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Abstract 
 
But this is life � en kvalitativ studie om tre irakiers resa till och i Sverige är ett försök till 
att genom att blanda tre olika teorier av Schwarz Aronson och Mead koppla samman tre 
skilda individers uppfattningar om sig själva och deras liv före och efter flykten till 
Sverige. Teorierna kan sammanfattas som att de är kopplade till identitetsuppfattningar 
och identitetskänsla och vad som händer när man saknar detta. Respondenterna två män i 
skilda åldrar och familjesituationer och en kvinna kämpade alla med att försöka hitta sig 
själva i Sverige att skapa en hållbar svensk- irakisk identitet och förstå sina nya 
levnadsvillkor. I analys delen av studien så har respondenterna fått svara fritt utifrån 
ostrukturerade intervjusamtal där de har fått diskutera om vad som är viktigt för dem i 
sina liv och hur de ser på sitt framtida liv.    
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1. Inledning 
 
Sedan 2003 har det kommit en tät ström av Irakiska flyktingar till Sverige. Flyktingar 
som ofta får uppehållstillstånd och startat därefter sina nya liv här i Sverige, de irakier 
som kommer till Sverige bygger upp egna stadsdelar och de är idag en inflytelserik 
minoritet i Sverige. Det kommer hit människor från varierade sociala sammanhang, 
studenter, journalister sömmerskor, med varierande ålder, status och tidigare upplevelser, 
det personerna har gemensamt i den här studien är att de är irakier.   
    
Både förra året och i år är den största utländska enskilda gruppen som invandrar till 
Sverige irakiska medborgare (www.scb.se) Under det första halvåret 2007 fram till och 
med juni har 9 321 irakier sökt uppehållstillstånd i Sverige (www.migrationsverkter.se) 
och 4881 Irakier har under det första halvåret 2007 fått uppehållstillstånd i Sverige. 
(www.migrationsverket.se) Alla som söker uppehållstillstånd har olika skäl till att göra 
det men de flesta flyr från krig, förföljelse, kidnappningar och annan omänsklig 
behandling.   
 
Under 2006 gav Sverige uppehållstillstånd till mer irakier än alla andra EU 
medlemsstater tillsammans, det kan man bland annat läsa i Makus Sperls rapport: 
Fortress Europe and the Iraqi �intruders�: Iraqi asylum-seekers and the EU, 2003-2007 
Rapporten berättar även om den svenska migrations- politiken som de anser är en orsak 
till varför det kommer mycket irakier till just Sverige.   

  
I Sperls rapport kan man läsa att Swedish Migration Board, Migrationsverket bestämde 
under början av 2006 att alla irakiska asylsökande från centrala eller södra Irak som hade 
klarlagt sin identitet skulle få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. (Sperls 2007:13). 
Men efter den stora (större en beräknade) tillströmningen av irakiska flyktingar, 
migrationsverkets flyktingförläggningar blev snart överfulla, förändrades den svenska 
flyktingpolitiken: och i juli 2007 så förändrades Migrationsverkets policy för irakiska 
asylsökanden. Migrationsverket började behandla irakiska asylsökanden och deras 
asylansökningar mer i linje med de andra EU staterna.   
 

�If they [Iraqis] are not personally threatened or harassed, they cannot remain in 
our country�, said the Migration Board Director Dan Eliasson (Sperls 2007:14). 

 
I denna studie ska jag undersöka och kartlägga hur irakiska flyktingar såg på sin identitet 
i hemlandet, vem var dem? och hur ser dem idag på sin identitet som Irakier i Sverige, 
vem är dem nu? Och vad tror dem om framtiden, vem kommer dem att bli?    
 
När en person lämna sitt hemland startar ofta en process där individen börjar ifrågasätta 
sin gamla identitet utan att riktigt hitta in i en ny identitet. Denna process brukar ofta vara 
smärtsam och den kan ta flera år allt beroende på hur snabbt individen kan ta in och 
acceptera sitt nya sociala sammanhang. Genom att studera irakiers identitetsuppfattning 
vill jag ta reda på mer om svårigheterna i att lämna sitt hemland och undersöka hur det är 
att försöka bygga upp en ny identitet i ett nytt land som flykting.     
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1.1 Bakgrund 
 
I mitt arbete med röda korsets flyktinggrupp1 i Kalmar träffar jag många Irakiska 
asylsökande. Jag uppskattar att mer än 90 % av alla flyktingar som kommer och vill har 
hjälp av flyktinggruppen i Kalmar är irakier. Jag träffar kvinnor som har lämnat sina små 
barn kvar i Irak eftersom de inte hade pengar nog till smugglarna att ta med både barn 
och förälder, kvinnor som desperat vill återse sina barn igen. Genom illegal smuggling 
kommer nästan alla asylsökande irakier till Sverige. Alla de andra legala vägarna att 
komma till Sverige har stängts allt eftersom kriget i Irak har eskalerat. Jag har träffat 
äldre irakiska män och fått en historia bakom deras ansikten, jag har träffat både män som 
har blivit torterade under Saddams regim och män som har stöttat den. Att få höra 
historien om vad som har gjort dessa människor till den dom är idag är både intressant 
och viktigt. Det skapar en förståelse och så får man höra om otroliga livsöden, som känns 
långt borta ifrån trygga Sverige.  
 
1.2 Syfte 
 
Mitt syfte är att undersöka identitetsuppfattningar och identitetsförändringar hos irakiska 
flyktingar. Studiens mål är att ta reda på hur irakiska flyktingar uppfattar sig själva i 
Sverige och hur de uppfattade deras tidigare liv.  
 
1.3 Problemställning 
 
I denna studie har jag tagit reda på hur flyktingen upplever identitetsprocessen och hur de 
ser på sig själva, hur de ser på sitt förflutna, på deras nu, och på deras framtid. Jag har 
delat upp min studie i tre övergripande frågeställningar som jag genom delvis 
ostrukturerade intervjuer med mina respondenter har försökt att besvara.      
 
 
Hur såg din identitet ut i hemlandet?  
Hur ser din identitet ut nu? 
Hur tror du att din identitet kommer att se ut i framtiden?   
 
 
1.4 Definition av vikiga begrepp 
 
Flyktingbegreppet  
Enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning är en flykting: 
 

En person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari 

                                                
1 Flyktinggruppen i Kalmar arbetar med att ta emot flyktingar som har frågor om asylprocessen eller som 
vill att Röda Korset ska hjälpa till med att skicka in en inlaga till Migrationsverket som tydligare förklarare 
deras asylskäl om de anser att de har inte har blivit rättvisst prövade eller att alla deras skäl inte har kommit 
fram i asylutredningen.  
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han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill 
återvända till det landet. (www.unhcr.se) 

 
Asylsökande 
FN:s definition av asylsökande är: 

 
Personer som har lämnat sina ursprungsländer och har ansökt om erkännande som 
flyktingar i andra länder och vars ansökningshandlingar fortfarande bearbetas. 
(www.sfn.se) 

 
Ensamkommande barn 
Varje år söker flera hundra barn utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare asyl i 
Sverige. De räknas som ensamkommande barn om de är under arton år när de kom till 
Sverige. Mottagandet av barnen och prövningen av deras asylärenden har därför hög 
prioritet av Migrationsverkat och ett barns asylprövning går därför fortare än en vuxens 
prövning. Kommunen där barnet har blivit placerad av Migrationsverket utser en god 
man till barnet och efter det kan en ansökan om asyl lämnas in till Migrationsverket. 
Barnet får då hjälp av ett offentligt biträde. Det är särskilda barnhandläggare på 
Migrationsverket som utreder barnens asylärenden.(Migrationsverket 2007) 
 
1.5 Tidigare forskning 
I följande avsnitt ska jag gå igenom Dr Altaiis forskning om irakiers livsvärld i Sverige 
och vidare gå igenom Marianne Freyne-Lindhagens forskning om syrianska kvinnors 
identitet och deras möte med den svenska kulturen. Ove Sernhedes forskning om 
invandrarungdomars utanförskap och slutligen ska jag kort gå igenom delar av Seija 
Wellros forskning om identitet.    
 
1.5.1 tidigare forskning om irakier i Sverige 
 
Dr. A. S. Altaii2 har genomfört en undersökning som heter �Multiculturalism and Social 
Integration� på uppdrag av Röda Korset, Storkyrko-/Folkrättskretsen och Röda Korset 
region Stockholm där han har djupintervjuat 50 personer med irakisk bakgrund samt låtit 
dem svara på en omfattande enkät med fokus på den sociala situationen hos individen. 
  
I undersökningen kom Dr. Altaii fram till att samtliga tillfrågade hade arbete när de 
lämnade Irak, 92 % av de tillfrågade var idag arbetslösa i Sverige. Dr. Altaii hade vidare 
kartlagt respondenternas familjsituation och i sin studie kommit fram till att irakiernas 
familjsituation hade förändrats efter att de hade emigrerat till Sverige. Majoriteten av 
irakierna som han hade tillfrågat var gifta med det fanns en tydlig ökning av skilsmässa 
antalet efter flykten till Sverige. Dr. Altaii menar att det främst berodde på att 

                                                
2 Dr. Abdulsalam Altaii har en Professorstitel i sociologi vid Baghdads Universitet samt doktorerade 1979 i 
sociologi vid Bordeaux universitet.  
Under 2001 undervisade han vid Carsten Nibeuhrs Institut vid Köpenhamns universitet samt utförde en 
empirisk studie om social kontroll, integration och brottslighet bland asylsökande i Danmark på uppdrag av 
Danska Röda Korset. 
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respondenterna upplevde att den sociala kontrollen inte var lika strak i Sverige som i Irak. 
Det var hela 28% av de tillfrågade som har skilt sig efter ankomsten till Sverige. 
 
Vid frågan om hur deras hälsotillstånd var fick Dr Altaii följande svar: 25 % av de 
tillfrågade känner rädsla och eller skräck vid möten med okända, det svenska samhället 
eller/och så känner de att det har svårt att lita på nya människor i deras omgivning, 
speciellt personer som inte är deras landsmän. En majoritet anser att de lider av någon 
form av trauma från flykten tidigare erfarenheter i Irak eller beroende på en osäker 
framtid i Sverige.  
 
Hur spenderar de nyanlända irakierna sin tid här i Sverige och hur såg deras 
framtidsplaner ut. Majoriteten av de tillfrågade spenderar den mesta tiden i 
arbetsmarknadsåtgärds program eller skolgång. I åldersgruppen 20 � 30 är det vanligast 
att spendera sin tid/fritid med TV/dataspel. 
Av de 50 personer som Dr.Altaii intervjuade så planerade mindre en 25% att skaffa barn i 
Sverige många hade reda flera barn som var födda i Irak. 25% av respondenterna kunde 
tänka sig att starta ett förhållande med en  person av svensk härkomst. 36% hade redan 
börjat att planera sin återvandring till Irak och så fort läget hade förbättras där skulle de 
återvända. Över 50% önskar att återvända till Irak när situationen är lugnare där. Men 
majoriteten vill i alla fall etablera sig i Sverige och skaffa ett arbete medens de väntar på 
att situationen ska bli bättre i Irak. Lite mindre än hälften av de tillfrågade vill stanna i 
Sverige och ett stort antal av de tillfrågade vill starta ett eget företag men de visste inte än 
hur de skulle gå tillväga. 
    
1.5.2 Tidigare forskning om identitet bland syrianska kvinnor i Sverige 
 
Marinne Freyne-Lindhagen har skrivit en avhandlig som heter Identitet och kulturmöte � 
Syrianska kvinnors exempel. Freyne-Lindhagens avhandliga handlar om hur syrianske 
kvinnors livssituation har förändrats efter flytten till Sverige och Örebro. Både om deras 
uppfattning om deras tidigare liv och deras uppfattning om livet i Sverige, hur det har 
blivit.  
 
Marianne Freyne-Lindhagen3 skriver att för att kunna betrakta migrationens kulturmötets 
och identitetens horisonter krävs det en historisk kontext för att en eftersträvad fördjupad 
förståelse ska kunna uppnås. Att lära sig om �dom� är mer än fragmentiserad kunskap om 
exotiska traditioner, livsformer och ritualer (Freyne-Lindhagen 1997:41) 
 
I hemlandet hade den assyriska kvinnan många roller i byns vardag, hon var ofta 
underordnad mannen, det var mannen som talade. De assyriska kvinnorna berättade att 
årets och årstidernas gång bestämde vad som skulle göras i hemmet och på gården och 
när det skulle göras. Söndagen var en vilodag i byn och en sabbatdag med tid för 
gemenskap och familjen. (Freyne-Lindhagen 1997:44) 
 
Freyne-Lindhagen kommenterar vidare om hennes tankar om de olika möten med 
assyriska kvinnor och deras längtan tillbaka till hemlandet som hon tolkar att de bär på. 
                                                
3 Marinne freyne-Lindhagen arbetar vid den sociologiska institutionen i Örebro.    
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Samtidigt har vi - ibland klart uttryckt och ibland undanförstått � kunnat avläsa 
kvinnornas nostalgiska längtan till och idyllisering av sina rötter, naturlig i 
exilsituationen.  (Freyne-Lindhagen 1997:47) 
 

Freyne-Lindhagen konstaterade att allting inte hade förändrats för de syrianska kvinnorna 
efter flykten till Sverige, traditioner var något de syrianska kvinnorna ansåg vara viktigt 
att bevara. Viktiga delar av en persons liv så som bröllop, barnafödande, dop och 
begravning är fortfarande kollektiva angelägenheter som ges stort utrymme i vardagen. 
(Freyne-Lindhagen 1997:53) 
 
Den sociala gemenskapen, alla känner alla och alla har ett gemensamt ansvar som var en 
självklarhet i byn försöker man på olika sätt upprätthålla i det svenska bostadsområdet. 
(Freyne-Lindhagen 1997:55) 
I byn före flykten bestod gemenskapen kring arbete nu bestod den av fritid som 
kvinnorna som Freyne-Lindhagen intervjuade hade mycket av. Freyne Lindhagen berättar 
vidare att många av de assyriska kvinnorna hon intervjuade var hemmaarbetande 
hemmafruar, de var varken arbetande eller är studerande. Den långa fria tiden står för de 
äldre kvinnorna i skarp kontrast till det aktiva liv man lämnar bakom sig. I Sverige så 
jobbade ofta männen eller studerande så kvinnorna hade ofta mycket ensam tid hemma. 
(Freyne-Lindhagen 1997:56) 
 
1.5.3 Tidigare forskning om alienation och identitet bland invandrare 
 
I Ove Sernhedes bok Alienation is my nation : hiphop och unga mäns utanförskap i Det 
nya Sverige, skriver han om invandrar ungdomar generellt och deras sökande för att passa 
in i samhället eller om deras ansträngningar att inte göra det. Den här boken handlar om 
utanförskap och identitetsproblem och den är inte endast applicerbar på ungdomar utan 
på alla människor som lever i utanförskap. Alienation is my nation handlar främst om hur 
invandrarungdomar bildar en identitet i Sverige och vilka uttryck den tar. Ett exempel på 
det är språket. Sernhede förklarar vidare att ungdomar utvecklar egna språkliga koder i 
form av egensinnade uttryck. Avvikande ordval de kan förändra/byta betydelsen en ett 
ord, de använder även ett annorlunda intonationsmönster. Allt detta hänger samman med 
den symboliska betydelse språket har för utvecklandet av sammanhållning och kollektiv 
identitet, alla grupper i samhället har sina egna språkliga uttryck för att man lätt ska 
kunna identifiera vem som tillhör vilken grupp. (Sernhede 2002:106) Sernhede berättar 
vidare om språkets betydelse för identiteten:   
 

Genom sättet att tala visar man vem man är, varifrån man kommer, var man hör 
hemma, - språket utgör en aspekt av identitet. (Sernhede 2002:107) 

 
Sernhede berättar vidare i sin bok och identitetsberättelser som är vanliga bland 
invandrare och människor i exil, de berättar något om samtiden och människorna. 
Identitetsskapande historieberättande bygger på möten och övertaganden av berättelser 
och historier från skilda håll, dessa berättelser skiljer sig från kultur till kultur och i 
kulturer som inte lever under något hot som den svenska är berättandet ingen viktig del 
av kulturen. 
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Skapandet av denna typ av historieberättelser handlar om att i förmedlad form uttrycka 
den egna situationen genom att förena politisk analys med fiktion och verkliga historiska 
referenser, människor berättar om landet som de var tvungna att lämna om dess historia 
och politik. De väljer vad de vill nämna att vad som de utelämnar men att få berätta är 
viktigt, speciellt för personer som lever i exil. I vissa fall blir dessa berättelser så starka 
att de förmår att forma synen på och därmed förändra den sociala verkligheten. (Sernhede 
2002:149) 
 
Sernhede skriver i sin bok att flyktingar och andra marganiliserade grupper idag har en 
fördel som tidigare inte har funnits för dessa grupper. Med hjälp av identitetsberättelser 
och extrema �förhållanden� kan de få människor att lyssna på dem, de har fått en röst om 
än en svag sådan. Människor i migration, exil och förskingring har idag genom relationen 
till moderna medier nya möjligheter att forma motstånd och stå upp för medborgerliga 
rättigheter. Framförallt genom Internet med även genom tidningar eftersom journalister 
idag oftare vill höra och skriva om deras historier, flyktingpolitik är viktigt, alla har en 
åsikt och människor vill läsa om flyktingar. (Sernhede 2002:149) 
 
Diaspora är en betäckning på ordet förskingring i betydelsen av kringspriddhet. 
Människor som tvingas fly från sitt land. Idag så talar man om den irakiska diasporan där 
en stor, betydande del av den irakiska befolkningen har tvingats fly från landet och lever 
nu som flyktingar och asylsökande i kringspriddhet i olika länder. Sernhede berör också 
det här i hand bok, Diasporas of hope, är berättelser och bilder av möjlig förändring som 
delas av och i vissa avseenden knyter ihop socialt utstötta grupper världen över. De 
knyter samman människor i samma situation som t.ex. asylsökande irakier i Sverige.  
Denna form av hopp vore otänkbart utan de moderna medierna och är just ett exempel på 
den fantasi som människor som tror på att saker och ting kommer att bli bättre har. Det är 
människor med hopp som skapar moderna mytologier som ger uttryck för behovet av 
identitet och upprättelse, de gör detta genom att föra samman historiskt minne med 
samtida begär. De vill inte glömma var de har varit eller var de är nu med de ser ändå en 
ljus framtid. (Sernhede 2002:150) 
 
Sernhede berättar även i ett kapitel av boken om vikten av att utöva kultur för människor 
som har det svårt att förstå eller acceptera deras levnadsvillkor, speciellt för ungdomar.  
Människan är en meningsskapande och kommunicerade varelse menar Sernhede. Alla 
kulturella uttryck är resultat av människors handlande. Med denna utgångspunkt kan 
kultur bedrivas som meningsbärande strukturer. De moderna ungdomskulturerna är 
uttryck för ungas behov att bearbeta sociala, psykiska, kulturella och existentiella villkor.  
Att växa upp i ett strakt föränderligt samhälle speciellt som barn till invandrare innebär 
att det inte längre är möjligt att orientera sig i den egna samtiden genom att ta 
föräldragenerationens kulturer, livsmönster och identiteter. Man kan inte vara som sina 
föräldrar eftersom medlen inte finns för det. (Sernhede 2002:154)     
 

Det är inte längre möjligt att enbart luta sig mot en av samhället och vuxenvärlden 
given definition av sig själv. (Sernhede 2002:155) 
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Det sista citatet gäller inte bara ungdomar utan alla människor som tvingas bryta upp från 
sitt hemland och lämna sin familj. När man lämnar allt så kan man inte längre luta sig 
tillbaka man måste göra egna val och välja sin egen identitet. 
 

 
1.5.4 Tidigare forskning om identitet bland flyktingar av Seija Wellros 
 
Seija Wellros berättar i sin bok språk kultur och social identitet att: 
 

Det är just känslan av att vara en och samma person trots att man uppträder på 
olika sätt på olika platser i olika åldrar som är kärnan till en människas identitet 
(Wellros 1998:82) 

 
Wellros berättar vidare om självbilden som är som en röd tråd som går igenom barndom 
pubertet, ungdom medelålder och till sist ålderdom. Tråden är tvinad av individuella drag 
i utseende, karaktär och tidigare livserfarenheter. Identiteten formas igenom ett samspel 
mellan individen och de personer individen dagligen träffar, man kan i olika människors 
ögon ha en mycket skild identitet. I sitt hemland var man en högt ansedd akademiker och 
i Sverige så är man i andras ögon endast en bidragstagande flykting. (Wellros 1998:83)  
 
2. Metod 
 
Studien började med litteraturstudier över hur människor från olika kulturer upplevde att 
komma till Sverige, och hur de har behövt kämpa med sin identitet i det nya samhället. 
Genom litteraturstudien fick jag en bakgrund till problematiken. Sedan gick jag vidare 
och började med studiens huvudsakliga metod som var en kvalitativ intervjustudie. Jag 
valde att göra en intervjustudie därför att jag ville undersöka hur mina respondenter ser 
på sig själva och hur deras tankar om den egen identitet ser ut, vilket inte skulle vara 
möjligt vid en kvantitativ studie.  
 

För den kvalitativa metoden innebär precision inte matematisk exakthet utan att 
insamlande datas �förståelsedjup� dvs. problemet är inte att kunna utnyttja så 
många tal egenskaper som möjligt hos data utan istället att utvinna ett så stort 
förståelsedjup som möjligt (Eneroth 1984:62)  

 
De kvalitativa metoderna ger svar på frågor om egenskaper och karaktär hos en individ, 
och den syftar till att förklara olika fenomens innebörd eller mening. (Widerberg 
2002:15) Intervjuerna var djupgående delvis ostrukturerade intervjuer, där jag har tagit 
del av delar av mina respondenters livsberättelser. Frågorna som jag hade förberett var, 
Vem var du i Irak, hur skulle du beskriva din situation i Irak och i Sverige, och hur ser du 
på framtiden? Jag har alltså tagit del av deras förflutna, om deras nutid och om deras 
tankar om framtiden. Det var viktigt för mig att kunna ha en dialog med mina 
respondenter under intervjun och allt efter intervjuns gång fråga om de saker jag fick reda 
på som jag ansåg vara viktiga och intressanta för min studie. Jag valde att spela in mina 
intervjuer på bandspelare för att jag lättare skulle kunna delta aktivt i intervjun, en annan 
fördel med att spela in intervjuerna var att när jag sedan skulle sammanfatta intervjuerna 
till texten i studien så kunde jag lyssna på hela intervjuerna igen.   
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2.1 Hermeneutik 
 
Denna undersökning är gjord med en hermeneutisk utgångspunkt, där jag har valt att 
tolka intervjusvaren utifrån tre sociologiska teorier som presenteras i teori kapitlet. Jag 
har under mina intervjuer låtit respondenterna tala fritt och i undersökningen har jag inte 
kommit fram till några absoluta svar eller någon absolut sanning utan jag har snarare 
försökt skapa en förståelse för individen och deras livssituation i förenighet med 
hermeneutiken. Det är viktigt att inte bara se en persons handlingar utan att också se 
sammanhanget där handlingarna skedde för att kunna förstå en människa, det är enligt 
hermeneutik viktigt att hitta ett sammanhang till studieobjektet för att förstå och kunna 
tolka väl. (Ödman 1979:36) Hermeneutiken är mitt redskap för att tolka och förstå 
intervjusvaren. Problemet med hermeneutiken är att vår förståelse förutsätts alltid av att 
vi är historiska varelser med tidigare kunskaper och erfarenheter dvs. vi tolkar med hjälp 
av våra fördomar och erfarenheter.(Ödman 1979:10/55) 
I den här undersökningen är mitt mål inte att förstå hela den stora bilden utan snarare 
enskilda pusselbitar som kan använda som delförklaring av den stora bilden (Ödman 
1979:17) Jag ska i denna studie tolka enskilda personers berättelser ur mitt hermeneutiska 
perspektiv, det är vitalt för läsaren att förstå att det finns olika tolknings aspekter och 
perspektiv av dessa berättelser och att jag inte menar att mitt perspektiv är det rätta, utan 
snarare en alternativ tolkning. (Ödman 1979:55) 
 
2.2 Validitet 
 
När man undersöker identitet och individers uppfattning om sin egen identitet får man 
alltid vid en intervjuundersökning subjektiva svar. I George Meads bok Medvetandet 
jaget och samhället kan man läsa att den viktigaste drivkraften för människan i sina 
sociala relationer är behovet av att upprätthålla socialt erkännande, självkänsla och en 
positiv självbild. En människa kan hellre ljuga än berätta sanningen om de tror att 
sanningen får dem att framställas i dålig dager. Jag har intervjuat irakier som har varit 
öppna och de har velat berätta om sitt liv, de tycker att vi behöver veta sanningen för att 
förstå dem och för att förstå varför de har kommit hit. Det går inte att generalisera något i 
den här undersökningen, men att generalisera har heller inte varit målet med den här 
studien. Studien består av tre personers skilda berättelser och deras subjektiva uppfattning 
om dem själva. 
Eneroth berättar i sin bok hur mäter man vackert? Om hur man ska uppnå en hög 
validitet. Han menar att: 
 

 Varvid målet är att vem som helst genom inlevelse ska kunna säga: utifrån detta 
urval, dessa data insamlings-, varseblivnings och datasammanfattningsmetoder 
förstår jag att och hur man kommit fram till dessa kvaliteter eller detta begrepp 
(Eneroth 1984:61)  

 
Man kan göra om min undersökning och intervjua irakier om deras 
identitetsuppfattningar men man skulle aldrig komma fram till samma resultat som jag 
eftersom man undersöker människor, som förändras och svarar olika i olika situationer. 
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Eneroth menar vidare att validitet inte är ett stort problem i en kvalitativ studie om man 
redovisar hur man gått till väga och berättar om eventuella brister i undersökningen. 
 
Jag är av svenskt ursprung och jag har under alla mina intervjuer berättat för 
respondenterna att jag är opartisk. Men genom att jag som intervjuare är svensk har jag 
säkerligen fått andra svar än om en person med irakisk bakgrund intervjuade dem. Jag 
representerade Sverige och svensken för dessa irakier som annars inte har mycket kontakt 
med svenskar förutom personal på migrationsverket och skolpersonal. De skulle inte säga 
till mig att de hatar Sverige för de känner att måste visa att de är tacksamma för att vi 
svenskar har gett dem skydd. De har inte samma förtroende för mig som de skulle ha för 
en landsman.  
 
2.3 Urval  
 
Jag har valt att intervjua tre irakier med olika bakgrunder, kön och åldrar. Valet av irakier 
gjorde jag eftersom irakier är den största gruppen av flyktingar som kommer till Sverige 
just nu, deras kultur skiljer sig signifikant från den svenska och därför blir 
identitetsbyggandet ett större problem för dem än för t.ex. en nordeuropé. Irakierna som 
jag har intervjuat kommer inte från norra Irak4 och de anser att det är omöjligt för dem att 
resa tillbaka till Irak så som läget är just nu och de har ofta en svår tidigare problematik i 
hemlandet.  Jag har genom mitt frivilligarbete i Röda korset kommit i kontakt med 
mycket irakier och genom det träffat mina intervjupersoner. Jag har varit noggrann i mitt 
urval och försökt hitta respondenter med skilda identiteter och livsberättelser. Jag blev 
föreslagen att intervjua Mohammed av en vän som jobbar med flyktingar efter att han 
hade hört om mitt projekt. När man använder kvalitativ metod är ett slumpmässigt urval 
något man ska undvika eftersom man är ute efter kvalitet och inte kvantitet. Man vill 
träffa respondenter som står ut från mängden och har något att berätta.  
Eneroth förklarar vidare att istället för slumpmässigt urval är det viktigt att göra 
strategiskt urval för att få en intressant och läsvärd studie. Man vill ha personer som 
skiljer sig åt från varandra som har olika saker att berätta om liknande fenomen (Eneroth 
1984:63).  
 
De irakiska flyktingarna har en tidigare identitet som är formad i deras hemland, deras 
tidiga barndomserfarenheter, sociala omständigheter och andra viktiga personer i deras 
närhet det är sådant som formar en identitet. När en flykting flyr till ett annat land och 
särskilt om individen blev tvingad att fly, då börjar hon ofta ifrågasätta sin identitet. Mina 
respondenter har tvingats emigrera från det land där deras identitet formades och deras 
identitetsberättelser och uppfattningar är därför både viktiga och intressanta ut ett svenskt 
perspektiv. Respondenterna i den här studien är anonyma och alla namn är figurerade och 
allt annat som skulle kunna visa på deras riktiga identitet är borttaget eller figurerat. 
Respondenterna bor på två olika flyktingförläggningar i Sverige, hur länge de har bott i 
Sverige är skiftande men den som har bott här längst har bott här i snart 5 år.   
 

                                                
4 Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen anser att norra Irak, den kurdiska delen av landet är lugnt 
och personer som kommer därifrån inte riskerar förföljelse eller död, deras åsikt är att det går att skicka 
tillbaka människor ditt, kriget som pågår i resterande delen av Irak har inte nått upp till de norra delarna.  
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2.4 Etiska aspekter 
 
Före alla intervjuer har jag informerat mina respondenter om att de är anonyma i studien. 
Alla namn och platser som skulle kunna avslöja respondenternas identitet är fingerade 
eller borttagna. Respondenterna har godkänt att jag använde mig att deras svar i studien 
och de har gett mig fritt spelrum att tolka dem. I studiens analysdel så har jag förkortat 
vissa citat av mina respondenter, både av platsbrist och för att hålla mig till det som är 
relevant för studiens syfte.     
 
3. Teoretisk utgångspunkt 
 
I följande teoriavsnitt ska jag presentera och gå igenom begreppen identitetskänsla och 
identitetskriterier av David Schwarz, sedan presenteras self-discrepancy teorin och self 
completion teorin tillsammans av Tory Higgins och sist presenteras George Herberts 
Meads teori om rollidentitet. Efter varje presentation av teori så finns en kort motivation 
till varför jag har valt att använda mig av just denna teori plus eventuell kritik mot teorin.    
   
3.1 Begreppen identitetskänsla och identitetskriterier enligt David Schwarz 
 
Identitetskänsla definierar Schwarz som en känsla som säger att detta är jag, detta är 
typiskt mig. Identitetskänsla är en känsla av igenkännande, exempel på det är när jag 
kommer in till ett hus och känner att här hör jag hemma, detta är mitt hem, upplevelsen 
av den känslan, i sig själv är identitetskänsla. Schwarz menar att för att få en stark 
identitetskänsla måste man känna igen sig i sin egen kropp och den ska helst se ut som 
den alltid har gjort. Han menar att en person som går upp mycket i vikt eller som på 
andra sätt har förändrat sitt utseende kan få problem med identitetskänslan. Symptom på 
det kan vara depression och andra psykiska problem man börjat tvivla på sig själv. En 
individ kan även få problem med identitetskänslan om den omgivande miljön och det 
sociala sammanhanget som individen lever i förändras fort, precis som förändringar i 
kroppen så måste man kunna förklara förändringen för att förstå och acceptera den. Brist 
på identitetskänsla kan lätt bli ett problem för flyktingen som måste lämna sitt liv i 
hemlandet abrupt, oftast mot sin egen vilja. De flesta människor vill stanna kvar i sitt 
hemland och kämpa men det blir till slut för farligt i alla fall för de flesta irakiska 
flyktingar som jag har träffat. Schwarz definierar identitetskriterier som betingelser som 
måste finnas för att en individ ska få en strak identitetskänsla. Han förklarar vidare att 
Identitet är en identitetskänsla som är knuten till vissa identitetskriterier. Identitetskänsla 
och identitetskriterier är alltså stark sammankopplade (Schwarz 1971:105). Vilka är då 
dessa identitetskriterier, Schwarz diskuterar bland annat om geografiska 
identitetskriterier, han menar att geografiska identitetskriterier är; Vi - det som existerar 
inom vårt område, det kan vara en tidpunkt, alltså vad som finns inom det geografiska 
området vi lever i under den tidpunkten vi lever där, vårt land vår by, och desto längre vi 
är ifrån vår hemplats desto mer problem får vi med vår identitetskänsla. Ju längre bort vi 
är från vårt hem desto mindre förstår vi oss på människorna runt oss, vi kan inte 
identifiera dom som våra likar. Identitetskänsla för en grupp kan även grunda sig i en 
gemensam historia, alltså så kan ett identitetskriterium vara en gemensam historia, 
händelser som utgör en person eller en grupps historia, händelser i vårt tidigare liv formar 
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oss till den vi är idag. Identitetskriterier är även kön, sexuell läggning, etnicitet och andra 
saker som är stabila och oftast oföränderliga för en individ. Man bygger identitetskänsla 
på det som är stabilt och genomgående, men det finns inte alltid något stabilt och 
genomgående, speciellt inte i en flyktings vardag (Schwarz 1971:106). 
 
Schwarz delar upp identitetsbegreppet för att göra det mer överkomligt så att man kan 
lättare applicera det på ett studieresultat. Hans definition av identitetskriterier är en aning 
ambivalent men efter att man tar del av hans exempel på olika identitetskriterier klarnar 
bilden. Jag har tagit reda på vilka identitetskriterier mina respondenter anser sig ha. Flera 
av mina respondenter ansåg att platsen där de växte upp var ett starkt identitetskriterium 
och sedan tolkade jag hur deras identitetskänsla såg ut i Sverige. Med hjälp av teorierna 
har jag tolkat hermetiskt hur mina respondenter känner i exil situationen och varför de har 
svårt att känna sig hemma i det svenska samhället, vad som fattas i deras liv. Både 
saknaden av starka identitetskriterier och identitetskänsla    
 
Sammanfattningsvis så handlar Schwarz teori om identitetskriterier och identitetskänsla 
om att alla människor har olika saker som är viktigt för dem. Olika identitetskriterier, det 
kan vara platsen de bor på eller deras jobb det är olika delar av deras identitet. 
Identitetskänslan handlar om när en person är nöjd med dessa kriterier eller i alla fall 
känner sig hemma med dem då har personen en identitetskänsla, personen vet vad som är 
viktigt för den. 
 
3.2 Self-Discrepancy Teorin och Self Completion Teorin 
  
Aronson, Wilson och Akert skriver i sin bok Social Psychology om Self-Discrepancy 
teorin som främst utvecklats av Tory Higgins och de menar att den behandlar individers 
egna motsättningar, skillnaden mellan deras ideal- jag och deras riktiga jag. Om en 
människa ljuger, handlar eller agerar på ett dåligt sätt, eller inte passar in i samhället hon 
lever i. Om individen upplever att hon inte kan mäta sig med idealen i samhället kan hon 
lätt uppleva emotionella svårigheter och bekymmer. Människor blir stressade och mår 
dåligt när; vem vi verkligen är, vårt riktiga jag inte överensstämmer med vår personliga 
standard och vår självuppfattning. Vårt ideal är den typ av person vi vill vara � vårt borde 
vara, en person som inte ljuger eller handlar irrationellt. Att jämföra vårt riktiga jag med 
vårt ideal jag kan ge oss viktiga hjälpmedel för självutvärdering som kan leda till 
självutveckling. Det kan vara nyttigt att jämföra oss med idealet till en viss grad men det 
kan även vara skadligt när vi märker att vi är närma vårt ideal jag. Vi dömer och jämför 
oss utifrån våra personliga attribut, vårt beteende utifrån våra uppsatta mål alltså vårt 
ideal. Vad händer när vi blir varse om att vi har misslyckats med att nå våra mål, vår satta 
standard? Enligt self-discrepancy teorin så kan vi skada eller nervärdera oss själv att 
känna att man inte når upp till sitt ideal kan generera i psykologiska bekymmer. Nedan 
presenterar jag ett eget exempel på hur jag tolkar self-discrenpancy teorin. En irakisk man 
kommer till Sverige som flykting, han var läkare i hemlandet och var en väl respekterad 
medlem av samhället. När han kommer till Sverige ses han endast som en flykting och 
han kan inte utöva sitt yrke. Han har varit en läkare och han ser på sig själv som en 
läkare, läkarrollen är och var en vital del av hans identitet. Men verkligheten han lever i 
är en annan, i Sverige är verkligheten att han är en flykting som inte är högt ansedd i 
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samhället.  När han efter några veckor eller månader själv förstår att han inte är högt 
ansedd i samhället utan snarare en belastning börjar han känna ett emotionellt obehag, 
han blir besviken på sig själv, och han kanske börjar tvivla på sig själv, på och sin 
förmåga och på sin kapacitet. När det finns motsägelse mellan en persons riktiga identitet 
och en person ideala identitet så mår personen dåligt, symptom på detta kan vara 
nedstämdhet som kan leda till depression. Läkarens idealidentitet är alltså en 
praktiserande läkare men i Sverige så är och får han inte vara det. Vad har då läkaren för 
möjligheter? Enligt self-discrepenacy teorin så kan han välja att kämpa hårt för att återfå 
sin forna status, eller så kan han acceptera att han aldrig kommer att ha samma status i 
samhället som han hade i sitt forna hemland.(Aronson 2002:198f) 
 
Aronsons m.fl. self completion teori bygger på hur människor reagerar när deras identitet 
hotas. Människor som har upplevt hot mot deras självkänsla och identitet, exempel på det 
kan vara att läkaren från föregående exempel får höra att flera personer i hans omgivning 
betvivlar på hans läkarkunskaper, läkarrollen som är en stor del hans identitet blir i och 
med det hotad. Det gör att läkaren blir mer motiverad att få ett erkännande för den delen 
hans identitet, han vill visa för andra att han är en bra läkare och om han uppnår 
erkännande för sin identitet så återskapar han en stark självkänsla. Ett erkännande kan 
vara att han klarar ett svenskt validerings prov för läkare eller blir inbjuden till ett 
läkarseminarium eller någonting annat som får personerna som tvivlade på honom att 
ändra uppfattning. När en del av våran identitet blir attackerad vill vi återskapa den delen 
av vår identitet och ibland även förstärka den. Läkaren blev mycket motiverad att kämpa 
för att åter bli betraktad som en bra läkare och få ett socialt erkännande från sin 
omgivning. Vi vill visa andra, gärna för många, publikt att vi är kapabla (Aronson 
2002:200).                
 
Min kritik mot Self-Discrepancy teorin och Self Completion teorin är att de inte är 
tillräckligt komplexa, utan de är snarare grova generaliseringar utav ofta komplexa 
skeenden i individens liv. Men jag har ändå valt att ha med dem i min studie därför att de 
är tydliga och de stämmer bra in på mina informanter, teorierna går att modifiera så att de 
passar många kategorier av människor och skeenden, de är universella. Self-Discrepancy 
teorin och Self Completion teorin användning i denna undersökning är framförallt att 
tolka respondenternas syn på sig själv. Vem anser de att de är? Är de den människan de 
vill vara, är de nöjda med sitt liv. Om de inte är nöja varför är de inte det och vad kan de 
göra åt sitt missnöje.      
 
Sammanfattningsvis så kan man säga att Self-Discrepancy teorin handlar om människors 
behov av att jämföra sig själv med någonting som är bättre. Man vill jämföra sig med vad 
som kunde ha varit man vill jämföra sig med ett ideal- jag. Att ligga väldigt långt från ens 
bild av idel- jaget så som en flykting ofta gör kan leda till depression. En sammanfattning 
av Self Completion teorin är att teorin handlar om hur människor reagerar när delar av 
deras identitet hotas. Människan som har fått sin identitet hotad blir ofta motiverad att 
visa hur duktiga och bra de är, och de vill de visa andra.     
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3.3 Mead teori om rollidentitet  
 
Mead menar att identitet är det som utgör svaren på frågor som vem är jag, Vem tror jag 
mig vara, och vem tror andra att jag är. Självuppfattning och självkänsla är två av 
identitetens viktigaste delar menar Mead (Mead 1995:181). Den sociala identiteten både i 
in gruppen och i ut gruppen5 kännetecknas av stereotypi, stereotypier en uppsättning 
förväntade egenskaper och beteenden (Mead (1995:212). Termen roll tycker Mead är en 
viktig del av identitetsbegreppet och han definierar den som en uppsättning beteenden 
eller funktioner, som anses nödvändiga i ett visst socialt sammanhang. rollen är socialt 
definierad menar Mead. Rollen får sin innebörd av att vara relaterad till andra roller, min 
identitet blir definierad av andra människors identiteter. De väsentliga kännetecknen eller 
förväntningarna måste förbli oförändrade om rollen ska förbli detsamma och igenkännbar 
dvs. om en individ vill behålla sin identitet likadan. Människan måste anpassa sig till 
rollen och inte tvärtom, individen måste agera så som situationen kräver av den. (Mead 
1995:206f) Mead diskuterar vidare om begreppet rollidentitet som han menar är en 
karaktär och en interaktiv roll som människan konstruerar för sig själv. Han menar att 
alla individer är innehavare av en viss social position, social positioner bestäms oftast av 
identitetskriterier som tex. yrke, social klass, kön osv. Rollidentitet är individens sätt att 
se sig själv som en innehavare av en viss position. I klassrummet så ser läraren sig själv 
som en lärare, men i andra situationer, sociala sammanhang så ser samma person, läraren 
sig som en tennisspelare av rang. Rollidentiteten är således baserad på en ideal 
självuppfattning, eller en ideal själv- identitet. Rollidentiteten bildar en enhet mellan 
självuppfattning och handling och förankrar båda i individens objektiva position i det 
sociala systemet. Rollidentitet är en individs individuella improvisation på ett kulturellt 
definierat tema. (Mead 1995:211) Identitet och speciellt en roll är inte något givet fixerat 
eller oföränderligt menar Mead utan den byggs upp långsamt och prövas, förändras, 
presenteras, hotas och förvaltas. Han menar även att en rollidentitet har fasta konturer och 
att en viss stabilitet finns hos alla människor. (Mead 1995:215f) 
 
Mead fortsätter och diskuterar om den objektiva sociala rollidentiteten, den kan definieras 
som en klassificering av en individ i termer av breda sociala kategorier/identitetskriterier 
exempel på sådan är; kön ålder yrke nationalitet (Mead 1995:224) Begreppet grupp är 
också viktigt vid en diskussion om identitet och det definieras av Mead som en mängd 
individer med minst ett socialt relevant attribut gemensamt. (Mead 1995:232) Vi känslan 
måste vara stark för att man ska tala om en kollektiv gruppidentitet. Mitt exempel på en 
stark kollektiv gruppidentitet är de irakier som under de senaste åren kommit som 
flyktingar till Sverige, de har en gemensam historia och en gemensam problematik, de 
har en kollektiv identitet i alla fall sett utifrån. (Mead 1995:233f) 
 
Meads rollidentitetsbegrepp liknar Beger och Luckmanns teori om roller där de menar att 
vi uppfattar människor på ett subjektivt sätt och tillskriver dem en roll, rollen som vi har 

                                                
5 In- gruppen är den gruppen som �vi� tillhör, de människorna som �vi� känner oss bekväma med. In- 
gruppen är medlemmar av samma samhällsklass, och alla i in gruppen har samma etniska bakgrund. De 
liknar varandra till både utseende och till sitt sätt. Medens ut- gruppen står för det som är främmande. Det 
kan vara invandrare, människor som vi inte umgås med eller har i våran närhet. De är inte lika oss i varken 
sätt eller utseende, det är i alla fall våra fördomar om dom. (Bauman 2001:47f)   
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blivit tilldelad accepterar vi, och spelar den. Mead har utvecklat rollbegreppet mot 
identitetsbegreppet. Det är intressant i den här studien eftersom vi tillskriver ofta roller 
till människor och speciellt till människor med en annan etnisk bakgrund. Vi tillskriver 
dem roller som är baserade på våra fördomar, utan att ta reda vad som är sanningen. 
Roller handlar om vårt subjektiva sätt att se på andra och se på oss själva. I mitt 
studieresultat kommer Meads rollidentitetsteori väl till användning, alla människor spelar 
roller likaså mina respondenter. Vad som utmärker dem är att de har så skilda roller i 
Sverige och i Irak. Det är viktigt att inte tolka dessa personlighetsförändringar som om 
människor med flyktingbakgrund är �falska�, de spelar olika roller för att de måste 
anpassa sig till nya levnadsvillkor. Men vilka är dess roller och vad vill de uppnå med att 
spela dem allt detta kan jag använda Meads rollteori att för att förstå.     
 
Sammanfattningsvis så definierar Mead rollidentiteten som en uppsättning beteenden 
eller funktioner, som behövs i olika sociala sammanhang. Man anpassar rollen till var 
man är och till vem man är med. En irakier beter sig på ett sätt i Irak med alla de normer 
som finns där och den beter sig på ett sätt i Sverige med alla normer som finns här. Men 
det kan vara svårt att veta vilka normer som finns där. Rollidentiteten får sin innebörd av 
att vara relaterad till andra roller, det vill säga att min identitet blir definierad av andra 
människors identiteter. Mead menar vidare att människan måste anpassa sig till rollen 
och inte tvärtom, individen måste agera så som situationen kräver av den.  
 
4. Analys  
 
Analysen börjar med berättelsen om Hadiya, Hadiya heter egentligen någonting annat 
precis som de andra personerna jag nämner i denna studie, I analys delen berättar jag om 
hennes liv i Irak och sedan vidare om hur hon uppfattar livet i Sverige och hur hon ser på 
framtiden, på ett liknande sätt är alla respondenters presentationer upplagda. Analysen 
fortsätter med en presentation av Mohammed som kom till Sverige som 15 åring. Den 
sista respondenten är Ali som lever i Sverige med sin fru och sina tre barn.   
 
4.1 Hadiya  
 
Hadiya är en irakisk kvinna som kom till Sverige med hjälp av smugglare för snart ett år 
sedan ifrån centrala Irak. Hadiya betalade ungefär 10 000 dollar för att få komma till 
Sverige, pengarna fick hon ihop med hjälp av släktingar ifrån Kanada och Irak. Pengarna 
räckte inte för att ta med hennes dotter, en nu sju årig flicka som tas om hand av 
släktingar i Irak. Hadiya är idag 30 år och ogift, hennes man dog när hennes flicka 
fortfarande var ett spädbarn. Hadiya berättade under min första intervju med henne att 
hennes man blev sjuk och dog, hon talade inte om för mig i vilken sjukdom han dog eller 
om några andra omständigheter kring hans död. Hon menade att delen som en gift 
kvinna, är en avslutad del av hennes liv, och det enda bra som kom ut ur hennes 
äktenskap var hennes underbara dotter. Jag har vid skrivande stund mött Hadiya tre 
gånger, två gånger för intervju och en gång för att hon bad mig om råd, om hur hon skulle 
få hennes dotter till Sverige. Under mina intervjuer formulerar Hadiya sina meningar 
mycket väl och det märks att hon har en högre akademisk utbildning, hon är en utbildad 
lärare som har publicerat flera undervisningsböcker. Intervjun med Hadiya sker på 
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engelska precis som de andra intervjuerna jag gjorde med respondenterna och inte på 
Hadiyas ursprungsspråk som är arabiska.  
 
Jag började med och fråga Hadiya om hennes liv i Irak och hur hennes bostads- levnads 
förhållanden såg ut där. 
 

I come from a small village but I have been living in a bigger city for many years. 
I have been teaching in a bigger city for 8 years. I was living in an small 
apartments two rooms one kitchen with my daughter. And my sister was taking 
care of my daughter. My sister took care of my daughter while I was working, she 
prepared my daughter when she was going to daycare and to kinder garden. Then 
I was also going to school, reading some extra classes while is was teaching.  

 
Sen frågade jag vidare om religion, Hadiya svarade kort på alla mina frågor om religion 
här är ett exempel på ett svar som sammanfattar hennes tankar om religion. 
 

 I am a Muslim by birth, I have always been religious. 
 
 En av anledningarna till att Hadiya lämnade Irak var att hon vägrade bära slöja. Innan 
kriget var det inga problem för kvinnor som inte ville bära slöja med under kriget blev 
Hadiya hotad flera gånger av extremreligiösa grupper som ville tvinga henne att ha slöja. 
Hon berättade för mig under den första intervjun att hennes tro inte sitter i slöjan, hon är 
inte extrem religiös men hon har tro. Det var ett viktigt identitetskriterium för Hadiya att 
hon var en kvinna som inte bar slöja hon har alltid sett på sig själv både utifrån och inuti 
som en kvinna som ej bär slöja. Att bli tvingad att ändra ett viktigt identitetskriterium gör 
att ens identitetskänsla förändras och man känner sig inte lika hemma i sig själv och även 
i Hadiyas fall i hennes land. Vidare frågade jag om vilken klass Hadiya anser att hon 
tillhörde, det frågade jag om eftersom det är ett viktigt identitetskriterium, en kvinna från 
överklassen har en helt annan livsvärld en än kvinna från medelklassen eller 
arbetarklassen. 
 

Are society is not rely classified that way.. we have the religious people I was not 
apart of them. Like the Iman.  I was just an ordinary person. At least I cant say of 
the middle class.. but.. I cant say... are society is not classified. At least I was of 
the working class, I could pay my bills. My house and take care of my daughter, I 
was not that rich.. I was in the middle.  

 
Vem var Hadiya i Irak, vad var viktigt för henne? 
 

I was a teacher as I told you before, I was not married but I had a daughter, I 
always like strictness in school especially when it concern exam. I did not like.. 
were.. in exams.. like the male teachers like playing with students and. Some 
maybe can realize part of the exam. I was very strict with that. I was rely strict 
with me principles, a times people can take strictness till wickedness witch is 
different. 
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 Hadiya var lärare i Irak, det var den rollen som definierade henne både under arbetstid 
och efter. Jag tycker inte att hon har släppt den rollen i Sverige, under våra intervjuer 
använder hon mycket kroppsspråk och hennes framtoning är väldigt pedagogisk hon 
påminner mig om lärare jag har haft under min skoltid, även fast det var jag som 
intervjuade henne så kändes det som om hon undervisade mig.   
  
4.1.1. Hadiyas upplevelser av sig själv och livet i Sverige 
 
Jag frågade Hadiya hur hennes liv ser ut nu, hur hon bor och om hennes syn på religionen 
har förändrats.  
 

Now I am living with a friend, I have not change my view of things I am still a 
muslim, I am still praying ones a while, but I am not praying more frequently then 
I did in Iraq. 

 
 Hadiya bor i dag i en liten svensk stad, en stor skillnad från förut då hon bodde i en 
större irakisk stad. Hon beskriver hennes dagar i Sverige så här: 
 

One the days If I don�t have classes, I go to the libery and read. After the libery I 
go to the house for cooking and relaxation. 

 
 Hadiyas dagar handlar till stor del om att fördriva tid, hon väntar på svar om 
uppehållstillstånd från migrationsverket. När hon får ett eventuellt uppehållstillstånd kan 
hon flytta från den lilla ort hon bor på nu och ifrån migrationsverkets boende och starta 
ett liv här i Sverige. Alla som Hadiya bor med är asylsökanden, och den sociala rollen 
som asylsökande irakier är det som jag som betraktare först lägger märket till när jag 
besöker Hadiya på flyktingförläggningen. Asylsökande irakier är identitetsrollen som jag 
tilldelar Hadiya och hon vet att jag talar med henne därför att hon är en asylsökande 
irakier, i intervjusituationen vet Hadiya att det förväntas av henne att hon ska leva upp till 
rollen som jag har givit henne. Hadiya är främst asylsökande, som inte har någon rätt till 
sjukvård eller skola det är hennes roll, så ser migrationsverket på henne och så ser hennes 
omgivning på henne. Allt eftersom Hadiya har försåt vad det innebär att vara asylsökande 
så har även hon börjat se sig själv så som andra ser henne.        
 
Sen diskuterade Hadiya vidare om skolan i Sverige och hennes klass, hon deltar i svenska 
undervisningen som finns på flyktingförläggningen där hon bor: 
 

It is an international class with people from all over the world.  I am not used to 
their culture. In Iraqi I was just used to one culture. The Iraqi culture but here in 
Sweden I meet people of different cultures. There have different ideas and their 
ideology are different. Their behavior are different. So my way of life has change. 
Maybe change for the better because its good to know how to deal with 
international communities.  
 

Hur klarar Hadiya att anpassa sig till det svenska samhället och hur känner hon inför 
kontakten med svenskar och det svenska språket: 
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I am lucky I was learning English from an early age so its not difficult for me, for 

me everything is going on smoothly, but for the Swedish languish you now we are 
moving in the world of change .. and it is also I like learning languish, I came 
without knowing a word in Swedish but now I can greet and I can say a few words 
in Swedish, and if I can stay here for two years I will know how to speak Swedish 
better.  

 
På frågan om Hadiya anser att hennes värdegrunder har förändrats sen hon kom till 
Sverige svarade hon. 
 

Yes it has changes what I considered important in Iraq its not rely important here 
In Sweden, you dress good and take your time, here you should be very fast and 
very smart. 
 

Hadiya vill inte att någon ska se henne som den utsatta muslimska kvinnan som inte 
förstår eller vill komma in i det svenska samhället, en roll som många svenskar vill ge 
kvinnor som Hadiya. Mead förklarar att roller är någonting som andra människor tvingar 
på dig och tillslut så tar man rollen som andra människor ger än även om rollen är 
negativ.  Hadiya vill anpassa sig till det svenska samhället, och i Sverige är det viktigt för 
henne att spela rollen som en självständig och stark kvinna som klarar av att vara en del 
av det svenska samhället.      
 
 Vad saknade Hadiya i Sverige, hur det känns det att vara utan sin familj?  
 

I sat my wish and goal that I am coming to Sweden, and I knew that when I come, 
I would knew new friends, the students in my class, my teachers and the people 
that I am living with, they are my family here. If anything happens to me now, 
they are the people in my immediate surroundings. I can not think of my family 
back home, even thought I miss my family at home a lot. A am here to make a 
future life for me and my daughter at home. 

 
Har Hadiya anpassat sig till det svenska samhället, och vad tycket hon är utmanande? 
 

I have adapted. Here you have your different ways of life. The climate has 
affected me, I was coming here with mostly my summer dresses, the way I used to 
dress in Iraq I can not dress here, then I would die of could. I have changes in 
that way, the food to, their eating habit are diffrent.  

 
Temat, det som var genomgående i de två intervjuerna jag gjorde med Hadiya det första 
var saknaden av hennes dotter, och det andra var hennes läraryrke. Hon berättade mycket 
om dottern, hur duktig hon var, om kärleken till sin dotter. Hadiya berättade också 
mycket om läraryrket, om skolan hon undervisade på och om eleverna, men även om hur 
skolan i Sverige fungerade. Det starkaste ögonblicket under mina möten med Hadiyah 
var under den andra intervjun. Jag valde att göra en andra intervju därför att jag inte 
riktigt kände att jag visste vem Hadiya var idag. Vem var svenska Hadiya:  
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Before I was a teacher teaching students, now i am a student being thought.  

 
Svarade Hadiya på frågan hennes svar förtäljer någonting om sorgen som finns hos en 
människa som har mist sin identitetskänsla.   
 
Enligt Self- discrenpancy teorin så är Hadiays ideal- jag idag den person som hon var i 
Irak, visst hade hon problem i Irak också innan och under kriget men det är ändå i 
Sverige som hennes identitet har förändrats radikalt. Hadiya hade inga problem med 
hennes självkänsla i Irak, hon var nöjd med sitt liv. Men i Sverige så liknar hennes ideal- 
jag inte hennes rätta jag, hon är inte en lärare som förut, hon är fortfarande en moder men 
en moder utan ett barn. Under mina intervjuer med hennes så försöker hon hålla skenet 
uppe. Men när hon talar om hennes dotter så känner jag hennes sorg, hon skrattar men 
samtidigt så tåras hennes ögon.   
 
Ett av Hadiyas identitetskriterier är hennes religion, men jag tror att det faktum att hon är 
Irakier är viktigare för henne en hennes religionstillhörighet här i Sverige. Kvinna, 
moder, Lärare, muslim, irakier är några av hennes identitetskriterier, och i hemlandet var 
det självklara roller som hon spelade varje dag, det var identitetskriterierna som byggde 
och stärkte hennes identitetskänsla. Flera av Hadiyas identitetskriterier är inte detsamma 
som i Irak. Jag frågade Hadiya om hon tänkte mycket på att hon var irakier när hon bodde 
i Irak. Hon berättade för mig att det var inget hon funderade på då var hennes muslimska 
identitet och hennes vardagsliv viktigare än funderingar över hennes irakiska identitet, 
saker som är självklara är ingenting som man funderar över. Det var först när hon kom 
till Sverige som det blev viktigt att definiera sig själv som irakier.  
 
4.1.2 Hadiyas tankar om framtiden 
 

I see my future very bright, even going back some day to Iraq with all the 
knowledge I got here I would not be the same person. I would like to work for the 
government in my home country. I am seeing my future bright. I have improved 
my English skills here, but I put everything is Allahs hands. No matter what 
eventhought I don�t have it easy here I am struggling a lot, but you can see that I 
am determent. 
 

Hadiya tror att hon en dag ska kunna resa tillbaka till Irak. Hon vet inte än när den dagen 
kommer att ske. Hon känner att hon inte hör hemma i Sverige hennes identitet är formad i 
Irak. Många av hennes identitetskriterier kretsar kring att hon är irakiska som lever i Irak 
och i Irak kan hon lättare bygga upp en stark självkänsla. Eftersom hon förstår det 
samhället och dess levnadsvillkor, hon kan språket och är respekterad.  
 
4.2 Mohammed 
 
Jag fick höra talas om Mohammed och hans historia genom en gemensam vän. Min vän 
sa till mig att den här killen borde jag intervjua, min vän hade aldrig träffat på en kille 
som denna den här killen, han var speciell. Efter min intervju med Mohammed så kan jag 
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bara hålla med min vän, Mohammed är en kille som har lyckats mot alla odds. 
Mohammed kom till Sverige för nästan fem år sedan då var han sexton år, han lämnade 
Irak när han var femton år och han reste ifrån Irak till England där hans mor bodde sen 
flera år med en ny familj. I Irak hade han bott med släktingar sedan hans far hade dött. 
Mohammed flydde ifrån en osäker situation och ifrån dåliga levnadsförhållanden. När 
Mohammed kom till England kände han på en gång att han inte passade in, Mohammed 
kände inte längre sin mor och han tyckte inte om hennes nya familj. Mohammed som var 
van och klara sig själv lånade en kartbok, blundade och tryckte ned fingret, fingret 
hamnade på Sverige ett land som han inte visste någonting om och då bestämde han sig 
för att lämna England. Mohammed hade inte sökt uppehållstillstånd i England och han 
hade inte ens de irakiska resehandlingar som han hade använt för att komma till England 
med sig längre, dom hade han gett till smugglarna och inte fått tillbaka. Alltså kunde han 
inte heller den här gången resa lagligt. Mohammed tog sig från England till Sverige med 
bil och tåg, genom att bland annat gömma sig i bagageluckor i landsmäns och kompisars  
bilar. När Mohammed var framme i Sverige så sökte han uppehållstillstånd här, och 
placerades på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Han bodde där ett tag och 
fick ganska omgående uppehållstillstånd, vilket de flesta ensamkommande barn får. Han 
flyttade då till en för honom helt ny svensk stad utan att känna någon. Mohammed 
började där på gymnasiet på en engelskspråkig naturvetenskaplig linje och i somras så 
tog han studenten med bra betyg.       
 
4.2.1 Mohammeds upplevelse om sig själv och livet i Sverige 
 
Jag började med och fråga Mohammed om han känner sig som en del av det svenska 
samhället. Jag kunde inte fråga samma frågor till Mohammed som till Hadiya eftersom 
Mohammed bara var en ung pojke när han lämnade Irak och inte hade någon speciell 
position i samhäller. Jag började istället direkt och fråga om livet i Sverige. 
 

Ibland känner jag som I am part of the Swedish society, and sometimes i feel like 
the state favours the sweds only.  

 
Mohammed som kan föra ett samtal utan problem på svenska började och prata på 
svenska, men snart så frågade han om det gick bra att göra intervjun på engelska eftersom 
han tyckte att frågorna vara svåra och han kände att han kunde uttrycka sig bättre på 
Engelska.  

 
Mohammed var femton när lämnade Irak så han har klara minnen kvar. Vad saknar 
Mohammed i Sverige, vad var bättre i Irak?  
 

The feeling of people liking you, now everything is cold and it feels like its hard to 
be social with people. 

 
 Mohammed är en frispråkig kille som säger vad han vill, han bryr sig inte om att jag är 
svensk på samma sätt som de andra respondenter jag intervjuade gjorde, jag tror att det 
har och gör med att han är ung och inte har samma respekt för mig som svensk. Vilket är 
positivt eftersom hans svar skiljer sig markant från de andra respondenternas. Enligt Self 
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Completion teorin behöver en människa uppskattning, den vill kunna visa att den är bra 
på någonting och om individen inte får uppskattning så kan individen lätt bli nedstämt 
och fientlig. Mohammed har gjort försök att ta kontakt med människor men blivit 
avvisad, han tror att felet finns hos honom att människor är kalla och osociala mot bara 
honom. Mohamed har försökt att gå i skola, studera bra, skaffa kompisar och ansträngt 
sig hårt för att bli behandlad på ett öppenhjärtigt och välkommande sätt. Han har inte 
lyckats att bli behandlad på detta sätt, hans försök att visa för andra vilken bra människa 
han är, att han är en social människa har misslyckats och därför har han blivit lite bitter 
och ledsen helt enligt Self Completion teorin.   
 
Anser Mohammed att han har förändrats sen han kom till Sverige? 

 
No not at all, I am still the same guy, I have the same culture, same religion, I eat 
same food.  

 
Mohammed sitter framför mig I stora baggy byxor och har en stil som liknar de 
amerikanska hip hop artisterna. Mohammed började klä sig så när han flyttade till 
England och han har fortsatt med det. Det är lätt och placera Mohammed i ett fack, ge 
han rollen som den besvärliga invandrarkillen, en invandrar kille som umgås ofta i gäng 
med andra invandrare. Men Mohammed skiljer sig från andra killar i hans omgivning, 
han dricker inte alkohol eftersom han är en troende muslim och han röker inte heller. 
Men han är medveten om att andra ser hon på ett speciellt sätt som den besvärliga killen 
även vänner till honom. Han flinade lite och berättade för mig att han hade vänner som 
han hade känt honom i över ett år som inte vet om att han aldrig dricker alkohol, vänner 
som ofta ser honom på diskotek och tror att han dricker varje helg. Det har till och med 
kommit fram okända personer till honom och bett om och få köpa hasch. Mohammed 
spelar då ofta en roll som han inte är. Han brukar säga till personerna som frågar om 
hasch att han har slut för tillfället min tolkning är att han njuter av att spela någon annan, 
och gömma sin riktiga identitet. Mohammed går gärna på fester men sitter oftast i ett 
hörn och tar det lugnt, han gillar och �hänga� ute på stan men han skulle aldrig göra 
någonting olagligt eller dumt. Han observerar människor och på fritiden läser han gärna 
psykologi böcker för att kunna tolka sina observationer bättre.  
 
 Hur skulle Mohammed beskriva dig själv? 
 
  Lonely ,smart, cute, nice, and honest.  
 
Mohammed replikerar utan att blinka, det kändes som om han redan innan jag frågade 
visste vad han skulle svara. Mohammed har ingen familj i Sverige och han börjar med att 
svara just lonely alltså ensam. Han har många vänner med ingen som han har släppt in på 
livet fullständigt. Jag frågade honom senare om han spelade ett spel i Sverige om han 
försökte göra sig till någon annan en han egentligen var. Han funderade länge på den 
frågan och svarade att nej han spelade inget spel längre. Det här är hur han är i Sverige, 
men om han flyttade någon annan stans så skulle han vara annorlunda. Han visste inte 
riktigt hur, men han skulle vara annorlunda.  
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Har Mohammeds syn på sig själv och sin religion förändrats? Upplever han att det är 
svårare att vara muslim i Sverige än i Irak 
 

I dont think so? Of course it's hard, everything is different here, the population of 
muslim pracising islam are few. 

 
Är du lycklig i Sverige?  
 

Yes� no� it's boring sometimes and sometimes everything is just allright.  
 
Jag märkte under intervjun att Mohammed inte riktigt hade väntat sig de frågorna som jag 
ställde. Mina frågor var personliga och jag frågade om hur han upplevde saker vilket 
gjorde hans svar ganska ambivalenta och han blev fåordig. Men trots de få orden så 
kände jag att både han och jag fick ut mycket av intervjun.    
 
Trodde du att livet I Sverige skulle bli så här?  
 

There isnt juice or drive in life, things are simple which in one side is good, but 
also can make us lazy becuase we dont need to fight to make a living, I thought 
life would be tough making us more active and willing to do our best, I never 
thought sweden would be this good, which is very boring..  

 
Enligt Self- Discrenpancy teorin så har varje människa ett ideal jag som dem försöker 
leva upp till utan att aldrig riktigt lyckas. Mohammed är van att behöva kämpa för saker 
inte som i Sverige när en person får bidrag utan att behöva prestera något speciellt, det 
ända han behövde göra var att gå i skolan. Mohammeds ideal jag är en hårt arbetande 
man som bygger någonting från grunden utan någons hjälp. Här i Sverige kan han inte 
leva ut sin fulla potential, för att Mohammed ska vara nöjd så måste kan kämpa.  

 
4.2.2 Mohammeds tankar om framtiden 

 
Vill du stanna I Sverige?  
 

Not really�Vad har du för framtidsplaner? Varför vill du inte stanna i Sverige? It 
is hard to get jobs.. education is mostly in swedish, can't be able to work abroad.. 
best is to study in place like England, and then work everywhere in the world, life 
in sweden is very boring, everything is very secured.  

 
Mohammed har byggt sin identitetskänsla under tiden han har varit resande eller flykting, 
under hela hans tonår har resandet och flyktingskapet varit närvarande. Mohammed har 
inte varit lycklig när han har varit fast boende tidigare, varken i Irak eller i England 
därför har han inte kunnat eller velat bygga upp någon identitetskänsla på dessa platser.  
Ända sedan hans mamma lämnade honom i Irak har hans liv bestått av osäkerhet, 
Mohammed är van att leva farligt och på gränsen. Så hans svar om hur han ser på 
framtiden är inte särskilt förvånande han lever i trygghet här i Sverige vilket han inte har 
gjort tidigare i hela sitt vuxna liv. Det som definierar honom hans identitetskriterier är 



Sociologi 61-90 P  Nina Björck 
  2/16/2008 

 25 

inte någon speciell geografisk plats utan det är snarare resandet och flykten. Mohammed 
känner inte att han hör hemma i trygga Sverige, hans identitetskänsla bygger inte på 
trygghet. Men Mohammed har ändå bott i Sverige i nästan 5 år så även fast Mohammed 
inte vill erkänna det så tror jag att han trivs i Sverige. Om inte annat så har han använt 
Sverige för att skaffa sig en utbildning och tagit del av det svenska tryggherssystemet. 
Han har skapat identitetskriterier i Sverige vare sig han vill erkänna det eller ej. Han har 
haft skolan som varit en stor del av hans liv och han har spenderat stora delar av sin 
ungdom här. Han har byggt upp en i alla fall tillfällig känsla av att Sverige är hemma. Det 
kanske inte är det bästa hemma med det är det närmaste Mohammed har kommit ett hem.     
 
4.3 Ali 
 
Ali är en 43 årig man som kommer ifrån Bagdad, en stad med ungefär sju miljoner 
innevånare där han har bott i hela sitt liv. Till skillnad från mina andra respondenter så 
kom inte Ali till Sverige ensam utan han kom med sin fru och sina tre barn. Alla hans 
barn är under tio år och han har två flickor och en pojke. Ali hade ett vällbetalt jobb inom 
den offentliga sektorn och levde som övre medelklass enligt honom själv. Ali kom till 
Sverige för nästan ett år sedan och bor på en flyktingförläggning med sin familj. Hans fru 
lever nu som då som hemmafru och tar hand om barn och hemmet. Jag träffade Ali två 
gånger. En gång med endast honom för att gå igenom min intervju och få svar på 
frågorna i min intervjuguide och sedan så träffade jag hela hans familj i hans �hem� för 
att få en bättre förståelse för vem människan Ali är. Redan i första intervjun så förstod jag 
att Alis familj är en viktig del av hans identitet och att de är väldigt viktiga för honom. 
Jag frågat honom om familjen har samma betydelse i Sverige som de hade i Irak? 
 

My wife and my kids are my everything. What is different here is the realtions 
with my other relatives, every day I was meeting my kusins and every week I was 
eating dinner with my mother now I have not seen them in over one year. I dream 
a lot about them aspecelly my mother and one of my kusins� about the long 
polictical diskussions I had with my kusins in the attic of my house, somethimes I 
just want to go back to meet them again. 

 
Ali behöver ha sin stora familj runt sig för att riktigt känna sig hemma. Hans 
identitetskänsla var som strakast när han var är med hela hans familj. Att vara närma 
familj och den plats där man föddes eller i alla fall har spenderat den största delen av sitt 
liv underlättar för att en person ska känna en stark identitetskänsla. Området där man bor 
och personerna i ens omgivning är starka identitetskriterier och det är identitetskriterierna 
som hjälper till att skapa en strak identitetskänsla. Ali är en mjuk man som verkar ha 
hittat sina prioriteringar i livet. Men det märks på honom att han inte kan leva ut till sin 
fulla potential i Sverige på samma sätt som han gjorde i Irak. Hur var livet i Irak vad var 
viktigt för honom? 
 

 I workt in Iraq, i do not work here, work was very inportant i could support my 
family and my mother i was taking care of them alot always buying them new 
things. 
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 Ali jämför under nästan alla mina frågor Irak med Sverige, hur han var i Irak och hur han 
är i Sverige. Hur han identitets kriterier såg ut i Irak, där dem var positivt laddade, jobb 
överklass, pengar var några av dem här i Sverige är han kriterier snarare flykting, 
arbetslös och irakier. Det känns som han hade lagt ner mycket tid på och reflekterar över 
skillnaderna på Irak och på Sverige vem har var då och vem har är nu. Det kommer även 
fram lite senare i intervjun att Ali inte endast ser det som negativt att han inte jobbar just 
nu, att han har nu fått tid att spendera med sin familj tid som han aldrig tidigare har haft.   
 
4.3.1 Alis tankar om livet och honom själv i Sverige 
 
Ali pratade på ett visst sätt, han talade mycket med ögonen och hans svar hade ofta 
många och starka betydelser. Han gick rakt på sak och han hade mycket att säga om livet. 
Vad tycker du om livet i Sverige?  
 

I see good things here.. my children can go to school it is very good for them.. but 
for me I do not know.  

 
Begreppet roll definierar Mead som en uppsättning beteenden eller funktioner, som anses 
nödvändiga i ett visst socialt sammanhang. En roll menar Mead är socialt definierad och 
den bestäms av andra. Ali tror att hans barn kan anpassa sig till en roll som fungerar i det 
svenska samhället, men han är inte säker på att han själv kan spela en roll som passar in i 
det svenska samhället. Ali`s ideal- jag kan inte uppnås i Sverige men hans barn kan 
komma närmare deras ideal- jag i Sverige än vad de skulle kunna komma i krigets Irak. 
Enligt Self-Discrepancy teorin så kommer Ali har svårt att som mogen man som format 
sin identitet i Irak och redan har en klar blid om vad idealet för honom är ha svårt att bli 
lycklig i Sverige. Under mitt möte andra möte med Ali där jag fick träffa hans familj så 
stod det ganska klart för mig att Ali kommer att stanna i Sverige för sina barns skull. Ali 
valde redan att offra hans inrutade liv när han valde att fly till Sverige, jag tror att han 
gjorde sitt val redan då.    
 
Vem är du i Sverige? 
 

I am a refugee... I am a man with a small family a man who is different from the 
man that I was before. But I can say that this different man is also a good man.. 
different but good.  

 
Här pointerar Ali igen hur viktigt han tycker att det är med familjen. I Sverige har han tid 
att ta hand om familjen eftersom det ända han gör är och läser lite svenska på dagarna. 
Han har möjlighet att se sina barn växa upp vilket han inte hade på samma sätt i Irak. 
Men Ali börjar med att säga att han är en flykting eftersom det är den rollen som andra 
ser honom som, flyktingskapet och utanförskapet är en stor del av Alis vardag.        
 
4.3.2 Framtiden 
 



Sociologi 61-90 P  Nina Björck 
  2/16/2008 

 27 

My whole life I have had a plan for what to do, my life was already planed before 
I finsh high school. Now I don�t have any plan. Which is very scary� if I was by 
myself it would be easyer but now I am a father of three... But this is life� 

  
Jag frågade också Ali om han ville stanna i Sverige, han sa att de berodde på läget i Irak 
om det blev bra inom två år så skulle nog familjen åka tillbaka, men han var ganska säker 
på att det inte skulle bli säkert i Irak inom två år. Men jag tror att han måste försöka visa 
utåt att han har lite hopp speciellt för sin familj. Ali har tidigare alltid haft en fast 
identitet, hans liv har sätt ut på ett visst sätt och Ali är en person som känner sig trygg i 
det. Self completion teorin är applicerbar på Alis situation, hans identitet är hotad i 
Sverige det han var förut duger inte i Sverige och det duger verkligen inte för att han ska 
kunna skapa en bra framtid. Ali har inte lyckats hitta ett sätt att hantera sitt nya liv 
eftersom det kräver an annan identitet än den som han har byggt upp i sitt hemland.  
 
5. Sammanfattande diskussion 
 
Den sammanfattande diskussionen börjar med att dra lite paralleller mellan 
respondenterna. För att sedan övergå till en kort diskussion om intervjusituationen och 
efter det en sammanfattande resultat del som utmynnar i några slutsatser.   
I mötet med tre vida olika människor med olika bakgrunder och otroliga livshistorier går 
det att dra paralleller, inte i deras historia utan snarare i deras tankar om sig själva och 
deras tankar om livet i Sverige. Ali och Mohammed är som dag och natt i deras 
framställningar, Ali är ödmjuk och lugn och har klara prioriteringar medens Mohammed 
är kaxig och inte riktigt vet vad han vill göra med sitt liv. Deras stora skillnader beror på 
många olika saker men jag kan tycka att Mohammed kan hanterar livet bättre här i 
Sverige än vad Ali kan. Mohammed har kommit in i det svenska samhället och är en del 
av det medens Ali lever långt utanför det. Likadant är det med Hadiya, som så som Ali 
lever som flykting i väntan på uppehållstillstånd.  
 
5.1 Intervjuerna  
 
Under mina intervjuer så har det uppkommit speciella situationer och oväntade svar, alla 
intervjuerna har varit ostrukturerade och det han varit till gagn för mig i mitt studie 
resultat, där intervjupersonerna har fått tala om vad som de anser är viktigt för dom. 
Mohammed berättade historier om sitt liv här i Sverige och han valde att inte fokusera på 
tiden i Irak. Mohammed spelade till stor del en roll under intervjun, som den kaxiga 
självsäkra killen som han egentligen inte är, det kunde jag avläsa på honom när frågorna 
blev svåra då han var väldigt sårbar. Hadiya vill prata om sin dotter och hur hennes liv 
sätt ut i Irak. Det handlar mycket om identifikation och identitetskriterier, 
identitetskänsla. Mohammed har sitt liv här i Sverige medens Hadiya och Ali till stora 
delar har sina liv i Irak. Mohammed lämnade Irak för flera år sedan medens Hadiya och 
Ali är nykomna flyktingar som har kommit med den nya stora flyktingströmmen som inte 
har hunnit hitta sin plats i Sverige ännu. Det faktum att jag är av svenskt ursprung och 
inte har upplevt flykt eller flyktingskap har förstås haft inverkan på studiens resultat. 
Respondenterna vet att jag inte kan relatera till deras upplevelser och de har därför 
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troligen inte berättat om deras svåraste upplevelser, de tror inte att jag kan förstå vad de 
har gått igenom vilket förstås är sant.    
 
5.2 Resultat 
 
Min frågeställning såg ut så här: 
 
1. Hur såg din identitet ut i hemlandet?  
2. Hur ser din identitet ut nu? 
3. Hur tror du att din identitet kommer att se ut i framtiden?   
 
På fråga nummer ett har jag kommit fram till att Hadiya och Alis liv var välordnade och 
bra före kriget. Om kriget inte hade brutit ut så skulle de inte ha valt att lämna Irak, de 
trivdes och hade byggt upp sina liv, de hade en klar identitet och en stark identitetskänsla. 
Mohammed skiljer sig från dem eftersom han inte hade ett bra liv i Irak eller kanske 
snarare att han inte var nöjd med sitt liv i Irak. Mohammed var så pass ung att han inte 
hade skaffat familj eller hade någonting annat som höll honom kvar i Irak. Mohammed 
var inte nöjd med den identitet han skulle få och hade i Irak han vill bli någon annan. 
Mohammad valde att fly så fort som möjligt, Hadiya och Ali däremot valde att stanna så 
länge som de kunde i det krigsdrabbade Irak. 
 
 På fråga två så är flyktingskapet och utanförskapet en stor del av Hadiya och Alis 
nuvarande identitet. De ses av andra irakier som flyktingar och även av samhället i stort 
som flyktingar som en belastning. Utanförskapet gestaltar sig annorlunda i Mohammeds 
fall eftersom han har en stor umgängeskrets av olika typer av människor och han har fått 
ett uppehållstillstånd. Han har alltså blivit accepterad som en del av det svenska 
samhället. Men han känner sig väldigt ensam han passar inte riktigt in och det har och 
göra med att han inte riktigt vet vem han själv är han har ingen strak identitetskänsla, han 
vet inte vart han hör hemma. 
 
På fråga nummer tre så säger Ali att han inte vet vad han vill, han vet ingenting om 
framtiden. Mohammed är säker på att han vill lämna Sverige. Hadiya vill också lämna 
och gärna återvända till Irak när det är möjligt. Hadiya och Mohammed är 
världsmedborgare de har världen öppen för dem och de är inte rädda att flytta någon helt 
annanstans. Ali känns mera fast i sitt liv och det beror mycket på hans familj, om Ali får 
uppehållstillstånd i Sverige så kommer han troligen att stanna här. Att flytta tillbaka till 
Irak om kanske fem år när det har blivit och om det har blivit en bättre situation kommer 
att bli svårt eftersom då har hans unga barn redan levt en större del av deras liv i Sverige. 
Hadiya ser ljust på framtiden, Mohammed vet inte riktigt vet hur framtiden kommer att se 
ut för honom. Det känns som om alla mina respondenter har en balanserad och 
verklighetstrogen uppfattning om hur deras framtid kommer att se ut.      
 
5.3 Slutsatser 
 
Mina slutsatser av studien är att alla respondenter jag har mött har varit starka som 
personer främst utåt och de har goda självuppfattningar. De har varit öppna med deras 
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berättelser och de har verkligen någonting att berätta. Efter att ha läst mycket av den 
tidigare forskningen om flyktingar som flyr förstår man att alla flyktingar har problem 
med att hitta en bra balans och en identitetskänsla i sitt nya hemland. Det har alla mina 
respondenter problem med. Även Mohammed som har varit i Sverige en längre tid, att 
hitta en bra balans och en stark identitetskänsla i sitt nya land kommer förmodligen att ta 
dem ett helt liv. De har byggt upp så mycket i Irak och sedan har de varit tvungna att 
lämna landet det är ingenting som Ali eller Hadiya gjorde frivilligt. Att vara tvungen att 
lämna sitt hemland är svårt och det kommer att bli svårt att acceptera det svenska 
samhället och att acceptera sig själv som en del av det.  
 
Meads rollidentitets teori har hjälpt mig att förstå att respondenterna spelar roller, de 
spelar inte bara en roll för mig utan en roll för alla. De vill vissa att de är starka självsäkra 
människor, flyktingsituationen och all press som finns i den gör personer svaga inuti. 
Därför är det viktigt att spela en roll som en stark människa för att inte försvinna helt. 
Nya levnadsförhållanden gör att man tvingas agera annorlunda man måste spela olika 
roller på skilda platser i olika sammanhang och i andra kulturer något som mina 
respondenter har förstått och till stora delar har lyckats med.  
 
Genom att använda sig av Schwarz identitetskänsla och identitetskriterier teori så förstår 
man vad som är viktigt för en person och dess identitet. Man kan förstå att saker som 
människor som inte är i flyktingsituationen tar för givet som till exempel platsen man bor 
på eller människorna i sin omgivning som släktingar och vänner. Om man måste skiljas 
från allt detta så som mina respondenter har gjort så får man en svagare identitetskänsla. 
Man kan inte känna sig hemma på en sin nya plats eller när man är skild från 
människorna i sin omgivning tills man har accepterat sitt öde och tills man har skaffat 
nya vänner som betyder lika mycket som vännerna man hade innan flykten och tills man 
börjar älska platsen man nu bor på lika mycket som platsen man bodde på förut. 
Människor som inte själv har varit i flyktingsituationen har ofta svårt att förstå en 
flykting, man vet inte varför hon agerar på ett visst sätt. Hadiya och Ali har sin känsla av 
hemma i Irak det är deras hem. Mohammed har ingen sådan känsla och därför är han en 
komplex person, han har inte �hittat hem�  
 
Self-Discrepancy Teorin och Self Completion Teorin är social psykologiska teorier som 
förklarar beteenden och mänskliga drifter. Jag har genom dem tolkat beteenden hos mina 
respondenter som utifrån sätt ser irrationella ut. Hadiya försöker spela lärare till alla hon 
möter med det har sin förklaring i vad hon saknar av sig själv i Sverige.  
 
Studien väcker många nya frågor om och hur Hadiya, Ali och Mohammeds liv kommer 
att gestalta sig. Mohammed kan bestämma helt själv hur hans liv kommer att bli medens 
de andra måste vänta och se om de får uppehållstillstånd. 48 procent av dem som sökte 
asyl i Sverige 2007 fick uppehållstillstånd vilket är höga siffror som främst beror på de 
irakiska flyktingarna och situationen i Irak. (Nerikes Allehanda 2008) Jag vill avsluta 
med ett citat från Ali som sammanfattar studien och mina respondenter på ett bra sätt:  
 

But this is life.    
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