denna 

definition är tagen ur FN:s Flyktingkonvention. Jag valt att begränsa mig enbart till 

flyktingar från krigsdrabbade områden. När man talar om begreppet flyktingar kan det 

vara nödvändigt att ta upp ett annat begrepp och reda ut, nämligen immigranter. 

Begreppet immigranter kan ses som ett annat ord för invandrare och det definieras som 

de människor som väljer att flytta från sitt hemland och bosätta sig i ett annat land under 

minst ett år (NE 2018). Jag har valt i min studie att använda mig av begreppet 

flyktingbakgrund, vilket innebär de människor som antingen har varit med om en flykt 

själva eller har föräldrar som varit med om det. Detta begrepp har valts då det ligger i mitt 

intresse att ta reda på identitetsproblematiken hos människor med flyktingbakgrund.  

 

 

4.1.1 Humanistiskt perspektiv 

Jag har valt att se på människor med flyktingbakgrund ur ett humanistiskt perspektiv. Det 

kan ses som ett mänskligt perspektiv eftersom att människan står i centrum. Inom 

humanistiska geografin värdesätts människors subjektivitet, det vill säga att människors 

ses som unika i sig och har egna fria viljor, upplevelser, tolkningar och personliga 

förhållanden till omvärlden och specifika platser. Människor kan inte bara ses som 

rationella då de har hopp, drömmar, önskningar och fantasier (Cresswell 2013, s.103-

104). I denna studie står människor med flyktingbakgrund i centrum och har utgått från 

att de har unika och olika upplevelser, värderingar och känslor angående deras 

identitetsproblematik (Cresswell 2013,s.106). Plats och rum är två viktiga begrepp inom 

den humanistiska geografin då det överväger relationer mellan människor och världen 
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genom ”perspektivet av upplevelser”. Dessa upplevelser kan bidra till formandet av varje 

människas identitet (Cresswell 2013,s.106). Platser ses som något specifikt, för att 

exemplifiera detta, kan en individ identifiera en plats efter en specifik händelse som 

inträffade på platsen. Platser har en stor roll i människors identitetsskapande, då den 

formas av integreringen och levnadssättet på platsen. Begreppet rum brukar inom den 

humanistiska geografin uppfattas som upplevda rum människor konstruerar och knyter 

känslomässiga band till (Gren och Hallin 2003,s.135,140-141,143). Enligt studiens syfte 

att undersöka identitetsproblematik hos människor med flyktingbakgrund, med betoning 

på rumsliga och geografiska aspekter, anser jag att det kan kopplas till begreppen plats 

och rum inom det humanistiska perspektivet. Den geografiska aspekten kan särskilt 

kopplas till begreppet plats då flyktingars geografier förändras under flykten eftersom de 

tvingas flytta till en ny plats, vilket även påverkar deras identiteter. Plats i denna studie 

representeras inte bara som ett geografiskt avgränsat område utan även som platsidentitet. 

Den rumsliga aspekten kan särskilt kopplas till begreppet rum och innefattar rumsliga 

relationer mellan människor och har en mer ontologisk betydelse. Det rumsliga blir 

skapat, upplevt och påverkad av människor och platser. 

 

 

4.2 Identitet 

Det andra begreppet är identitet och för att avgränsa denna studies omfattning har jag valt 

att begränsa mig till hur respondenterna upplever sin identitet och var de har sin 

tillhörighet. Jag utgår ifrån att människans identitet är temporär, det vill säga att den 

genomgår förändringar under en människas livstid och att dessa är relaterade till platser. 

 

4.2.1 Platsidentitet 

Här har jag valt att använda begreppet platsidentitet eftersom en av mina frågeställningar 

handlar om platsidentitet. John Dixon och Kevin Durrheim (2000,s.27-28) ansåg att 

platsidentitet går att koppla ihop med frågor som “Vem är vi?” och “Var är vi?”. Plats ses 

som en viktig del i skapandet och bibehållandet av individers självkänsla och det 

begreppet har många definitioner. Identitet handlar om varje individs självkänsla och 

självkännedom. En individ kan känna en stark tillhörighet till en plats och platsen blir en 

del av individens identitet. Dixon och Durrheim (2000,s.28-29) tog upp om Kalevi Mikael 

Korpela som ansåg att platsidentitet har en psykologisk struktur och den uppstår genom 

människors försök att justera den närliggande miljön. Genom att justera den uppstår 
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känslan av platstillhörighet och det kan ses som en viktig faktor för platsidentiteten. Runt 

strukturens kärna finns de sociala, biologiska och kulturella bestämningarna och 

tankemönstren av en plats, och det är dessa som bidrar till personers platsidentitet. 

Hubbard, Kitchin och Valentine (2008,s.49-50) diskuterade Edward Relphs teorier om 

plats, som ansåg att plats kan ses på olika sätt av olika individer. Plats ses som en del av 

varje människas liv eftersom på en plats skapar man och lever sina vardagsliv på.  

 

Platsidentitet kan kopplas till insideness och outsideness. Relph (Refererad i Hubbard, 

Kitchin och Valentine 2008,s.45-46) ansåg att personer kan identifiera sig med en plats 

genom två begrepp. Om en person känner en tillhörighet till en plats får de en känsla av 

inkludering. De känner en så kallad “insideness”, en stark känsla till en specifik plats. 

Men en människa kan istället känna sig främmande till platsen, att man inte känner ett 

samband vilket istället leder till en känsla av “outsideness” det vill säga exkludering. Den 

starkaste “sense of place” är “existential insideness” som uppstår när personer känner en 

speciell känsla och gemenskap till en plats. Motsatsen till det är “existential outsideness” 

där en person som är ny i ett samhälle får en känsla av utanförskap. Tidigare studier tog 

upp om immigranters komplikationer med att integreras in i ett nytt samhälle och komma 

ut i arbetslivet. Respondenterna i de tidigare studierna ansåg att samhället såg dem som 

annorlunda på grund av deras utländska bakgrund, det resulterade med att de kände ett 

utanförskap. Studierna tog även upp om platsers betydelse i formandet av immigranters 

identiteter (H. Kaplan och Chacko 2015,s.129, 133, Johansson och Olofsson 

2011,s.185,195). Begreppen ”insideness” och ”outsideness” har kopplats till begreppen 

inkludering och exkludering. Detta eftersom de båda handlar om hur människor 

identifierar sig med en plats. Jag anser att detta är relevant att ta upp eftersom en av mina 

frågeställningar vill besvara vad flyktingar har haft för känsla om inkludering och 

exkludering i samhället. 

 

4.2.2 Nationell identitet 

Zygmunt Bauman ansåg att nationell identitet uppfanns av människan. Staterna fick 

monopolitisk rätt att dra gränser mellan “oss” och “ dem”, därmed konstruerades och 

bildades nationer (Bauman 2004, s.20,22). Nationer avgränsar människor från andra dels 

genom landsgränser, men även genom olika värderingar och föreställningar och därav 

skapas nationaliteter. Nationer kan ses som en grupp av människor som förenas av 

gemensamma faktorer såsom religion, språk, etnicitet, historia, traditioner och kultur 

(Smith 1991,s.9,15). En nation kan förknippas med begreppet stat och det ses som ett 
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geografiskt område som har ett gemensamt styre. En stat kan bestå både av ett land eller 

flera länder. Staterna har makt att välja vilken nationalitet de vill representera. Staterna 

och nationerna är beroende av varandra för överlevnad. Bauman anser att människor har 

svårt att veta begreppet nations innebörd och betydelsen av att tillhöra en nationalitet. 

Nationalstater har en viktig del i skapandet av människors identiteter (Bauman 2004,s.17-

18,20-23). Tidigare studier har lyft fram immigranters utsatthet i samhället. Trots att dem 

har varit bosatta en längre period på en plats och tilldelats svenskt medborgarskap ansåg 

de ändå att samhället uppfattade dem som annorlunda. En del av studiernas respondenter 

identifierade inte sig som svensk eller som sin ursprungliga nationalitet och valde istället 

att identifiera sig som immigranter (Hammarén 2014,s.206,212,217,Sernhede 

2005,s.275-276). Då studiens syfte är att undersöka identitetsproblematik hos människor 

med flyktingbakgrund, har jag valt att utgå från nationell identitet. Då även en av studiens 

frågeställningar tar upp om hur flyktingar upplever sin egen identitet vill jag ta reda på 

om de identifierar sig utefter deras nationaliteter. Samt om de upplevt att samhället har 

identifierat dem utefter deras nationaliteter, invandrare, flyktingar eller som barn till en 

flykting.  

 

4.2.3 Trygghet 

Zygmunt Bauman (2004, s.29) säger “Longing for identity comes from the desire for 

security” och detta kan tolkas som att trygghet och identitet har en stark koppling med 

varandra. För att en människa ska kunna få en stabil identitet är det nödvändigt att den 

känner en trygghet. Då dessa två begrepp är sammanlänkade med varandra påverkar de 

varandra. För att exemplifiera detta mer tydligare, om det utbryter krig i ens hemland och 

och tryggheten försvinner och personen måste fly sker det en identitetsförändring. Den 

tidigare forskningen ansåg att immigranter kände ett främlingskap i samhället som 

resulterade i att de kände en otrygghet och sökte trygghet genom att söka sig till andra 

immigranter (Sernhede 2005,s.277). Syftet med denna studie är att undersöka 

identitetsproblematik hos människor med flyktingbakgrund och som citatet av Bauman 

ovan beskriver är identitet och trygghet relaterade till varandra då känslan av trygghet är 

något människan ständigt söker efter. I enlighet med denna studie innefattar 

identitetsproblematiken därför hur flyktingar ser på sin egna trygghet. 
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4.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Denna studie utgår från ett humanistiskt perspektiv. Inom det perspektivet ses alla 

människor som unika i sig och att alla har egna upplevelser, viljor, tolkningar och 

personliga förhållanden till omvärlden och specifika platser (Cresswell 2013, s.103-104). 

I denna studie står människor med flyktingsbakgrund i centrum, och har utgått från deras 

känslor och värderingar om identitetsproblematik. Här tas hänsyn till att dessa har unika 

och olika värderingar, känslor och upplevelser. Begreppen plats och rum är viktiga inom 

humanistiska geografin då det överväger relationer mellan människor och världen genom 

”perspektivet av upplevelser” (Cresswell 2013,s.106). Då syftet med denna studie är att 

undersöka identitetsproblematik hos människor med flyktingbakgrund, med betoning på 

rumsliga och geografiska aspekter, kan det kopplas till begreppen plats och rum inom det 

humanistiska perspektivet. Den geografiska aspekten kopplas till begreppet plats då 

flyktingars geografiska historia påverkas av platser före, under och efter flykten. I denna 

studie ses plats både som ett geografiskt avgränsat område och som platsidentitet. Den 

rumsliga aspekten kopplas till begreppet rum och rumsliga relationer mellan människor. 

Det rumsliga blir skapat, upplevt och påverkad av människor och platser. Begreppet 

platsidentitet tas upp i studien då en av mina frågeställningar handlar om det, och kan ses 

som en viktig del i både skapandet och behållandet av personers självkänsla och 

självkännedom. Begreppet platsidentitet har många definitioner och kan bli en del av en 

persons identitet (Dixon och Durrheim 2000, s.28-29). Begreppen ”insideness” och 

”outsideness” förklarar om personer känner eller inte känner en tillhörighet till en plats 

(refererad i Hubbard, Kitchin och Valentine 2008,s.45-46). Dessa två begrepp kan 

kopplas till begrepp som inkludering och exkludering, då de handlar om hur människor 

upplever och identifierar sig med en plats. En av mina frågeställningar vill besvara vad 

människor med flyktbakgrund har haft för känsla om inkludering och exkludering i 

samhället. 

 

Enligt Zygmunt Bauman uppfanns nationell identitet av människan (Bauman 2004, s.20). 

Det är nationer som avgränsar människor från andra dels genom landsgränser, värderingar 

och tankeställningar och därmed bildas nationaliteter. Nationer kan ses som en grupp 

individer som har ett gemensamt språk, etnicitet, historia, traditioner och kultur (Smith 

1991, s.9,15). Bauman anser att människor har svårt att definiera begreppet nation och 

vad det innebar att tillhöra en nationalitet (Bauman 2004, s.17). Denna studie undersöker 

betydelsen av nationell identitet då det innefattar geografisk identitetsproblematiken. 



 
 

15 

Identifierar sig möjligtvis utefter deras egna nationaliteter, och har de upplevt att 

samhället har identifierat dem utefter deras nationaliteter? I den frågeställningen om hur 

de upplever sin egna identitet vill jag även ta reda på om de upplevt att samhället 

identifierat dem som invandrare, flyktingar eller som barn till en flykting. Om de 

konstruerat sin egna identitet för att underlätta integrationen i samhället. Trygghet och 

identitet kan tolkas som att de hör ihop med varandra. För att få en stabil identitet måste 

känslan av trygghet finnas. De två begreppen påverkar varandra och därför innefattar 

identitetsproblematiken därför hur flyktingar upplever sin egen trygghet. 

Sammanfattningsvis är fokus i denna studie på människor med flyktingbakgrund, och på 

deras upplevelser av identitet, känsla av inkludering och exkludering i samhället och 

betydelsen av plats och rum för identitetsskapandet.  
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5 Metod 
I detta kapitel redogörs för studiens kvalitativa undersökning, val av intervjumetod, urval, 

källor, analys och forskningsetik. Metodvalen har baserats på studiens syfte, min 

teoretiska referensram och från metodval i den tidigare forskningen. 

 

5.1 Kvalitativ undersökning 

För att kunna besvara mitt syfte har jag valt att använda mig av en kvalitativ undersökning 

då det möjliggör en tolkning av människors relationer och upplevelser (Crang och Cook 

2007,s.10-11). Valet av kvalitativ undersökning kändes mest passande då jag är ute efter 

att nå en förståelse kring hur människor med flyktingbakgrund upplever sin identitet. Då 

inget i denna studie är mätbart i kvantitativ mening är det därmed inget som talar om att 

en kvantitativ metod bör användas. Denna studie är inte ute efter att få resultat som kan 

generalisera till en större population. Därmed valdes en kvalitativ undersökning där 

metoden blev kvalitativa intervjuer. Då jag är ute efter att ta reda på hur människor med 

flyktingbakgrund upplever känslor av exkludering, inkludering, rum och plats, geografi 

och sin egen identitet, valdes en intervjustudie. 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom den metoden lämpar sig 

för att undersöka människors känslor och upplevelser (Crang och Cook 2007,s.60, 

Bryman 2011,s.413). Kvalitativa intervjuer tillåter en intervju att röra sig mer flexibelt 

och ger detaljerad information. (Bryman, 2011,s.413). Den form av kvalitativa intervjuer 

som användes i studien var semistrukturerade intervjuer. Under studiens gång fanns 

tanken att ämnet kunde ses som ett känsligt ämne att föra en dialog inom. Det är viktigt 

att tänka på hur intervjuaren ska agera för att få respondenterna att frivilligt vilja öppna 

upp sig och berätta om sina minnen, tankar, känslor och händelser. Det ses som en svår 

uppgift (Crang och Crook 2007,s.61). Jag var inte bara noggrann med att inta rollen som 

intervjuare utan intog den på en mer professionell nivå. Jag var ute efter att mina 

respondenter skulle få uppfattningen om att jag är kunnig inom det ämne som jag 

intervjuar om. Det underlättar för mig i min studie om den uppfattas som en seriös studie 

av utomstående personer. Via inlägg på tre gruppsidor och på min tidslinje på Facebook 
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fick jag kontakt med personer att intervjua. Ytterligare en person kontaktades via telefon 

som gick med på en intervju. När intervjuerna planerats in var det viktigt att fundera ut 

vilka slags frågor som skulle ställas för att få ut den relevanta informationen utan att 

förolämpa eller trampa någon på tårna. Det är viktigt och veta som intervjuare vad en har 

rätt till att veta och inte (Crang och Crook 2007,s.61). Av etiska skäl fick även alla 

respondenterna information om vad intervjumaterialet skulle användas till. De fick också 

frågan om deras namn kunde användas i uppsatsen.  

 

Jag började att tänka på praktiska detaljer såsom att se till att ha en bra bandspelare och 

mikrofon och att genomföra intervjuerna i en lugn miljö då praktiska detaljer kan 

underlätta tolkningsprocessen därefter (Bryman 2011,s.420–421). Två intervjuguider 

skapades därefter för att få intervjuerna mer strukturerade. Den första intervjuguiden 

består av frågor som riktar sig mot de människor med flyktingbakgrund vilket är de 

personer som flytt från krig. Den andra intervjuguidens frågor är riktade till personer som 

antingen har föräldrar eller far- eller morföräldrar med flyktingbakgrund. Frågorna utgick 

från syftet med denna studie som är att undersöka identitetsproblematik hos människor 

med flyktingbakgrund, med betoning på rumsliga och geografiska aspekter, från 

frågeställningarna; (1) Hur upplever de sin egen identitet? (2) Vad har de haft för känsla 

om inkludering och exkludering i samhället? (3) Vilken betydelse har plats och rum haft 

för deras identitetsskapande? Frågorna utgick även från den teoretiska referensramen. 

Med en intervjuguide behöver inte frågorna följa i samma ordning som de står och 

respondenterna fick under intervjun röra sig fritt och gå över till andra teman (Crang och 

Crook 2007,s.66, Bryman 2011,s.415). Intervjuerna påbörjades med inledande frågor 

som vad de hette och vart de kom ifrån då denna typ av frågor kan göra respondenten mer 

avslappnad och trygg. Sedan går frågorna över på det som ska undersökas (Bryman 

2011,s.419–422). Jag märkte att respondenterna blev mer avslappnade under intervjuens 

gång. Det gav mig möjlighet att få bättre kontakt med intervjupersonerna och förstå 

djupgående deras tankesätt. Alla respondenter gick med på att intervjuerna spelades in 

och gav tillåtelse att använda deras namn i studien. Två av intervjuerna pågick i lite över 

en timme var, medan den tredje intervjun pågick i en halvtimme. Efter genomförandet av 

intervjuerna skrevs de ut, med andra ord gjordes en transkribering med syftet att kunna 

analysera mer noggrant vad respondenterna sagt. Transkribering ses som en långdragen 

process (Bryman 2011,s.428). Jag var väl medveten om att transkribering är ett 
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tidskrävande tillvägagångssätt men den har ändå en fördel då den behöll 

intervjupersonernas formuleringar och uttryckssätt. 

 

 

5.3 Urval  

Jag har använt mig av ett målinriktat urval där jag valt ut personer som är relevanta för 

den undersökningsfråga som ska besvaras (Bryman 2011,s.350). Då syftet med studien 

är att undersöka identitetsproblematik hos människor med flyktingbakgrund, har jag valt 

att inrikta mig på personer som själva har flyktingbakgrund och de personer som har 

föräldrar med flyktingbakgrund. Detta för att få större möjligheter till att få tag i 

respondenter till studien. Jag skrev flera inlägg på totalt tre gruppsidor och la ut ett inlägg 

på min egen tidslinje på Facebook och fick kontakt med två personer som kunde tänka 

sig att ställa upp på en intervju. Emira Ibrahimovic, flykting från Bosnien, kontaktade 

mig via mitt inlägg i gruppen Pink room som är en grupp för bara tjejer. Den andra 

personen, Tanja Tal, flykting från Iran, kontaktade mig via inlägget på min tidslinje. En 

person jag tänkte på att intervjua var Rose-Marie Arkenfjäll. Hennes pappa kom till 

Sverige som flykting från Tyskland när Hitler kom till makten. Då han gick bort sedan en 

tid tillbaka är jag intresserad av att se hur hans kommande generation ser på sin identitet. 

Hon kontaktades via telefon och gick med på en intervju. Mitt urval bestod därmed av tre 

kvinnor, två som tidigare flyktingar och en som är barn till en flykting. Eftersom detta 

urval inte har valts ut slumpmässigt ses detta urval som ett icke-sannolikhetsurval.  

 

 

5.4 Representation och generalisering  

Jag är medveten om att mina tre respondenter har olika flyktingbakgrund och därmed inte 

ses som representativa och på grund av att det är ett litet urval går det inte att generalisera. 

Men jag är inte ute efter att generalisera då min studie är kvalitativ utan jag vill endast 

uppnå teoretiska slutsatser. Då man inte är intresserad av att mäta eller generalisera inom 

kvalitativa undersökningar kan begreppen reliabilitet och validitet ses som 

svårapplicerade (Bryman 2011, s.351). Dessa två begrepp kan bytas ut mot begreppen 

äkthet och tillförlitlighet. Begreppet tillförlitlighet kan bedömas utifrån fyra delkriterier 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och möjligheten till att styrka och konfirmera. Det 

andra begreppet äkthet utgår från att forskaren ska vara noggrann med att se till att 

respondenternas åsikter och uppfattningar ska vara lik ursprungstexten och att det därav 

får behålla sin äkthet i studien (Bryman 2011,s.352-354, 357). Jag anser att min studie 
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har en äkthet då jag bland annat har noggrant analyserat intervjuerna för att nå en tydligare 

förståelse i vad respondenterna berättat. Jag har bara varit intresserad av att höra olika 

människor med flyktingbakgrund och deras känsla av exkludering, inkludering, rum och 

plats, geografi och upplevelser av sin egna identitet. Därmed anser jag att det räcker med 

de tre personer som jag har intervjuat. Då människor som flyr, vuxna som barn befinner 

sig under samma flyktingomständigheter har jag valt att inte begränsa mig helt till att bara 

fokusera på de som var vuxna vid tidpunkten för flykten utan även de som var med om 

flykten som barn. Jag har även valt att inkludera de personer som har någon släkting som 

har flyktingbakgrund. Denna begränsning gjordes för att få en större möjlighet till att få 

tag i respondenter. Tanken var att jag skulle få intervjua personer med flyktingbakgrund 

av både det manliga och kvinnliga könet för att nå en variation.  

 

 

5.5 Källor 

Vid insamlandet av material till min studie har jag i inledningen använt mig av dokument 

från internet. Internet kan ses som en potentiell källa till att ge data som kan vara 

användbar i ens studie (Bryman 2011,s.499). När jag letade efter data från internetsidor 

var jag noggrann med att vara källkritisk för att få pålitligt material som möjligt. Jag har 

använt mig av välkända sidor som Migrationsverket, Oxfam Sverige och Förenta 

Nationernas Regionala Informationskontor För Västeuropa. Utöver dessa dokument har 

studien även använt sig av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och empiriskt material 

från studiens intervjuer. 

 

 

5.6 Analysmetod 

Vid analysen av det insamlande materialet genomfördes en tematisk analys. Där jag efter 

en noggrann genomläsning identifierade teman ur den empiriska texten. Med andra ord 

har en kodning genomförts och denna analysmetod valdes då jag var ute efter att 

strukturera mitt material under olika teman med syftet att skapa en övergripande bild av 

det slutgiltiga resultatet från intervjuerna. Tematisk analys är en av de vanligaste 

analysmetoder när det kommer till att analysera kvalitativ data, där teman identifieras ur 

ord, händelser och fraser i materialets text (Bryman 2011,s.523,528-529). Studiens syfte 

har formulerats till att bli huvudrubriker i den empiriska redovisnings kapitlet och dessa 

är flyktgeografisk historia, uppfattningar av den egna identiteten och känsla av 

inkludering eller exkludering i samhället.  Därefter har frågor och eventuella svar från 
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respondenterna skapat teman som underrubriker till huvudrubrikerna. Till första 

huvudrubriken, flyktgeografisk historia, uppkom teman som politiska oroligheter och 

flyktens geografi. Till andra huvudrubriken, uppfattning av egen identitet, uppkom teman 

som kurdisk hederskultur, identitet och generationer. Till tredje huvudrubriken, känsla av 

inkludering eller exkludering i samhället, uppkom teman som integration, uppfattningar 

och trygghet. Underrubrikerna som identitet, trygghet och uppfattningar kan även 

återkopplas till den teoretiska referensramen.   

  

5.7 Etik  

Jag har utgått från Fakulteten för konst och humanioras etiska riktlinjer (2014) under min 

studie. Jag har utgått från de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att jag har 

noggrant beskrivit studiens syfte för respondenterna och deras bidrag till studien. Efter 

att respondenterna informerades om syftet med studien och vad intervjumaterialet skulle 

användas till fick de ett par dagar med betänketid för att få in mer djupgående information 

under intervjuerna. Jag informerade om att deras insamlande svar inte kommer användas 

till något annat än till denna undersökning (Fakulteten för konst och humaniora 2014,s.7). 

Samtyckeskravet innebär att undersökningspersonerna ska själva bestämma om de vill 

medverka i studien eller inte. Mina tre respondenter var alla frivilliga till att medverka i 

studien. Jag frågade om mina respondenter ville vara anonyma i studien eller om jag fick 

skriva ut deras fullständiga namn. Jag fick allas samtycken till att använda deras för-och 

efternamn (Fakulteten för konst och humaniora 2014,s.9-10). När det kom till 

konfidentialitetskravet som handlar om undersökningspersoners sekretess och 

offentlighet. Som tidigare nämnt valde mina tre respondenter att bli offentliga i studien. 

Men trots att de valde att bli offentliga valde jag att utesluta en del av deras 

personligauppgifter. Nyttjandekravet innebär att allt material som samlats in får inte 

användas till annat än till denna undersökning. Jag var noggrann med att informera mina 

respondenter om att allt de säger kommer bara att användas till denna studie och att jag 

efter färdig studie kommer att radera det inspelade materialet (Fakulteten för konst och 

humaniora 2014, s.12,14). Två av mina respondenter som intervjuades var även bekanta 

till mig och där kan ett etiskt problem uppstå då det finns risk att intervjuerna kan ge en 

ytlig analys och att intervjuaren går ur sin intervjuarroll. Detta var något jag hade i åtanke 

under studien och bortsåg från det under intervjuerna. Jag anser inte att detta har resulterat 

i några problem under min studie eller att det insamlande materialet fått en lägre kvalité. 
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6 Redovisning av intervjuer 
I det här kapitlet redovisas resultatet av de tre intervjuer som utgör det empiriska 

materialet i min studie. Jag kommer att börja med att kortfattat beskriva vilka 

intervjupersonerna är och därefter redovisas resultatet från intervjuerna i ett tematisk 

upplägg under de tre huvudrubrikerna som uppkom ur studiens syfte. Till första rubriken 

flyktgeografisk historia uppkom ur textens innehåll teman som politiska oroligheter och 

flyktens geografi. Till andra rubriken uppfattning av egen identitet uppkom teman som 

kurdisk hederskultur, identitet och generationer. Till tredje rubriken känsla av inkludering 

och exkludering i samhället  uppkom teman som integration, uppfattanden och 

tryggheten.  

 

Tania Tal, 25 år, kom som flykting till Sverige när hon var sex månader gammal. Hon 

och hennes familj flydde från kriget i hemlandet Iran. 

Emira Ibrahimovic, 30 år, kom som flykting till Tyskland när hon var sju år gammal. Hon 

och hennes pappa flydde från kriget i Bosnien. 

Rose-Marie Arkenfjäll, 75 år, barn till en flykting som flydde från Tyskland när Hitler 

kom till makten. Hennes pappa Edvin Krumbiegel kom till Sverige 1935 när han var 28 

år gammal. 

 

6.1 Flyktgeografisk historia 

 

 
6.1.1 Politiska oroligheter  

Den första jag intervjuade, Tania Tal, berättade att hennes föräldrar var i sitt hemland Iran 

aktiva kommunister. I början var Iran en monarki, vid år 1979 börja andra makter göra 

uppror i landet och ville ta makten från monarkerna. Det resulterade i att olika 

grupperingar uppstod inom landet. Tals föräldrar anslöt sig till en grupp som kunde ses 

som ett kommunistiskt politiskt parti, organisation och samhällsrörelse. Den gruppen 

kallade sig för Komalah och bestod av kommunistiska vänsteråsikter. Under den iranska 

revolutionen 1979 var det Ayatollah Khomeini och den islamiska regeringen som tog 

över och inledde krig mot grupper, som Komala, som hennes föräldrar tillhörde. Det var 

början på vad Tal beskriver som en häxjakt, då de jagade efter människor som skilde sig 

från islamiska åsikter och värderingar. Det resulterade i att islamisterna körde över dessa 
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grupper och de som inte lyckades fly blev avrättade. Ett krig mellan Iran och Irak utbröt 

strax därefter. Dessa två incidenter sågs som en lång och utdragen konflikt där många 

människor miste livet. På grund av dessa oroligheter valde hennes föräldrar att fly (Tal 

2017).  

 

Den andra personen jag intervjuade, Emira Ibrahimovic, berättade att det blev en militär 

konflikt i hemlandet Bosnien. Ibrahimovic berättade: 

 

Jag minns väldigt negativa saker från kriget när jag till exempel var i Sarajevo och staden 

blev bombad av serbiska flygplan. Jag har sett massa döda människor. Jag minns att vi 

hade ingen mat i flera dagar och efter en månad fick vi tag på  mjölk- och äggpulver. Det 

blev det enda vi åt. Jag såg min sexåriga kusin bli mördad av en granat. Jag har sett 

honom i delar (Ibrahimovic 2017). 

 

Den sista personen jag intervjuade, Rose-Marie Arkenfjäll, berättade att hennes pappa 

Edvin Krumbiegel valde att fly från Östtyskland då han inte stödde Hitlers politik och  

den värnplikt som pågick (Arkenfjäll 2017). 

 
6.1.2 Flyktens geografi 

Som tidigare nämnt valde Tals föräldrar att fly från Iran på grund av politiska skäl och 

kom till Irak. Men väl i Irak insåg de snabbt att det inte fanns någon framtid där för dem. 

Då kriget mellan Iran och Irak pågick fick föräldrarna efter en period till slut nog av 

väpnade konflikter och att ständigt leva i skräck så de valde att fly. Tals pappa har deltagit 

i kriget i ungefär tretton år och det var påfrestande för kroppen, det utvecklades reumatism 

i hans knäleder. Läkarna ansåg att det kunde vara en bieffekt från när han i kriget sovit 

ute i fukt, kyla och snö. Det fanns inget läkarna kunde göra åt problemet och de 

uppmanade honom till att vila. Vid 1990 lämnade hennes föräldrar Irak och tog sig genom 

gränserna till Turkiet. I FN:s huvudkvarter, i Turkiet, fick de överlämna sig själva och 

berätta sin flykthistoria och orsaken till varför de inte kan återvända till hemlandet. 

Hennes pappa berättade även att han har en syster i Sverige. Vid mitten av 1992 anlände 

hennes föräldrar till Sverige som kvotflyktingar. Det vill säga att de fick 

uppehållstillståndet på grund av politiska skäl redan innan i Turkiet. Tal berättade att hon 

själv inte har några minnen från flykten då hon bara var sex månader gammal när de kom 

till Sverige (Tal 2017).  
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När kriget började i Bosnien berättade Ibrahimovic att hennes mamma, pappa och 

lillebror befann sig i en annan stad. Hon stannade i hemstaden Sarajevo hos sin farmor 

och farfar. Det var i princip omöjligt för hennes föräldrar och komma till hemstaden. 

Hennes pappa var tvungen och fly för att inte bli mördad. Mamma och lillebror höll sig 

gömda i skogen i flera månader innan de begav sig till en stad och såg 

evakueringsbussarna som sedan tog dem till Tyskland. I två år var hon utan sina föräldrar 

och lillebror. När hon återförenades med sin pappa flydde de, efter två och ett halvt år i 

kriget, till Tyskland där resten av familjen befann sig. Ett tydligt minne Ibrahimovic har 

är när de kom till det nya landet där hennes mamma befann sig men hon kunde inte känna 

igen hennes utseende (Ibrahimovic 2017).  

 

När högerextremistiska Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP) med Adolf 

Hitler som partiledare kom till makten 1932 i Tyskland, valde Arkenfjälls pappa att fly 

året därefter då han varken stödde politiken eller värnplikten som varade. Enligt 

Arkenfjäll var det valet ett av de tuffaste valen som han tog då han inte ville lämna sin 

mor eller syster kvar i hemstaden Dresden. Flyktvägen gick sedan genom Danmark och 

Norge till Sverige. Han gömdes på flera olika platser i Norge och Sverige undan 

stasipolisen som var efter honom. Hans enda färdmedel var cykel och skidor över fjällen. 

I Trondheim var han gömd i ett år innan han kom till Sverige och blev gömd i Handöl 

under en viss tid. Slutligen anlände han till Eskilstuna, tätorten Hällbybrun år 1935 

(Arkenfjäll 2017). 

 

6.2 Uppfattning av egen identitet 

 

 
6.2.1 Kurdisk hederskultur 

När frågan togs upp om hur Tal uppfattar sin egen identitet nämndes mycket kring den 

kurdiska hederskulturen. Hon berättade att hon var uppvuxen i en kurdisk kultur men blev 

skonad från den kurdiska hederskulturen. I hederskulturen har könsroller en stark 

betydelse. Då hon blev skonad från hederskulturen resulterade det i förvirrning när det 

exempelvis kom till att hon fick välja en partner själv, och hon behövde inte alls bete sig 

som kvinnor var tvungna till att bete sig inom den kulturen. Hon berättade att hon märker 

av saknaden av hedersdelen när hon umgås med andra kurder, den delen har en stor roll. 

Jämfört med hennes kurdiska vänner behövde hon inte servera te till manliga gäster vilket 

är förekommande inom hederskulturen, hon fick ha ett förhållande som hennes föräldrar 
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var medvetna om, ha somriga kläder på sig på sommaren och festa med sina vänner. Dessa 

principer gör att det skiljer sig mellan henne och sina svenska- och kurdiska vänner (Tal 

2017). 

 

6.2.2 Identitet 

När det kom till frågan om konstruering av ens egen identitet till att bli mer svensk, ansåg 

Tal att hon kopplar på en viss personlighet, identitet, när hon umgås med svenskar som 

till exempel på hennes arbetsplats. Hon ansåg att två olika jargonger uppstår när hon 

umgås med svenskar och kurder. Men tydliggör ändå att det var något som förekommer 

naturligt och har gjort sedan en lång tid tillbaka. Hon medgav sig ha två identiteter, en 

kurdisk och en svensk. Beroende på vem Tal umgicks med så ändrades hennes jargong, 

hon exemplifierade detta med att hon inte skulle kunna kritisera sin svenska vän Amanda 

så som hon skulle kritisera sin kurdiska vän Sandra. Hennes baktanke var ändå densamma 

men hon formulerar sig på ett finare sätt till sin svenske vän och har en hårdare ton mot 

sin kurdiska vän. Det blir olika mentala processer där som sker omedvetet. Hon skulle 

inte få för sig att dra samma typ av skämt till sina svenska vänner som hon drar för de 

kurdiska. Jargongerna sker på olika språk, svenska och kurdiska. Det blir helt andra 

mentala föreställningar av vad det är man försöker att uttrycka när man talar på kurdiska. 

Tal ansåg att samhället i staden Eskilstuna har vid flertalet tillfällen identifierat henne 

många gånger som en muslim, en person som har en tuff pappa hemma och med 

hederskulturella fördomar (Tal 2017).  

 

Ibrahimovic fick konstruera en ny identitet när de flydde och bosatte sig i Tyskland. Hela 

hennes personlighet ändrades och efter att de bott två år i landet skapades en trygghet som 

resulterade i att minnen från kriget försvann under perioden. Men när kriget i Bosnien var 

slut återvände de till landet och hennes personlighet genomgick återigen en förändring. 

Det var en svår period för henne. Men när hon gifte sig 2006 och flyttade till sin man i 

Sverige fick hon skapa sig en nyare identitet. Den svenska kulturen påminde om den 

tyska, vilket gav henne samma typ av trygghet som hon kände i Tyskland. Ibrahimovic 

ansåg sig som van vid själva konstrueringen av en ny identitet då hon fick genomgå en 

sådan process i Tyskland (Ibrahimovic 2017). När det kom till hur Arkenfjäll såg på sin 

egna identitet var det många faktorer som haft betydelse i formandet av hennes identitet. 

Faktorer som utbildningar, giftemål och barnskaffande. Hon ansåg sig ha  haft en bra 
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uppväxt och levt ett rikt liv och inte märkt av någon stor förändring med hennes identitet 

(Arkenfjäll 2017). 

 

6.2.3 Generationer 

När frågan kom upp om vilken generation av flykting som mina respondenter ansåg sig 

tillhöra. Tal ansåg sig själv tillhöra både första och andra generationen. Då hon var född 

utomlands tillhörde hon första generationen flykting då hon kom till Sverige som flykting 

med sina föräldrar men när det kom till sina erfarenheter så tillhör hon andra generationen 

(Tal 2017). Ibrahimovic har inte reflekterat kring definitionerna av generationerna men 

ansåg sig ändå tillhöra första generationen då hon var med om  flykten (Ibrahimovic 

2017). Arkenfjäll tydliggjorde att hon inte var en flykting och att det bara finns en 

generation av flykting och det var hennes pappa. Efter honom ses alla generationer från 

hennes sida som svenskar (Arkenfjäll 2017). 

 

6.3 Känslan av inkludering eller exkludering i samhället 

 

 
6.3.1 Integration 

Tal berättade att hon haft en kurdisk påtryckning, samtidigt som föräldrarna var väldigt 

noggranna med att hon skulle integreras och vara som vilket svenskt barn som helst. 

Samtidigt fick den kurdiska kulturen inte glömmas. Hon berättade även att föräldrarna 

ansåg det vara viktigt för deras barn att ha svenska vänner för det ansågs underlätta 

integreringen i samhället, men de har inte haft någon förståelse för vissa delar av den 

svenska ungdomsperioden, som varför fjortonåringar skulle gå på hemmafest. När det 

kom till sådana saker var föräldrarna stränga. Tal var uppväxt i staden Eskilstuna och 

enligt henne var diskriminering något som uppstod i staden men inte i lika stor 

utsträckning som andra invandringstäta städer. Möjligtvis fanns det fördomar i hemstaden 

men det är inget som hon lagt en tanke på. Dock när hon gick från ettan till trean i 

grundskolan märkte hon av att människor uppfattade henne som annorlunda. Hon gick i 

en klass med många svenska barn, där killarna började mobba henne. Men hon förklarar 

att detta berodde på att hon inte var medveten då om normerna i landet. Språket har hon 

haft svårt för och det resulterade i att hon uttryckte sig klumpigt. Det har funnits lite 

fördomar och det har haft en påverkan på hennes personlighet (Tal 2017). 



 
 

26 

Ibrahimovic berättade om hennes integration som flykting i Tyskland som en tuff period. 

Hon började direkt i skolan och språksvårigheter uppkom då hon inte kunde tala det tyska 

språket flytande. Hon förklarade sin skolgång:  

Jag fick växa upp väldigt tidigt, det känns inte som om jag har haft någon barndom. Utan 

man hade ju emellanåt lärare som inte kunde förstå en. De andra eleverna kunde inte 

förstå mina känslor och hur jag kände. Jag fick ju alltid kämpa extra mycket och det 

förändrade mig på det sättet att jag blev väldigt tidigt mogen att jag tänkte på saker som 

barn inte ska tänka på och lidit av psykisk ohälsa (Ibrahimovic 2017). 

När de återvände till Bosnien efter kriget gick det att tydligt se alla spår av kriget i 

huvudstaden Sarajevo. När hon började i en ny skola var det som om kriget aldrig har 

hänt för det var inget som talades vid om. När hon gifte sig och flyttade till Sverige var 

hon arton år. Integrationen var annorlunda i Sverige än den integration hon har haft i 

Tyskland, då hon kom dit som flykting. Integrationen sågs som en tuff period och hon 

fick kämpa mycket med bland annat språket, för att vara där hon befinner sig idag. Ändå 

ansåg Ibrahimovic sig haft det lätt att komma in i det svenska samhället då kulturen är lik 

de bosniska och tyska kulturerna. Det svenska språket lärde hon sig själv och tala flytande 

då hon inte fick det stödet som behövdes för att kunna börja på SFI (Svenska för 

invandrare). När hon började lära känna fler svenska människor underlättade det hennes 

integrering i samhället. Ibrahimovic berättade att hon låter sina tre barn åka buss i en 

halvtimme för att gå på en mer ”svensk skola” då det ansågs vara en bidragande faktor 

för hennes barn till att bli integrerade i samhället  (Ibrahimovic 2017). När frågan kom 

till Arkenfjälls syn på sin egna integration förklarade att hon möjligtvis definieras att vara 

ett barn till en flykting, men det är inget hon själv definierar sig som. Hon definierar sig 

som svensk och förklarar att hon levt ett typiskt svenskt liv i staden Eskilstuna. Hennes 

mamma var svensk och pappan var tysk. Hon ansåg att den frågan var svår att besvara 

och förtydligar med att säga att hennes integrering har pågått av sig själv (Arkenfjäll 

2017). 

 
6.3.2 Uppfattningar 

När det kom till frågan om mina respondenter uppfattade sig vara flykting eller invandrare 

i Sverige, var Tal till en början fundersam och svarade sedan att hon var medveten om sin 

svenska roll,  hon visste vad hon skulle säga och gå tillväga för att smälta in i det svenska 

samhället. Om hon skulle gå in i ett rum bestående av svenskar som har till uppgift att 

avgöra om Tal är en flykting eller inte. Var hon tillräckligt säker på att de kanter och linjer 
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som avgör om hon ses som en flykting kommer att suddas ut. Med andra ord kommer de 

inte kunna definiera henne som en flykting och hon definierar sig själv som en 

Eskilstunabo och det fanns ingen fysisk skillnad mellan henne och de infödda 

Eskilstunaborna. Sverige och staden Eskilstuna hade hon speciella band till och hade 

inget annat och jämföra med. Men trots att hon upplevde sig som svensk fick hon höra 

till och från sin uppväxt “Du är inte alls som en sådan”, då hon ses som mörk. Enligt 

henne löper mörkhyade personer en större risk till att bli utsatta i ett samhälle. Hon har 

varit med om flertalet incidenter där samhället har identifierat henne som en invandrare 

men det var mer de tio första åren i Sverige, men hon nämner att vid enstaka fall även 

idag måste hon bevisa sin identitet för samhället. Denna ansträngning genomför hon för 

att bevisa sin jämlikhet med andra svenskar (Tal 2017).  

 

Ibrahimovic har antagit det som att bosnier blivit definierade som ett folkslag som klarar 

sig bäst i de länder de befinner sig i, och förklarade sedan att det berodde bara på att de 

fått kämpa så mycket på grund av psykisk ohälsa som var en bieffekt från kriget. Hon 

uppfattar sig inte vara en flykting när hon kom till Sverige då hon fick uppehållstillstånd 

från giftermålet. Vid flertal tidpunkter har hon varit med om att samhället har definierat 

henne som en invandrare och utefter sin nationalitet. Gav exempel, när hon arbetade som 

elevassistent på en skola i Malmö, i personalrummet  uppstod en konstig stämning bara 

för att hon saknade svensk bakgrund sågs som en invandrare. Hon ansåg att sina svenska 

grannar slutade hälsa då hon inte talade språket flytande. Hon tog upp om Rosengård i 

Malmö och berättade att hon får känslan av att vara i ett annat land när hon är där 

(Ibrahimovic 2017). Arkenfjäll har inte uppfattat sig själv vara barn till en flykting eller 

invandrare då hon var född och uppvuxen i Sverige. Då hon har en pappa som varit 

tidigare flykting ses hon som ett barn till en flykting. Detta var dock inget hon ser sig 

själv vara men förklarar betydelsen av att ha haft en förälder som varit tidigare flykting. 

Det har givit henne fördelar som att hon fått en större inblick i sin pappas tidigare liv på 

östra sidan av Berlinmuren, lärt sig om den tyska kulturen och underlättat skaffandet av 

visum. Hon har dock aldrig upplevt att samhället definierat henne som en invandrare eller 

som ett barn till en flykting  (Arkenfjäll 2017). 

 

6.3.3 Trygghet 

När trygghet kom på tal, svarade Tal, att plats var en viktig förutsättning för att hon skulle 

känna en trygghet. Hon jämförde med första upplevelsen av att vara i hemlandet Iran. I 

det landet kände hon en otrygghet trots att hon talade språket och det var hennes hemland. 
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Könsrollerna där var helt annorlunda än de i Sverige, det var ovanligt för kvinnor att ha 

ett självständigt liv hemlandet. Tal berättade: 

 

I Europa är det stora skillnader mellan könsrollerna men i Sverige har vi kommit lång. 

Hamna sedan på en plats i Kurdistan med helt andra könsroller resulterade i att jag kände 

en otrygghet och visste inte hur jag skulle bete mig. Jag hamnade i situationer jag inte 

ville hamna i och visste inte hur jag skulle ta mig ur dem. I Sverige skulle jag precis veta 

hur jag skulle säga, därav kan jag säga att min trygghet och identitet är platsbaserad. I 

hemlandet kunde jag inte säga vem jag var som person eller lita på mina egna reaktioner 

eller känslor vid olika situationer (Tal 2017). 

 

Tal berättade även om vad hennes föräldrar ansåg om begreppet trygghet, de har separerat 

och lever idag helt olika liv. Hennes pappa bosatte sig i ett invandringtät område Årby i 

staden Eskilstuna. På grund av att han haft svårt att anpassa sig till det svenska samhället 

som enligt honom sågs som ett stelare samhälle. Han var ute efter den sociala biten som 

var vanlig inom kurdisk kultur. Därför sökte sig pappan till de invandringstäta områdena 

av staden. Hennes mamma däremot har efter skilsmässan sökt sig till andra områden för 

att komma bort från invandrarmentalitet. Skilsmässa är inte något som som normalt 

försiggår inom den kurdiska kulturen och hennes mamma fick genomgå utfrysning och 

utkastning ur flera vänskapsgrupper. Detta resulterade i att mamman sökte sig ifrån de 

invandringstäta områdena (Tal 2017).  

 

Ibrahimovic ansåg att tryggheten är där hon får känsla av att vara hemma. Men ibland 

kunde hon slås av tanken: ”vart tillhör jag?” Och förklarade genom att berätta: 

 

Jag kommer till Bosnien och lokalinvånarna i landet har uppfattningen om mig “Ja men 

du bor i Sverige, du är svensk”. Sen när jag kommer till Sverige ses jag som bosnier, det 

får mig att undra, vem är jag? Jag känner mig både svensk och bosnisk. Sverige ser jag 

som mitt hemland och jag känner mig trygg i detta land. När jag är i Bosnien och hälsar 

på släkten så saknar jag Sverige (Ibrahimovic 2017). 

 

Arkenfjäll har haft svårt att svara på den frågan då hon ansåg att den är mer riktad åt de 

som är flyktingar (Arkenfjäll 2017).  
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6.4 Sammanfattning av det empiriska materialet 

Orsaken till att Tal och Ibrahimovic och Arkenfjälls pappa flydde var av politiska skäl. 

De stödde inte den dåvarande politik som varade i deras hemländer (Tal 2017, 

Ibrahimovic 2017, Arkenfjäll 2017). När det kom till identitet ansåg Tal att hon saknade 

kurdiska hederskultur delen. Hon identifierade sig som både svensk och kurdisk och 

använder sig av olika jargonger när hon pratar med en svensk och kurd. Ibrahimovic fick 

återskapa sig en identitet när hon kom till Tyskland som flykting. När hon sedan bosatte 

sig med sin man i Sverige var hon tvungen att skapa sig en nyare identitet. Arkenfjäll 

definieras som barn till en flykting men uppfattade inte sig själv som det, utan ser sig ha 

en svensk identitet och ansåg sig ha levt ett rikt svenskt liv och inte märkt av några större 

förändringar med sin identitet. Både Tal och Ibrahimovic har stött på diskriminering i 

sina svenska samhällen och haft tufft med integreringen. Tals föräldrar ansåg att det var 

viktigt med integrationen i samhället för deras barn samtidigt som de skulle ha kvar sin 

kurdiska kultur. Tal och Ibrahimovic har haft tuffa skolperioder på grund av 

språksvårigheter men när de lärde sig tala språket underlättades integreringen. Arkenfjäll 

ansåg sig däremot inte haft några problem med integreringen i samhället då hon var född 

och uppväxt i Sverige (Tal 2017, Ibrahimovic 2017, Arkenfjäll 2017). 

 

Tal, Ibrahimovic och Arkenfjäll definierade sig inte som flyktingar, invandrare eller barn 

till flykting. Tal och Ibrahimovic har vid flertal tillfällen varit med om att samhället har 

definierat dem som invandrare. Arkenfjäll har inte upplevt att samhället definierat henne 

som en invandrare eller som barn till en flykting. Tal och Ibrahimovic ansåg sin trygghet 

vara platsbaserad. Arkenfjäll har inte kunnat tyda denna fråga. När det kom till vad de 

såg sig tillhöra för generation av flyktingar hade de olika synpunkter. Tal ansåg sig vara 

av första generationen då hon flydde med sina föräldrar men när det kom till upplevelser 

av flykten tillhörde hon andra generationen. Ibrahimovic ansåg sig tillhöra första 

generationen då hon var med om flykten. Arkenfjäll såg sig inte som en flykting och 

ansåg att hennes pappa var den enda som var flykting, därmed sågs han som första 

generationen av flykting (Tal 2017, Ibrahimovic 2017, Arkenfjäll 2017).  
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7 Analys 
Under detta kapitel redovisas analysen av empirin under rubriker med teman som 

hämtades ur begreppen och underrubrikena i min teoretiska referensram. Dessa teman är 

humanistiska perspektivet, plats och rum, inkludering och exkludering, platsidentitet, 

tryggheten och nationell identitet.  

 

 

 

7.1 Humanistiskt perspektiv 

Det går att konstatera att mina tre respondenter har skapat och format sina identiteter 

genom geografiskt påverkade upplevelser (Tal 2017, Ibrahimovic 2017, Arkenfjäll 2017). 

Detta i enlighet med det humanistiska perspektivet som ansåg att platsbundna upplevelser 

formar varje människas identitet (Cresswell 2013,s.106). Till exempel Tal var sex 

månader gammal när de anlände till Sverige från Turkiet kan hon inte minnas 

upplevelserna från flykten. Istället är det upplevelserna i Sverige speciellt av den 

geografiska platsen Eskilstuna och de svenska normer som försett henne med två 

identiteter; en svensk och en kurdisk. Detta skulle kunna tolkas som att den geografiska 

aspekten har haft en bidragande del i skapandet av hennes identitet. Upplevelser som när 

hon i skolan fick utstå mobbing och av språksvårigheter påverkade hennes personlighet. 

När hon sedan efter en tidsperiod blev bättre på det svenska språket upplevdes en 

annorlunda mental föreställning, vilket resulterade i att två jargonger uppstod. Beroende 

på om det är en svensk eller en kurd som hon talar och umgås med så använder hon någon 

av dessa jargonger (Tal 2017).  

 

Ibrahimovic drabbades av psykisk ohälsa av sina upplevelser från kriget i Bosnien vilket 

försvårade hennes identitetsskapande i Tyskland. När hon och hennes familj återvände 

sedan till huvudstaden Sarajevo i Bosnien återkom även minnena från kriget och 

identiteten bröts upp åter på nytt. I staden Sarajevo såg man tydligt spåren efter kriget 

(Ibrahimovic 2017). Inom det humanistiska perspektivet ses platser som något speciellt 

då varje människa kan identifiera en händelse till en geografisk plats (Gren och Hallin 

2003, s.141). Detta framträder i Ibrahimovic beskrivning av sina upplevelser av 

återvändandet till hemlandet efter krigets slut som hade en negativ påfrestning. 

Ytterligare en geografisk aspekt är att hon identifierar händelsen av kriget till ett 

geografiskt begränsat område som är staden Sarajevo. Det kan ytterligare tänkas vara så 

eftersom hon själv beskrev denna upplevelse som en svår period i hennes liv (Ibrahimovic 
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2017). För Arkenfjäll har upplevelser av utbildning, giftemål och barnskaffande haft en 

bidragande roll i formandet av hennes identitet. Hon har inte riktat någon uppmärksamhet 

på om identiteten genomgått några förändringar (Arkenfjäll 2017). På grund av hennes 

svar går det inte och tyda om någon identitetsförändring pågått men här kan man bara 

anta att någon typ av förändring måste ha skett då identiteter genomgår förändringar under 

en människas livstid.  

 

 

7.2 Plats och rum  

Då studien undersöker identitetsproblematik hos människor med flyktingbakgrund, med 

betoning på rumsliga och geografiska aspekter, har jag valt att koppla det till begreppen 

rum och plats som de förstås inom den humanistiska geografin. Begreppet plats i denna 

studie syftar både på ett geografiskt avgränsat område och på människors relationer till 

platser. Platser har en betydelsefull roll i en människas identitetsskapande och påverkas 

av sådant som integrering och levnadssätt på platser. Inom den humanistiska geografin 

ges plats en ontologisk innebörd, i betydelsen att platser är centrala för människors 

identitetsskapande. Till exempel så föds människor på en geografisk plats och ”tvingas” 

då in i vad som råder på denna plats. Även den rumsliga aspekten handlar i denna studie 

om relationer mellan människor i förhållande till deras geografiska omgivning. Det 

rumsliga skapas, upplevs och påverkas av människor och deras rumsliga förhållanden 

(Gren och Hallin 2003,s.135,143). Identitetsproblematik hos människor med 

flyktingbakgrund är med andra ord relaterad till deras erfarenheter och upplevelser av 

tidigare rum och platser. De har blivit födda på en geografisk plats, och därmed blivit 

tilldelade rum som de sedan tvingats fly från. Då dessa människors geografier har 

förändrats, genom att de tvingats flytta till nya platser, finns det anledning att utgå från 

att även deras identiteter har genomgått förändringar.  

 

 

7.3 Inkludering och exkludering 

Edward Relphs begrepp ”insideness” och ”outsideness” har jag valt att koppla till 

begreppen inkludering och exkludering, då de båda handlar om hur människor 

identifierar sig med en plats. Detta anses relevant då en av mina frågeställningar vill 

besvara vad människor haft haft för känsla om inkludering och exkludering i samhället. 

Om en person känner en tillhörighet till en plats får de en känsla inkludering. De känner 

en så kallad “insideness”, en stark känsla till en specifik plats. Men åt andra sidan kan 



 
 

32 

en människa känna sig främmande till platsen, att man inte känner ett samband och det 

leder istället till en känsla av “outsideness” det vill säga exkludering (refererad i 

Hubbard, Kitchin och Valentine 2008,s.45-46). Tal och Ibrahimovic har till en början 

haft svårt med integreringen i samhället då de haft tuffa skolperioder och 

språksvårigheter och fått utstå diskriminering och fördomar. Av detta framgår att de 

båda upplevt en exkludering i samhället. En tydligare beskrivning som framgår att de 

blivit exkluderade i samhället var det Ibrahimovic berättade. Hennes svenska grannar 

ignorerade henne på grund av språksvårigheter, och Tal ansåg att samhället uppfattade 

henne som annorlunda. Av detta kan det tolkas som att samhället definierat dessa två 

som ”outsiders”. När Tal och Ibrahimovic språkkunskaper förbättrades, vilket 

underlättade integreringen, fick de känslan av att vara inkluderade i samhället. 

Arkenfjäll har, av det hon berättat, inte stött på några motgångar i integreringen i 

samhället och tolkar detta som att hon haft känslan av att vara inkluderad i samhället. 

En bidragande faktor till att hon känt en inkludering i samhället kan ha med och göra att 

hon var född och uppväxt i samma stad. Det kan möjligtvis vara på grund av detta som 

samhällena inte uppfattade henne på samma sätt som de uppfattade Tal och Ibrahimovic 

då de kom till Sverige som invandrare (Tal 2017, Ibrahimovic 2017, Arkenfjäll 2017).  

 

Den starkaste “sense of place” är “existential insideness” som uppstår när personer 

känner en speciell känsla och gemenskap till en plats. Motsatsen till det är “existential 

outsideness” där en person som är ny i ett samhälle får en känsla av utanförskap 

(Hubbard, Kitchin och Valentine 2008,s.46). Av det Tal berättade gick det att tyda att 

hon känner en stark koppling till sin hemstad Eskilstuna. Hon berättade att hon ser sig 

vara lika mycket ”Eskilstunabo” som de som är infödda i staden och att det inte finns 

någon fysisk skillnad. Hon ser den staden som både sitt hem och sin trygghet. Det kan 

möjligtvis vara så att hon känner en ”existential insideness” till sin hemstad. Det kan 

inte tydas om Ibrahimovic och Arkenfjäll har upplevt denna speciella känsla eller 

gemenskap till deras platser (Tal 2017, Ibrahimovic 2017, Arkenfjäll 2017).  

 

 

7.4 Platsidentitet 

När det kom till hur mina respondenter såg på sin egna platsidentitet ställer Ibrahimovic 

sig själv frågorna ”Vem är jag?” och ”Vart tillhör jag?” och kopplar det till till när hon 

åker ner till Bosnien och får höra att hon ses som svensk då hon bor i Sverige, och när 
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hon är i Sverige ses hon som bosnisk. Detta kan ibland göra henne förvirrad men hon 

anser sig ha en svensk och en bosnisk identitet (Ibrahimovic 2017).  Liknande dessa frågor 

uppmärksammades i Dixon och Durrheims teori om att platsidentitet går att koppla ihop 

med frågor som ”Vem är vi?” och ”Var är vi?”(Dixon och Durrheim 2000,s.27-28). 

Platser anses ha en bidragande roll i skapandet och bibehållandet av individers självkänsla 

och självkännedom. Det kan vara så att en individ kan känna en stark tillhörighet till en 

plats att den platsen blir en del av individens identitet. Plats är en del av människors liv 

och det är på en plats som integrering och skapandet av vardagsliv sker (Hubbard, Kitchin 

och Valentine 2008,s.49-50). Då jag inte fått tydligt berättat för mig om Ibrahimovic 

ansåg sin identitet som platsbaserad, eller om hon kände en tillhörighet till sin plats, kan 

jag bara utgå från det som hon berättade om sin syn på trygghet som att den är det. För 

att förtydliga detta så ansåg hon att hennes trygghet var baserad i Sverige och där hennes 

familj befinner sig.  När en människa känner en trygghet till en plats måste en känsla av 

tillhörighet finnas där. Jag kan inte tydliggöra hur Arkenfjäll såg på sin platsidentitet och 

om den såg som platsbaserad då jag inte fick tydliga svar nog.  

 

Kalevi Mikael Korpela (refererad i Dixon och Durrheim 2000, s.29-29) anser att 

platsidentitet har en psykologisk struktur och den uppstår genom människors försök att 

justera den närliggande miljön. Genom att justera den uppstår känslan av platstillhörighet 

och det kan ses som en viktig faktor inom platsidentiteten. Runt strukturens kärna finns 

de sociala, biologiska och kulturella bestämningarna och tankemönstren av en plats, och 

det är dessa som bidrar till personers platsidentitet. Tal anser att plats är en viktig del i 

hennes identitet och att hennes identitet ses som platsbaserad och att hon känner en 

tillhörighet till platsen hon bor på. Detta kan tolkas som att hon justerat sin närliggande 

miljö i samhället för att passa in och få känslan av platstillhörighet som resulterat i att en 

platsidentitet har uppstått.   

 

 

7.5 Trygghet 

Som citatet “Longing for identity comes from the desire for security” av Zygmunt Bauman 

(2004,s.29) beskriver är identitet och trygghet relaterade till varandra då känslan av 

trygghet är något människan ständigt söker efter. En av identitetsproblematiken innefattar 

därför hur människor med flyktingbakgrund ser på sin egna trygghet och var de känner 

sig som mest tryggast. Detta kan förtydligas av det Tal berättade att hon såg sin trygghet 



 
 

34 

som baserad i Sverige och att hon visste precis hur hon skulle bete sig i landet och dess 

normer men när hon var och hälsade på sina släktingar i  Kurdistan förändrades det helt. 

Hon fick en känsla av otrygghet och förvirring i det landet trots att hon talade det kurdiska 

språket flytande. Hon visste inte alls hur hon skulle bete sig där då det landets normer 

skiljer sig helt från de svenska. Av detta skulle det kunna möjligtvis vara så att hennes 

identitet påverkades då hon upplevde en otrygghet i Kurdistan. Ibrahimovic syn på sin 

trygghet uppkommer ur känslan av att vara hemma och hon anser att Sverige är hennes 

trygghet. Då Arkenfjäll ansåg att den frågan om trygghet var för svår för henne att besvara 

kan det varken tydas eller anta hur hon ser på sin egna trygghet (Tal 2017, Ibrahimovic 

2017, Arkenfjäll 2017). Tal nämnde hennes föräldrars syn på trygghet, de är skilda och 

lever separata liv. Hennes pappa har valt att bosätta sig i ett invandringstätt område då 

han hade svårt att anpassa sig till det mer stelare svenska samhället. Han var ute efter den 

sociala aspekten som var vanlig inom den kurdiska kulturen därför sökte sig pappan till 

detta område. Detta kan ses som hans trygghet var baserad i dessa områden av staden. 

Hennes mamma sökte sig däremot efter skilsmässan ifrån dessa invandringstäta områdena 

för att komma ifrån invandrarmentaliteten till mer svenskbebodda områden. Skilsmässan 

gjorde att hon fick genomlida utfrysning och utkastning ur flera vänskapsgrupper då 

skilsmässa inte sågs som något som vanligt förekommer inom den kurdiska kulturen. 

Detta kan ses som att hennes trygghet var baserad i de svenskbebodda områdena av staden 

(Tal 2017).  

Identitet är sammanlänkad med begreppet trygghet och de begreppen påverkar varandra. 

För att exemplifiera, om det utbryter krig i ens hemland och personen tvingas fly kan 

aspekter av ens identitet genomgå förändringar eller gå förlorade (Bauman 2004, s.29). 

Detta är något som tydligt gick att utdöma från det som Ibrahimovic berättade om 

återskapandet av sin identitet efter flykten till Tyskland och fann en ny trygghet där 

(Ibrahimovic 2017). Då Tal var bara sex månader när hon och sin familj anlädde till 

Sverige kan det inte bedömas att hennes identitet har genomgått några förändringar eller 

gått förlorade i flykten från hemlandet. Dock kan man anta att hennes föräldrar har 

genomgått samma förändringprocesser som Ibrahimovic när hon flydde från sitt hemland 

för att sedan återskapa sig en ny identitet och trygghet (Tal 2017).  
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7.6 Nationell identitet 

En av identitetsproblematiken innefattar nationell identitet och även en av mina 

frågeställningar handlar om hur människor upplever sin egen identitet. Zygmunt Bauman 

ansåg att nationell identitet uppfanns av människan. Staterna fick monopolitisk rätt att dra 

gränser mellan “oss” och “ dem”, därav konstruerades och bildades nationer (Bauman 

2004, s.20,22). Nationer avgränsar människor från andra dels genom landsgränser men 

även genom olika värderingar och tankeställningar och därav skapas nationaliteter. 

Nationer kan ses som en grupp av människor som förenas av gemensamma faktorer såsom 

religion, språk, etnicitet, historia, traditioner och kultur (Smith 1991,s.9,15). Zygmunt 

Bauman anser att människor har svårt att veta begreppet nations innebörd och betydelsen 

av att tillhöra en nationalitet. Nationalstater har en viktig del i skapandet av människors 

identiteter (Bauman 2004,s.17-18).  

 

När det kommer till mina respondenters uppfattningar om sina nationaliteter, ansåg Tal 

sig ha både en svensk och en kurdisk nationalitet. Ibrahimovic ansåg sig ha en svensk och 

en bosnisk nationalitet. Arkenfjäll ansåg sig bara ha en svensk nationalitet. Av detta kan 

det konstatera att deras nationalstater har haft en viktig del i deras identitetsskapande. Tal 

berättade om att hennes föräldrar lyfte fram betydelsen av att integreras i det svenska 

samhället och vara som vilket svenskt barn som helst men att hon ändå inte får glömma 

bort sin kurdiska identitet. Jag tolkar detta som att hon var tvungen att hitta en balans 

mellan dessa två nationaliteter i det svenska samhället. Detsamma gäller nog för 

Ibrahimovic som också identifierar sig med två nationaliteter. Detta kan tolkas som att 

Tal och Ibrahimovic har försökt att konstruerat sina utländska identiteter till att få en 

svensk identitet. För att förtydliga detta har Tal lärt sig de svenska normerna och hur en 

integrering i det svenska samhället ska gå tillväga. Arkenfjäll har inte genomgått någon 

konstruering av sin identitet då hon redan sen födseln åtog sig en svensk identitet (Tal 

2017, Ibrahimovic 2017, Arkenfjäll 2017). Nationell identitet kan ses som en rumslig 

aspekt då det är något som sker inom det rumsliga och kan därav ses som mer rumsliga 

företeelser. Det är människan som skapat detta och valt att definiera människor till att 

tillhöra nationaliteter (Bauman 2004, s.20). Då Tal och Ibrahimovic identifierar sig med 

två olika nationaliteter kan det ses som att de har två rumsliga aspekter (Tal 2017, 

Ibrahimovic 2017).  
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Eftersom nationer avgränsar människor från andra kan det vara så att de som inte tillhör 

samma nationalitet uppfattas som annorlunda då de inte anses ha samma värderingar eller 

tankeställningar (Smith 1991, s.9). Tal och Ibrahimovic kan förtydliga detta med att de 

upplevde sig bli annorlunda behandlade i sina svenska samhällen på grund av sina 

utländska nationaliteter. Därmed blev de identifierade som invandrare och det skulle 

nästan kunna vara så att invandraridentiteten uppfattades som en ”nationalitet” då alla 

som hade utländska bakgrunder identifierades som invandrare i samhället. Tal och 

Ibrahimovic uppfattade inte sig själv som invandrare utan efter sina nationaliteter. 

Ibrahimovic uppfattade att samhället hade definierat bosnier som ett folkslag som klarar 

sig bäst i de länder de befinner sig i. Arkenfjäll uppfattade sig inte blivit identifierad av 

samhället som en invandrare eller som barn till en flykting och uppfattade inte sig själv 

som det heller (Tal 2017, Ibrahimovic 2017).  
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8 Avslutning 
I detta kapitel redovisas först en resultatdel där jag presenterar vad studien kommit fram 

till och värderar det till teorin och tidigare forskningen. Därav följer en slutsatsdel där det 

slutgiltiga resultatet av studien presenteras. Kapitlet avslutas sedan med en reflektionsdel 

där jag kommer att diskutera och reflektera kring studiens kvalité.  

 

 

 

 

8.1 Resultat 

 

8.1.1 Uppfattning av egen identitet  

Resultatet av min studie visar att mina tre respondenter skapat och format sina identiteter 

utefter deras geografiskt påverkade upplevelser. Detta är precis vad en teori ur det 

humanistiska perspektivet tog upp om, att platsbundna upplevelser har en bidragande roll 

i formandet av en människas identitet (Cresswell 2013,s.106). Respondent 1 var bara sex 

månader under flykten och har inga minnen från det utan det är hennes upplevelser av 

Sverige. Istället är det den geografiska platsen Eskilstuna och svenska normer som 

bidragit och försett henne med två delvis olika identiteter. Därmed kan det konstatera att 

den geografiska aspekten haft en betydande roll i hennes identitetsskapande. Respondent 

2 hade en psykisk ohälsa som var en bieffekt av krigsupplevelserna som påverkade hennes 

identitetsskapande i Tyskland. När hon återvände till hemlandet efter kriget påverkades 

hennes identitet av krigsminnena och hon identifierar krigshändelser till den geografiska 

platsen Sarajevo. Respondent 3 upplevelser av utbildning, giftemål och barnskaffande har 

haft en betydande roll i formandet av hennes identitet (Tal 2017, Ibrahimovic 2017, 

Arkenfjäll 2017). Detta var även vad den tidigare forskningen kom fram till om platsens 

betydelse i immigranternas identitetsskapande vilket går att tydliggöra att det även är så 

för människor med flyktingbakgrund (Johansson och Olofsson 2011, s.185). En annan 

teori ur det humanistiska perspektivet ansåg att platser har en speciell betydelse för 

människor då man kan identifiera en händelse till en geografisk plats (Gren och Hallin 

2003, s.141). Det empiriska materialet stödjer också denna teori.   

 

När det kommer till platsidentitet är det svårt att avgöra, utifrån det respondent 2 

berättade, om hennes identitet kan ses som platsbaserad eller om hon mer allmänt kände 

en tillhörighet till platsen. Det enda jag kan utgå från är det hon berättade om att hennes 

trygghet är baserad i Sverige och att det är där som tillhörighetskänslan finns. Jag kunde 
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inte heller tyda hur respondent 3 såg på sin platsidentitet, om den sågs som platsbaserad 

eller om hon kände en tillhörighetskänsla till platsen, eftersom jag inte fick tydliga svar 

nog. Respondent 1 ansåg att platsen var en viktig del av hennes identitet och ser den som 

platsbaserad. Hon känner en tillhörighet till platsen hon bor på och därmed har hennes 

platsidentitet uppstått (Ibrahimovic 2017, Arkenfjäll 2017, Tal 2017). Det som 

respondent 1 ansåg om plats stärker teorin om att platser anses ha en bidragande roll i 

skapandet och bibehållandet av individers självkänsla och självkännedom. Känslan av 

stark tillhörighet till en plats resulterar i att platsen blir en del av personens identitet, vilket 

kan konstateras ha inträffat för respondent 1. De andra respondenterna kan inte stärka 

denna teori då det empiriska material som insamlats inte kan ses som tillräckligt 

(Hubbard, Kitchin och Valentine 2008, s.49-50). Den tidigare forskningen lyfte fram 

betydelsen av plats i immigranternas identitetsskapande men ansåg att andra faktorer som 

generation, klass, social status, nationalitet, kön, etnicitet hade också en lika stor roll (H. 

Kaplan och Chacko 2015, s.134). Så den tidigare forskning stämmer till en viss del in på 

min studies resultat. Kalevi Mikael Korpelas teori om att platsidentitet ses ha en 

psykologisk struktur och den uppstår genom människors försök till att justera den 

närliggande miljön för att få en platstillhörighet som är en viktig faktor i platsidentitet, 

stämmer överens med det respondent 1 berättade (refererad i Dixon och Durrheim 2000, 

s.29-29). 

Respondent 1 och 2 ansåg att sin trygghet var platsbaserad i Sverige. Respondent 1 

nämnde också sina föräldrars syn på trygghet, att hennes pappa fann tryggheten i 

invandringstäta områden och att hennes mamma fann trygghet i svenskbebodda områden. 

Respondent 3 gav inget svar på detta då frågan om trygghet var för svår att tyda. Identitet 

och trygghet är, som tidigare nämnt, sammanlänkade med varandra. Respondent 2 

förtydligar detta genom att hon var tvungen att hitta en ny trygghet och skapa sig en ny 

identitet när hon kom till Tyskland från kriget. Detts är något som även föräldrarna till 

respondent 1 troligtvis fick gå igenom (Tal 2017, Ibrahimovic 2017, Arkenfjäll 2017). 

För två av mina tre respondenter kan teorin om att identitet och trygghet är 

sammanlänkade och påverkar varandra, bekräftas eftersom deras trygghet påverkades av 

de krig som uppstod i deras länder och det påverkade även deras identiteter (Bauman 

2004, s.29). Resultat från den tidigare forskning som genomförts visade att en del 

immigranter hade som mål att flytta ifrån invandringstäta områdena till svenskbebodda 

områden (Johansson och Olofsson 2011, s.190). I denna studie visade sig att det skillde 

sig åt mellan respondent 1 mamma och pappa som båda har flyktingbakgrund. Pappan 
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valde att inte söka sig ifrån sitt invandringstäta område. Men däremot valde mamman att 

flytta till ett mer svenskbebott område.   

 

När det kommer till nationell identitet ansåg respondenterna 1 och 2 ha två nationaliteter; 

kurdisk och svensk, respektive bosnisk och svensk. Av detta kan det tolkas som att 

respondenterna har konstruerat om sina ursprungliga geografiskt bundna 

nationsidentiteter så att även dessa innefattar en svensk identitet. De har båda lärt sig 

svenska normer och hur en integrering i det svenska samhällesrummet ska gå till. 

Respondent 3 ansåg inte att hon konstruerat sin nationsidentitet, utan att hon fått den redan 

vid födseln. Den tidigare forskningen tog upp om immigranternas konstruering av sina 

identiteter till att bli mer svensk. De flesta immigranter valde även att behålla sin tidigare 

identitet. Det skulle möjligtvis kunna tolkas som att detta stämmer in på mina två 

respondenter. Ett begrepp som den tidigare forskningen tog upp om som skulle kunna 

kopplas till två av respondenternas identitet är hybriditet. Det uppstår en hybriditet när 

två identiteter beblandas, och två respondenter identifierar sig med två nationaliteter 

(identiteter), därav kan det möjligtvis ha inträffat en hybriditet (H.Kaplan och Chacko 

2015,s.134,136). Respondent 1 och 2 har bägge upplevt att samhället har gett dem en 

annorlunda behandling pågrund av deras nationaliteter, och att de ofta tillskrivits 

identiteten  ”invandrare”. Men de upplever inte sina identiteter som ”invandrare” utan 

efter deras nationaliteter (Tal 2017, Ibrahimovic 2017). Detta kan stärka teorin om att 

nationer avgränsar människor från andra som inte tillhör samma nationalitet och därmed 

uppfattas de som annorlunda då de inte har värderingar eller tankeställningar (Smith 

1991,s.9). Detta kan även styrkas av vad den tidigare forskningen kom fram till att unga 

immigranter upplevde att samhället uppfattade de som annorlunda på grund av deras 

utländska bakgrunder. Det visade även sig vara så för de flesta människor med 

flyktingbakgrund (Johansson och Olofsson 2011,s.195). Respondent 3 upplever inte sig 

som invandrare, eller som barn till en flykting, och har inte heller fått någon 

invandraridentitet av samhället (Arkenfjäll 2017).  

 

8.1.2 Betydelsen av rum och plats 

Respondent 1 och 2, rumslig (rum) och geografiska (plats) aspekter har genomgått 

förändring under och efter flykten. Deras respektive geografier har genomgått 

förändringar som påverkat deras identiteter. Respondent 3 har inte genomgått en sådan 

geografisk förändring då hon är född och uppväxt i samma stad men hennes identitet har 

troligtvis genomgått någon typ av förändring (Tal 2017, Ibrahimovic 2017, Arkenfjäll 
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2017). Dessa rumslig och geografiska aspekter kopplas till begreppen rum och plats inom 

det humanistiska perspektivet i teorin. Inom perspektivet ansåg plats ha en betydelsefull 

roll i en människas identitet och att den formas av ens integrering och levnadssätt. 

Begreppet rum handlar om rumsliga relationer mellan människor och det är människor 

som skapar, upplever och påverkar rummet (Gren och Hallin 2003, s.135,143). Dessa 

teorier kan styrkas med det mina respondenter uttalade sig om att deras identiteter har 

blivit påverkade av deras rumslig och geografiska aspekter. Detta är något som också 

visade sig stämma i den tidigare forskningen som ansåg att formandet av immigranters 

identitet handlade om hur de integrerades med platser (Johansson och Olofsson 2011, 

s.185).  

 

8.1.3 Känslan av inkludering eller exkludering i samhället 

Vad gäller att uppleva en känsla av inkludering och exkludering i samhället, ansåg både 

respondent 1 och 2 att de båda känt sig exkluderade i samhället då de båda hade svårt 

med integreringen, exempelvis genom tuffa skolperioder, språksvårigheter, att ha blivit 

diskriminerade och stött på fördomar. Dock förbättrades deras språkkunskaper vilket 

underlättade integrationen och de fick känslan av att vara inkluderade i samhället. Detta 

kan, utifrån det respondent 1 berättade, ha bidragit till att hon idag känner en stark 

koppling till sin hemstad Eskilstuna. Detta var även något som den tidigare forskning 

visade, där immigranter blev definierade ”de utstötta” på grund av att de uppfattades som 

annorlunda i samhället och därmed fick utstå diskriminering (Sernhede 2005, s.273-274). 

Responden 3 har alltid känt en tillhörighetskänsla och känt sig inkluderad i samhället och 

en bidragande orsak till detta kan vara att hon är född och uppväxt i samma stad (Tal 

2017, Ibrahimovic 2017, Arkenfjäll 2017). Mina respondenters tillhörighetskänslor och 

hur de identifierar sig till en plats kan kopplas till Edward Relphs teorier om begreppen 

”insideness” och ”outsideness”. Responden 1 och 2 kände till en början känslan av 

”outsideness” som sedan byttes ut mot känslan av ”insideness”. Respondent 3 har alltid 

haft känslan av ”insideness” (refererad i Hubbard, Kitchin och Valentine 2008,s.45-46). 

Responden 1 starka koppling till sin hemstad kan kopplas till teorin om ”existential 

insideness”. Den känslan uppstår bara när en person känner en stark känsla eller 

gemenskap till en plats (Hubbard, Kitchin och Valentine 2008, s.46).  
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8.2 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att undersöka identitetsproblematik hos människor med 

flyktingbakgrund, med betong på rumsliga och geografiska aspekter. För att närmare 

besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: (1) Hur upplever de sin egen 

identitet? (2) Vad har de haft för känsla om inkludering och exkludering i samhället?  (3) 

Vilken betydelse har plats och rum haft för deras identitetsskapande?  

 

 

Jag kan genom denna uppsats dra slutsatsen om att geografiskt påverkade upplevelser har 

format och skapat mina respondenters identiteter. De rumsliga och geografiska 

aspekterna har påverkat respondenternas identitet på olika sätt, som till exempel för två 

respondenter påverkades deras aspekter av kriget i hemlandet och av flykten. Två 

respondenter har haft känslan av att både vara inkluderade och exkluderade i sina 

samhällen. En av de två kände till och med den starkaste känslan och gemenskapen till 

sin stad. Tredje respondenten har alltid haft känslan av att vara inkluderad i sitt samhälle. 

En respondent ansåg att plats var viktig och hade en betydelsefull roll i hennes 

platsidentitet och den även var platsbaserad. Plats sågs även som bidragande roll i denne 

persons skapande och bibehållande av sin egna självkänsla. Av de andra två 

respondenterna fick jag inte tydliga svar nog att kunna dra slutsats på gällande platsers 

betydelse och platsidentitet. Två respondenter såg sin trygghet som platsbaserad i Sverige 

och den tredje respondenten gav inget tydligt svar. Två respondenter identifierade inte sig 

som invandrare utan efter sina två nationaliteter. Den tredje respondenten identifierade 

sig inte som invandrare utan efter sin nationalitet. Det kan inte tydliggöra nog om dessa 

två respondenter med två identiteter har konstruerat sin identitet till att bli mer svensk. 

Det går bara att tydliggöra att den tredje respondenten inte har genomgått någon 

konstruering av sin identitet då hon såg sig bara ha en identitet och den redan var svensk. 

De två respondenterna med två nationaliteter har varit med om att de blivit identifierade 

som ”invandrare” av samhället på grund av deras utländska bakgrunder. Det har inte den 

tredje respondenten varit med om. Plats och rum har haft olika roller i respondenternas 

identitetsskapande.  

 

 

8.3 Reflektioner 

Efter att ha genomfört studien fick jag en överblick på förbättringsmöjligheter. Jag har 

under studiens gång gått tillbaka till mitt syfte och frågeställningar för att inte riskera få 
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studien på villovägar. Då syftet med denna studie är att undersöka identitetsproblematik 

hos människor med flyktingbakgrund, med betoning på rumsliga och geografiska 

aspekter. För att närmare besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: (1) Hur 

upplever de sin egen identitet? (2) Vad har de haft för känsla om inkludering och 

exkludering i samhället? (3) Vilken betydelse har plats och rum haft för deras 

identitetsskapande? 

Jag anser att min studie har undersökt det jag ville undersöka men anser att jag har kunnat 

lagt upp studien på ett bättre och mer strukturerande sätt. Innan studien tog sin början 

skapade jag ett tidsschema för studiens alla delar men jag räknade inte med att vissa delar 

tog längre tid än andra och fick därmed kompromissa tiden mellan delarna. Jag visste 

redan från början att jag ville göra en studie om människor med flyktingbakgrund och 

använda mig av kvalitativa intervjuer. Men jag var medveten om att risken fanns att jag 

kanske inte skulle få tag i dessa personer till min studie då ämnet kan ses som ett känsligt 

ämne och föra en dialog inom. Inte heller hade jag någon idé om hur jag skulle få kontakt 

med dessa personer. Därför valde jag att använda mig av Facebook som kontaktforum då 

det är en stor mötesplats för människor men jag anser att jag hade kunnat funderat ut 

bättre alternativ och kanske kunnat få in mer intresserade personer till min studie. De 

urvalet av representanter jag fick in i studien var av det kvinnliga könet och jag var ute 

efter att få in intressanta av båda könen då jag var ute efter variation. Under intervjuerna 

uppmärksammade jag på att en del av respondenterna hade svårigheter att tyda en del 

frågor ur mina intervjuguider. Jag trodde att genom att göra två olika intervjuguider med 

samma frågor fast formulerade på olika sätt skulle bidra till större förståelse kring 

frågornas innebörd. Jag inser nu att jag bör ha formulerat frågorna ännu tydligare och 

formulerat fler frågor om begreppet trygghet. Men på grund av tidsbrist valde jag att nöja 

mig med de frågor som jag hade. Jag kände även två av mina respondenter som 

intervjuades och bortsåg från detta och valde att ha en maktrelation där jag antar rollen 

som intervjuaren och mina bekanta skulle bara ses som respondenter för denna studie.  

 

Jag anser att jag kunde ha förtydligat min tidigare forskning och utökat med flera 

sökningar och sökningsord. Jag är till en viss del nöjd med de tidigare studierna som togs 

med i denna studie men eftersom de handlar om immigranter och inte om människor med 

flyktingbakgrund har jag kunnat försökt att få in några studier kring detta med. Då jag 

valde att avgränsa mig till bara tidigare studier som handlade om Sverige tror jag att det 

var en bidragande faktor till varför jag inte upptäckte de studier som berörde mitt ämne. 
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Hade jag inte genomfört denna avgränsning hade jag troligtvis fått tag i mer relevanta 

studier. Jag anser att jag bör ha varit tydligare med i min studie att jag valt att fokusera 

på de personer som har flyktingbakgrund och att de alla har olika bakgrunder, eftersom 

det inte framgick tydligt nog i min studie. Jag hade kunnat förtydliga mer vad som ansågs 

med rumsliga och geografiska aspekter genom att ha utökat mina begrepp i den teoretiska 

referensramen med begreppen rum och plats. Men mycket berodde på tidsbrist men trots 

det är jag nöjd med studiens resultat. När det kommer till generalisering och 

representation är jag återigen medveten om att mina tre respondenter har olika 

flyktingbakgrund och att de därav inte kan ses som representativa och att mitt urval är 

litet och därmed inte går att generalisera. Men jag är inte ute efter att generalisera eller 

representera i min studie, det enda jag var ute efter är att uppnå teoretiska slutsatser och 

höra olika människor med flyktingbakgrund och deras känsla av exkludering, 

inkludering, rum och plats, geografi och upplevelser av sin egna identitet. Därför anser 

jag att det räcker med de tre personer som jag intervjuat. Då det är en kvalitativ studie 

kan begreppen reliabilitet och validitet bytas ut mot begreppen äkthet och tillförlitlighet 

och jag anser att min studie har en äkthet, trovärdighet och pålitlighet då jag har 

genomfört en noggrann analys av intervjuerna för att få en tydligare förståelse i det 

respondenterna sagt. Jag har även varit noggrann med att se till att respondenternas åsikter 

och uppfattningar ska vara som de berättats för mig.  

 

Under studiens genomgång har nya frågor och teman uppkommit kring människor med 

flyktingbakgrunder. I framtida forskning skulle jag vilja genomföra en mer djupgående 

undersökning på flyktingar från krigsdrabbade områden men inrikta mig mer på deras 

integrationsprocesser i samhället. Det hade varit intressant och få göra en mer 

observerande studie.  
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9. Sammanfattning 

Idag står världen inför en stor kris som vuxit och blivit allt mer allvarlig under åren vilket 

resulterat i att flera miljoner människor världen över är på flykt från krig och förföljelse. 

Det går att se att en ökning av krigsflyktingar till Europa och de som lyckas ta sig till 

Europa söker asyl i länder som Sverige och blir asylsökande. Beviljas deras asylansökan 

har de rätt att bosätta sig, skapa sig en ny identitet och integreras i det nya landet. Enligt 

tidigare studier utförda om immigranter visade deras svårigheter och utmaningar med  

integration och identitetskapande i det nya samhället. Studierna utgick ifrån ett immigrant 

perspektiv och denna studie har istället valt att utgå från människor med flyktingbakgrund 

då jag anser att tidigare studier utifrån det perspektivet saknades. Inspiration togs ur 

tidigare studier där jag sedan valde att undersöka människor med flyktingbakgrund och 

deras identiteter, integrering, uppfattningar och upplevelser. Syftet med denna studie är 

att undersöka identitetsproblematik hos människor med flyktingbakgrund, med betoning 

på rumsliga och geografiska aspekter. För att närmare besvara syftet har följande 

frågeställningar formulerats: (1) Hur upplever de sin egen identitet? (2) Vad har de haft 

för känsla om inkludering och exkludering i samhället?  (3) Vilken betydelse har plats 

och rum haft för deras identitetsskapande? 

 

Detta leder sedan in på studiens teoretiska referensram där begreppet flyktingar utgår från 

ett humanistisk perspektiv. Då människor med flyktingbakgrund står i centrum i studien 

och värdesätter deras känslor och värderingar angående sin egen identitetsproblematik. 

En hänsyn till deras subjektivitet har tagits vid, det vill säga att de har olika upplevelser, 

värderingar, känslor som ses som unika i sig. Det andra begreppet identitet utgår från att 

vara ett brett begrepp men avgränsas till hur människor upplever sin identitet och 

tillhörighet. Identiteten ses som temporär, då den genomgår förändringar under varje 

människas livsstil. Under begreppen flyktingar och identitet förklaras och beskrivs vad 

studien ska undersöka ur flera teoretiska perspektiv. Genom att ha använt mig av en 

kvalitativ metod, semi-strukturerade intervjuer intervjuades tre personer med 

flyktingbakgrund som besvarade studiens frågeställningar om inkludering, exkludering, 

uppfattningar, upplevelser och identitet. Metoden valdes då det ansågs vara oviktigt att 

generalisera till en population utan här låg intresset på att ta reda på om värderingar och 

känslor och nå teoretiska slutsatser. Det empiriska materialet som samlades in genomgick 

en tematiskanalys och kodning. Datan redoviserades under huvudrubriker som 
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flyktgeografisk historia där teman uppkom från textens innehåll som politiska oroligheter 

och flyktens geografi. Uppfattning av egen identitet där teman som kurdisk hederskultur, 

identitet och generationer uppkom. Känslan av inkludering eller exkludering i samhället 

där uppkom teman som integration, uppfattningar och trygghet. Resultatet av studiens 

analys och diskussion visade att två av tre respondenter har varit med om både inkludering 

och exkludering i det svenska samhället. Det gick inte och tyda om två respondenter 

konstruerat sina identiteter till att bli mer svensk. Men eftersom de båda respondenterna 

har två identiteter (nationaliteter) skulle en hybriditet kunna ha inträffat. Den tredje 

respondenten, som var barn till en flykting, har inte konstruerat sin identitet då hon redan 

har en svensk identitet som hon åtog redan vid sin födsel. Det var två respondenter som 

upplevde att samhället identifierat dem som invandrare utefter deras utländska 

bakgrunder. Den tredje respondenten ansåg sig inte ha blivit identifierat som invandrare 

eller som barn till en flykting. En respondent ansåg att hennes identitet var platsbaserad 

och av det skapades hennes platsidentitet. Två av tre respondenter ansåg att sin trygghet 

var baserad i Sverige, den tredje respondenten gav inget svar på detta. Istället fick jag 

reda på en respondents föräldrars uppfattning av sina tryggheter. För dem har de haft olika 

förutsättningar av sina liv och valt helt olika levnadssätt som resulterat i att de bor på helt 

motsatta områden. Pappan bor i ett invandringstätt område medan mamman bor i ett 

svensktbebott område. Plats och rum har haft olika betydelser i respondenternas 

identitetsskapande.  
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Lästa abstrakt: 2/34 

Övrigt: Efter ha sökt på tidskriften och fått en sökträff på 34 stycken, inkluderades en 

artikel till min studie som handlar om andra generationen av immigranter och hur de 

integreras in i arbetslivet i Sverige. Då de andra artiklarna tog upp afrikanska flyktingars 

hälsa i Winnipeg och hur de integreras i USA, blev de exkluderade.  

 

Icke sökningar:  

Bok: “Youth, Otherness and the Plural City”. 

Inkluderade artiklar:  

Sernhede, O. (2005) ‘Reality is My Nationality’ – The Global Tribe of Hip Hop and 

Immigrant Youth in ‘The New Sweden’. In: Andersson, M., Lithman, Y.G. & Sernhede, 

O. (eds.) Youth, Otherness and the Plural City. Göteborg: Daidalos. 271-290. 
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Intervjuguide 1 

Denna intervjuguide består av frågor som riktar sig mot de människor med 

flyktingbakgrund vilket är de personer som flytt från krig.  

 

Inledningsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du?  

 

Bakgrund 

1. Vilket land är du född i? 

2. Varför flydde du från ditt hemland? 

3. Hur gammal var du när du flydde och kom till Sverige?  

4. Hur kom det sig att ni sökte asyl i Sverige? 

5. Vilken generation tillhör du? 

6. Tycker du att du har förändrats sen flykten? 

7. Uppfattar du dig själv på samma sätt som du gjorde innan du kom till Sverige? 

 

Identitet 

1. Fick du återskapa eller skapa en ny identitet när du kom till Sverige? 

2. Var det några yttre faktorer (som t.ex. plats/kultur/samhälle) som påverkade din 

identitet i det nya samhället? 

3. Hur ser du på din identitet? (har flera saker som kön, ålder, familj, vänner, intressen 

och utbildning haft en stor betydelse för att forma din identitet) 

4. Uppfattade du dig själv som flykting/invandrare i Sverige? 

 

Samhällets inverkan på identitet 

1. Har du haft känslan av att samhället definierat dig som en flykting/invandrare? 

2. Hur har din integrering i samhället gått tillväga? 
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3. Har du känt dig som en outsider/insider i samhället? 

 

4. Tycker du att samhället definierat dig utefter din nationalitet? 

 

Tillhörighetskänslor 

1. Var känner du dig som tryggast? 

 

Är det något annat du vill tillägga, som du tycker att vi missat att ta upp? 
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Intervjuguide 2 

Den intervjuguide består av frågor som är riktade till personer som antingen har 

föräldrar eller far- eller morföräldrar med flyktingbakgrund. 

 

Inledningsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

 

Bakgrund 

1. Vilket land är du född i? 

2. Har du någon familjemedlem som tidigare varit flykting? 

3. Vilket land kom han/hon från? 

4. Vad var det för konflikt som försiggick i hans/hennes hemland? 

5. Vilket år kom han/hon till Sverige? 

6. Vilken generation av immigranter tillhör du? (typ 2: a eller 3: e) 

  

Identitet 

1. Hur ser du på din identitet? (har flera saker som kön, ålder, familj, vänner, intressen 

och utbildning haft en stor betydelse för att forma din identitet) 

2. Uppfattade du dig själv som flykting/invandrare i Sverige? 

 

Samhällets inverkan på identitet 

1. Har du haft känslan av att samhället definierat dig som en flykting/invandrare? 

2. Hur har din integrering i samhället gått tillväga? 

3. Har du känt dig som en outsider/insider i samhället? 

 

Tillhörighetskänslor 

1. Var känner du dig som tryggast? 



 
 

VII 

 

 

 Är det något annat du vill tillägga, som du tycker att vi missat att ta upp? 

  

  

 


