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Abstract 

 

Title: I have a life here. I have nothing there. A qualitative study about integrations affect on 

unaccompanied refugee children's identity. 
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The purpose with this study is trying to understand how the integration can affect the identity 

of unaccompanied refugee children. The study is based on a qualitative method and the data 

was gathered by semi structured interviews with four young adults that came to Sweden as 

unaccompanied refugee children.  We have analyzed the interview results by proceeding from 

Meads theory about the symbolic interactionism, Antonovskys theory about a person's needs 

for a sense of coherence and empowerment. The results show that language skills, education 

and meaningful free time activities are important for the unaccompanied refugee children's 

integration and that their ethnic background is important to their identity. How well they are 

integrated affect both their possibilities of succeeding in Sweden and also forming of their 

identity. That even has a direct affect on their own view on the future. A conclusion is that 

well integrated unaccompanied refugee children have big expectations of the future and high 

ambitions of succeeding in life.  
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Sammanfattning 

 

Titel: Jag har ett liv här. Där har jag ingenting. En kvalitativ studie om hur integration kan 

påverka ensamkommande barns identitet. 

Författare: Ania Jansson & Kristiina Kaha 

Handledare: Petra Garberding 

Nyckelord: Ensamkommande barn, integration, identitet, symbolisk interaktionism, känsla 

av sammanhang, empowerment. 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur integration och etnisk tillhörighet 

kan påverka ensamkommande barns identitetsutveckling. Uppsatsen bygger på en kvalitativ 

ansats där empirin består utav semistrukturerade intervjuer med fyra unga vuxna som kom till 

Sverige som ensamkommande. Vi har analyserat intervjumaterialet genom att utgå ifrån 

Meads teori kring symbolisk interaktionism, Antonovskys tankar om att individen behöver en 

känsla av sammanhang och empowerment. Resultatet visar att språkkunskaper, utbildning och 

meningsfulla fritidsaktiviteter är viktiga faktorer för en god integration för ensamkommande 

barn, och att deras etniska bakgrund är viktig för deras identitet. Hur integrerade de är 

påverkar både deras möjligheter till att "lyckas" i Sverige och ökar chanser för en starkare 

identitetskänsla. Vidare har det även en direkt påverkan på deras syn på framtiden. En slutsats 

är att välintegrerade ensamkommande barn har stora förväntningar på framtiden och höga 

ambitioner i livet.  
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1. Inledning 

FN:s flyktingorgan, UNHCR, uppskattar att 20,000 ensamma barn och ungdomar söker asyl i 

Europa varje år.  2011 ansökte 2,657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige och 

den 1 april 2012 fanns 1,626 asylsökande barn inskriva i Migrationsverkets 

mottagningssystem (Migrationsverket, 2012). De kommer till Sverige med förhoppningar om 

trygghet och skydd från hemlandets oroligheter. Av alla barn som är på flykt är det inte en 

stor andel som kommer till Europa. De flesta barn är kvar kring hemlandets regioner. 

Anledningen till flykt kan bl.a. bero på organiserat våld på grund av etnicitet, religion, politik 

eller på fattigdom och väpnade konflikter. Flykten kan också bero på att föräldrar försöker 

rädda sina barn genom att skicka iväg dem till säkrare platser. Konsekvenserna av barnens 

upplevelser i sina hemländer påverkar barnens identitet och tilliten till andra människor, och 

många barn förlorar stora delar av sin barndom (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011:44–48; 

Ehn, 2000:16–17; Elmeroth & Häge 2009:14, 83; Hessle, 2009:76–78). 

        

Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har stadigt ökat de senaste åren. År 

1996 tog Sverige emot 140 asylansökningar av ensamkommande barn och i dag ligger antalet 

på närmare 2,600. Denna ökning ställer högre krav på kommunerna som har som ansvar för 

att tillgodose barnens behov och ansvarar för insatser under barnens uppväxt 

(Migrationsverket, 2012). I socialtjänstlagen framgår det att kommunerna ska verka för att 

barn och ungdomar växer upp under goda och trygga förhållanden, och att socialnämnden ska 

främja en gynnsam social utveckling hos barn och ungdomar (SFS 2001:453). Att 

integrationen fungerar ligger med andra ord på kommunerna men ansvarsfördelningen kan 

vara stor, vilket betyder att barnen kan behöva träffa många olika personer som var och en 

spelar en viktig roll för barnets trygghet. Det är viktigt att dessa socialsekreterare, 

boendepersonalen och de gode männen har ett genuint intresse för dessa barns utveckling och 

integration (Angel & Hjern, 2004; Fälldin & Strand, 2010). 

        

Integrationen är en viktig del i formandet av det nya livet som påbörjas när en individ tvingas 

lämna allt. Hur integrationsprocessen påverkar barnens självbild är något vi vill få en 

fördjupad förståelse för. Det kan vara svårt att förstå och helt sätta sig in i de 

ensamkommande barnens situation och vad de har gått igenom. Vi vill i denna uppsats ta reda 

på hur samhället kan underlätta för dem när de ska bli trygga vuxna i Sverige. 
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1.1 Disposition 

I kapitel 1 har vi valt att börja med en presentation utav de ensamkommande barnens 

situation, uppsatsens syfte och frågeställningar, samt avgränsningar och vår egen 

förförståelse. Därefter följer en begreppsförklaring som ska redogöra för hur vi uppfattat de 

begrepp vi kommer att använda oss av i uppsatsen. Inledningen och problemformuleringen 

har författats utav Ania, och tillsammans har vi formulerat syfte och frågeställningar. I det 

andra kapitlet presenterar vi Meads teori kring den symboliska interaktionismen och 

begreppen etnicitet och etnisk identitet. Vi presenterar även Antonovskys KASAM-begrepp 

och avslutar med att redogöra för empowerment. Vi har delat upp det så att Kristiina har 

skrivit om KASAM, medan Ania har skrivit om den symboliska interaktionismen och 

empowerment. Det tredje kapitlet handlar om den metod vi valt för uppsatsen och hur vi har 

gått tillväga för att genomföra den. Vi går igenom vilka litteratursökningar vi gjort, hur vi 

kommit i kontakt med våra informanter, på vilket sätt vi uppnår validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet, samt etiska överväganden. Metodavsnittet är skrivet av Kristiina. I det 

fjärde kapitlet presenterar vi resultat från tidigare forskning på området. Vi har valt ut några 

avhandlingar och rapporter som handlar om ensamkommande barn och deras utveckling, 

identitet och hälsa, och noggrant gått igenom dem för att sedan sammanställa de resultat som 

är relevanta för vår uppsats. Detta kapitel är skrivet av Ania. Kapitel fem består utav 

resultatet. Här kommer vi att analysera vårt material och presentera empirin som kom fram 

under intervjuerna med våra informanter. Vi avslutar med att i kapitel sex gå igenom 

uppsatsen, diskutera resultatet, presentera våra slutsatser och kommer med förslag och tankar 

kring framtida forskning på området. De två sista kapitlen är författade av oss båda 

tillsammans. 

 

1.2 Problemformulering 

Segregationen ökar i Sverige och tydliga gränser finns mellan svenskfödda och invandrade 

medborgare. Segregationen har gjort invandrarna till andra klassens medborgare där 

arbetsmarknaden är svårtillgänglig och boende, fritid och politik är åtskilda. Det utanförskap 

som detta skapar hos de invandrade svenska medborgarna leder till frustration och påverkar 

de sociala och kulturella mönster som hela tiden produceras i samhället (Ålund red. 

2002:293). I och med en växande segregation blir arbetet med integration ännu mer viktigt. 

De ensamkommande barnen kommer hit utan den trygghet som föräldrar och socialt nätverk 



9 

 

ger. Ascher (2009) pekar på att många ensamkommande barn upplever att asylprocessen är 

ännu ett svek i och med att Migrationsverket behandlar dem som icke trovärdiga och 

misstänkliggör dem. De ensamkommande barnen ska bl.a. själva bevisa att de är under 18 år 

och trots dokumentation från hemlandet kan Migrationsverkat genomföra läkarbedömningar 

och sedan välja att avvisa bedömningen efter ett orienterade samtal med barnen. Det innebär 

att Migrationsverket ibland sänder barn till konfliktdrabbade områden på felaktiga grunder 

(Ascher, 2009:1255). De ensamkommande barnen blir ifrågasatta när de kommer till Sverige. 

De blir misstrodda och det ställs högre krav på dem än de kan leva upp till i en sådan situation 

som de befinner sig i. Om inte integrationsinsatserna fungerar kan deras identitet präglas av 

just den diskriminering och stigmatisering som invandrare i Sverige utsätts för. Det är svårt att 

nog poängtera hur viktigt integrationsarbetet är, i synnerhet för de ensamkommande barnen.  

        

Ansvaret över de ensamkommande barnen hamnar tidigt på olika myndigheters bord och det 

är viktigt att barnen bemöts med respekt, omsorg och kunskap för att de ska kunna bygga upp 

en tillit till människor i deras omgivning igen  (Ascher, 2009:1255; Höijer & Magnusson, 

2008:8, 11). Personalen på de olika typerna av boenden som finns, socialsekreterare och andra 

som kommer i kontakt med barnen har alltså en mycket viktig roll när det kommer till hur 

barnen kommer att uppleva integrationsprocessen. En central del i integrationen är att lära sig 

det nya språket, precis som att gå i skolan och tillåtas vara barn. Skolan ger barnen en 

trygghet och vardagsrutin, och ska hjälpa dem att komma in i det nya samhället. Det är viktigt 

att ungdomarna får känna att de kan påverka sin situation, det hjälper dem att stärka sin 

identitet. Att stärka identiteten och att utveckla en positiv anknytning till landet är en viktig 

del i integrationsprocessen. I anknytningen bygger barnen upp en tillit och självkänsla som är 

nödvändig för att bearbeta de upplevelser som flykten kan ha bidragit med (Höijer & 

Magnusson, 2008:12, 23, 41).  

 

De ensamkommande barnen lider i högre grad av psykisk ohälsa i form av t.ex. 

posttraumatiska stressyndrom, ångest och depression och vi vet att med förebyggande insatser 

kan vi underlätta för barnen på längre sikt. Ascher (2009) pekar på att flera studier på området 

visar att förhållandena i det nya landet är det som avgör barnens hälsa på längre sikt  (Ascher, 

2009:1254; Brunnberg, Borg & Fridström, 2011:11, 72, 121). För att barnen ska växa upp och 

bli en del av samhället krävs det att de får bearbeta sina upplevelser och bygga upp en socialt 

nätverk, och för att kunna göra detta krävs alltså fungerande integrationsinsatser. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur integrationsprocessen och den etniska 

tillhörigheten kan påverka ensamkommande barns identitetsutveckling. Vi vill också ta reda 

på hur deras tid i Sverige påverkar deras syn på sin framtid. 

 

1.4 Frågeställning 

 Vilken roll spelar integrationsprocessens olika delar, så som språkkunskap, skolgång, 

fritidsaktiviteter och samspelet med den nya omgivningen, för ensamkommande barns 

identitetsutveckling? 

 Hur påverkar barnens etniska bakgrund och samhällets syn på deras etniska 

tillhörighet identitetsutvecklingen hos ensamkommande barn? 

 Hur påverkar tiden i Sverige de ensamkommande barnens syn på sin framtid? 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsens syfte är att få en förståelse för hur integration kan påverkar ensamkommande 

barns identitetsutveckling. Det kräver att barnen har genomgått stora delar av 

integrationsarbetet och bott några år i Sverige. Våra informanter är därför inte längre barn. De 

var barn enligt den definition som FN:s barnkonvention fastställer, dvs. under 18 år, när de 

kom till Sverige men är nu unga vuxna. Vi kommer inte att diskutera varför ungdomarna 

flydde från sitt hemland eller varför de kom till Sverige. Vi har valt att begränsa oss till hur de 

har det idag efter att ha bott och integrerats i Sverige. 

 

1.6 Förförståelse 

Ingen av oss har tidigare arbetat med vare sig forskning kring eller i direkt kontakt med 

ensamkommande barn. All information som vi presenterar i denna uppsats är ny för oss. All 

kunskap om det aktuella ämnet som fanns innan studiens början berörde problematiken kring 

det praktiska mottagandet av ensamkommande barn, något som har haft en central plats i 

medierna under senare tid. Utifrån detta väcktes vårt intresse för att skaffa ytterligare 

information om ämnet vilket vi också gjorde genom att fördjupa oss i den befintliga 

litteraturen i form av både tidningsartiklar, olika rapporter och avhandlingar. Då växte ett 
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intresse fram för att ta reda på hur dessa svåra erfarenheter som ensamkommande barn har 

påverkar deras upplevelse av sin identitet och sin plats i det nya samhället. 

 

1.7 Begreppsförklaringar 

Här kommer vi att försöka rama in de begrepp som vi kommer att använda i uppsatsen. Vi 

menar inte till att ge en heltäckande beskrivning av alla begreppen då en del av dem är 

alldeles för vida, utan menar att ge läsaren en inblick i hur vi kommer använda dem och hur vi 

själva uppfattar begreppen som relevanta för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

1.7.1 Ensamkommande (flykting)barn 

Ensamkommande flyktingbarn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan 

vårdnadshavare eller som efter ankomst skilts från dem. Ett barn räknas även som 

ensamkommande om barnet kommit till Sverige med en nära anhörig som inte är 

vårdnadshavare (Migrationsverket, Socialstyrelsen & Sveriges Kommuner och Landsting 

2011).   

 

1.7.2 Flykting 

Enligt Genèvekonventionen är en flykting en person som har ett grundat skäl till att frukta för 

förföljelse i sitt hemland som i sammanhang syftar förföljelse till risken att bli dödad, tillfogas 

svårt lidande eller riskera sällsynt långa fängelsestraff på grund utav etnicitet, nationalitet eller 

religiösa eller politiska uppfattningar. Flykting är även den som är i behov utav skydd på 

grund utav krig, om det skett miljökatastrofer i hemlandet, om personen riskerar förföljelse på 

grund av sitt kön eller sexuella läggning, eller som starkt humanitära skäl talar för at personen 

inte kan få den hjälp denne behöver i sitt hemland vid t.ex. sjukdom (Löwén 2006:20-21). 

 

1.7.3 Asyl 

Asylsökande är den som begär skydd mot förföljelse. Den som söker asyl inom EU kan själv 

inte välja i vilket land denne vill lämna in asylansökan. Inom EU tillämpas 

Dublinkonventionen som säger att asyl kan sökas i det land dit den asylsökande först anlände 

till inom EU. En ansökan kan ta flera månader att handlägga och under väntetiden förväntas 
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den asylsökande delta i någon form av organiserad verksamhet, t.ex. svenskundervisning. 

Asylsökande barn har rätt till sjuk- och tandvård i Sverige och har rätten att gå på förskola, 

grundskola och gymnasium, men de omfattas inte av skolplikten (Löwén, 2006:20). 

        

Ett barn kan inte själv söka asyl i Sverige utan måste ha en god man som hjälper till. En god 

man utses av kommunen och ska företräda barnet och bejaka barnets angelägenheter. 

Migrationsverket utreder om barnets asylansökan ska prövas i Sverige eller i något annat land, 

och sedan om det finns skäl till uppehållstillstånd. Under asylprocessen är det 

Migrationsverket som ansvarar för att barnet anvisas till en kommun som i sin tur utreder 

barnets behov och ansvarar för boende och skolgång. Om barnet beviljas uppehållstillstånd är 

det vistelsekommunen som ansvarar för de fortsatta insatserna under barnets uppväxt. Medan 

barnet söker asyl har Migrationsverket som ansvar att införliva FN:s barnkonvention om att 

försöka spåra barnets föräldrar eller andra familjemedlemmar för en återförening (Elmeroth & 

Häge, 200983-84; Migrationsverket, 2011a; Migrationsverket, Socialstyrelsen & Sveriges 

Kommuner och Landsting 2011). 

 

1.7.4 PUT - Permanent uppehållstillstånd 

Permanent uppehållstillstånd innebär att personen har rätt att bo och arbeta i Sverige under en 

obegränsad tid. En person med ett PUT har rätt att ansöka om svenskt medborgarskap 

(Migrationsverket, 2011b). 

 

1.7.5 Integration 

För att känna tillhörighet till vår omgivning krävs att vi är en del av den, att vi är integrerade i 

den värld vi lever i. Integration är en social process som har som syfte att förena skilda 

enheter till en större flytande helhet, dvs. hjälpa minoritetsgrupper att etablera sig i det nya 

landet (Nationalencyklopedin 1992:499). Integrationspolitik står för alla människors, 

oberoende deras kulturella eller etniska bakgrund, lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter (Regeringen 2012). Enligt regeringens skrivelse Egenmakt mot utanförskap – 

regeringens strategi för integration omfattar integration bl.a. nyanlända invandrares snabba 

etablering både på arbetsmarknaden och i samhället i stort, och även möjligheten till bättre 

språkkunskaper. Detta genom ett så kallad introduktionsprogram som fungerar som en slags 

sluss in i det svenska samhället. Programmet hjälper de nyanlända invandrarna bl.a. med att 
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lära sig det svenska språket (Svenska för invandrare) och att skaffa kontakter med både skola, 

barnomsorg och arbetsmarknad (Regeringen 2008). 

 

2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för de teorier vi kommer att använda i uppsatsen. Vi kommer gå 

igenom Meads symboliska interaktionism samt ge en inblick i begreppen etnicitet och etnisk 

identitet. Vi fortsätter med Antonovskys teori om känsla av sammanhang och avslutar med ett 

avsnitt om empowerment. Vår intention är inte att ge heltäckande beskrivningar av teorierna 

eller de teoretiska begreppen utan att ge läsaren en förståelse för hur vi ämnar använda 

begreppen i vår uppsats.  

 

2.1 Identitet 

George H. Mead beskriver hur identiteter skapas i sin teori om den symboliska 

interaktionismen som försöker förklara hur faktiskt eller upplevd närvaro av andra påverkar 

människans känslor, tankar och beteenden. Mead menar att individens beteenden och 

handlingar enbart kan förstås i relationen till andra människor, dvs. att individens handlande 

alltid hänger ihop med ett större socialt sammanhang. Nya idéer, beteenden, känslor och 

handlingar skapas genom att interagera med andra i sin omgivning. Det är genom detta 

samspel som människor och den sociala världen ständigt förändras (Mead, 1976).  

 

Mead använder sig av två begrepp som är relevanta för denna studie: spegeljag och identitet. 

Spegeljaget innebär att den självbild och upplevda identitet som en individ har växer fram i 

interaktionen med andra människor. Individen speglar sig i andra människors, ofta i de 

signifikanta andras, uppfattningar och attityder om henne själv. Mead menar att identitet är en 

produkt av interaktion, och att den aldrig är statisk i och med att interaktioner fortgår hela 

livet. Identiteten växer fram genom att individen övertar roller som den andre i interaktionen 

eller den genrealiserade andre ger. Den genrealiserade andre är de allmängiltiga regler och 

normer som finns i samhället (Mead, 1976:117-121, 132-135). 

 

I interaktionen med andra använder människor sig av symboler och gester, och behöver en 

gemensam tolkning av dem för att kunna förstå varandra. För att kunna ge en symbol samma 

mening måste individen som initierar symbolen ha förmåga att sätta sig in den andra parten i 
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interaktionen och därigenom förmedla budskapet. Med denna förmåga lär sig individen överta 

andra människors roller, och därmed också ta del av andras attityder gentemot henne själv i 

interaktionen. Det är här som individens jag, identitet, utvecklas. Med den symboliska 

interaktionismen menar Mead alltså att det är genom interaktionen som människan lär sig om 

sig själv och samhället. Det är i interaktionen som individen utvecklar sin identitet och 

självbild, och för att det ska ske krävs ett gemensamt språk, dvs. gemensamma tolkningar av 

symbolers mening (Mead, 1976:51-60, 68-75, 97-117). 

 

2.2 Etnicitet och etnisk identitet 

Etnicitetsbegreppet refererar inte till något homogent fenomen men många forskare är 

någorlunda överens om att begreppet syftar till en gränsdragning mellan oss och dem, 

identitet och samhörighet (Peterson & Ålund red. 2007:16). Eriksen skriver sammanfattande 

att det gemensamma för de definitioner som gjorts av etnicitetsbegreppet är att etnicitet har 

med ”klassificeringen av människor och grupperingar att göra” (Eriksen, 1998:12). Eriksen 

och Wikström (2009) skriver att etnicitet uppstår genom sociala situationer och möten och att 

det är i dessa möten som etnicitet blir relevant. I den sociala situationen upplever sig en 

individ som avskild eller kulturellt särpräglad från en annan. Etnicitet blir då en social 

identitet som baserar sig på ett fiktivt släktskap och en föreställning om en gemensam kultur 

(Eriksen, 1998:9-10, 22, 28, 48; Wikström, 2009:28).  

        

Vidare skriver Eriksen att etnicitet och social identitet till viss del är situationsbetingat, dvs. 

att en individ kan vara både svensk och invandrare. Den etniska identiteten är också 

relationsbunden. Etnicitet eller etniska identiteter kan inte finnas utan en motsats, alltså en 

annan etnisk grupp. Eriksen menar alltså att etnicitet är en social relation som uppstår i mötet 

med andra grupper, inte något som individen föds med som en biologisk egenskap. (Eriksen, 

1998:42-43, 78, 88-89; Peterson & Ålund red. 2007:17; Wikström, 2009:12-14). En etnisk 

identitet kan för individen verka som en trygghet, och får sin egentliga betydelse när den blir 

hotad (Eriksen, 1998:89, 99). Almqvist (red. 2006) tillägger att etnisk identitet också handlar 

om vissa sätt att tänka, känna, hur man handlar och upplever vissa saker. Hur individen beter 

sig beror alltså på vilken etnisk grupp hon tillhör, och den etniska aspekten av identiteten 

handlar mycket om individens upplevelse av att känna en tillhörighet med andra, men också 

om vilken syn andra har på individens tillhörighet (Almqvist red. 2006:79-80).  
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2.3 KASAM 

Begreppet KASAM, som är en förkortning för ”känsla av sammanhang”, myntades av Aaron 

Antonovsky (1991). Det utgår ifrån det salutogena perspektivet där fokuserar man på faktorer 

som orsakar och upprätthåller människors hälsa och positiva inställning till livet under svåra 

traumatiska och påfrestande förhållanden. Det centrala för Antonovsky är att ta reda på vad 

det är som gör att människor vid svåra händelser i livet är kapabla att stanna kvar vid den s.k. 

friska polen av dimensionerna hälsa – ohälsa (Antonovsky, 1991:12, 34-35).  

        

Enligt Antonovsky utsätts människor ständigt för livets stressorer, det kan såväl handla om 

olika hälsoproblem som traumatiska upplevelser, och trots att det ofta handlar om mycket hög 

stressbelastning överlever och klarar sig många bra. Han menar att det handlar om förmågan 

att kunna hantera spänningstillstånd som uppstår som en konsekvens av dessa stressorer. 

Beroende på hur man behärskar hanteringen av dessa spänningar kan resultatet bli 

hälsobringande, neutralt eller skadligt. Denna hanteringsförmåga avgörs av olika generella 

motståndsresurser som individen har tillgång till, dessa kan exempelvis utgöras av kulturell 

stabilitet, socialt stöd, jagstyrka och ekonomiska tillgångar. Ju större tillgång individen har till 

dessa resurser desto större blir möjligheten att klara sig samt skapa och utveckla en känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1991:12-13). Antonovsky definierar KASAM som följande: 

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 

man har en genomgripande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de 

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta 

de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 1991:41).  

 

Begreppet KASAM innefattar tre centrala hälsofrämjande komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om individens förståelse för det som 

händer både inom och omkring henne, dvs. i vilken grad individen upplever yttre och inre 

stimuli som något som begripligt, välstrukturerad och sammanhängande. Individer med hög 

begriplighetsgrad kan lättare förstå negativa händelser och därmed också hantera svåra 

livssituationer. Hanterbarhet handlar om individens tillgång till olika resurser med vars hjälp 

livets svårigheter och olika stressituationer kan bli mer hanterbara. Dessa resurser kan både 
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vara personens egna som t.ex. erfarenheter eller kunskap och sådana som kontrolleras av 

andra i individens omgivning. Hög känsla av hanterbarhet för med sig förmågan att kunna 

klara av svåra livssituationer utan att känna sig som ett offer eller någon som blivit orättvist 

behandlad av livet. Det ger en förmåga att kunna klara sig själv, bearbeta situationen och gå 

vidare med livet. Meningsfullhet, som är motivationskomponenten, handlar om i vilken grad 

individen känner att livet har en känslomässig innebörd, att det finns en mening med både det 

som individen engagerar sig i och med det som hon stöter på i sin vardag. Det handlar också 

om att individen känner att det finns en vilja och värde i att investera sin energi i olika 

lösningar av livets utmaningar och svårigheter. Genom att  känna meningsfullhet blir det 

lättare att både konfronteras med och komma igenom svåra upplevelser och påfrestningar 

(Antonovsky, 1991:39-41).  

 

När det gäller att skapa motståndskraft mot såväl fysiska som psykiska påfrestningar spelar 

enligt Antonovsky alla tre komponenter av begreppet KASAM en väsentlig roll, det är 

KASAM i sin helhet som står för en så kallad ”framgångsrik problemhantering” (Antonovsky, 

1991:45). Vidare menar Antonovsky att miljöer med en kulturell kontext och en social 

struktur som är identitetsbefrämjande kan fungera motiverande för individer när det gäller att 

engagera sig inom livets olika områden. Individer som innehar ett starkt själv, det vill säga de 

som har ett centralt mål och en känsla av kontinuitet i sitt liv, och en fast identitet, en form av 

social rollkomplex, har även ett starkt KASAM (Antonovsky, 1991:49).       

 

2.4 Empowerment 

Empowerment som metod och teori försöker hjälpa individen att finna de resurser som finns 

hos henne, göra henne medveten om dem och att bejaka dem på bästa sätt så att hon kan 

uppnå sina mål. Empowerment ska användas till att stärka individens ställning och ge henne 

ett större handlingsutrymme. Grunden för empowerment är en positiv människosyn som 

bygger på tanken om att människan är en aktiv och handlande varelse som vill och vet sitt 

eget bästa men endast kan uppnå sina mål om de rätta förhållandena existerar. 

Empowermentorienterat arbete går ut på att aktivera människorna, enskilt eller kollektivt, för 

att få igång en process som leder till ett bättre självförtroende, en bättre självbild, en starkare 

jagbild och större kunskaper och resurser (Askheim red. 2007:19-20; Payne, 2008426-427; 

Starrin & Swärd red. 2006:261-262; Øvrelid red. 2007:50).  
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Det övergripande och grundläggande målet för empowerment är social rättvisa, ökad trygghet 

och större jämlikhet på det sociala och politiska planet. Detta uppnås genom ömsesidigt stöd 

och kollektivt förvärvad kunskap. Empowerment är inom det sociala arbetet både en teori och 

en metod. Det är en teori kring hur människor når en kollektiv kontroll över sina egna liv och 

därigenom kan bejaka sina intressen. Empowerment som metod går ut på att socialarbetarna 

stärker dem som saknar makt i syfte att öka deras självkontroll och kunskapen om hur de kan 

styra sina liv. Socialarbetaren kan stärka individens självtillit och tron på den egna förmågan 

när individen bl.a. ska avgöra vilka insatser hon vill ta del av och uppmärksamma individens 

behov av självbestämmande och inflytande över situationen (Payne, 2008:416, 425-427; 

Starrin & Swärd red. 2006:261-263). 

        

Empowerment består alltså av tre viktiga komponenter: klienten ska utveckla en stark och 

positiv självbild, lära sig att kritiskt granska kunskap och förmågan att använda denna 

kunskap i sociala och politiska aktioner och lära sig att använda resurser och strategier som 

kommer med kunskap för att uppnå personliga och kollektiva mål som kommer förändra 

villkoren för individen och därigenom individens liv (Payne, 2008:432, 436). 

 

3. Metod 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för och motivera valet av metod samt presentera 

studiens tillvägagångssätt, dvs. hur datainsamling och analys av data har skett. Även studiens 

tillförlitlighet och etiska överväganden kommer att tas upp.    

 

3.1 Metodval och motivation 

För att på bästa sätt kunna uppnå syftet med denna studie har vi valt att genomföra en 

kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjuer. Det som mest skiljer de kvalitativa 

forskningsstrategier från de kvantitativa är dess strävan att ”… nå kunskap om individens 

subjektiva upplevelser utifrån hennes egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar” (Larsson, 

2010a:92) och se det ur ett helhetsperspektiv istället för att reducera det studerade fenomen 

eller individen till beskrivbara statistiska delar. Vidare menar Dalen (2008) att kvalitativa 

metoder hjälper forskaren att få en djupare förståelse för hur människor upplever sin vardag 

och hur de anpassar sig till sina livsförhållanden (Dalen, 2008:11). Utifrån detta anser vi att 

den kvalitativa metoden är de lämpligaste för att genomföra vår studie, den ger större 
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utrymme för informanterna att utrycka sig och för forskaren att nå en djupare insikt av det 

studerade området. 

        

De vetenskapsfilosofiska utgångspunkter som denna intervjuforskning grundar sig i är 

fenomenologi och hermeneutik. Användning av denna kombination, en fenomenologisk – 

hermeneutisk position i en undersökning för enligt Larsson (2010b) med sig en del fördelar; 

dels möjliggör det en framställning av goda fenomenologiska beskrivningar av den insamlade 

datan, dels skapar det goda förutsättningar för hermeneutiska tolkningar av empirin (Larsson, 

2010b:30). Medan fenomenologin intresserar sig för att förstå människors upplevelser av 

olika livsvärldsfenomen samt att beskriva världen just utifrån dessa upplevelser har 

hermeneutiken sin fokus på att tolka vad som ligger bakom dessa upplevelser, en djupare 

förståelse för mening i dessa upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009:30). Samtidigt som den 

fenomenologiska utgångspunkten hjälper oss att ta del av integrationsprocessens och etniska 

bakgrundens påverkan på informanternas identitetsskapande utifrån just deras perspektiv 

bidrar det hermeneutiska angreppssättet med att vi kan sätta dessa upplevelser i ett större 

sammanhang samt få en djupare förståelse för hur olika delar av integrationsprocessen samt 

den etniska bakgrunden har spelat roll för identitetsutvecklingen. Att följa ett hermeneutiskt 

angreppssätt vid bearbetning av data innebär enligt Dalen att man lägger fokus på dess 

tolkning och förståelse. Då hermeneutik kan översättas som läran om tolkning är det centrala 

vid att försöka tolka ett uttalande att fånga dess djupare meningsinnehåll snarare än det 

omedelbart uppfattbara. För att kunna göra det måste både den enskilda delen kunna förstås 

utifrån helheten, det större sammanhanget, och helheten i sin tur måste kunna anpassas till de 

enskilda delarna. Genom denna växelverkan, som kallas för den hermeneutiska cirkeln når 

man således fram till en djupare förståelse av det studerade fenomenet (Dalen, 2008:14). 

        

När det gäller strategier för insamling och analys av data har ett abduktivt angreppssätt 

använts, vilket innebär en kombination av ett deduktivt och ett induktivt tillvägagångssätt i en 

och samma studie. Det handlar således om en växelverkan mellan den teoretiska 

referensramen och det empiriska data, där båda delarna influerar varandra. Forskare som 

följer abduktionen utgår främst från empirin men uppmärksammar samtidigt även teoretiska 

moment, detta genom att analysera och tolka sina insamlade data med hjälp av teoretiskt 

baserade antaganden. Att arbeta på detta sätt kan bidra till att man får en bättre förståelse för 

det studerade fallet samt att man kan upptäcka olika eventuella mönster i empirin som, utan 
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hjälp av dessa teoretiska antaganden, inte skulle blivit upptäckta (Alvesson & Sköldberg i 

Larsson, 2010b:23).   

 

3.2 Litteratursökning 

För att få en översikt av tidigare forskning inom det aktuella ämnet gjordes en 

litteratursökning via främst följande databaser: Libris, DiVA och Google Scholar. Dessutom 

användes forskningsöversikten på www.socialvetenskap.se samt sökning i olika 

bibliotekskataloger. De sökord som användes för att hitta relevant litteratur var bl.a. 

ensamkommande barn, ensamkommande flyktingbarn, asylsökande barn, identitet, etnisk 

identitet, etnicitet och integration. Vi använde oss även av de källförteckningarna som fanns i 

den litteratur vi använt för att så få en ytterligare tillgång till lämplig litteratur som passar 

syftet med denna uppsats. 

 

3.3 Urval av informanter 

Våra urvalskriterier vid sökning av informanter var att de skulle ha kommit till Sverige som 

ensamkommande barn, att de vid intervjutillfället var 18 år eller äldre samt att de behärskade 

tillräckligt bra svenska för att kunna medverka vid intervjuerna. Kriteriet om språkkunskap 

grundade sig dels i önskemål om att kunna kommunicera med informanterna utan hjälp av en 

tredje person i form av tolk, och dels i möjligheten av att kunna ta del av upplevelser kring 

språkets roll i deras integrationsprocess. Informanterna skulle dessutom ha bott i Sverige 

några år. Vi hade dock inga speciella önskemål när det gällde informanternas 

könstillhörigheter, där gällde alltså tillgänglighetskriteriet. Dessa urvalskriterier ansåg vi vara 

viktiga då vårt syfte med studien var att få ta del av informanternas upplevelser om hur 

integrationen i det nya samhället och deras etniska bakgrund har påverkat deras identitet, 

deras bild av sig själv samt synen på sin framtid.   

 

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Sökandet efter informanter och den första kontakten 

Första steget i sökandet efter potentiella informanter var att skicka ett mail med information 

om uppsatsen till femton verksamhetschefer och enhetschefer, vid flera olika kommuner i 
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Stockholm, som ansvarar för HVB – hem, träningsboende för unga samt träningslägenheter. I 

mailet förklarade vi vilka vi var och bifogade ett informationsbrev (se bilaga 1) där 

uppsatsens syfte och genomförandet av intervjuer tydliggjordes mer ingående. Tre av dessa 

femton som fick mailet svarade direkt genom att meddela att de tyvärr saknade möjligheter 

för att hjälpa oss, av de övriga erhöll vi inga svar. Efter några dagar försökte vi kontakta de 

resterande via telefon. De som vi kom i kontakt med informerade oss att vårt mail skulle 

vidarebefordras till de ensamkommande barnens kontaktpersoner som i sin tur skulle fråga 

ungdomarna om deras samtycke att bli intervjuade. Efter drygt en veckas väntan ringde vi på 

nytt till samtliga enhetschefer. Två av enhetscheferna lovade göra sitt bästa och så fort som 

möjligt hjälpa oss. Dagen därpå fick vi en lista på tre personer som hade uttryckt sitt intresse 

för att ställa upp på intervju. 

        

Samtliga tre personer kontaktades via telefon då tid och plats för intervju bestämdes. Den 

fjärde person som själv ringde upp oss hade liksom de andra tre blivit tillfrågad av sin 

kontaktperson, även han var intresserad av att vara med. Vid den första kontakten med 

ungdomarna berättade vi mer om syftet med intervjuerna samt gav några exempel på frågor 

som skulle tas upp under intervjuer. Även frivillighet vid deldagande samt anonymitet togs 

upp. Våra intervjupersoner bestod således av fyra ungdomar som kom från olika kommuner 

och som inte kände varandra. Det var tre killar i åldrarna 18 – 22 år samt en tjej i 19 års ålder.  

 

3.4.2 Presentation av informanterna 

Vi kommer här att ge en kort presentation av de informanter som deltagit i studien. Namnen 

är fabricerade i och med Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav som innebär att 

informanternas identitet inte får röjas. 

 

Adan kommer ursprungligen från Somalia. Han har bott i Sverige i ett år och fyra månader. I 

dag bor han själv i en lägenhet i en förort i Stockholm, men har tidigare bott på ett boende för 

ensamkommande barn och ungdomar och hos en fosterfamilj. Adan går på IVIK 

(introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella 

program). Han är 18 år gammal. 
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Azad bor i en egen lägenhet inom tullarna i Stockholm. Tidigare har han bott på ett boende 

för ensamkommande barn och ungdomar och hos en fosterfamilj. Han är 20 år gammal och 

har bott i Sverige i 4,5 år. Under intervjutillfället praktiserar han på ett kafé och studerar. 

Azad är kurd från Irak. 

 

Nadja har bott i Sverige i 5,5 år. Idag är hon 19 år gammal och går i gymnasiet och arbetar 

vid sidan av. Hon har en egen lägenhet i en förort i Stockholm. Tidigare har hon bott 

tillsammans med sin mamma i en annan mellanstor stad i Sverige och hos två olika 

fosterfamiljer i Stockholm. Nadja kommer ursprungligen från Uzbekistan. 

 

Farshad är 22 år gammal och kommer ursprungligen från Afghanistan. Han har bott i Sverige 

i 4,5 år. Han har bott på boenden för ensamkommande barn och ungdomar, hos två 

fosterfamiljer och bor idag i en egen lägenhet i en närförort i Stockholm. Farshad arbetar och 

studerar samtidigt på distans. 

 

3.4.3 Intervjuguiden och intervjuerna 

Studiens intervjuguide (se bilaga 2) består av halvstrukturerade frågor som har framställts 

utifrån uppsatsens teoretiska referensram och frågeställningar. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009:146) ska guiden till halvstrukturerade intervjuer bestå av frågor som både tematiskt och 

dynamiskt stämmer överens med den aktuella studiens mål. Det är alltså såväl 

kunskapsproduktionen i form av tematiskt hänsynstagande som det mellanmänskliga 

förhållandet där dynamiska utgångspunkter står i fokus, som bör uppmärksammas när man 

framställer intervjufrågor. Vid sammanställning av denna studies intervjuguide har båda 

delarna beaktats. Intervjuguiden består av frågor som har delats upp enligt fyra utvalda teman; 

integration och det sociala livet, etnicitet, identitet och framtid. Frågorna har utformats på ett 

öppet sätt som har möjliggjort flera uppföljningsfrågor samt skapat utrymme för 

informanternas egna spontana tankegångar. Kvale & Brinkmann (2009) menar att ju mer 

spontanitet man tillåter under intervjutillfällen desto fler oväntade och vitalare svar erhåller 

man från sina informanter. Detta har funnits i åtanken både vid sammansättningen av 

intervjuguiden och vid genomförandet av intervjuerna. 
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Varje informant fick själv välja var han eller hon föredrog att bli intervjuad. Totalt 

genomfördes fyra intervjuer, två av dem ägde rum i personernas hem, en på ett bibliotek och 

en på ett lugnt och folktomt café. Intervjuerna skedde under vecka 18-19 och varade mellan 

ca. en timme och en timme och 20 minuter. Samtliga intervjuer där vi båda närvarade, 

inleddes genom att vi muntligt informerade informanterna om samtyckeskravet samt om deras 

anonymitet under hela processens gång.  Enligt Larsson vilar informationens kvalitet vid 

kvalitativa intervjuer på både forskares inlevelseförmåga och på att han eller hon kan 

verkligen lyssna på informanten och medverka i samtalet (Larsson, 2010a:102). Eftersom 

bandspelare användes vid samtliga intervjuer behövde vi inte föra anteckningar, detta gjorde 

att vi båda istället kunde aktivt och med fullständig närvaro vara deltagande under intervjun. 

Därmed skapades en trevlig och naturlig samtalsatmosfär. Alla informanter visade 

engagemang och villighet att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och därför anser vi 

att intervjusituationen upplevdes som trivsam och avslappnad av samtliga. Därmed upplever 

vi även att den information som erhållits genom intervjuerna är av en kvalitet som gynnar 

studies syfte.  

 

3.4.4 Databehandling och analys 

Efter att varje intervju hade utförts transkriberade vi de tillsammans samma eller nästa dag för 

att på så vis kunna garantera en noggrann och korrekt framställning av intervjuerna. Både vid 

utförandet av intervjuer och vid dess senare transkribering användes fenomenologi (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 42), det vill säga för att på bästa sätt kunna ta del av informanternas 

upplevelsevärld utifrån deras egna beskrivningar skrev vi ner deras samtliga utsagor så 

ordagrant som möjligt. Vidare vid analys och tolkningar av dessa utsagor användes det 

hermeneutiska synsättet (Dalen, 2008: 14). Detta innebar som redan tidigare beskrivits, att 

genom att sätta intervjupersoners enstaka uttalanden i ett större sammanhang samt tolka dem 

utifrån det kunde vi även se helheten och eventuellt tolka den utifrån dessa enskilda 

uttalanden.  

 

För att kunna göra det skapade vi först en översiktlig bild av det som sagts, genom att några 

gånger grundligt läsa igenom de transkriberade intervjuerna. Vidare kategoriserade vi den 

relevanta informationen enligt teman som skapades utifrån studiens frågeställningar och som i 

sin tur delades i några underteman. För att lättare hitta väsentliga utsagor och eventuellt 
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användbara citat under analysprocessen markerades dessa med olika färger. Citat som senare 

användes i resultatdelen har låtits behålla sin ursprungliga form. Avslutningsvis analyserades 

den utvalda informationen utifrån studiens syfte, frågeställningar och teoretisk referensram. 

 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning är inget man kan uppnå på ett enkelt sätt menar 

Larsson (2010a:116), framför allt därför att fokus i kvalitativa studier ligger på att upptäcka 

och framställa företeelses kvaliteter istället för att genomföra några direkta mätningar. Detta 

betyder inte att validitets- och reliabilitetsfrågor inte är aktuella inom kvalitativ forskning, 

tvärtom anses de vara lika viktiga som i kvantitativ forskning. De kräver dock ett annorlunda 

bedömningssätt. Forskarens funktion i en kvalitativ studie skiljer sig från den i en kvantitativ 

genom att forskaren samtidigt har rollen som både ett mätinstrument och den som tolkar 

innehållet vid analysen (Larsson, 2010a:115). Därför bör man enligt Kvale och Brinkmann 

fylla begreppet reliabilitet vid kvalitativ forskning både med en metodologiskt och med ett 

moraliskt innehåll, precis som när man pratar om trovärdighet hos en person (Kvale & 

Brinkmann, 2009:263).  

 

Validitet syftar enligt Kvale och Brinkmann till studiens sanningsvärde, dess giltighet. Det 

handlar alltså om i vilken omfattning den metod som används ”… undersöker vad den är 

avsedd att undersöka” (Kvale & Brinkmann, 2009:264). När det gäller kvalitativa 

forskningsmetoder är det forskarens hantverksskicklighet som avgör validitetsgraden i en 

studie. Detta i form av förmågan att ständigt kunna kritiskt analysera, kontrollera och 

teoretiskt tolka den insamlade datan. Det handlar således om verifiering som omfattar hela 

forskningsprocessen där forskaren under studiens gång behåller den kontrollerande 

inställningen vid samtliga faser i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Lindström som 

Larsson refererar till behöver forskaren för att kunna höja validiteten i sin studie ha öppna 

intervjufrågor som formats på ett sätt som hjälper henne att ”… kvalitativt fånga in det som 

man har för avsikt att försöka fånga in” (Larsson, 2010a:116).  

 

Reliabilitet handlar enligt Kvale & Brinkmann (2009) om forskningsresultatens trovärdighet 

och pålitlighet, samt möjlighet till dess reproducering även av andra forskare vid andra 

undersökningstillfällen. Enligt Esaiasson (2004) kan bristande reliabilitet orsakas av olika 
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slarv- och slumpfel som kan förekomma både under datainsamlingen och under dess 

bearbetning. Det kan exempelvis handla både om slarviga anteckningar samt feluppfattningar 

som uppkommit under intervjun, och även möjliga skrivfel vid transkribering av 

intervjumaterialet. Det mest uppmärksammade problemet kring intervjukvalitet handlar enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) om ledande frågor och forskarens inflytande på svaren. Det som 

kan påverka svaren kan bl.a. vara omformuleringar av frågan, författarna menar dock att den 

inverkan kan ses som något positivt, något som till och med kan höja intervjuns reliabilitet. 

En medveten användning av ledande frågor kan således ”… pröva tillförlitligheten i 

intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar” (Kvale & Brinkmann, 

2009:188).    

 

Generaliserbarhet handlar om huruvida forskningsresultaten är generaliserbara, dvs. om de 

”… är främst av lokalt intresse eller om de kan överföras till andra undersökningspersoner 

och situationer” (Kvale & Brinkmann, 2009:280). Enligt Patton som Larsson refererar till är 

möjligheter för generalisering av forskningsresultat i kvalitativ forskning mycket begränsade 

eller till och med omöjliga, detta på grund av att det urval som forskaren gör är tämligen små 

och inte slumpmässiga (Larsson, 2010a: 118). Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att 

det är främst urvalskriterier som typiskhet, tillgänglighet eller extremhet som används av 

forskare istället för slumpmässiga urval som anses garantera resultatens möjlighet till att bli 

generaliserbara.  

 

I syfte att öka studiens forskningskvalitet har vi utgått ifrån en intervjuguide (se bilaga 2) som 

har fokus på öppna frågor med möjlighet till eventuella följdfrågor. Detta har möjliggjort att 

vi både har kunnat fördjupa oss i de aktuella teman och vid behov, genom att ställa 

uppföljningsfrågor, fått bekräftelse om att vi uppfattat det som hade sagts av informanterna 

korrekt och därmed undvika möjliga otydligheter. Eftersom våra informanter har annat 

modersmål än svenska, omformulerade vi vid behov vissa frågor för att tydliggöra dess 

mening och mål. Det har dock inte varit vår strävan att genom att omformulera frågor på 

något sätt influera informanternas svar. Den flexibla utgångspunkten under intervjuerna 

bidrog till att intervjupersoner fick större utrymme att dela med sig sina tankar och 

upplevelser vilket i sin tur resulterade i deras innehållsrika utsagor som tydligt speglas i form 

av flertal citat i studiens resultatdel.   
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Efter varje avslutad intervjutillfälle gjorde vi en grundlig genomgång av den aktuella 

intervjun genom att ta upp aspekter som rörde vår intervjuteknik, som t.ex. hur vi hade/eller 

inte hade lyckats med att skapa en för informanten gynnande intervjusituation och därav få 

fram relevant information för undersökningen. Eftersom vi använde bandinspelning under 

samtliga intervjuer möjliggjorde det en säkrare och grundligare databearbetning. Vidare 

närvarade vi båda såväl vid alla fyra intervjuer som vid dess transkriberingar. Under 

intervjuerna spelade vi båda en aktiv roll vilket bidrog till en bredare skala av följdfrågor och 

även en möjlighet att se till att alla frågor blev besvarade på ett tillfredställande sätt.  

 

Det har funnits en medvetenhet hos oss om att det finns vissa aspekter som påverkar graden 

av validitet och reliabilitet i vår studie. Exempelvis har intervjusituationen skilt sig åt vid 

samtliga intervjuer, medan två av våra informanter föredrog att bli intervjuade i sitt hem ansåg 

två att det var bättre att mötas utanför hemmet. En av informanterna som föredrog att träffas 

hemma hade sin vän på besök under tiden han blev intervjuad. Detta kan ha påverkat 

informantens svar på frågorna och därmed även påverkat validiteten. Att informanterna har 

intervjuats på ett annat språk än sitt modersmål kan också bidra till en begränsad möjlighet att 

förmedla tankar och upplevelser. Det kan även ha medfört en eventuell feltolkning av det som 

sagts. Således kan det finnas information som blivit misstolkad eller till och med gått förlorad. 

Vidare kan det faktum att följdfrågorna, som skapades under varje intervjutillfälle utifrån den 

specifika informantens svar och tankegångar, inte finns med i intervjuguiden. Det kan minska 

möjligheten till att resultatet av denna studie kan reproduceras av andra forskare vid något 

annat tillfälle. Då känslor och upplevelser som flytten till ett främmande land medför är unika 

och skiljer sig från person till person anser vi inte att denna studie kan generalisera hur 

ensamkommande barns som en homogen grupp identitetsutveckling påverkas av 

integrationsprocessen. Detta har inte heller varit studiens syfte, det har istället varit att ge 

exempel på vilken roll integrationsprocessen kan spela när det gäller ensamkommande barns 

identitetsutveckling.  

 

3.6 Etiska överväganden 

En intervjuundersökning kan enligt Kvale & Brinkmann (2009) betraktas som ett moraliskt 

företag där det är ytterst viktigt att ta hänsyn till moraliska frågor som dyker upp under 

arbetets gång. Frågor som berör både undersökningens mål och dess tillvägagångssätt. 
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Eftersom det handlar om individers liv och förhållningssätt samt presentation av dessa resultat 

på ett offentligt plan uppkommer det etiska problem under hela intervjuundersökningen. 

Därför menar Kvale & Brinkmann är det av stor betydelse att uppmärksamma eventuella 

etiska frågor redan från början av studien (Kvale & Brinkmann, 2009:77-78). 

 

Enligt lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, skall all 

forskning skydda den enskilda människan samt ha respekt för människovärdet. Detta har varit 

som huvudutgångspunkt för arbetet med denna studie. Eftersom informanter i denna 

undersökning utgörs av individer som befinner sig i utsatta livssituationer har det varit högst 

aktuellt att följa etiska principer. De etiska riktlinjer som Kvale & Brinkmann (2009) 

fokuserar på är; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.  

 

 Med informerat samtycke menas att forskares uppgift är att informera de berörda 

personerna om studiens allmänna syfte, om hur undersökningen är upplagd, dvs. vilka 

olika moment som ingår i den samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst under studiens gång om det så önskas.  

 

 Konfidentialitet innebär att all information i undersökningen som eventuellt leder till 

att informanterna kan identifieras måste skyddas på ett sådant sätt att den inte nås av 

obehöriga. Det är informanternas anonymitet som är står i fokus här. 

 

  Konsekvenser av en kvalitativ undersökning måste kunna bedömas ”… både efter den 

skada som deltagarna kan lida och efter de vetenskapliga fördelar som deras 

deltagande i studien ger” (Kvale & Brinkmann, 2009:89). Huvudprincipen är alltså att 

intervjupersonerna ska lida så lite skada som möjligt både under intervjun och efter 

publiceringen av undersökningen.  

 

 Forskarens roll som person är mycket betydelsefull både när det gäller den 

vetenskapliga kunskapens kvalitet och de etiska beslut som tas under studien. Det är 

alltså ytterst viktigt att allt forskningsresultat som publiceras ska vara så representativ 

och korrekt för det aktuella forskningsområdet som möjligt (Kvale & Brinkmann, 

2009:87-91).  
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Som redan tidigare framkommit informerades samtliga informanter både vid första kontakten 

och precis innan intervjuerna påbörjades om studiens syfte samt om frivillighets- och 

anonymitetsprincipen. För att skydda informanternas identiteter har vi således använt 

figurerade namn. Transkriberade delar av intervjumaterialet samt bandinspelningen har endast 

varit tillgänglig för oss, författarna. Bandinspelningarna kommer att förstöras så fort 

uppsatsen har examinerats. Det har i högsta grad tagits hänsyn till informanternas livssituation 

samt därav eventuell känslighet för vissa samtalsämnen. Informanterna har själva fått 

bestämma över om de vill, och i så fall till vilken grad, dela med sig av sina tankar och 

upplevelser. Informanterna har också meddelats om att resultatet av studien samt en del citat 

från intervjuer kommer att vara tillgängliga för allmänheten. Både under intervjusituationer 

och vid senare bearbetning av data har vi försökt att behålla en professionell distans till våra 

informanter och deras uttalanden. Fokus har främst legat på den i studiens framkomna 

information och inte på de möjliga emotionella aspekter som kan uppstå vid känsliga samtal. 

För att höja studiens sanningsvärde genomfördes transkriberingen av intervjuerna så snabbt 

som möjligt efter att intervjuerna hade avslutats.            

 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi presentera tidigare forskningsresultat på området. 

Forskningsresultaten presenteras i en sammanfattande text och inte som separata enheter för 

att undvika upprepning och för att göra texten mer intressant och lättläst. Vi kommer inte 

presentera hur de olika forskarna gått tillväga med undersökningarna utan fokus ligger på 

forskningsresultaten. 

  

Hessle (2009) har gjort en uppföljningsstudie som handlar om hur väl ensamkommande barn 

integrerats i det svenska samhället. Studie visar att barnen vid vuxen ålder har ett stabilt 

boende, en sysselsättning och ett bra socialt nätverk. De faktorer som spelar en betydande roll 

för en god integrering är skolan, arbete, fritid och god hälsa. För att uppnå allt detta menar 

Hessle och även Elmeroth & Häge (2009) att en god kontakt med bl.a. myndighetspersoner är 

avgörande för integrationen. Hälsan betonas i flera studier. Hessle skriver bl.a. att många barn 

uppvisar symtom på stress och oro när de kommer till Sverige. De har större risk att drabbas 

av depression och ångest än de barn som flyr tillsammans med en förälder (Elmeroth & Häge, 

2009, 14, 82-84; Hessle, 2009:109, 112, 117).  
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Kimaro (2006), Löwén (2006), och Wigg (2009) skriver att ett stort problem för de 

ensamkommande barnen är oron över PUT, det permanenta uppehållstillståndet, och rädslan 

över att inte få stanna kvar i Sverige. Under handläggningstiden, som kan vara i flera 

månader, utvecklar många barn PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) som är svårbehandlad 

under en så oviss tid. Det som underlättar för barn i en sådan situation är bl.a. möjligheterna 

till ett så normalt familjeliv som möjligt, skolgång och få lära känna vänner (Löwén, 2006). 

Det är naturligtvis svårt att leva ett så normalt familjeliv som möjligt när familjen inte finns i 

det land som man själv befinner sig i. Alla ensamkommande barn som kommer till Sverige 

bor inte i familjehem utan på olika boenden där inga normala familjeförhållanden råder 

(Kimaro, 2006:26-28 ; Löwén, 2006:128, 151-152; Wigg, 2009:73-78).  

 

Ehn (2000) skriver att människor, vars liv kastats omkull och som tvingast på flykt, i mötet 

med det nya samhällets institutioner och värderingar blir medvetna om vilka de är, vad de har 

för preferenser och vilka övertygelser de har, samt medvetna om vilka grupper de upplever sig 

tillhöra. Deras identitet tvingas in i en förändring, och det som Ehns informanter framhåller 

som det viktigaste för dem när identiteten blir hotad var språket. Det är genom språket som 

människan kommunicerar, och för att behålla den etniska identiteten umgicks informanterna 

ofta med sina landsmän. Språket och sederna verkar således vara stark kännetecknande för 

identiteten (Ehn, 2000). Även Wigg (2008) beskriver i sin avhandling hur de 

ensamkommande barnens identitet blir ifrågasatt av dem själva när de ska skapa sig ett nytt 

liv i ett nytt land. Frågor som ofta dyker upp handlar om var de hör hemma, och tankar kring 

familjen, vänskaper och identitet är centrala i de ensamkommande barnens berättelser om sina 

liv. Identitet är många gånger ett begrepp som är svårt att precisera och informanterna i Wiggs 

studie bekräftar detta. De menar att de har en slags dubbelidentitet där de har en kulturell 

identitet knuten till hemlandet som håller på att luckras upp av den svenska kulturens intrång i 

deras identitet. Wiggs informanter känner att de har flera olika identiteter och att de växlar 

mellan dem beroende på situation och umgänge (Ehn, 2000:18, 31; Wigg, 2008:103-108, 120-

122, 131-134). 

 

Det finns flera orsaker till flykt från det egna hemlandet. Lagnebro (1994) skriver i sin 

avhandling Finska krigsbarn om barn som tvingats fly och där forskare som studerat barnen 

kommit fram till att separationen mellan barnen och deras föräldrar orsakat en för stor skada 

hos barnen att slutsatsen blivit att inget barn någonsin ska behöva fly ensam. Lomfors (1996) 
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skriver i sin tur om judiska flyktingbarn vars enda chans för överlevnad var flykten. Lomfors 

fortsätter med resonemanget att de ensamkommande barn som är medvetna om vilket öde de 

kunnat möte om de stannat kvar känner en tacksamhet över att ha kommit undan. Det är just 

denna insikt som gör att dessa barn klarar sig så bra i framtiden (Lagnebro, 1994:62-66; 

Lomfors, 1996:257).  

 

Wigg (2008) kommer i sin avhandling fram till att de ensamkommande barnen har goda 

chanser att återhämta sig. De lever sina liv precis som de barn som levt i Sverige hela sina liv, 

och ingen kan göra skillnad på dem. Hur barnen återhämtar sig beror mycket på synen på 

Sverige och var de känner att de hör hemma någonstans. Även Lomfors tar upp återhämtning 

hos de ensamkommande barnen och skriver att många barn känner att de måste ta igen den tid 

de förlorat under barndomen och strävar efter framgång i det nya landet, då genom bl.a. högre 

akademisk utbildning. Genom högre utbildning och framgångsrikt liv följer integration och 

personlig stabilitet, konstaterar Lomfors och skriver att det kan vara ett av skälen till varför 

många flyktingbarn väljer att stanna kvar i det nya landet. Andra skäl kan, fortsätter Lomfors 

handla om att flyktingbarnen trivs i Sverige eller att de inte har någon annanstans att ta vägen. 

De etablerar ett liv i Sverige med bostad och arbete, de flesta skaffar sig svenskt 

medborgarskap vilket bekräftar deras tillhörighet (Lomfors, 1996:268-271; Wigg 2008:110-

113, 115-120, 135). 

 

Ehn skriver att genom att fly till ett annat land skapar individen ett starkare band till sin kultur 

och sitt tidigare hemland. I det nya landet blir det viktigt att upprätthålla tidigare traditioner 

och seder och individen kan nästa känna att denne ännu mer tillhör sitt hemland. Lomfors 

bekräftar samma tes. Innan Nazityskland kände sig svenskar med judiskt påbrå mer som 

svenskar än som judar, men i och med kontakten med de judiska flyktingbarnen förstärktes 

den judiska identiteten hos de båda grupperna Lomfors och Lagnebro framhåller båda att det 

för barnen är viktigt att ha kontakt med andra av samma ursprung (Lagnebro, 1994:100-101, 

156-157, 160; Lomfors 1996:259, 261, 272; Ehn 2000:18). För att bygga upp en trygg 

identitet i det nya landet krävs en lång mental och psykisk arbetsprocess. Detta gäller i 

synnerhet de som haft en lång asylprocess som präglats av ovisshet. När identiteten byggs upp 

och förändras i det nya landet är det vanligt att de som invandrat hittar egenskaper hos 

svenskarna som de tar till sig och gör till sina egna, de assimilerar sig (Sjögren, 2003:29, 34-

36). 
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Fjällhed (2009) kommer i sin avhandling fram till att många flyktingar utvecklar en förmåga 

till att finna möjligheter. Det gör att det blir lättare för flyktingen att klara av svåra situationer 

och ger individen en känsla av att ingen situation är omöjlig. Fjällhed menar att det är denna 

förmåga som är avgörande för om en individ klarar omställningarna som en flykt medför. 

Fjällhed betonar dock att flyktingar har olika förutsättningar för att utveckla denna förmåga. 

Han menar att förhållandena i hemlandet och anledningen till flykt är två faktorer som spelar 

stor roll för utvecklandet av förmågan att finna möjligheter i de flesta situationer. Olika 

levnadsförhållanden och anledningar till flykt skapar med andra ord olika situationer och 

därmed också olika möjligheter för individen (Fjällhed, 2009:129-133).  

 

Alla dessa undersökningar visar på att ensamkommande barn inte är en homogen grupp. De 

har, precis som bl.a. Kimaro påpekar, olika bakgrund, de kommer från olika ursprungsländer, 

de kommer från och lever under olika socioekonomiska förhållanden och har alla unika 

erfarenheter. Det gemensamma för dem är flykten (Kimaro, 2006:27).  

 

5. Resultat och analys 

För att kunna uppnå syftet med denna uppsats och besvara uppsatsens frågeställningar på ett 

tydligt och intressant sätt har vi valt att presentera resultatet och analysen i tre avsnitt. Det 

första avsnittet kommer kretsa kring uppsatsens första frågeställning, som handlar om 

integrationsprocessens olika delar och det sociala samspelets roll för de ensamkommande 

barnens identitetsutveckling. Det andra avsnittet handlar om den etniska tillhörigheten och hur 

den kan ha kommit att påverka de ensamkommande barnens identitet och självbild. Vi 

avslutar med ett avsnitt om de ensamkommande barnens syn på framtiden.  

 

5.1 Integration och den sociala situationens betydelse 

5.1.1 Skolan och språkkunskaperna 

Upplevelsen av att komma till ett främmande land där människor talar med varandra på ett 

språk man inte kan beskrivs av samtliga informanter som något mycket påfrestande och 

utmanande. Det har därför från början varit självklart för dem att språket är nyckeln till att 

komma in i det svenska samhället och bli en del av det. Alla informanter hade sin första 

kontakt med det svenska språket i skolan, för de flesta var det IVIK, där de fick en 
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introduktion till både språket och det nya samhällets normer och regler. Då svenskan tillhör 

det latinska alfabetet och teckensystemet och informanternas modersmål skiljer sig från det, 

upplevde samtliga personer att det var särskild utmanande i början. Dock har det visat sig att 

alla informanterna har stark vilja och målinriktat attityd när det gäller att lära sig språket och 

bli en del av det nya landet. Detta har resulterat i att samtliga ungdomar pratar mycket bra 

svenska idag. På frågan om hur Adan, som har bott i Sverige knappt 1,5 år och som 

fortvarande läser på en språkintroduktionskurs, trivs här och hur han känner inför att lära sig 

svenska svarade han: 

 

Det känns jättebra. Nu. Det är lite svårt när man kom in. Men jag tror såhär: om jag 

lär mig prata bra svenska så det kommer bli bättre och intressant. Men nu det är lite 

svårt. […] I början du har ingen bra kommunikation och du skäms ibland att prata 

framför folk, och så. Och här i Sverige det är svårt att få kompisar. Jag tror om jag 

kommer lära mig språket och gå till gymnasiet och känna många svenskar och blir 

kompis med dem, då jag tror jag kommer lära mig mer.   

 

Språkkunskapernas betydelse betonats även av Nadja. Så här beskriver hon sin första tid i 

Sverige och hur hon i dagsläget upplever sin situation: 

 

Jag kan ju fortfarande inte prata sååå bra svenska men jag försöker i alla fall. Jag 

vet att jag klarar mig, vart jag än går så kommer jag att klara mig! För att… jag kan 

språket, jag kan förklara och jag förstår. Det är så länge som jag har förstått och 

klarat mig så att det är inga problem. Men från början var det lite svårt, men jag 

försökte ju själv läsa böcker och översätta. Jag satsade på att prata mer och lära 

språket. Ja, det gick ganska snabbt. 

 

Sin tid i skolan skildrar informanterna som en period fylld både av kämpande och intressanta 

möten samt många nya kunskaper. Förutom språkintroduktionen har de kunnat skapa sig en 

första inblick i det nya samhället, dess uppbyggnad och sätt att fungera. Möten med sina 

skolkamrater har möjliggjort att de också kunnat lära sig om andra av världens länder och 

deras kulturer. Nadja berättar att det var mycket givande att träffa nya människor från 

främmande länder och lära känna dem:  
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Jag har aldrig hört om Irak, Kurdistan, Armenien och sånt. Det var nytt för mig. 

Jaa, jag har lärt mig mycket i den där skolan. 

 

Samtliga informanter beskriver sina lärare som mycket hjälpsamma och som mycket 

betydelsefulla personer som lärt dem svenska, hjälpt dem med att komma in i samhället och 

som fungerat som stöd i övrigt. Om hur det kändes i början med kulturen och med de 

”oskrivna reglerna” berättar Farshad på följande sätt:  

  

Jaa, i början, olika kulturer… det var kulturkrock […] från början var det konstigt 

men nu jag har lärt mig. Jag lärde mig mest på Komvux. Vi var blandad där både 

svenskar och invandrare […]min lärare i skolan hjälpte mig såå mycket! Hon sade 

att jag skulle läsa tidningar, dem som man kan lätt läsa, och sådana saker.  

 

Även skolkompisar har utgjort en viktig del i informanternas integrationsprocess; både när det 

gällde att hjälpa varandra med läxor och även att lära av varandras erfarenheter. När vi 

pratade om skolans och vännernas roll i Adans liv, uttryckte han det så här:  

 

[…] jag tror också skolan är viktigast för att känna kompisar. Vissa har bott med 

svensk familj, de kan lära oss. Lära oss regler.  

 

5.1.2 Umgänge och fritid 

Det skiljer sig lite mellan informanterna när det gäller vilka de umgås med och vad de har för 

aktivteter på sin fritid. Det som dock är gemensamt för alla är vikten av att ha vänner och 

kunna umgås med dem samt få deras stöd när det behövs. Samtliga informanter befinner sig i 

dagsläget ensamma i Sverige, utan några familjmedlemmar eller någon från sin släkt. Deras 

vänner uppfyller således familjens roll och blir därmed de viktigaste personerna för dem här i 

Sverige. På frågan vilken roll vänner spelar för Adan svarar han: 

 

 […] Jag tror de är viktiga. Annars skulle det vara jättesvårt och inte känna någon. 

Och här jag har ingen familj, så det skulle bli jättesvårt om jag känna ingen. Men 

om du pratar med kompisar ibland känner du dig hemma lite. 
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Behovet och värdet av att ha vänner bekräftas även av Farshad, han lyfter fram deras roll i sitt 

liv både i nuläget och även under första tiden i Sverige: 

 

Mina vänner betyder allt för mig. När jag känner mig ensam så ringer jag någon av 

dem. Det är samma sak om de blir ledsna, då går jag och träffar dem eller vi pratar 

i telefon.[…] När jag kom till Sverige kände jag mig helt ensam. På dagarna jag 

var i skolan men när jag precis skulle sova tänkte jag på min familj. Utan att jag 

gjorde något börja tårarna komma automatiskt, tills jag somnade. Sedan när jag 

träffade många kompisar blev det bättre. 

 

Nadja, som förutom sina vänner också har en pojkvän, som liksom hon ursprungligen 

kommer från Uzbekistan, svarar på frågan om vilka personer som är viktiga i hennes liv på 

följande vis:  

 

Min kille är viktigast! […] Eftersom jag inte har bott med min mamma så länge jag 

har bara min kille. Vi har varit ihop i två år nu. Han är både min kompis och min 

kille. Jag kan vända mig till honom när jag vill. När jag mår dåligt eller om jag 

behöver någonting så hjälper han alltid mig. 

 

Att ha fritid och kunna göra roliga saker tillsammans med sina kompisar är en mycket 

betydelsefull del av informanternas liv. Då andra aktiviteter, så som skola, jobb och praktik, 

upptar det mesta av tiden under veckorna blir helgerna i vännernas sällskap desto mer 

efterlängtade. Det vanligaste som informanterna fyller denna tid med är bland annat att spela 

fotboll, gå på bio, simma och träna på gym. 

  

Informanternas vänner visade sig till stor del också vara deras landsmän, de var oftast också 

ensamkommande. Att umgås med svenskar visar sig vara relativt ovanligt bland dem. Detta 

kan delvis bero på att de inte har fått möjlighet att komma i kontakt med tillräckligt många 

svenska ungdomar, som t.ex. omständigheterna är i Adans fall. Eftersom han fortfarande går 

på språkintroduktionskurs har han hittills endast umgåtts med killar från andra länder än från 

Sverige. I Farshads liv består kompiskretsen av ungdomar från flera olika länder, från både 

Sverige, Afghanistan och andra länder. När vi frågar honom om vilka han umgås med och vad 

de brukar göra tillsammans förklarar han så här: 
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Jag har många vänner från skolan som jag gick. Jag har flesta vänner från mitt 

land, Afghanistan, sedan jag har svenska kompisar från Komvux […] Mina 

afghanska vänner gillar inte dansa och sådana saker, de är mer religiösa. Det är inte 

jag, jag gillar dansa. Då går jag och dansar med mina svenska vänner.[…] vi brukar 

gå ut och festa och grilla. Med mina afghanska vänner vi brukar mest gå hem till 

varandra och spela spel och sådana saker. 

 

En av Farshads viktigaste fritidsaktiviteter är att vara med i en förening som han själv har 

bildat för att kunna ge stöd till nyanlända ungdomar. För att kunna informera ungdomarna om 

olika tips som kan behövas för att förstå kulturella skillnader och för att på bästa sättet kunna 

komma in i samhället, använder han sig av både sina egna upplevelser och misstag och också 

av eventuellt erfaret bristande stöd från myndigheters sida. Så här berättar han om föreningen:       

 

Jag vill inte att saker händer folk. Till exempel sex. Om man har sex med en tjej 

som är under 15… vi som kommer från andra länder, som är afghaner och kurder 

vi tänker inte alls på samma sätt. Ingen berättar sådana saker. Och jag känner att 

det är många som skickas tillbaka till deras länder bara för att de har haft sex med 

en tjej som är under 15. Jag vill inte att det ska hända sådana saker med killar. Och 

det finns andra saker, som att hur man kommer in i samhället, hur man söker jobb 

osv. Personalen på boenden berättar aldrig sådana saker för dem. Vem ska berätta? 

När jag träffar dem så berättar jag sådana saker för dem. Och de blir glada. 

 

5.1.3 Boende och kontakt med myndigheter 

Idag bor alla ungdomar själva i en lägenhet och har ett självständigt liv, vägen dit har varit 

lång och komplicerad. Den har kantats av många flyttlass mellan boenden och familjehem 

samt varit full av möten med olika människor. Det finns dock skilda uppfattningar bland 

informanterna vad gäller upplevelserna i samband med dessa flyttar. Efter att t.ex. ha flyttat 

tre gånger under sin 1,5 års långa vistelse i Sverige har Adan en positiv syn på det och menar 

att det inte har varit så jobbigt för honom. Det har möjliggjort, enligt honom, att genom att 

träffa nya människor kunna lära sig mer av dem och deras sätt att leva, så som han gjorde när 

han bodde hos en svensk familj. Farshad däremot som också har behövt bo med olika familjer 

jämför det med att kunna bo själv på följande sätt: 
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Jag hatar att flytta. Det är jobbigt. Man måste hela tiden ta med sig sina saker. Och 

det är inte du som bestämmer. Man måste göra si och så och så måste man gå den 

tiden och komma den tiden… och sådana saker. Men när man bor ensam så får 

man bestämma själv. Man har ingen makt när man bor hos någon. Du får inte 

hämta dina kompisar, dina kompisar ska inte sova här… sådana saker.  

 

Att det är viktigt att kunna bestämma själv över sitt liv och att det är något som har saknats av 

informanterna under tiden de bott i familjehem bekräftas även av de andra informanterna. På 

frågan hur det känns att bo själv efter att ha levt i nästan 5 år på olika boenden och hos olika 

familjer svarar Nadja så här: 

 

Det känns bra faktiskt! När du kommer hem ingen frågar vart har du varit som det 

var hos fosterfamilj, inga sms om när du kommer hem. När jag vaknar tar jag 

lugnt… jag lagar mat det jag vill… Det känns skönt!   

 

Trots att informanterna har upplevt att flytta runt mellan olika boenden som ansträngande, har 

en självständig levnadsform istället upplevts som något mycket positivt. Dock har möten med 

människor under dessa flyttar, både med familjemedlemmar och med olika 

myndighetspersoner, varit mycket välkomnade och högt värderade. Dessa möten har både 

inneburit praktisk hjälp vid myndighetsärenden och också känslomässigt stöd i allmänhet men 

speciellt vid svåra stunder, då det mest har varit behövligt.   

 

Kontakten med myndighetspersoner har i största allmänhet varit en positiv upplevelse.  Det 

finns dock en incident värdig att uppmärksammas som inträffade vid två av informanternas 

första kontakt med Migrationsverket, precis i början av deras ankomst till Sverige. På grund 

av skillnaderna mellan svenska och informanternas modersmål uppkom det komplikationer 

när ungdomarnas namn skulle registreras på Migrationsverket. Namn som en viktig del av 

identiteten och som ungdomarna har haft under hela sitt liv blev vid denna kontakt ändrat till 

något nytt, något som liknade deras riktiga namn men ändå upplevdes som främmande. 

Samtidigt som denna incident förde med sig förvirring och delvis otrygghet möjliggjorde den 

ungdomarnas bekantskap med konsten att kunna acceptera, något som de även i fortsättningen 

vid nya upplevelser i det nya livet, har kunnat dra nytta av.  
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Gemensamt för samtliga informanter är att kontakten med sin gode man har upplevts som 

något mycket värdefullt. Nadja svarar på frågan om hon har några förebilder i sitt liv på 

följande sätt:   

 

[…] Jag har min kontaktperson, han heter NN. Vi har känt varan nu i två – tre år. 

Han, kan man säga är en förebild för mig, för att han hjälper ungdomar. Man kan 

sitta och prata med honom om vad som helst. Om jag t.ex. mår dåligt så sitter han 

och lyssnar på mig, och om jag behöver gå till banken eller Skatteverket går han 

med mig.[…] Han har också varit min gode man. Sedan ville jag behålla honom 

och så blev han min kontaktperson. Vi har bra kontakt, vi brukar ringa och prata 

och så… […] När han är med mig så känner jag mig trygg.  

 

Nadja fortsätter att berätta om hur hon under sin svåraste tid i Sverige fick hjälp och stöd även 

av andra personer, vars betydelse för hennes liv och välmående hon förstod först senare. Så 

här berättar hon:  

 

[…] för att när min mamma lämnade mig, jag var deprimerad, orkade inte gå till 

skolan… jag gjorde ingenting […] för mig kändes att allting var slut nu […] men 

jag såg inte… att jag hade socialen, psykolog… folk runt omkring mig, som ville 

hjälpa mig… sedan, efter, för några år sedan fattade jag att de människorna betyder 

mycket för mig. De ville hjälpa mig, de gillar mig, de älskar mig. Så jag fick 

mycket hjälp av dem!  

 

Det framkommer i samtalen med informanterna att de flesta har kvar kontakten med de 

familjehem som de tidigare har bott hos. De brukar ringa till varandra, träffas och äta 

tillsammans och hjälpa ungdomarna med olika praktiska saker. Det är mest positiva minnen 

som tas upp från tiden hos dem.  

 

Kommentarer 

Att skolgång, arbetssituation, fritid och bra hälsotillstånd är faktorer som, enligt Hessle (2009: 

112-117) spelar en avgörande roll när det gäller en lyckad integration av ensamkommande 

barn, bekräftas även i denna studie. Det är alltså det sociala sammanhanget, interaktionen med 

den nya omgivningen i form av kontakt med skolan och myndighetspersoner samt nya 

vänskaper, som har varit det mest betydelsefulla för ungdomarnas socialisation i den nya 
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verkligheten. Det har även haft en avgörande roll när det gäller informanternas 

identitetsutveckling. Det är just i denna interaktion med omgivningen som individens identitet 

och självbild formas menar Mead (1976). Genom att individen speglar sig i omgivningens, de 

signifikanta andras, uppfattningar och synsätt om henne, utvecklar hon en djupare förståelse 

av sig själv och sin identitet, något som Mead kallar för ett spegeljag (Mead, 1976:132-135). 

Det är alltså i samspel med sina lärare, gode män, socialarbetare och fosterfamiljer som 

informanterna har skapat sin nuvarande självbild och identitet. Detta genom att få stöd, 

uppmuntran och tilltro.  Likaså har vänner, som har fått familjens plats i informanternas liv 

här, spelat en central roll för deras socialisation och identitetsskapande. Genom att spegla sig i 

sina vänners uppfattningar om sig själv och den nära relationen de har sinsemellan, har 

informanterna fått den trygghet och bekräftelse som de har behövt för att kunna gå vidare i 

sina liv. Den situation som ungdomarna befinner sig idag, den identitet som de har skapat och 

de tankarna de har om sig själva och sina liv, är således ett slags resultat av alla dessa 

interaktioner.  

 

Som det tydligt framkommer i intervjuerna upplever samtliga informanter att de har fått det 

stöd och den hjälp som de har behövt under tiden i Sverige, speciellt under den första 

perioden då allting var nytt, och de varken kunde det svenska språket eller kände till 

samhällets kulturella normer. Den tiden präglades enligt ungdomarna av kaos och vilsenhet, 

där förvirrande upplevelser av det nya främmande landet blandades med ensamhetskänslor. 

Att skapa så normala omständigheter, när det gäller familjeliv eller boende, skolgång och 

vänners närhet, som möjligt är något som enligt Löwén (2006:151-152) underlättar för 

ensamkommande barn i sådana situationer. Informanterna har särskild betonat vikten av det 

stöd de fick av omgivningen i början av sin vistelse i Sverige, samt stödets betydelse för att 

komma in i samhället, hitta sin plats i samhället och skapa en framtidsbild. Lärarnas 

vägvisande inställning och stödjande uppmuntran, socialarbetarnas förståelse och villighet att 

hjälpa är några exempel som vid upprepade tillfällen lyfts fram av ungdomarna. Målet har 

varit att finnas till och visa vägen, hjälpa barnen att hitta sin styrka och följa den samt skapa 

förutsättningar för ett lyckligt liv. Det handlar alltså om empowermentinriktat arbete vars 

syfte är att stödja och stimulera de människogrupper i samhället som saknar makt över sina 

liv. Att skapa rätta förhållanden för dessa människor genom att öka deras kunskap om hur de 

kan uppnå sina mål och därav öka sin tro på sig själv och sin egen förmåga att åstadkomma 

det de vill, är det övergripande syftet med empowerment (Payne, 2008: 416, 425-427; Starrin 
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& Swärd red. 261-263). Genom att ha kunnat gå i skolan, lärt sig språket och med hjälp av det 

stegvis börjat förstå hur samhället fungerar samt vad man själv har för plats i det, har 

informanterna kunnat uppleva en förhållandevis trygg tillvaro där självtroende och hopp om 

en lycklig framtid med tiden kunnat växa fram.  

 

Fjällhed (2009:129-133) menar att flyktingbarn som befinner sig i påfrestande situationer 

utvecklar en förmåga att hitta lösningar och möjligheter till en lättare hantering av dessa svåra 

situationer. Erfarenheter som barnen får resulterar enligt Fjällhed i en positiv personlig 

utveckling och en stark självförtroende. Detta skapar en känsla av att det inte finns situationer 

som är omöjliga. Genom att lyfta fram språkets betydelse när det gäller att klara av 

svårigheter uttrycker exempelvis Nadja sin tro på sig själv och förmågan att hitta lösningar för 

alla situationer. Språket är hennes nyckel för framtidsmöjligheter och hennes liv i Sverige.  

 

Medan Ehn (2000:18) menar att modersmål är viktigt för den etniska identiteten och dess 

bevarande, visar vår studie att det nya språket är lika viktigt när det gäller ungdomarnas 

identitet, nämligen den nya identiteten som de utvecklar i ett samspel med sin nya omgivning. 

För att individen ska kunna utveckla sin identitet i interaktion med andra människor, behövs 

det enligt Mead ett gemensamt språk samt gemensamma symboler och gester för att kunna 

uppnå en ömsesidig förståelse (Mead, 1976:51-60). Svenska språket har således haft en 

mycket viktig del i informanternas identitetsutveckling; det har både gett dem möjligheten att 

kommunicera med andra människor, dvs. med de signifikanta andra, och samtidigt lärt dem 

omgivningens rådande symboler och gester med vars hjälp de har kunnat komma in i 

samhället och bli en del av det. Språket har alltså skapat en begriplighet hos informanterna, 

något som enligt Antonovsky (1991) är avgörande för att skapa en känsla av sammanhang, 

vilket är det centrala när det gäller att kunna hantera svåra livsförhållanden samt skapa en 

positiv inställning till dem. Det som gör att en del människor är kapabla att hantera 

påfrestande situationer är enligt Antonovsky deras förmåga att skapa en känsla av 

sammanhang, KASAM, som består av tre viktiga komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1991:39-41). Möjlighet att kunna göra sig förstådd och 

samtidigt kunna själv begripa andra, har lett till en situation som har uppfattats av 

informanterna som hanterbar. Där bl.a. vännerna och olika myndighetspersoner, är viktiga 

resurser som informanterna har haft tillgång till. Det har bidragit till att bygga upp deras 

självförtroende samt skapa en trygghet i tillvaron för att gå vidare med sina liv och dess 
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kommande utmaningar. Den sista komponenten, meningsfullhet, kan ses som något som ett 

slags resultat av begripliga och hanterbara livsvillkor, dvs. i och med att informanterna 

upplevde sin situation som både begriplig och hanterbar, upplevde de den även som 

meningsfull. Antonovsky menar alltså att ju större tillgång till olika resurser individen har, så 

som jagstyrka och socialt stöd, desto större blir chanser att utveckla KASAM samt klara av 

påfrestande situationer (Antonovsky, 1991:12-13). Ungdomar i denna studie har haft tillgång 

till många olika resurser, såsom de vuxnas stöd i skolan och i hemmet, gemenskapen med 

vänner och klasskamrater samt möjlighet att gå i skolan, vilket enligt Antonovsky gör att de 

har kunnat utveckla ett starkt KASAM och därmed klarat av den svåra situationen. Med hjälp 

av det har de kunna vända situationen till något positivt.  

 

5.2 Etniciteten och den etniska tillhörigheten 

Att relationen till hemlandet ser annorlunda ut hos informanterna blir tydligt under 

intervjuerna, men det gemensamma för dem är att hemlandet spelar en viktig roll. När vi 

frågar om hemlandets betydelse svarar de flesta av informanterna att det egentligen inte har 

någon betydelse för dem och det är så som t.ex. Adan uttrycker det, att hemlandet i sig inte är 

det viktigaste, men att känslan av att höra hemma någonstans är det.  

 

Jag tror där [hemlandet] har samma roll som Sverige. Inte så stor roll. Men jag tror 

att det är viktigast för att fortfarande familj är där. Men om jag integrerar mig bra 

så kommer det här bli som ett hem. Och om jag flyttar till en ny land så kommer 

det bli som jag saknar Sverige. Det är bara bra att du känner att du kommer från 

någonstans. Därför det är viktigt. 

 

Känslan av att tillhöra någonstans är det viktiga. Den etniska tillhörigheten spelar en stor roll 

för samtliga informanter, men de menar alla att hemmet inte behöver finnas just i hemlandet. 

Farshad säger t.ex. att han på frågan om vart han kommer ifrån inte svarar med varken 

hemlandet eller Sverige. Det är inte viktigt, men han trycker ändå på att den etniska 

tillhörigheten har en betydelse. Farshad säger: 

 

Jag säger att jag är hemifrån. Jag bor hemma. Men om någon frågar vilket land jag 

kommer ifrån säger jag Afghanistan. Jag har inte ändrat mig. Det är 50/50. Fast jag 

är innerst inne afghan, hela tiden. Jag känner mig afghan.  
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Var man bor verkar inte spela någon roll för den etniska tillhörigheten hos informanterna. På 

frågan om informanterna identifierar sig som svenskar svarar alla att de inte gör det. De 

känner sig som en del av Sverige, att de är integrerade i det svenska samhället, men att den 

etniska identiteten tillhör hemlandet. Nadja uttrycker det så här: 

 

Jag kommer alltid säga att jag är från Uzbekistan. Men jag kommer säga att jag bor 

i Sverige. Även om jag har bott här så länge... Mitt land, jag är ju född där. Det går 

inte. Jag kan inte säga att jag är från Sverige. 

 

När vi pratar om tillhörigheten med hemlandet och med landsmännen, så blir det tydligt hos 

dem alla att hemlandet trots allt har en stor betydelse för dem. Informanterna känner sig inte 

som svenskar trots att de bor i Sverige. De känner att Sverige är deras hem, men att hemlandet 

är ett annat sorts hem för dem, ett som mer är knutet till deras identitet än vad Sverige är för 

dem idag. De identifierar sig som medlemmar av hemlandets etniska gruppering och 

tillhörigheten till hemlandet är viktig för dem, det framkommer under intervjuerna, även om 

de känner att de är integrerade i samhället och att det inte är någon skillnad på dem och på 

andra ungdomar som är födda i Sverige. Nadja svarar så här på frågan om hon känner sig 

integrerad i det svenska samhället: 

 

Jaa, ja, eftersom jag kom ju hit när jag var barn. För mig det är som att jag är född 

här. Så där känner jag. Jag kan allting här. Jag kan lag, och jag vet vad man ska 

göra och inte göra. 

 

Känslan av att tillhöra någonstans som Adan tar upp är viktig, och det är även andra 

människors syn på den egna tillhörigheten. När vi frågar informanterna om vad andra har 

uttryckt för tankar om deras hemländer visar det sig att informanterna ofta får förklara både 

landets geografiska position och kulturella bakgrund. De bemöts också ofta med fördomar, så 

som att Afghanistan skulle vara befolkat av talibaner eller att alla somalier är lata.  

 

Vilken kontakt våra informanter har till sitt hemland skiljer dem åt. En har god kontakt med 

sin familj, medan de andra har liten eller ingen kontakt med släkt och vänner som är kvar i 

hemlandet. Ingen av dem ser en framtid i hemlandet i den meningen att de skulle vilja flytta 

tillbaka dit i nuläget, men alla skulle kunna tänka sig att en dag åka dit för att hälsa på. 
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Informanterna menar inte att de inte vill tillbaka dit alls, men att läget i landet måste förändras 

om de någon gång skulle vilja åka tillbaka för ett permanent boende. Informanterna håller på 

att bygga upp sina liv i Sverige. Efter att ha bott i Sverige i några år upplever informanterna 

att de och synen på hemlandet och hemlandets kultur har förändrats. De upplever bl.a. att 

vissa seder eller agerande inte är okej, fastän de inte reflekterat eller tyckt illa om dem i 

hemlandet. Farshad tar t.ex. upp barnaga och berättar: 

 

I Afghanistan är det okej att slå sina barn. När jag bodde där tyckte jag att det var 

okej. Nu tycker jag inte det. Varför ska man slå ett barn? Om jag ser någon slå ett 

barn nu blir jag arg. 

 

Nadja berättar om möjligheterna som finns i Sverige och jämför dem med möjligheterna som 

finns i hemlandet. Hon menar att livet hade sett annorlunda ut om hon hade bott kvar och 

berättar om de kulturella skillnaderna hon upplevt. 

 

Om jag skulle vara i mitt land så skulle jag kanske vara gift nu.. Man gifter sig typ 

när man är 16, 17. Jag tycker inte att det är bra. Men det är liksom normalt i mitt 

land, eftersom tjejer jobbar  inte, det är bara killar som jobbar. Tjejer sitter hemma. 

Där är det normalt, men inte om man bor här i Sverige. Nej, det är onormalt. [...] 

Jag tyckte att det var okej när jag flyttade hit. När jag flyttade hit så såg jag hur 

vuxna tänker så började jag också tänka som en vuxen.  

 

Hemlandets traditioner och kultur skiljer sig gentemot de svenska, men informanterna 

försöker bejaka båda sidor. Informanterna har valt att inte fira vissa av hemlandets högtider 

efter att de kommit till Sverige och firar istället en del svenska högtider. Det handlar 

visserligen inte alltid om att fira dem i traditionell mening, mer som att det är det normala att 

göra, man gör det som alla andra gör.  

 

Alla informanter säger sig ha blivit förändrade sedan de kommit till Sverige. De har 

integrerats i Sverige och blivit en del av ett samhälle med andra normer och värderingar än 

hemlandet. Det gör att relationen till hemlandet förändras. De känner en stark anknytning till 

hemlandet, men denna anknytning förändras i och med den fortsatta integreringen. De 

kommer aldrig mista sin anknytning till hemlandet eller den etniska identiteten, men de andra 

delarna av identiteten förändras. Förändringarna i identiteten har gjort dem gott säger samtliga 
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informanter även om det stundtals har varit svårt. Även relationen till Sverige har förändrats 

under integrationsprocessen. Informanterna känner att deras hem finns i Sverige, men det 

betyder inte nödvändigtvis att de alltid kommer att bo kvar. I dagsläget säger de alla att de vill 

bo i Sverige, men att de inte vet om de kanske flyttar till ett annat land när de blir äldre. De 

känner dock allihop att de inte kommer flytta tillbaka till sina hemländer. De har byggt upp ett 

liv här. Farshad beskriver dagsläget så här: 

 

Jag har ett liv här. Där har jag ingenting. Jag måste plugga klart här. Man måste ha 

någonting när man är där. Man måste ha en utbildning, för att ha ett bra jobb. 

Annars är man ingenting.  

 

Nadja upplever att tillvaron är bättre i Sverige än i hemlandet. Möjligheterna för henne här är 

bättre säger hon och beskriver sina tankar om framtidsmöjligheterna så här: 

 

Jag ska bo kvar i Sverige. Jag kommer inte att kunna bo i mitt land längre. För att 

jag är van att bo här. Det finns inte samma… villkor, kan man säga, som här i 

Sverige.  

 

Den första kontakten informanterna hade med Sverige har också påverkat informanternas 

relation till Sverige. De berättar om hur väntan på uppehållstillstånd har tagit tid, vilken glädje 

de kände när de fick beskedet och hur snabbt myndigheterna tog kontakt med dem och 

ordnade boenden och erbjöd dem skolundervisning. Under asyltiden kände flera av 

informanterna en rädsla för att inte få permanent uppehållstillstånd - PUT - och förändrade 

eller behärskade sitt beteende i väntan på beskedet från Migrationsverket. En av 

informanterna berättar att han under asyltiden tänkte mycket på hur han betedde sig eftersom 

personalen på boenden ständigt förde anteckningar över de ensamkommande barnens vanor 

och handlande. Farshad berättar om hur han upplevde väntan på besked om PUT och tiden på 

ett boende:  

 

De skrev allt vi gjorde. Allt man gör de skriver. […] Det var konstigt. Fast man kan 

inte göra dumma saker för man vet att det kanske blir någonting med 

uppehållstillstånd. Och de är tvungna att skriva allt, allt vad vi gjorde. […] Man 

ska inte göra sådana saker, till exempel man ska inte bråka och sådana saker, för då 

rapporterar de till Migrationsverket. […] Man vill inte göra dumma saker för man 
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är rädd att man inte får PUT. […]Varför ska Migrationsverket acceptera mig om 

jag gör dumma saker hela tiden. Alla tänker så. Man har en rädsla att de kommer 

att skicka tillbaka. Man är rädd, man gör inte dumma saker.  

 

Upplevelsen av att individen måste bete sig på ett visst sätt för att få PUT har gett 

informanterna en uppfattning om att individer som sköter sig och är duktiga i Sverige får hjälp 

och stöd när de ska bygga upp sitt nya liv. Denna hjälp och stöd har utformats i skolan, i de 

olika typerna av boende och i kontakten med myndigheter. 

 

När vi frågar om informanternas förändring som skett sedan de kom till Sverige visar det sig 

att det gemensamma för dem alla är att de känner sig mer självständiga. Informanterna 

berättar om att de känner sig fria, att de känner att det är dem som bestämmer över sina egna 

liv oavsett om det gäller små beslut om hur t.ex. dagen ska se ut eller om större beslut som 

t.ex. val av utbildning eller yrke. Adan jämför med hur det var när han bodde i hemlandet: 

 

Där visste jag inte vad jag ville. Där kunde jag låta någon bestämma. Här 

bestämmer jag allt själv. […] Jag var inte så förut. Men nu jag har blivit så. Jag har 

blivit mer säker i vad jag vill göra. Det var inte så förut. 

 

Under intervjuerna framkommer att det att informanterna tycker bra om Sverige och de 

känner som sagt att de vill bo kvar. Relationen till andra svenskar kanske kommer, menar 

dem. Att de flesta informanterna inte umgås med andra svenska ungdomar kan enligt dem 

själva ha att göra med språkkunskaperna och att de inte fått tillfälle att lära känna några 

svenskar i och med IVIK programmet och SFI. Adan uttrycker t.ex. under intervjun att han 

inte känner sig integrerad till 100 % men att han tror att det kommer i och med 

gymnasieutbildningen nästkommande år och språkkunskaperna. Att informanterna inte umgås 

med andra svenska ungdomar kan också bero på kulturella skillnader, menar informanterna. 

Hur vi umgås verkar vara kulturellt betingat och informanterna har märkt skillnader på 

svenskar och befolkningen i de egna hemländerna. Adan berättar om det så här: 

 

Här är alla personer typ själva. Där [i hemlandet] är alla personer tillsammans. Här 

är alla personer egen och alla tar hand om sin egen problem. Där alla ska hjälpa 

tillsammans.  
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De andra informanterna bekräftar det Adan säger. Sverige är enligt dem väldigt 

individualistiskt medan de i hemländerna har upplevt samhället som mer kollektivistiskt där 

individen inte var så ensam med sina problem som de är här. 

 

Kommentarer 

Hemlandet och den etniska tillhörigheten visade sig ha stor betydelse för informanterna. De 

identifierar sig mer med hemlandets etniska grupp än med den svenska etniska gruppen trots 

känslan av att vara integrerad i det svenska samhället och planer på att bo kvar i Sverige i 

framtiden. Informanterna betonar att det viktiga inte är var i världen man bor utan att det är 

känslan av tillhörighet med någon eller något som är det viktiga. Enligt Eriksen (1998) är 

etnicitet en social konstruktion, vilket betyder att etniciteten uppstår i mötet med andra. 

Etnicitet är en social identitet som bygger på en föreställning om ett släktskap och gemensam 

kultur inom en grupp. Informanterna hade innan flykten inte reflekterat över frågor om etnisk 

identitet eller etnisk tillhörighet. Hemlandets kultur var den normala och det är först nu 

informanterna upplever att etniciteten har en betydelse. Informanterna hade tidigare inte känt 

av kulturella skillnader baserade på skilda etniska tillhörigheter. Eriksen skriver även att 

etniciteten först blir relevant för individen när den blir hotad, etniciteten inger då individen 

med en känsla av trygghet (Eriksen, 1998:9-10, 22, 28, 48). Det kan vara en av anledningarna 

till att informanterna känner att den etniska tillhörigheten och anknytningen till hemlandet är 

så viktig. Den ger dem trygghet i form av att de känner att de hör hemma någonstans. Det kan 

även vara så att den etniska tillhörigheten blir extra viktigt för dem i och med att de är 

ensamkommande och att deras familjer är kvar i hemländerna. Den etniska identiteten 

förstärker då anknytningen till dem som är kvar i hemlandet. Det är när livet kastas omkull 

och individen möter ett nytt samhälle med nya normer och värderingar som individen, enligt 

Ehn (2000:18, 31) blir medveten om vem hon är och vem hon känner tillhörighet till. I Ehns 

studie framkommer det, precis som Eriksen påpekar, att den etniska identiteten blir viktig för 

individen när den är hotad. För att hålla denna trygghet vid liv kan individen då umgås med 

sina landsmän där hon kan tala sitt eget språk, äta maträtter från hemlandet eller göra andra 

aktiviteter som påminner om hemlandet och dess kultur. Ehn påpekar också att det är vanligt 

att den etniska identiteten blir ännu viktigare för individen när hon bor i ett annat land (Ehn, 

2000: 18). 
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Enligt Eriksen är etniciteten situationsbunden. Det innebär att en individ kan vara både svensk 

och invandrare på samma gång. Det är något som våra informanter upplever. Informanterna 

känner sig integrerade i Sverige, de upplever sig vara en del av det svenska samhället och 

satsar på en framtid i Sverige men känner samtidigt att den etniska identiteten tillhör 

hemlandet. Etniciteten är dessutom relationsbunden vilket betyder att etniciteten inte kan 

existera utan en motsats, dvs. en annan etnisk grupp, i detta fall etniska svenskar. 

Informanterna hade inte märkt av sin etniska identitet innan de mötte den etniska svenska 

gruppen.  

 

Informanterna har upplevt och stött på den etniskt svenska gruppen i olika situationer sedan 

de kom till i Sverige, då bl.a. genom skolan, myndigheter och olika svenska fosterfamiljer. 

Dessa har på olika sätt visat hur den svenska etniciteten ser ut. Enligt Almqvist (red. 2006) 

handlar en etnisk identitet om handlande, tankesätt, känslor och hur man upplever vissa saker 

(Almqvist, red. 2006:79-80). Att den svenska identiteten skiljer sig från hemlandets har 

informanterna fått erfara och de upplever att de har integrerats till den svenska identiteten. 

Wigg menar att flyktingar kan uppleva en s.k. dubbelidentitet (Wigg, 2008:103-108). Den 

etniska identiteten som är knuten till hemlandet håller på att luckras upp och den nya 

identiteten som präglas av det nya landet formas. Detta är något som informanterna upplevt då 

de själva upptäck förändringar i sitt handlande och i synsättet kring hur individer bör agera. 

Det är enligt Sjögren (red. 2003) vanligt att individer som invandrat assimilerar sig till det nya 

landet och hittar egenskaper hos den nya etniska gruppen som de omvandlar till sina egna 

(Sjögren, red. 2003:34-36). Informanterna upplever att de har förändrat sin syn på vissa 

kulturella beteenden eller handlingar som de innan flykten till Sverige inte reflekterat över 

eller ansett vara felaktiga. De upplever det så som Almqvist uttrycker det, att individens 

beteenden beror på den etniska tillhörigheten. Mead utgår ifrån att individens handlade enbart 

kan förstås i den sociala interaktionen (Mead 1976:51-60). Individers beteenden, känslor och 

handlingar skapas i samspelet med andra människor. Identiteten skapas i denna sociala 

relation vilket gör att identiteten är i ständig förändring och det är något som informanterna 

upplevt sedan de kom till Sverige. De har på flera sätt och vis förändrat sin identitet men inte 

sin etniska tillhörighet. Identiteten har med andra ord inte förändrats helt. Enligt Mead 

upplever alltså informanterna en förändring i sin identitet eftersom de interagerar med andra i 

sin nya omgivning. Det är då naturligt att de tar över en del egenskaper som kan anses vara 

typiskt etniskt svenska.  
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När identiteten förändras och dubbelidentiteten som Wigg talar om dyker upp börjar individen 

ifrågasätta sig själv och vart hon egentligen hör hemma. Känslan av tillhörighet är viktig för 

informanterna. De känner en tillhörighet till sina hemländer samtidigt som de känner en 

tillhörighet till Sverige och vill bygga en stabil grund för en framtid här. Att känna tillhörighet 

till någon eller något är en viktig faktor för hur god återhämtningen blir från flyktens 

erfarenheter. Om individen känner en tillhörighet i det nya landet och att det inte finns någon 

skillnad mellan dem och andra etniska grupper i landet kommer återhämtningen och 

integrationen bli god och individen får goda förutsättningar för att klara sig bra i det nya 

landet.  Det är alltså viktigt att informanterna känner att de har en tillhörighet till både Sverige 

och sina hemländer eftersom det är en av faktorerna till en god integration.  

 

5.3 Framtiden  

Med livet i Sverige och situationen som de befinner sig i just nu är samtliga informanter 

mycket nöjda. Detta speglar sig tydligt i deras drömmar om livet i framtiden där ett bra arbete 

och ett lyckligt familjeliv har sin centrala plats. En kombination av erfarenheter som 

ungdomarna fått under sin vistelse i Sverige. De ser tillbaka på de knappa möjligheterna och 

sin relativt låga ambitionsnivå för förändring de hade i sitt hemland. Det har bidragit till att ett 

tydligt mål med livet och stark tro på sig själv som stegvis vuxit fram. Sin nuvarande tid och 

aktiviteter, så som skola, eventuella jobb och relationer, betraktas som något mycket viktigt 

och som en garanterad värdefull investering i sin framtid. Hur Nadja ser på sin nuvarande 

situation och vilka framtidsplaner hon har berättar hon på följande vis: 

  

Jag är jättenöjd med mitt liv! Allting går som det ska. Jag har allting, jag har min 

lägenhet, min kille, jag har ett jobb, jag har bra ekonomi, jag går i skolan… allting 

är bra! […] Skolan är min framtid! Till exempel om inte jag pluggar så kommer jag 

inte att få ett bra jobb… att jobba eller trivas i jobbet. Man kan inte ha ett bra liv 

[…] Jag har ett mål, när jag tar studenten ska jag plugga på högskolan, skaffa ett 

jobb och sedan gifta mig och ha ett fint liv!       

 

Det som är gemensamt för alla informanter är att de önskar hjälpa andra människor, vare sig 

det uttrycks i deras drömmar om framtida yrken eller i deras aktuella aktiviteter. Några 

önskemål om framtidsyrken som kommit upp under intervjuerna är till exempel socionom, 

psykolog eller polis. Ambitioner och mål de hade i sina hemländer har delvis blivit 
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förändrade. Exempelvis berättar Nadja att livet i hemlandet och även den första tiden i 

Sverige präglades av tillvaron som var fylld av problem samt saknade mål och framtidshopp. 

Genom att ha fått hjälp och stöd från olika håll och därmed en förändrad syn på livet i stort ser 

bilden av framtiden för henne i nuläget ut på följande sätt:   

 

Jag vill jobba med ungdomar som har problem eller familj med något problem. Så 

att jag ska kunna hjälpa dem… för att jag har också haft problem […] så därför 

tycker jag att jag vill hjälpa […] så att det inte leder till självmord eller något annat.   

  

Medan en del av informanter ser sin framtid i Sverige lämnar andra det slutgiltiga målet 

öppet. Tankar och planer om framtiden byggs upp på ett flexibelt sätt så att eventuella 

återvändanden till hemland eller flyttar till något annat land blir möjliga. En av informanterna 

berättar till exempel att han i framtiden skulle gärna vilja återvända till sitt hemland för att 

eventuellt kunna påverka den politiska situationen där, han inser dock att det är riskabelt och 

mycket komplicerat men ändå uttrycker han en stark önskan om att hjälpa till för en 

förändring där. Även Farshad har valt ett yrke som möjliggör för honom att bestämma senare 

var han ska skaffa familj och bosätta sig permanent, han säger så här:       

 

När jag bodde i Afghanistan ville jag jobba med data. När jag kom hit bestämde jag 

mig att jag vill bli flygplansingenjör. Det ett jobb man kan göra överallt. Till 

exempel om man åker till Afghanistan eller andra länder man kan jobba där.  

 

Det som tydligt framkommer av samtliga intervjuer är att erfarenheter som informanterna har 

fått av flytten till ett främmande land, av att känt sig ensamma och behövt klara sig på egen 

hand, har gjort att de idag känner sig starka, självständiga och mycket målinriktade. Med hjälp 

av dessa erfarenheter har de skapat en bild av sin framtid och sin stabila roll i den. Hjälpen 

som de har fått på vägen har de flertal gånger uppmärksammats som något mycket viktigt för 

dem, något som de bygger sin framtid på. Det är alltså en tro på sig själv och på de drömmar 

de har skapat om sin framtid. Så här uttrycker Nadja sig: 

 

Jag försöker tänka framåt. Det som har hänt, har hänt… så att det är bara att 

fortsätta att leva, så mycket man orkar!  
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Även om det har funnits svåra perioder under flytten till Sverige eller under den första tiden 

här har samtliga informanter kommit över tröskeln och går med säkra steg mot sina drömmars 

framtid. 

 

Kommentarer 

Informanterna har alla själva flytt till Sverige. De har av olika anledningar lämnat sina vänner 

och familjer, och bygger nu upp sina nya liv i Sverige. De har höga ambitionsnivåer och 

drömmer alla som universitetsstudier, bra jobb och ett framgångsrikt liv. För att uppnå 

framtidsdrömmarna krävs en god integration. Hessle (2009) och Elmeroth och Häge (2009) 

menar att en god integration hänger samman med god kontakt med myndigheter. Om de 

ensamkommande barnen ska växa upp och uppfylla sina drömmar krävs en god 

skolundervisning, en meningsfull fritid och en god hälsa (Elmeroth & Häge, 2009:14, 82-84; 

Hessle, 2009:109, 112, 117). Antonovsky (1991) menar att det är viktigt att individen 

upplever en känsla av sammanhang i livet och att situationen hon befinner sig i är begriplig, 

hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 1991: 12-13, 39-41). För att informanterna ska bli 

integrerade och utifrån de förutsättningarna bygga på sitt framtida liv krävs alltså att 

situationen de lever i upplevs som begriplig, att informanterna känner att livet är hanterbart, 

att de själva har makten att påverka vilken väg livet ska ta och att informanterna upplever att 

livet är meningsfullt. Informanterna upplever idag att situationen är begriplig, de upplever att 

de förstår de kulturella skillnaderna som finns mellan Sverige och hemlandet. De förstår 

varför möjligheterna för ett bättre liv är större i Sverige än det för närvarande är i 

hemländerna och också varför bl.a. skolundervisningen är viktig. Informanterna har gjort 

situationen i Sverige hanterbar genom att aktivt försöka bli en del av samhället, t.ex. genom 

att sats på språket, och förstår varför det är viktigt med en god integration. Detta avspeglas i 

deras framtidsdrömmar. Att livet är har en mening upplever dem alla, de känner att tillvaron 

är meningsfull och de styr den i rätt riktning för att uppnå framtidsdrömmarna om ett 

hjälpande yrke. De upplever att de har användning av sina erfarenheter och kan vända det de 

själva har gått igenom i och med flykten och integreringen i Sverige till något positivt. De har 

något som Antonovsky skulle kalla för ett starkt KASAM, de har en tro på sig själva, de har 

mål i livet och de har en känsla av kontinuitet i livet (Antonovsky, 1991:49).  

 

Informanterna upplever alla en utvecklad självständighet sedan flykten till Sverige. De klarar 

av sin vardag, de klarar av sina studier med goda resultat och/eller har arbete eller praktik. De 
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bor alla själva och tar hand om vardagslivets sysslor. De upplever att de kan hantera sina liv 

och de känner att livet har en mening för dem. Dessa känslor av sammanhang är viktiga 

komponenter för individer som varit utsatta för svåra livshändelser. Informanterna är alltså 

självständiga och mycket målinriktade. Enligt dem själva har kontakten med myndigheter, 

skolan och fosterfamiljerna varit avgörande för deras möjligheter till att utveckla dessa 

egenskaper. Dessa olika signifikanta personer, så som socialsekreterarna, lärarna och gode 

männen har alla hjälpt informanterna att uppnå kontrollen över sina egna resurser. Att 

informanterna har ett starkt KASAM är även det något som påverkar återhämtningen. Ett 

starkt KASAM är en förutsättning för att kunna återhämta sig och integreras i ett nytt land. 

Individen kan få ett starkt KASAM av bland annat empowermentinriktat arbete från 

myndigheter och skolan. Enligt empowerment kan man bäst hjälpa en individ genom att ge 

henne makten över sina egna förmågor och lära henne använda dem på bästa sätt för att uppnå 

individens mål. Den grundläggande synen på människan inom empowerment går ut på att 

individen är aktivt handlande och vill uppnå sitt eget bästa, men för att kunna göra det 

behöver hon de rätta förutsättningarna (Askheim red. 2007:19-20; Payne, 2008:426-427; 

Starrin & Swärd red. 2006:261-262). Det har dessa myndighetspersoner hjälp våra 

informanter med. Informanterna känner att de har blivit bemötta med respekt, att de olika 

myndighetspersonerna har lyssnat på dem och varit lyhörda inför deras behov och att deras 

bästa har varit i centrum. Informanterna känner att de har givit förutsättningarna till att uppnå 

sina mål och framtidsdrömmar och att de rätta förhållandena existerar i Sverige.  

 

6. Diskussion och slutsatser 

Metodval 

Eftersom syftet med studien har varit att ta del av informanternas upplevelser av hur 

integrationsprocessen och den etniska tillhörigheten kan ha påverkat deras 

identitetsutveckling, har valet av den halvstrukturerade kvalitativa intervjun framstått som 

självklart för oss. Vårt mål var således att genom att direkt kunna tala med informanterna få 

möjlighet att sätta oss in i deras upplevelsevärld samt vidare kunna tolka deras uttalanden 

utifrån ett större sammanhang. Då vår intention har varit att uppnå studiens syfte utifrån 

ensamkommande flyktingbarns erfarenheter, har vi valt att enbart intervjua dem och andra 

möjliga kompletterande intervjuer med t.ex. socialarbetare eller psykologer, har därmed 

förefallit som irrelevanta. I början, under planering av intervjuerna, hade vi tänkt genomföra 
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några små gruppintervjuer så som det också framkommer i informationsbrev (se bilaga 1) 

men på grund av komplikationer som uppstod i samband med möjligheter att komma i 

kontakt med eventuella informanter ändrades det preliminära upplägget för intervjuerna. 

Eftersom informanterna inte kände varandra uteblev utförandet av gruppintervjuer. Därmed 

blev även den preliminära tanken som låg bakom dessa gruppintervjuer, dvs. önskan att 

underlätta intervjusituationen för informanterna genom att erbjuda dem möjligheten att 

medverka tillsammans med någon de kände, inte längre aktuell.   

 

På grund av att vi båda är oerfarna intervjuare samt utifrån tankar och funderingar kring 

utförandet av intervjuer som har dykt upp i efterhand, kan man konstatera att det finns en del 

faktorer som bör tas hänsyn till när det gäller tolkning av studiens resultat. Redan under 

intervjuerna blev det klart för oss att vissa frågor visade sig vara delvis komplicerade att 

besvara. En del teman, såsom identitet och självbild, som aktualiserades i samband med 

intervjuer var nya för informanterna och inget de tidigare hade funderat över. Det kan även ha 

att göra med att informanterna trots allt är ungdomar eller unga vuxna. De är kanske för unga 

för att ha hunnit tänka kring termer som identitet. Genom att ha skickat frågorna i förväg till 

informanterna och därmed gett dem mer tid att fundera kring dessa, hade vi underlättat för 

dem att besvara frågorna och därigenom  fått mer genomtänkta och djupare svar. Vi har också 

funderat kring att eventuellt göra två intervjuer istället för en, den ena som huvudintervjun 

och den andra som en kompletterande. Det hade gett oss mer utförliga svar och därmed stärkt 

även studiens validitet. Detta var dock på grund av begränsade tidsmöjligheter inte 

genomförbart.   

 

Vid valet av teorier hade vi först planerat att fokusera på teorier kring identitet och använda 

oss av Mead men även Goffman. Under intervjuerna med informanterna insåg vi att vi inte 

kunde använda oss av Goffmans teori kring stigma eftersom informanterna inte kände sig 

stigmatiserade eller annorlunda på något sätt. Vi hade en förutfattad bild av att informanterna 

kunde känna sig stigmatiserade, men eftersom så inte var fallet valde vi att använda oss av 

begreppet etnisk identitet eftersom det var mer relevant för uppsatsen och förenligt med 

informanternas upplevelser. Vi har alltså fått modifiera teoriavsnittet efter intervjutillfällena. 

Det har dessutom utifrån våra frågeställningar varit svårt att använda empowerment och 

KASAM i analysen trots att teorierna passar uppsatsens syfte. Efter intervjutillfällena 

upptäckte vi att vi inte ställt tillräckligt många frågor som är kopplade till dessa teorier, utan 
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vi hade mer riktat in frågorna på frågeställningarna. Om vi hade kunnat göra om studien hade 

vi utgått mer från teorierna. 

 

Slutsatser 

När vi började skriva på denna uppsats hade vi inga erfarenheter eller kunskap kring ämnet 

annat än från tidningsartiklar eller nyhetsreportage. Den bild vi hade av ensamkommande 

barn baserade sig på förutfattade meningar och den bild media gett oss. Vi trodde att 

ensamkommande barn var den mest utsatta gruppen i samhället eftersom de saknar familj i 

landet och i och med det också den gruppen med minst socialt nätverk. Efter att ha tagit del av 

våra informanters berättelser och upplevelser har vi fått en annan bild av ensamkommande 

barn. De är resursstarka, ambitiösa och ingenting är omöjligt för dem. 

 

Slutsatserna av denna studie är att fritidsaktiviteter, skolundervisning och språkkunskaper 

spelar en stor roll för informanternas identitetsutveckling. Genom att leva ett aktivt liv precis 

som alla andra i det samhälle de lever i har informanterna anpassat sig och tagit efter vissa 

egenskaper som kan anses vara typiskt svenska eller som skiljer sig från hemlandets typiska 

egenskaper. Trots att de anpassat sig och drömmer om att bo kvar i Sverige i framtiden är 

deras etniska ursprung viktig. Vi tycker att det är något som samhället bör tänka på, att 

integrationen av ensamkommande barn är viktig, men att även den etniska tillhörigheten bör 

tas tillvara och då genom att bl.a. erbjuda alla hemspråksundervisning.  

 

Resultatet av studien visar tydligt att med rätt hjälp har informanternas utsatthet blivit en 

styrka och de har kunnat växa sig starka. Hur informanterna har lyckats vända sina 

erfarenheter av flykt och anpassningen till ett nytt samhälle till något positivt visar de när vi 

pratar om framtiden. De vill alla arbeta i hjälpande yrken, något som en del av dem tidigare 

inte hade tankar eller funderingar kring. 

 

Eftersom tiden var knapp och det var svårt att få tag i informanter kunde vi inte göra en studie 

med fler informanter och inte heller välja att inrikta oss på något kön. Som ett förslag till 

vidare forskning hade vi tyckt att det var intressant med en jämförande studie ur ett 

genusperspektiv. Kanske skiljer sig tjejer och killars upplevelser av identitetsförändring i och 

med integrering i ett nytt samhälle. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Stockholm 2012-04-10 

Intervjupersoner sökes! 
 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter vid Södertörns Högskola som vill skriva vårt examensarbete om 

ensamkommande barn och hur integrationsprocessen kan påverka deras identitetsutveckling. 

Syftet med uppsatsen är att försöka se om det finns ett samband mellan en god 

integrationsprocess och en positiv självbild.  

 

Vi vill komma i kontakt med ungdomar som är 18 år eller äldre, som har kommit till Sverige 

som ensamkommande och som har bott i Sverige i några år. Vi vill intervjua ungdomarna om 

deras upplevelser kring integration, såsom skolgång, fritidsaktiviteter och språkinlärning. 

Intervjuerna önskas ske i mindre grupper med 2-3 personer åt gången. Tid och plats för 

intervjun bestämmer vi tillsammans med de som kan tänkas vara intresserade utifrån 

ungdomarnas egna önskemål. Vi räknar med att intervjuerna kommer ta drygt en timme. 

 

Under arbetets gång kommer vi noggrant följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

för studier inom socialt arbete. Det betyder att: 

- Intervjupersonerna informeras om uppsatsens syfte. 

- Intervjupersonerna bestämmer själva om de vill medverka i uppsatsen och kan när 

som helst under arbetets gång avbryta sin medverkan eller avstå från att besvara 

känsliga frågor utan att behöva uppge skälen för beslutet. 

- Intervjupersonerna är anonyma och materialet som samlas in kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 

Det skulle underlätta mycket för oss om vi fick använda oss av bandspelare under 

intervjutillfället. Det för att svaren som återges i uppsatsen ska vara så korrekta som möjligt. 

Vi kommer att transkribera delar av intervjuerna men då figurera namn, bostadsort och annat 

som skulle kunna identifiera intervjupersonerna. Uppgifterna som samlas in kommer enbart 

användas till uppsatsen och kommer att raderas när den är klar.  

Om ni har några frågor eller är intresserade av att delta i uppsatsen är vi varmt välkomna att 

kontakta någon av oss, dock senast den 24/4.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ania Jansson  

070xxxxxxx 

xxxxxxxxxx@student.sh.se 

 

Kristiina Kaha 

073xxxxxxx 

xxxxxxxxxx@student.sh.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Inledning 

En presentation utav oss och om uppsatsens syfte. Vi informerar om samtyckeskravet som går 

ut på att informanterna samtycker till samarbetet och har möjlighet att när som helst avbryta 

intervjun och kan välja att avstå från att svara på frågor och behöver inte motivera valet. Vi 

upplyser om att alla informanter är anonyma, dvs. att intervjutranskriberingarna kommer att 

avidentifieras och att allt material kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Presentation av informanterna: namn, ålder, ålder vid flykt till Sverige och ursprungsland. 

 

Tema 1: Integration och det sociala livet 

1. Hur ser livet ut i Sverige med boende, skolgång/arbete, vänner och fritidsintressen?  

 

Skola/Arbete 

2. Hur mycket går du i skolan/arbetar du?  

3. Hur känner du inför skolan/arbetet? 

4. Vad gör du efter skolan/arbetet?  

5. Har du/har du haft hemspråksundervisning?  

 

Umgänge 

6. Vilka umgås du med? 

7. Hur brukar du träffa nya människor? 

8. Umgås du med dina landsmän/med svenskar?  

9. Finns det någon skillnad mellan vänskaperna? 

10. Vilken betydelse har dina vänner för dig? 

11. Hur upplever du kontakten med de andra på skolan/arbetet? 

12. Vilka personer är viktiga för dig i ditt liv? 

13. Har du några förebilder? 

 

Fritid  

14. Vad tycker du om att göra på din fritid? 

15. Har du fått hjälp med att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter? 

16. Skulle du vilja göra något mer eller något annat? 

 

Allmänt 

17. Hur upplever du din situation?  

18. Har det varit svårt eller lätt att komma in i det svenska samhället?  

19. Vad hade du önskat mer för hjälp av samhället?  

20. Upplever du att dem du mötte lyssnade på dina önskemål och behov? 

21. Hur upplever du kontakten med din gode man/handläggare/annan myndighetsperson? 

22. Vad har varit särskilt viktigt för dig under ditt liv i Sverige?  

23. Känner du att du själv har makt att påverka ditt liv? 
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24. Vad tycker du att begreppet integration står för? 

25. Känner du att du är integrerad? 

 

Tema 2: Etnicitet 

26. Vad betyder ditt hemland för dig? 

27. Påverkar ditt ursprung hur du ser på dig själv?  

28. Känner du att du är svensk eller [informantens ursprungliga medborgarskap]? 

29. Vad tycker andra om ditt hemland? 

30. Känner du att du är en del av det svenska samhället? 

 

Tema 2: Identitet 

31. Hur skulle du beskriva dig själv?  

32. Vad identifierar du dig med?  

33. Hur ser du på din självbild?  

34. Vad är du nöjd med hos dig själv och vad skulle du vilja förändra?  

35. Hur har din självkänsla påverkats av din flytt till Sverige?  

36. Har du som person förändrats sen du kom till Sverige?  

 

Tema 3: Framtid 

37. Hur tänker du kring framtiden?   

38. Var vill du bo?  

39. Vad vill du jobba med? 

40. Hur upplever du din situation i Sverige idag? 

41. Hur vill du att sen ser ut i framtiden? 

 

Avslutning 

42. Finns det något du vill tillägga som du tycker är viktigt men som vi glömt att ta upp? 

43. Är du intresserad av att läsa uppsatsen när den är färdig? 

 

 

 


