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Abstract 
 
The point of interest in this study is to identify whether ethnicity is a correlating factor 
regarding Hungarian immigrants’ development of identity in Sweden. 
The general aim is to increase knowledge and understanding of the conditions for the 
Hungarian ethnical group in Sweden to reach self-realization. 
The main question is whether the general view of the background of this ethnical group has a 
connection to their self-realization in Sweden? 
Since the study involves a whole group of minority, a limitation has been made to adults 
living in the city of Halmstad, Sweden. 
The result allows us to draw the conclusion, that there is a general insecurity amongst the 
participants, regarding their own nationality and ancestry. The majority of the participants 
showed unwillingness to report an answer to the question of ethnical belonging. 

Keywords: Identity, ethnicity, self-realization, personality development, cultural development 
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Bakgrund  
   Migrationsforskare uppger teorier om att allt fler människor kommer att flytta från ett land 

till ett annat i framtiden, vilket är kopplat till den globaliseringsprocess som pågår i världen 

idag. (Migrationsverket, 2011) 

  Ett av de länder som utgör en folkgrupp bland Sveriges invandrare är Ungern.  

  Den första arbetskraftsrekryteringen från Ungern till Sverige skedde enligt 

Globaliseringsrådets underlagsrapport, redan 1947.(Hedberg & Malmberg, 2008) De 

internationella strömningar som skett sedan dess från Ungern har däremot varit mycket mer 

komplexa och långt ifrån frivilliga. 

  I Sverige bor det idag mellan 30 000 – 40 000 ungersktalande, (SCB) vilka långt ifrån alla 

känner en samhörighet med sin ungerska bakgrund. 

  Jag har därför valt att undersöka en grupp ungerska invandrares syn på sig själva och sitt 

etniska ursprung, dels för att denna kultur haft en utmärkande relation till det svenska 

samhället, dels för att denna något obemärkta folkgrupp än idag utgör en viktig del av det 

svenska samhället.  

  Undersökningen syftar till att identifiera huruvida etniciteten uppfattas vara en påverkande 

faktor hos ungerska invandrares identitetsutformning.  

Problem 
  Denna undersökning strävar efter att ringa in området kring hur ungerska invandrare i 

Sverige ser på sitt etniska ursprung, samt huruvida det råder ett samband mellan denna 

allmänna uppfattning och den ungerska folkgruppens självbild. 

  Det problem som jag studerar är ungerska invandrares relation till sitt etniska ursprung. 
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Frågeställning  
  Då jag under min uppväxt fått möjlighet att möta olika människor inom denna kategori, har 

jag kunnat observera stora skillnader i värderingar, livsstil, vanor och umgängesformer bland 

människor med samma ursprung. Jag har uppmärksammat tendenser till förnekelse av den 

ungerska bakgrunden, men i andra fall en förstärkning av detta etniska ursprung.    
  Med utgångspunkt i psykologiska teorier för det mänskliga identitetsskapandet, ställer jag 

mig frågan om det finns ett samband mellan ungerska invandrares syn på sitt ursprung och 

deras identitetsutveckling i Sverige? 

   

                                                                                                                                                                               

Syfte 
  Det övergripande syftet med studien är att öka kunnandet och förståelsen för ungrares 

förutsättningar för självförverkligande som folkgrupp i Sverige. 
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Historisk utgångspunkt 

 
  Ungern uppfattas av många som en unik och avskild del av Europa, med en trolig förklaring 

att landet drar den ”osynliga” gränsen mellan öst och väst. Kanske är det just på grund av 

detta som det ungerska folkets identitet av många uppfattats präglas av ensamhet. 

  Nationen och den ungerska identiteten baseras nästan uteslutande på språket, eftersom detta 

är det enda gemensamma som fortfarande binder ihop den ungerska nationen. 1920 splittrades 

nämligen landet genom Trianonfördraget, då mer än två tredjedelar av Ungerns territorium 

avskrevs till grannländerna; Rumänien i första hand, men även Jugoslavien, Slovakien, 

Österrike och Ukraina. Ungefär tre miljoner av den ungerska befolkningen blev offer för detta 

och känslan av ensamhet förstärktes än en gång. 

  Detta följdes av politiska revolutioner som alla bidrog till emigrationens utökande. Det första 

organiserade tillfället till emigration var räddningen av judar från tyska koncentrationsläger 

1945.  

  Den mest omfattande och betydelsefulla invandringen till Sverige från Ungern var efter 

Ungernrevolten 1956. Vid detta tillfälle togs ca 8000 ungerska flyktingar emot. 

  Den fortsatta, genomsnittliga ungerska invandringen är ca 300 personer per år. (Immigrant-

institutets encyklopedi.) 

 

Efter den första, organiserade arbetskraftsinvandringen till Sverige 1947, stannade flertalet 

arbetare kvar efter kontraktets slut pga. att kommunisterna tagit makten i Ungern. De ungrare 

som fått politisk asyl levde isolerat från det svenska samhället, då barnen skyddas från 

assimilation och de lärde sig aldrig svenska. 

  Efterföljande invandringar på 1950-talets mitt, var i mycket större skala (ca 8000 ungrare 

emigrerade till Sverige.) 

  Vid denna tid blev assimilation betydligt mer påtagligt, bland annat pga. blandäktenskap då 

många av de ungerska invandrarna var ogifta vid emigrationen. (Szabó 1988) 

  Anders Svensson beskriver i sin bok om Sveriges flyktingpolitik, att den ungerska 

emigrationen till Sverige hade blandade orsaker. Den politiska revolten 1956 var den mest 

grundläggande, men faktorer såsom förföljelse, ekonomisk hopplöshet och arbetslöshet 

bidrog. (Svensson, 1992). 

  De ungerska invandrarna hade väldigt olika mål med emigrationen till Sverige, då ett fåtal 

var ungerska patrioter som deltagit i revolten och var tvungna att fly för sitt liv. Andra var s.k. 
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”äventyrare” som mestadels bestod av unga killar som ville pröva lyckan. 

  De allra flesta var ekonomiska flyktingar som fick asyl och hoppades på en ljusare framtid. 

Denna strävan visade sig i en snabb anpassning till det svenska samhället. (Szabó 1992) 

  Denna anpassning uppmärksammades och studerades redan 1959 av Agne Lundquist, vars 

resultat sammanställdes i en bok. Uppföljningen av denna studie visade en ovanligt smidig 

anpassning i det svenska samhället från ungrarnas sida i förhållande till övriga grupper. 

(Straszer, 2010) 

  Svensson poängterar att denna assimilering dels var resultatet av inställningen om att ”ju 

snabbare ungrarna försvenskas, desto bättre”. (Svensson 1992) 

  All assimilering bottnade dock inte i denna syn. Enligt Dugántsy (1983) fanns det nämligen 

en strävan från ungrarnas sida att assimileras till det svenska samhället pga. emotionella 

besvikelser över regimen. Dessa bröt helt med sin ungerska identitet och pratade enbart 

svenska med sina barn. 

  Alla assimilerades däremot inte lika enkelt. Svensson beskriver en grupp av de ungerska 

invandrarna (ca. 200 av 8000) som ytterst svåranpassade. Ett fåtal, ca 70 personer, uppgavs ha 

grova anpassningssvårigheter, vilket bl.a. visades i stölder, våld och olovlig körning. 

  Något som förstärker detta är att ca. 10 % av ungrarna så småningom återvände till Ungern 

eller fortsatte till ett annat land. (Svensson 1992) 
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Begreppsdiskussion 

Identitet 
  Ordet identitet härstammar från latinets ”identitas” som hänvisar till betydelsen 

”densamme”. (Lorentz & Bergstedt, 2006) 

  Lorentz och Bergstedt (2006) klargör att begreppet används i likväl vardagliga som 

vetenskapliga sammanhang, därav vikten att förklara vad man avser uttrycka.  
  Identitet definieras som något man är eller äger, som är avgörande för vilka vi är. För att 

fastställa detta betraktar vi även likheter och skillnader till andra. Dels för att upptäcka 

samhörighet, men även för att upptäcka de delar av identiteten som vi känner oss ensamma i.  

  I och med detta innefattar identitetsbegreppet även tillhörighet, då vi speglar oss i gruppens 

värderingar, för att eventuellt känna igen oss själva. 

  Identiteten ger svar på frågorna ”vem är jag?”, ”vad skiljer mig från andra?”, ”hur vet vi 

vilka vi är?” samt ”Finns det ett ’oss’?”, ”Vilka är vi?”.(Lorentz & Bergstedt 2006) 

Personlighet 
  De tidigaste författarna till böcker i personlighetspsykologi, Gordon Allport och Henry 

Murray, definierade begreppet personlighet enligt följande; 

”Personality is the set of psychological traits and mechanisms within the individual taht are 

organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and 

adaptions to, the intrapsychic, physical and social environments.” (Larsen & Buss, 2008, s) 

  Denna definition kan uppfattas som mer saklig eller vetenskaplig än definitionen av 

“identitet”, eftersom den ställer krav. De mekanismer som styr människans beteende ska vara 

organiserade, likväl som kontinuerliga och de ska påverka människans fysiska och psykiska 

väsen, likväl som hennes sociala interaktioner.  
  Enligt min utgångspunkt som författare tolkar jag denna definition som en noggrannare 

beskrivning av identitet, med den enda skillnaden att personlighetsbegreppet innefattar 

psykologins alla perspektiv och aspekter. Därför likställs begreppen ”identitet” och 

”personlighet” i denna studie, då de gemensamt sammanställer beskrivningen av individens 

varande. 

Etnicitet 
Ordet definieras av Nationalencyklopedin enligt följande;” tillhörighet till en etnisk grupp, en 

social relation mellan grupper av människor vilka ser sig själva som kulturellt distinkta i 

relation till andra grupper.” (http://www.ne.se/etnicitet, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-
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04-13.) 

  I denna studie syftar etniciteten till den ungerska nationen, vilken kan innefatta individer 

födda i Ungern eller i ungerska minoriteter utanför landets gränser, exempelvis i Rumänien, 

Slovakien, Ukraina, Österrike m.fl.  

Självförverkligande (”Fully Functioning Person”) 
  Begreppen tas upp i det teoretiska avsnittet, men förtydligas här ytterligare, med tanke på 

dess centrala roll i studien. 

  Begreppet ”självförverkligande” är det mänskliga behov som av Maslow rankas högst på 

behovstrappan. Varje människa beskrivs ha en inre strävan efter att ”bli det som den har 

förutsättning för att bli”. (Larsen & Buss, 2008, s. 372). 

  Begreppet ”fully functioning person” ger uttryck för liknande tanke, nämligen att fungera 

fullt ut på alla plan och därmed frambringa det bästa hos individen. (Larsen & Buss, 2008). 

  I de olika perspektiven ges uttryck för samma tanke, men under varierande uttryck och 

begrepp. I syftesformuleringen och hela studien syftar samtliga till 

självförverkligandebegreppet; att på alla mänskliga nivåer ge uttryck för den kompetens man 

besitter och som ständigt utvecklas. 
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Tidigare forskning 

Jeffrey Arnett (2002) vid University Park, Maryland, har genomfört studier gällande 

globaliseringens påverkan på identiteten. Dessa studier visar på intressanta aspekter av 

psykologiska konsekvenser av kulturell förändring.  

  Arnett beskriver exempelvis att globaliseringen innebär en förändring i den sociala 

kontexten, vilket resulterar i en transformering av identiteten. Detta visar sig genom olika 

fenomen, exempelvis i en utveckling av en bikulturell identitet, vilken dels utgörs av 

ursprunget, dels av en medvetenhet om den globaliserade omgivningen. Även en kulturell 

förvirring beskrivs, särskilt bland unga människor, då de varken känner tillhörighet till den 

egna kulturen eftersom denne ständigt förändras, men inte heller till den globaliserade 

världen.  
  Bikulturell identitet tillskrivs huvudsakligen barn och ungdomar, vilka växer upp med att ha 

en egen ursprungsidentitet, men även tillskriver sig omgivningens kultur. Detta resulterar ofta 

i att ungdomar och barn snarare upplever sig som världsmedborgare än delar av en unik 

kultur. Detta påverkas dock av under vilka förutsättningar uppväxten har ägt rum, men även 

Internet och andra media har en stor effekt på synen på omvärlden. (Arnett, 2002) 

  Arnett (2002) uppger däremot att inte alla människor har möjlighet att skapa sig en identitet 

som präglas av en ny, globaliserad omgivning. Dessa individer känner snarare förvirring och 

meningslöshet i en värld som är präglad av individualism och konsumtion.  
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Personlighetsteori  

 

  Den dominerande förespråkaren ur ett psykodynamiskt personlighetsperspektiv är Freud, 

som tillämpade sin psykoanalytiska teori för att undersöka människans 

personlighetsutveckling. Hans välkända kartläggning av den mänskliga identiteten, bestående 

av ”det” ”jaget” och ”överjaget”, strävar efter ett samband mellan personlighet och beteende. 

  Dessa tre utgör tillsammans delarna av det mänskliga varandet. Den basala delen som 

präglas av sexuell drift och aggression kontrolleras av realitetsprincipen – jaget (ego), som 

avgör när och hur dessa undantryckte spänningar får ges till utlopp. Slutligen består den 

mänskliga personligheten av överjaget (superego) som är den moraliska aspekten av 

beteendet, vilken styrs av grundläggande värderingar. 

  För att det ska råda en balans i det mänskliga varandet, behöver beteendet med jämna 

mellanrum ge utlopp för de primära drivkrafterna. Detta måste dock ske i enlighet med 

överjaget, för att känslan av självförverkligande inte ska hotas. Skulle detta ske, resulterar 

detta oftast i ångest, konflikt och aktiverar någon form av försvarsmekanism. (Passer & Smith 

s. 431) 

  Freud var övertygad om att överjagets gränser och värderingar i första hand byggdes på 

interna, personliga erfarenheter. Däremot poängterade han även en påverkan av historiska och 

fylogenetiska erfarenheter, vilket innebär att våra högsta värderingar och vår grundläggande 

moral till viss del härstammar från mycket tidiga erfarenheter, släktskap och arv. 

  Vilken moral och vilka värderingar som styr jaget blir således inte en allmän maxim, utan 

kan se olika ut hos olika människor, påverkad av varierande faktorer. (Hergenhahn & Olson s 

33) 

  Erik H Erikson följde till stor del i Freuds fotspår, men lyfte fram jaget som en väsentlig 

utgångspunkt. Han såg jaget som människans förmåga att balansera behov och värderingar. 

  Han poängterar den sociala påverkan och menar att individens interaktion med den sociala 

omgivningen formar personligheten. Jaget har en strävan efter att anpassa sig till sin 

omgivning, men har även kreativa tendenser till problemlösning. 

  Det är, menar Erikson, inte enbart inre krafter som styr jaget, utan även sociala och 

kulturella faktorer. Vissa basala förmågor existerar ursprungligen, men utvecklas under 

påverkan av den kulturella omgivningen. Detta innebär i sin tur att överjaget – våra 

värderingar – påverkas av vår omgivning. 

  Erikson definierar jaget som sårbart och påverkas starkt av stora livshändelser och trauman, 
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men har även en viss självläkande och kreativ förmåga till att anpassa sig efter omgivningen. 

(Hall & Lindzey, s 75.) 

 

Det humanistiska perspektivet på människans identitetsutveckling är mycket mer positiv än 

Freuds och menar att personlighetsutvecklingen innebär en strävan efter självförverkligande.  

  Carl Rogers, som var den främsta humanistiska teoretikern, avfärdade tanken på att vårt 

beteende är en reaktion på det undermedvetna. Han menade istället att vi reagerar på nuet, inte 

på det förgångna. 

  Rogers syftade på att våra omedelbara upplevelser kommer inifrån oss själva och att dessa 

riktar oss mot vårt självförverkligande mål, såvida de inte blockeras av sociala 

omständigheter. Hans teori grundar sig på ett koncept som innefattar vår självuppfattning och 

våra perceptioner som styr vårt beteende. När vi möts av upplevelser som inte 

överensstämmer med detta koncept, reagerar vi med att uppleva ångest pga. detta upplevda 

hot. 

  Rogers syn på hela och harmoniska människor (”fully functioning persons”) var att den 

hälsosamma personligheten innebar en spontan, fri och kreativ livsstil. Denna typ av 

personlighet behöver inte tillämpa försvarsmekanismer, eftersom den självförverkligande 

människan känner en trygghet i att uttrycka sig själv. (Passer & Smith, s 440). 

  Konkret kan detta uppmärksammas i egenskaper såsom självständighet, social kompetens 

och mognad. För att vi ska uppnå denna grad av självförverkligande, måste vi kunna göra val 

och ta beslut som för oss i rätt riktning.  

  Vår naturliga strävan för oss mot självförverkligande, snarare än regression. (Hall & 

Lindzey, s 224). 

 

Det social-kognitiva perspektivet utgör ett viktigt synsätt på människans identitetsutveckling. 

Dels för att synsättet indikerar att ett visst beteende är inlärt, dels för att det även poängterar 

människan som en kognitiv, tänkande varelse, inte enbart en produkt av omgivningen. 

Albert Bandura hade störst påverkan på det social-kognitiva perspektivets framväxt. Han 

myntade teorin om social inlärning och tron på handlingsförmåga. 

  Enligt Bandura utgör tilltron till sin egen handlingsförmåga en grundpelare i hur människor 

styr sina liv. Människor med en hög grad av tilltänkt handlingsförmåga upplever en högre 

grad av tillit till sin förmåga att klara av hinder och uppnå mål. 

  Detta kan uppnås genom systematisk måluppsättning, men påverkas mycket av observerad 
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inlärning och verbal påverkan. 

  Våra personliga perceptioner, som i sin tur styr vårt beteende, påverkas av våra emotioner. 

Perceptionerna (upplevelserna) är individuella och vi kan därför uppleva givna situationer 

väldigt olika, beroende på hur vi reagerar på emotionerna.  

  Vissa människor har lätt för att kontrollera sig själva och sina emotioner. De styr medvetet 

över sitt beteende, i enighet med vad de vill uppnå. Andra människor har svårare för att 

självreglera sitt beteende, men enligt teoretikerna besitter vi alla denna förmåga i viss 

utsträckning. 

  Förmågan till självreglering avgörs av personligheten, precis som förmågan att uppnå mål 

och vara framgångsrik. Personer med gott självförtroende tenderar att ha en hög självkontroll 

över sitt beteende, vilket även påverkar självkänslan positivt. 

  Frågan om huruvida personligheten är konsistent, är paradoxalt nog inte klar. Forskning 

visar nämligen att den personliga identiteten snarare är situationsbetingad än konsistent. Detta 

skulle därmed innebära att personlighet inte existerar.  

  De socialkognitiva teoretikerna hänvisar till att den mänskliga identiteten är stabil, men att 

beteendet varierar. En persons beteende påverkas av många faktorer; situationens 

omständigheter, hur situationen uppfattas och tolkas, vilka förväntningar och föreställningar 

som införlivas, vilka mål som är relevanta, vilka emotioner som kan uppstå samt i vilken grad 

dessa emotioner regleras. (Passer & Smith, s. 451) 

  Avslutningsvis bör ytterligare en aspekt av det socialkognitiva perspektivet nämnas, 

nämligen kontrollområdet, det s.k. ”locus of control”. (Larsen & Buss) 

  Detta koncept beskriver individens perception av ansvar för de händelser som sker i livet. 

Vissa upplever detta ansvar internt, då de själva tar stort ansvar för livets skeenden. Andra 

projicerar detta ansvar externt, till ödet, chansen osv.  

  Även detta är kopplat till individuella perceptioner och förväntningar. (Larsen & Buss, s 

404).  

Identitetsutvecklingens kulturella påverkan 

Människans kultur kan innebära många olika aspekter på livet, eftersom det inte går att 

diskutera kulturell påverkan utan att klargöra vad vi menar med kultur. 

  Om vi utgår från definitionen i begreppsavsnittet, så syftar vi på kulturella variationer mellan 

olika etniska grupper. Man kan peka på likheter inom en folkgrupp som utgör skillnader 

gentemot en annan folkgrupp. Huruvida dessa likheter respektive skillnader märks som 

tillhörande en viss etnisk grupp, bör man däremot vara försiktig med att avgöra.  
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  När vi talar om personlighetspsykologi ur ett kulturellt perspektiv, vill psykologin uppnå tre 

mål, nämligen; ”1) att undersöka underliggande kulturella skillnader, 2) att undersöka till 

vilken grad mänsklig psykologi formar kulturer, samt 3) att upptäcka hur kulturell förståelse i 

sin tur formar vår psykologi.” (Larsen & Buss, s. 555) 

  Vissa egenskaper kan tillskrivas alla människor som mänskliga faktorer, medan andra skiljer 

sig märkbart från grupp till grupp och från kultur till kultur. 

  Teoretiker inom psykologin har skapat tre grundläggande förhållningssätt ur vilka 

personlighet i olika kulturer undersöks; frammanad kultur, överförd kultur och universell 

kultur.  

  Frammanad kultur kan definieras som resultatet av omgivningens förhållanden. Dessa visar 

sig ofta i fysiska egenskaper, vilka är en naturlig respons på omgivningens förutsättningar. 

Två faktorer måste samspela för att man ska kunna konstatera en frammanad kulturell 

skillnad; dels måste det finnas en allmängiltig, mänsklig mekanism, vilken är giltig för 

samtliga folkgrupper. Dels måste det finnas en faktor som aktiverar denna mänskliga 

mekanism och som resulterar i skillnader mellan folkgrupper.  

  Ett exempel på detta kan vara temperatur och fysiska reaktioner på detta, exempelvis 

svettningar. Ett annat exempel på frammanad kultur är graden av provokation och aggression 

inom en kultur och dess koppling till heder. S.k. hederskulturer anser att aggression är 

nödvändigt vid provokation, då hedern är en ytterst viktig faktor. Andra kulturer fördömer 

däremot aggression, eftersom hedersbegreppet inte säger dem någonting. Provokationen i sig 

kan frammana ett visst beteende hos alla, men reaktionerna varierar beroende på kultur.  

  Överförd kultur definieras som en idé, åsikt eller värdering som härstammar från en person, 

som sedan överförs till andra och sprids. Det finns endast lite kunskap om detta fenomen och 

vi vet inte varför vissa idéer sprids medan andra inte gör det. Spridningen av en tanke som 

med tiden kan utgöra allmängiltiga maximer för hela generationer är dock ett tillfälligt bevis 

på att överförd kultur existerar. (Larsen & Buss) 

  Moral är en annan aspekt av personligheten som varierar enormt kulturer emellan. Något 

som anses vara ett allvarligt fel av en kultur kanske inte betyder någonting för en annan. 

Synen på moral utgör en grundpelare i kulturen, likväl som för personligheten. 

  Det finns ett fåtal moraliska värderingar som är giltiga för de allra flesta kulturer – 

exempelvis att inte döda. Men även här finns det subkulturer som utgör undantag. 

  Det finns även kulturella skillnader i hur vi uppfattar oss själva, vilket influerar vårt beteende 

liksom all självuppfattning. Forskning visar att självuppfattning hos människor i olika kulturer 
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varierar kraftigt. 

  Markus & Kitayama (se Larsen & Buss s. 564) förespråkar en kulturell självuppfattning som 

består av två delar. Dels beroendet inom gruppen, vilken avgör hur individen relaterar till och 

identifierar sig med gruppen. Dels självständigheten, vilken handlar om hur vi distanserar oss 

från gruppen och uppfattar våra unika egenskaper. 

  Enligt Markus & Kitayama skiljer sig denna självuppfattning mycket mellan olika kulturer. I 

västliga kulturer är perspektivet individ orienterat då självständighet dominerar. I icke-

västliga kulturer, exempelvis Kina och Japan, dominerar en grupp orientering som innebär att 

den egna personligheten enbart har ett värde i förhållande till gruppen. 

  Individer som tillhör en självständig kultur tenderar att vara mer självsäkra, sociala och ha 

bättre sjävförtroende, medan personer som tillhör kollektivinriktade kulturer tenderar att bli 

osäkra i sig själva och anpassa sig/assimilera till den övriga gruppen. 

  Forskning visar dock att detta inte nödvändigtvis är konsistent beroende på vilken etnisk 

kultur vi tillhör biologiskt, utan att människans självuppfattning styrs av vilken kulrur 

individen själv uppfattar sig tillhöra.  

  En annan aspekt av självuppfattningen som i hög grad påverkar identiteten är självhävdelse. 

Denna tendens brukar vara stabil över tid och utgör därför en viktig del av personligheten. 

Studier visar på stora kulturella skillnader även inom detta område, då västerländska kulturer 

har lättare för att hävda sina positiva egenskaper än österländska. 

  Även om många skillnader visar sig kulturer emellan, är det svårt att tillskriva stereotypa 

personligheter till kulturer. Skillnaderna i personlighet visar sig snarare inom kulturerna än 

grupperna emellan. Faktorer såsom ekonomisk status, uppväxt, utbildning osv. utgör 

skillnader kulturer emellan, därför kan man inte tillskriva samma personlighet till alla inom 

samma kultur.   

  Möjligen finns det även en historisk aspekt, som innebär att människor inom samma kultur 

har olika identiteter pga. att de levt under olika historiska förhållanden, vilket påverkat deras 

personlighetsutveckling. Detta är dock svårt att bedriva forskning inom, eftersom denna typ 

av analys inte gjordes förr i världen. (Larsen & Buss) 

  Det tredje och sista förhållningssätt till kulturell personlighetspåverkan är universell kultur, 

vilken poängterar den kultur som är generell för alla människor. Detta perspektiv 

uppmärksammar aspekter av livet som är förvånansvärt överensstämmande i alla kulturer. 

Dessa är exempelvis känslor såsom kärlek och avundsjuka, aggression och könsroller m.fl. 

Dessa universella kulturer kan dock inte påvisas som genetiska, utan snarare allmänna för 

hela den mänskliga kulturen. (Larsen & Buss s 555) 
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Den vuxna identitetsutvecklingens behov 

När vi talar om behov för utveckling av personligheten, riktas vi till större delen i ett 

humanistiskt perspektiv, eftersom det i huvudsak är detta synsätt som eftersträvar ett högre 

mål med personlighetsutveckling. (Passer & Smith, s 439)  

 

Självförverkligande – målet med personlighetsutveckling 

  Rogers teori om självförverkligande innebär det humanistiska synsätt som har störst tilltro 

till utveckling av den mänskliga identiteten. Den mänskliga personligheten består inte enbart 

av drifter och kontroller av dessa, utan individen drivs av unika mål och en individuell strävan 

efter att förverkliga sig själv.  

  Att enbart existera för att uppfylla primära behov – eller eventuellt avhålla sig från dessa – 

räcker inte för människan. Behovet av att uppnå harmoni mellan varande, mål och beteende är 

vad som utgör människans största drift – vägen mot självförverkligande. (Passer & Smith s 

439) 

  Det individuella valet och ansvaret betonas, då det är upp till varje enskild individ att skapa 

ett meningsfullt och tillfredsställande liv.  

  För att kunna uppfylla målet med självförverkligande, finns grundläggande behov som 

behöver uppfyllas. (Larsen & Buss, s 370) 

 

Den vuxna människans grundläggande psykologiska behov 
Abraham Maslows behovstappa är en allmänt välkänd beskrivning av de mänskliga behovens 

uppbyggnad. De mest primära, fysiska, behoven i Maslows figur verkar troligtvis inte på 

människans personlighet i vuxen ålder. (Barns tidiga behov påverkar däremot hur de senare 

utvecklas.) 

  Ser vi däremot till övriga delar av de mänskliga behoven, kan vi upptäcka faktorer som i stor 

utsträckning påverkar vår identitet.  

  I första hand kommer behovet av trygghet, som utgör en viktig del av vårt liv även i vuxen 

ålder. Maslow syftade med detta block på en stabil, trygg och säker livsföring, fri från ångest 

och oro.  

  Studier visar att barn likväl som vuxna föredrar en organiserad, trygg och välplanerad livsstil 

som inte resulterar i rädsla, oro, stress eller oväntade negativa utgångar. Resultatet av dessa 

skulle kunna medföra att individen blir introvert, ängslig, asocial och tillämpar någon form av 
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försvarsmekanism för att tränga undan detta. 

  Utöver tryggheten behöver människan även kärlek samt en känsla av tillhörighet, för att 

kunna frodas till en balanserad identitet. Människan behöver rötter, för att känna sig hemma i 

sin omgivning som är uppbyggd av kärleksfulla människor. Individen har därmed ett 

grundläggande behov av att känna tillhörighet i sitt dagliga liv, bland vänner, kollegor och 

familj. 

  Maslow poängterar människans behov som en liknelse till djurens gruppering i flockar och 

menar att det individualiserande tillstånd som vår livsstil innebär inte är naturlig för 

människan. (Hall & Lindzey, s 204) 

  Det finns ytterligare aspekter på personlighetsutveckling som Maslow tar upp, nämligen 

behovet av styrka, kompetens, handlingsförmåga, självförtroende och självständighet, vilka 

resulterar i värdighet, självkänsla, respekt och tillräcklighet. Dessa definierar han som 

”esteem needs” vilka syftar till förtjänade känslor som uppstår då individen aktivt strävat efter 

dessa. 

  Dessa personlighetsdrag utgör enligt Maslow en viktig del av en identitet som är i balans 

med sina behov. 

  Det högst rankade behovet är självförverkligande, vilket även Rogers och de humanistiska 

teoretikerna förespråkar som målet med all personlighetsutveckling. Enligt Maslow utgör 

självförverkligandet den största skillnaden mellan individer, eftersom detta behov visar sig på 

ett unikt sätt hos varje människa. Det kan röra sig om ett yrke eller ett livsmål, men syftet är 

gemensamt; att bli allt det som individen har fallenhet för att bli. 

  Flertalet egenskaper innefattas i detta och definieras som ”meta-needs”, vilka utgörs av 

exempelvis känslor av godhet, liv, helhet, lekfullhet och ärlighet. Bristen på dessa behov kan 

medföra att personen istället blir apatisk, uttråkad, självisk och omotiverad. 

  Varför är det då så att alla människor inte fyller sitt viktiga behov av självförverkligande? 

  Enligt Maslow är det pga. rädsla för att vara svag och otillräcklig som många människor 

förnekar sin bästa sida. Av rädsla för att misslyckas vågar vi inte tillmötesgå vår kreativitet. 

Han förespråkar därför att människor bör acceptera sina känslor av svaghet och tillmötesgå 

världen med nyfikenhet och kreativitet.  

  Maslow karaktäriserar självförverkligande människor enligt följande; 

  ” – Är realistiskt orienterade 

- Accepterar sig själva, andra och världen som det är 

- Är spontana 
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- Är problemcentrerade snarare än självcentrerade 

- Har en förmåga till lösgörande och ett behov av avskildhet 

- Är autonoma och självständiga 

- Har en frisk uppskattning av människor och saker, snarare än ett stereotypiskt synsätt 

- Har generellt haft någon form av spirituell och andlig, dock inte nödvändigtvis religiös, 

upplevelse 

- Identifierar sig med mänskligheten 

- Tenderar att ha nära och kärleksfulla relationer med ett fåtal personer, snarare än ytliga 

kontakter med många 

- Har demokratiskt synsätt och värderingar 

- Blandar inte ihop avsikt med resultat 

- Har snarare filosofisk än fientlig humor 

- Är väldigt kreativa 

- Motstår assimilering till omgivningen 

- Överskrider omgivningen hellre än att klara av den” (Hall & Lindzey, s 217) 

 

”Fully functioning persons” 

Carl Rogers var den som specialiserade sig på att studera människor som ”fungerar fullt ut”. 

Det var hans definition på människor som var nära att uppnå ett tillstånd av 

självförverkligande. Dessa människor ansåg Rogers, i enlighet med Maslow, vara fullt fria 

individer som inte behöver anpassa sig till omgivningen för att passa in eller ta på sig roller 

för att bli accepterade.  

  Självförverkligande människor är enligt Rogers inte rädda för att vara spontana och kreativa, 

eftersom de kan acceptera verkligheten så som den är, utan att känna något behov av att 

förändra den. (Passer & Smith, 2004) 
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Mål i livet 

  Inte enbart humanisterna poängterade vikten av självförverkligande. Carl Jung utsåg även 

begreppet ”self-realization” till det utmärkande målet i livet. 

  Enligt Jung är självförverkligande en livslång process som aldrig fullt kan uppnås. Vägen dit 

utgörs av en psykologisk mognad, som innebär en förståelse och en upptäckt av det egna 

psyket. Detta ansåg han vara den biologiska process enligt vilken varje varelse blir till vad 

den ursprungligen var avsedd att bli. 

  Jung uttryckte att den moderna människan, fri från all ”vidskeplighet” har tappat sin 

kreativitet och känner sig vilsen i världen. Vetenskapen som ger uttryck för alla fenomen 

undanröjer all mystik och andlighet, vilket medför att människan känner sig ensam i 

universum. (Hergenhahn & Olson, 2003) 

Identitetspåverkan som skyddsmekanism 

  Det är en utmaning inom forskningen att påvisa exakta orsaker till 

personlighetsförändringar, eftersom det är svårt, nästintill omöjligt, att avgöra vad dessa 

förändringar beror på. 

  Människors personligheter interagerar med varandra, liksom med omgivningen och den 

givna situationen. Detta visar hur oändlig någons personlighet kan vara, men gör det samtidigt 

svårt att fastställa dess bakomliggande orsaker. 

  Människans tendens till att anpassa sig till situationen varierar från person till person. Vissa 

personer har en känsla för vilket beteende som är lämpligast i en given situation och tillämpar 

därför detta beteende hos sig själva.  I extrema fall blir dessa personer s.k. ”sociala 

kameleonter” som beter sig väldigt olika från en situation till en annan. (Passer & Smith, s 

424) 

  Det finns även personlighetsförändringar som sker över tid. Forskningens strävan inom detta 

område är att ta reda på om dessa förändringar sker naturligt i människans liv, eller om de 

frammanas av yttre omständigheter. 

  Det finns exempel på personlighetsförändringar som varit drastiska då de omgivande 

förutsättningarna förändrats. Ett välkänt exempel på detta är depressionen under 1930-talet, då 

kvinnors roller förändrades drastiskt. (Larsen & Buss, 2008) 
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Anpassning till omgivningen är ett exempel på hur människan använder sin personlighet som 

skyddsmekanism då identiteten hotas. 

  Freud ansåg att dessa försvarsmekanismer aktiveras då jaget behöver reducera eller ta bort 

ångest och oro. Enligt Freud utgår alla skyddsmekanismer från två förutsättningar, nämligen 

att de dels är omedvetna, dels att de förvränger verkligheten. 

  Förträngning - den mest grundläggande och vanliga skyddsmekanismen, innebär att jaget 

förtränger ångestframkallande eller oroväckande tankar, för att slippa hantera dessa. Oavsett 

vilken nivå tankarna finns på eller vad som frambringar dem, är syftet med förträngning att 

hindra tankarna från att nå medvetandet. Freud poängterar dock att förträngda tankar inte 

upphör att påverka personligheten. 

  Förskjutning av impulser och behov är en annan försvarsmekanism, enligt vilken vi uttrycker 

ett behov eller impuls genom att förskjuta den till någonting annat. Ett exempel på detta är när 

sexuella impulser förskjuts till kreativt eller hårt arbete. Alla impulser kan, enligt Freud, 

förskjutas, exempelvis aggression. 

  En annan freudiansk försvarsmekanism som är särskilt aktuell vid identitetsutveckling, är 

s.k. identifiering, vilket innebär en ökning av egenvärdet genom identifiering med andra 

människor eller grupper som vi ser upp till. Genom att poängtera vår samhörighet med en 

person vi ser upp till eller en grupp vi är stolta över (exempelvis sportlag) ökar vi även vårt 

egenvärde. 

  Vidare är förnekelse av verkligheten en skyddsmekanism som tillämpas då individen inte 

kan acceptera hur verkligheten ser ut, trots att den är uppenbar. Detta sker exempelvis när vi 

inte kan acceptera att en nära anhörig har avlidit. Beroende på förnekelsens omfattning, kan 

denna förhindra ett normalt leverne.  

  En annan mekanism är projicering. Detta förklarar Freud med att en oacceptabel sanning 

projiceras på något annat och bildar motsatsen. Denna mekanism aktiveras för att vi ska 

förklara eller rättfärdiga något vi inte kan acceptera eller stå för.  

  Skulle denna sanning bli till en handling som vi inte kan stå för, tillämpas 

försvarsmekanismen som Freud kallade upphävning. Denna mekanism innebär att vi med en 

handling försöker rentvå en annan, som vi inte kan acceptera. 

  En annan mekanism kallade Freud för reaktionsformering. Denna visar sig när en individ 

försöker överdriva en känsla för att dölja dess egentliga frånvaro. Det kan även visa sig då en 

annan känsla används för att ursäkta den egentliga impulsen. Ett exempel på detta är när 

någon skyller ifrån sig överdrivet mycket eller när någon överdrivet poängterar sitt påstående, 

vilket snarare talar för motsatsen. 
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 Rationalisering innebär att personen i fråga försöker att logiskt förklara en företeelse som 

egentligen inte är accepterad och därmed skulle verka ångestframkallande.  

  Freuds nästa skyddsmekanism – intellektualisering – innebär att personen tillämpar ett 

logiskt och avståndstagande synsätt till allvarligt stressande faktorer, exempelvis den 

biologiska förklaringen till ett dödsfall. 

  Slutligen myntade Freud ännu en skyddsmekanism; regression. Regression innebär att vi går 

bakåt i utvecklingen när vi utsätts för stress. Ett klassiskt exempel på detta är barn som beter 

sig yngre än de är för att få uppmärksamhet när ett syskon föds. 

  Dessa försvarsmekanismer tillämpas enligt Freud när jaget hotas och inte vet hur stressen 

bör hanteras. (Hergenhahn & Olson, 2003) 

  Utöver dessa mekanismer är Harry Sullivans syn på selektiv ouppmärksamhet värd att 

nämnas, som ett bidrag från det psykodynamiska perspektivet. Sullivan syftade på att vi 

besitter en selektiv tendens till ouppmärksamhet när vi inte vill hamna i konflikt eller 

stressande situationer. Exempelvis kan barn låtsas inte höra förälderns uppmaningar, för att 

varken behöva följa dessa eller hamna i konflikt med föräldern. (Hall & Lindzey, 1985) 

Personlighetens konsekvenser 

Flertalet försvarsmekanismer och orsaker till dessa har beskrivits, frågan är vad 

konsekvenserna av dessa blir? 

  Personlighet har genom omfattande forskning kopplats till hälsa, vilket visat sig i att 

personer med olika former av personlighetsstörningar eller identitetsproblem även haft fysiska 

problem med exempelvis hjärtat. Personlighetsstörningar har t.o.m. visat ett samband med 

livslängd. (Larsen & Buss) 

  Den stress som orsakas av personlighetspsykologiska faktorer hanteras olika av olika 

individer, vilket innebär att påverkan på den fysiska och psykiska hälsan även är annorlunda 

hos olika individer. (Larsen & Buss, s 585) 

  Rogers poängterade vikten av att vår självbild stämmer överens med våra erfarenheter. Om 

vår självbild klyvs av erfarenheter som motsäger vår syn på oss själva, upplever vi ångest och 

oro, vilket visar sig som stress. Det är då vi tenderar att tillämpa olika försvarsmekanismer för 

att reducera känslan av stress. (Passer & Smith, s 440) 
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Undantryckta emotioner 

Alla hamnar vi i situationer då vi inte släpper fram våra spontana och ärliga känslor. 

Exempelvis uttrycker vi inte vår besvikelse om vi fått en present som vi egentligen inte vill 

ha.  

  Men vad blir konsekvenserna av att behöva kontrollera och undertrycka emotioner hela 

tiden? 

  Freds tidigare nämna försvarsmekanismer, exempelvis repression, innebär just att 

undantrycka känslor, vilket enligt psykoanalytikerna är grunden till alla psykologiska 

problem. De anser att lösningen är att uttrycka dessa sedan länge nertryckta känslor genom 

terapi. Teoretiker ur andra perspektiv har en ljusare syn på problemet med repression eftersom 

de menar att självkontroll är en nyttig färdighet att lära sig redan i barndomen. 

  Relativt lite forskning har gjorts på tillbakahållna känslor, men de forskningsresultat som 

finns tyder på att människor som kontinuerligt återhåller sina känslor utvecklar sämre 

mellanmänskliga relationer, eftersom deras kommunikation försämras avsevärt. 

  Levy (Larsen & Buss s 610) kom fram till att människor som konstant återhåller sina känslor 

löper större risk till att återinsjukna i cancer och utvecklar generellt ett sämre immunförsvar. 

Övriga studier tydde på att människor som frekvent uttrycker sina känslor har bättre 

romantiska relationer, uppnår en högre grad av välmående samt har bättre självförtroende. 

(Larsen & Buss, 2008) 
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Metod 

Deltagare 
  Eftersom undersökningen syftar till en hel folkgrupp, begränsades deltagarna till ett 

bekvämlighetsurval, bestående av vuxna människor som har ungersk bakgrund och har bott i 

Sverige i minst tio år. Avgränsningen innefattar dessutom bara personer som bor i Halmstad 

med omnejd.  

  Sammanlagt 20 deltagare mellan 23 och 57 år svarade på enkäten.  

  Alla deltagare bor i Halmstad med omnejd, vilket innebär att alla möter en ungefär likartad 

omgivning vad gäller befolkningsmängd och utbud av exempelvis utbildning, arbete och 

nöjen. 

  Slutligen är ingen av deltagarna födda i Sverige, utan samtliga är födda antingen inom 

Ungerns nuvarande officiella landsgränser, eller inom en av de ungerska minoriteter som efter 

Trianonfördraget anslutits till något av grannländerna. (Se ”historisk utgångspunkt”) 

Procedur 
  Enkäten som utgör underlag för den empiriska studien, skickades ut per email till deltagarna. 

Svaren var således inte anonyma från början, vilket deltagarna informerats om. När svaren 

skickats in, sammanställdes svaren utan hänsyn till vem de kom från och det slutgiltiga 

resultatet har ingen koppling till någon enskild person. 

  Enkätsvaren kategoriserades utifrån variablerna ”ursprung” och ”identitet” för att sedan 

korrelationstestas.  

  Djupintervjuer gjordes sedan med två av deltagarna beträffande de två huvudvariablerna 

ursprung och identitet. Intervjuerna var ostrukturerade och syftade till att få insyn i 

deltagarnas ställningstagande kring enkätsvaren.  

  Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i enkätfrågorna, men med syftet att nå en 

djupare förklaring. 

Material 
  Enkäten är baserad på tio frågor som dels undersöker deltagarens självbild, men även synen 

på det ungerska ursprunget (Se bilaga). Första hälften av frågorna berör ämnet etniskt 

ursprung och lyder enligt följande; ”Känner du dig hemma i Sverige?”, ”Tycker du att 

ungerska traditioner är viktiga?”, ”Har du kontakt med andra av ungerskt ursprung?”, 
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”Känner du en stark tillhörighet till den ungerska kulturen?”, ”Skulle du tillskriva dig själv en 

ungersk identitet?”.  

  Andra hälften av frågorna syftar till att undersöka variabeln 

identitetsutveckling/självförverkligande och lyder; ”Får du ge uttryck för din personlighet i 

ditt vardagliga liv?”, ”Är det viktigt att få uttrycka vem man är?”, ”Finns det plats för 

personlig utveckling i ditt liv?”, ”Får du oftast uppnå din fulla potential vad gäller kunnande, 

färdighet och kunskap, i arbete likväl som på fritid?”, ”Upplever du att dina fysiska, psykiska 

och emotionella behov, generellt sett, blir uppfyllda?”.  

  Samtliga 20 deltagare har besvarat enkäten på en skala från 1-5, vilket representerar 

svarsalternativen 1=”instämmer inte alls”, 2=”instämmer delvis”, 3=”kanske/vet ej”, 

4=”Instämmer” och 5=”instämmer helt och hållet”. 

 
Frågorna i djupintervjuerna var ostrukturerade och hade utgångspunkt i variablerna 

”ursprung” och ”identitet”. Motiveringarna till de givna svaren presenteras som en djupare 

förklaring till korrelationsresultatet. 

Etik 
  Samtliga deltagare har i förväg blivit informerade om vad studiens syfte är. Det faktum att 

vissa av svaren har skickats in i efterhand via email, innebär att svaren inte har varit anonyma 

inför författaren. Detta har samtliga deltagare informerats om i förväg och av egen fri vilja 

valt att delta i undersökningen i alla fall. 

  Likaså har samtliga deltagare blivit informerade om att deltagandet är anonymt i 

resultatrapporteringen, att inga presenterade data går att härleda till en enskild person, samt att 

de närhelst de önskar kan avbryta deltagandet i studien. 
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Resultat 

  Enkätens fem inledande frågor handlar om synen på etnisk tillhörighet. (Se bilaga) Frågorna 
kunde besvaras på en skala från ett till fem, där 1= Inte alls och 5= Ja, alltid. Resultatet av 
frågorna beskrivs i tabellen nedan.   
   

Synen på etnisk tillhörighet 

 
N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Fråga1 20 1.00 5.00 3.2000 1.10501 

Fråga2 20 2.00 5.00 3.5000 1.10024 

Fråga3 20 1.00 5.00 3.1500 1.18210 

Fråga4 20 2.00 5.00 3.3500 .98809 

Fråga5 20 1.00 5.00 3.5500 1.27630 

Valid N (listwise) 20     

 
  De övriga fem frågorna berör Identitetsutveckling. Frågornas resultat beskrivs i tabellen 
nedan. 

 
Upplevd identitetsutveckling 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Fråga6 20 1.00 5.00 3.4500 1.27630 

Fråga7 20 2.00 5.00 3.2000 1.00525 

Fråga8 20 2.00 5.00 3.3500 .98809 

Fråga9 20 2.00 5.00 3.6000 .94032 

Fråga10 20 2.00 5.00 3.2500 .91047 

Valid N (listwise) 20     

 
 

 

Resultatet av enkätundersökningen kan enklast redovisas genom en sammanslagning av 

enkätfrågorna, till begreppen ”Syn på ungerskt ursprung” och ”Identitetsutveckling”.  

  De två indexvariablerna ”SUU” (Syn på ungerskt ursprung) och ”IU” (Identitetsutveckling) 

innefattar fem enkätfrågor var, av samtliga tio. 

  För att undersöka huruvida frågorna är homogena nog att grupperas i indexvariabler, har ett 

Cronbachs Alpha test utförts, vilket visar att det är relevant att skapa en indexvariabel med 

samtliga av frågorna kring SUU.  
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  För N=5 finns ett Cronbachs Alpha värde på .896. I tabell 1.1 nedan kan vi se 

korrelationsvärdena för samtliga frågor berörande SUU. 

 

Tabell 1.1 

Korrelation för Syn på ungersk ursprung 
 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Fråga 1 13.5500 15.418 .701 .883 

Fråga 2 13.2500 14.724 .804 .860 

Fråga 3 13.6000 13.621 .883 .840 

Fråga 4 13.4000 16.358 .674 .888 

Fråga 5 13.2000 14.484 .680 .891 
 

 
  Även de fem frågorna som bildar indexvariabel IU (Identitetsutveckling) har testats ur 

homogenitetssynpunkt. För N=5 finns ett Cronbach’s Alpha värde på .855. 

  I tabell 1.2 nedan kan vi se korrelationsvärdena för samtliga frågor berörande IU. 

 
Tabell 1.2 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

  För att vidare undersöka huruvida huvudgrupperna (SUU och IU) har ett samband mellan 

varandra har ett korrelationstest utförts. Med en signifikansnivå på 0.01 visar resultatet i tabell 

2.0 att det finns en signifikant korrelation mellan variablerna. Korrelationskoefficienten har 

Korrelation för Identitetsutveckling  
 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Fråga 6 13.4000 10.042 .643 .842 

Fråga 7 13.6500 11.397 .658 .828 

Fråga 8 13.5000 11.316 .689 .820 

Fråga 9 13.2500 11.671 .672 .826 

Fråga 10 13.6000 11.516 .732 .812 
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ett värde på .757. 

  Detta innebär i sin tur att det finns ett visst samband mellan deltagarnas syn på sitt etniska 

ursprung och deras självupplevda personlighetsutveckling. 

 
Korrelation mellan SUU och IU 

 SUU IU 

Spearman's 

rho 

SUU Correlation Coefficient 1.000 .757** 

Sig. (1-tailed) . .000 

N 20 20 

IU Correlation Coefficient .757** 1.000 

Sig. (1-tailed) .000 . 

N 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Intervju med Deltagare A 

  Deltagare A visar en stark identifiering med den ungerska kulturen och lägger stor vikt vid 

kulturbevarandet. 

  Synen på variabeln IU (Identitetsutveckling) beskriver en stark tilltro till individens förmåga 

och handlingskraft, samt en positiv människosyn. 

 

Vikten av ungerska traditioner 

”I första hand är traditionerna viktiga för att bevara vår ungerska kultur, särskilt utanför 

hemlandet. Den ungerska kulturen utgör grunden för det ungerska folkets excistens. Att 

bevara traditioner är alltså ett sätt att bejaka dem vi är. 

  Jag har mina privata anledningar till varför jag lämnat mitt hemland, men om jag även 

skulle behöva överge min ungerska kultur, skulle jag känna mig handikappad. De värderingar 

som jag ärvt som barn är en viktig del av min själ.” 

 

Ungersk identitet 

  ”Mitt beslut att bo i Sverige och att lära mig svenska är ett livsval, men det innebär inte att 

jag även byter identitet. Jag respekterar Sverige och de svenska lagarna som landet jag bor i, 

men detta kommer liksom aldrig förändra min nationalitet och identitet.” 

Kontakt med andra med ungersk bakgrund 

  ”Jag vet inte hur det är med andra folkgrupper, men den ungerska folkgruppen är social och 

har behovet att samlas och umgås. 

  Detta är också en del av att bevara vår kultur, eftersom poängen med att bevara en kultur är 

att samla människorna som ingår i den. Tillsammans kan vi fira högtider och bevara 

traditioner. 

  Jag tycker också att det är viktigt att ge varandra stöd och råd. En person med samma 

bakgrund som jag själv kan ha en unik förståelse för min situation.” 
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Vikten av den ungerska kulturen 

  ”I en modern värld är det vanligt att människor vill vara så unika och annorlunda som 

möjligt. Att sticka ut och få uppmärksamhet är ett livsmål för många. 

  Jag blir mycket lyckligare av att veta att jag tillhör någonting större än mitt eget liv. Jag är 

hellre del av en tusenårig historia än att leva ett ensamt liv.” 

Vikten av att uttrycka vem man är 

  ”Det är viktigt att visa vem man är, för att omgivningen ska kunna uppfatta vilka 

värderingar man har. Då visar man vad man tycker är viktigt i livet. Om man aldrig uttrycker 

vem man är, förlorar man till slut sin aktning i andras ögon, men ännu värre är att man till 

slut förlorar sin självrespekt. Man får dåligt självförtroende och man tappar sin identitet.” 

Utrymme för personlig utveckling 

  ”Jag har många möjligheter till utveckling och jag tycker att alla människor borde stäva 

efter detta. Ju fler saker man ser och lär sig, desto fler personer blir man. 

  Människor som inte vill utvecklas kan också vara lyckliga i sin lilla värld, men de missar en 

stor del av livets glädje… 

… Människan har många drömmar, men jag tror att det också är viktigt att kunna nöja sig 

med det man har. Man ska göra vad man kan för att uppnå sin fulla potential, men jag tror att 

vägen till förnöjsamhet bygger på förnöjsamhet.” 

Fysiska, emotionella och psykiska behov 

  ”Jag upplever personligen att mina behov är uppfyllda, men jag tror också att man måste 

jobba för det. Människan är komplex och behöver mycket i livet; tro, kärlek, arbete, vänner, 

livsmening och många andra saker. Men människan är också handlingskraftig och har 

möjligheten att skapa sin lycka.”  
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Intervju med Deltagare B 

  Deltagare B beskriver relationen till sitt ungerska ursprung som något förvirrande och 

osäkert. Deltagaren har svårt att förknippas med sitt etniska ursprung, men kan heller inte 

förneka den till fullo. 

  Synen på individens identitetsutveckling är inte helt negativ, men innehåller flertalet tecken 

på osäkerhet och framförallt oförmåga till att agera. 

Vikten av ungerska traditioner 

  ” Jag dömer inte dem som tycker om traditioner. Jag förstår att folk tycker det är mysigt och 

positivt, men mig personligen ger det ingenting. Jag ser inte poängen i att göra samma sak år 

ut och år in(...) Det betyder ingenting för mig. Den ungerska kulturen säger mig inte så 

mycket heller. Det är snarare tröttsamt att alltid ha en annan kultur när jag ändå bor i 

Sverige.”  

Ungersk identitet 

”Jag vet att jag är född i Ungern och jag tycker det är roligt att åka dit, men jag känner mig 

inte hemma där. För mig är Sverige mitt hem. Samtidigt kan jag inte säga att jag känner mig 

svensk. Jag är medveten om att jag är en invandrare. Jag brukar inte tänka så mycket på det 

där, för det är så komplicerat.” 

Kontakt med andra med ungersk bakgrund 

”Jag har bara kontakt med familjen, ibland släktingar. I det vardagliga livet har jag mina 

vänner och arbetskamrater, så varför ska jag umgås med ungrare bara för att de också 

kommer från Ungern? Det viktiga är ju att man kommer överens.” 

Vikten av den ungerska kulturen 

”Det finns så många kulturer i världen, jag har aldrig riktigt fattat poängen med detta. Det är 

ju ens omgivning som man ska funka ihop med. Just ungerska författare och konstnärer och 

sånt är jag inte så intresserad av. Jag är inte så bra på att läsa på ungerska heller, så jag 

tycker inte att det är så kul(…)  

Jag tycker att det är roligt att åka till Ungern, men jag kan inte så mycket om landets historia. 

Jag är inte tillräckligt intresserad för att läsa om sånt på min fritid och bor man inte i Ungern 

så kan man ju inte sånt.” 

Vikten av att uttrycka vem man är 

 ”Det är ju klart att alla ska få vara den de är. Men sen tycker jag att många överdriver med 
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att vara… speciella. Jag förstår inte varför det är ett problem att vara som alla andra. Varför 

alla hela tiden vill vara annorlunda. Man ska ju inte ändra sig för andras skull, men man får 

ju anpassa sig till omgivningen. Bara för att man inte sticker ut hela tiden så är man inte en 

tråkig människa.” 

Utrymme för personlig utveckling i livet 

”Både ja och nej, egentligen. Jag kan ju lära mig nya saker, om jag vill. T.ex. spela ett 

instrument eller så. Men det är sällan man har tid och ork att ta tag i sånt på vardagarna. 

  Utöver det så(…) vet jag faktiskt inte. Det är klart att man kan förändras, men det är sällan 

man gör det efter en viss ålder. 

Jag tror att man formas i barndomen och sen är man liksom den man är. Jag tror att det är 

samma för alla, inte bara mig. Man är den man är, sen är det inte så mycket mer. ” 

Fysiska, emotionella och psykiska behov 

”Mat för dagen och tak över huvudet är ju det viktigaste. Det har jag, som tur är. Man måste 

ha tur i livet också, till att uppnå andra behov. Alla människor vill ju vara lyckliga, men livet 

är svårt och man kan inte alltid får det man vill ha eller behöver. Man får vara glad för det 

man har.”  
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Diskussion 

  Syftet med denna studie är att öka kunnandet och förståelsen för ungrares förutsättningar för 

självförverkligande som folkgrupp i Sverige. Därför har denna undersökning strävat efter att 

besvara frågan kring huruvida det finns ett samband mellan ungerska invandrares syn på sitt 

ursprung och deras identitetsutveckling.  

    Det generella konstaterande som man kan göra för denna undersökningsgrupp är att 

deltagarna dels känner att de hör hemma i Sverige, samtidigt som många uppger en osäkerhet 

inför den individuella etniciteten och inte kan identifiera sig med denna. 

  Vi har redan konstaterat att påverkan av en individs personlighetsutveckling varierar, att 

faktorer såsom social omgivning, arv och värderingar spelar in. 

  Som Erikson poängterar, är individen sårbar och formbar av stora livshändelser och trauman. 

Exempelvis innefattar inte denna undersökning vad det innebar för deltagarna att genomgå en 

emigration, vilket kan ha haft en enorm påverkan på identitetsutvecklingen. 

  Samtidigt menar Erikson att individen är kreativ och självläkande, vilket i detta fall kan leda 

till en anpassning till den nya omgivningen. 

  I teoriavsnittet kan vi utläsa hur forskning tyder på att personligheten kan användas som 

skyddsmekanism, då människan likt en kameleont anpassar sig till sin omgivning. Huruvida 

detta är ett naturligt fenomen eller är en reaktion på en livshändelse är givetvis svår att avgöra 

och går inte att generalisera. Man kan däremot inte utesluta att flertalet deltagare reagerar på 

uppmaningen att definiera sitt ursprung, just för att detta är en svag punkt. 

  Utgår vi ifrån den presenterade historiska utgångspunkt som råder för den ungerska 

folkgruppen, är det inte alls osannolikt att ungerska emigranter präglas av att inte höra hemma 

i sin kultur, eftersom denna varit instabil, och att en reaktion på detta är att assimileras till det 

svenska samhället. 

  Exempelvis kan det förhålla sig så, att ungerska invandrares osäkerhet i sitt ursprung innebär 

en tillämpning av en freudiansk identifiering, vilken visar sig genom att personen i fråga ser 

upp till det svenska samhällets levnadsstandard och därmed väljer att tillskriva sig denna 

kultur som sin egen. Här sker däremot en krock, när kulturella skillnader känns av, vilket 

resulterar i att individen trots allt inte kan definiera sig som svensk, eftersom den egna 

kulturen redan tagit plats, om än omedvetet, i det s.k. ”överjaget”.  

  Denna förklaring kan vara aktuell hos många, om än inte alla, eftersom majoriteten av 

deltagarna uppgivit en otrygghet som är kopplad till ankomsten till Sverige och väntan på 
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uppehållstillstånd. De mänskliga behoven av trygghet, självkänsla, självständighet osv. kräver 

därför en anpassning till den situation som kan erbjuda detta, i detta fallet assimilering.  

  I de statistiska resultaten kan vi se en positiv korrelation mellan uppfattningen av det 

ungerska ursprunget och den individuella identitetsutvecklingen. Detta tyder i sin tur på att 

det finns ett visst samband mellan hur deltagarna ser på sitt ungerska ursprung, samt hur de 

ser på sin egen personlighetsutveckling. 

  Vid tolkningen av detta resultat måste vi däremot uppmärksamma den tidigare forskning 

som presenterats, nämligen att identitetsutvecklingens påverkande faktorer är nästintill 

oändliga. Därför kan vi inte enbart se till etniskt ursprung som en påverkande faktor. 

  Trots detta kan vi konstatera att det etniska ursprunget har en påverkan på individens 

självbild och därmed också på identitetsutvecklingen. 

  De två djupintervjuerna representerar dels en stark upplevelse av ungersk identifiering, dels 

en nästintill obefintlig sådan. Dessa deltagare visar också på väldigt olika inställningar till 

begreppet identitetsutveckling.  

  Även om detta inte till fullo stödjer den statistiska korrelationen, ger den exempel på att ett 

sådant samband förekommer. 

 

  Rogers definition av självförverkligande människor, ”fully functioning persons”, poängterar 

också individens förmåga att motstå assimilering till omgivningen, samt att dessa personer 

inte har något behov av att ta på sig roller. Huruvida deltagarna tar på sig roller eller ej är 

svårt att avgöra, men en viss tvåsamhet kan upptäckas i personligheten, då deltagarna känner 

sig hemma i Sverige, men ändå inte kan definiera sig som svenska.  

  Frågan är om en individ som är splittrad i frågan om sin etnicitet uppfyller behovet av 

självkänsla i lika hög grad som en ”fully functioning person”? 

  Svaret går inte att argumentera för inom ramen av denna undersökning, däremot kan man 

upptäcka en orsak till vidare forskning, eftersom det finns en korrelation mellan de två 

variablerna. 

  Framtida forskning i större skala rekommenderas, inte enbart för att den ungerska 

folkgruppen utgör en viktig del av den svenska befolkning, men även för att arbeta i enlighet 

med Migrationsverkets mål, nämligen ”Rätt hanterad kan migrationen bidra till att göra 

Sverige starkare och mer konkurrenskraftigt och samtidigt kan ursprungsländerna utvecklas 

och växa ekonomiskt. Migrationen kan också stärka individen och vara en väg till 

förverkligande av drömmar och livsmål.” (Migrationsverket, 2011) 
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Bilaga – Enkät om ungerska invandrares syn på etniskt ursprung och 
identitetsutveckling 
 
Svara på frågorna enligt följande:  
1=Inte alls   2=Vet ej/Kanske   3=Ibland   4=Ja, oftast   5=Ja, alltid 
 
 
     1  2  3  4  5 

1. Känner du dig hemma i Sverige?        □ □  □  □ □ 
 

2. Tycker du att ungerska traditioner är viktiga?       □ □  □  □ □ 
 

3. Har du kontakt med andra av ungerskt ursprung? □ □  □  □ □ 
 

4. Känner du en stark tillhörighet till den ungerska kulturen? □ □  □  □ □ 
 

5. Skulle du tillskriva dig en ungersk identitet?  □ □  □  □ □ 
 

6. Får du ge uttryck för din personlighet i ditt vardagliga □ □  □  □ □ 
liv? 
 

7. Är det viktigt att få uttrycka vem man är?  □ □  □  □ □ 
 

8. Finns det plats för personlig utveckling i ditt liv? □ □  □  □ □ 
 

9. Får du oftast uppnå din fulla potential vad gäller □ □  □  □ □ 
kunnande, färdighet och kunskap? 
 

10. Känner du att dina fysiska, psykiska och emotionella □ □  □  □ □  
behov generellt sett blir uppfyllda? 
  

 
Tack för din medverkan! 


