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The aim of this study was to reach an understanding of how young adults with permanent 
residence permit, who came to Sweden as unaccompanied asylum seeking minors, experience 
their confrontation with the Swedish society. Another purpose was to understand how these 
young adults view Sweden and its inhabitants, as well as the experience of starting a new life 
in Sweden. In order to investigate these questions, a qualitative method consisting of five 
interviews with five young men was conducted. 

The results showed that the respondents feared the meeting with the immigration board and 
that they feel that school is divided in two groups, Swedes and immigrants. People with non-
ethnic Swedish background who have lived in Sweden for a long time are seen as Swedes, 
and in that meaning assimilated. One important conclusion we made was that the division 
between Swedes and immigrants have a negative influence on the immigrants´ integration in 
the society.  Another conclusion is  that  school has to  take more responsibility to  give the 
children a more meaningful life.  
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1. Inledning

Av de 40 miljoner flyktingar och internflyktingar som finns världen över är ungefär hälften 
barn och ungdomar (Web-dokument A). Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar till 
Sverige  utan  legal  vårdnadshavare  för  att  söka  asyl,  de  är  så  kallade  ensamkommande 
asylsökande barn. I 1§ sista stycket i Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ges 
följande  definition  av  ensamkommande barn:  ”barn under  18  år  som vid  ankomsten  till  
Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses 
ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare…”.

De ensamkommande barnen lämnar det liv de är vana vid och tar  sig till  Sverige genom 
många gånger farliga vägar. Anledningarna till  att de lämnar sina hemländer är olika, och 
något som förenar samtliga som kommer till  Sverige är  själva mötet med det nya landet. 
Vanligen kommer barnen från holistiska samhällsstrukturer till Sveriges mer individualistiska 
samhälle,  vilket  kan  bli  en  komplicerad  omställning.  Uppsatsförfattarna  undrar  vad  som 
händer med dessa barn. Hur upplever de ensamkommande asylsökande barnen mötet med 
Sverige? Vilka tankar och åsikter har de kring landet och dess invånare? Hur upplever de den 
svenska skolan? Dessa är några av de frågor författarna ämnar söka svar på genom kvalitativa 
intervjuer.  Denna  studie  handlar  således  om  hur  unga  vuxna  som  har  permanent 
uppehållstillstånd och kom till Sverige som ensamkommande asylsökande barn upplever det 
vara att komma till ett nytt land och leva i en nytt, tidigare okänt, samhälle. Båda författarna 
har erfarenhet kring arbete med ensamkommande asylsökande barn på transitboenden. Vi har 
därmed en del kunskap i ämnet, dock inte om just barnens egna upplevelser av mötet med det 
nya samhället. 

1.1 Problemformulering och koppling till socialt arbete 

Den  forskning  vi  funnit  presenterar  oftast  inte  barnens  egna  upplevelser  av  situationen, 
särskilt  inte  av  mötet  med  Sverige.  I  och  med  nyöppningar  av  boenden  i  Skåne,  och 
reaktionerna som följt  därefter,  har  de ensamkommande barnen blivit  ett  uppmärksammat 
ämne i media under de senaste åren. I föreliggande uppsats fann vi som författare det högst 
aktuellt att tala direkt med dessa barn. Vi hoppas att denna studie kan synliggöra tankar hos, 
och öka förståelsen för, denna grupp människor.

Socialt arbete har många uppgifter, och uppsatsförfattarna har i uppsatsen tagit utgångspunkt i 
”Global Qualifying Standards” för socialt arbete, utformade av the International Federation  
of  Social  Workers  (IFSW)  och  the  International  Association  of  Schools  of  Social  Work 
(IASSW). Socialt arbete skall enligt dem bland annat:

- Facilitate the inclusion of marginalised, socially excluded, dispossessed,
       vulnerable and at-risk groups of people.

- Address and challenge barriers, inequalities and injustices that exist in 
society.
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- Form short and longer-term working relationships with and mobilise 
individuals, families, groups, organisations and communities to enhance their well-being 
and their problem-solving capacities. (Web-dokument B)

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  unga  vuxna  män  med  permanent 
uppehållstillstånd, som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn, upplever 
mötet  med  det  svenska  samhället.  Temavalet  i  forskningsfrågorna  bygger  på  författarnas 
antagande att dessa teman utgör centrala delar av målgruppens liv. Det är exempelvis i skolan 
den huvudsakliga kontakten med samhället äger rum.

Uppsatsens frågeställningar är följande:

• Hur upplevde unga vuxna män med permanent uppehållstillstånd mottagandet vid 
ankomsten till Sverige när de kom som ensamkommande asylsökande barn?

• Hur upplever de nu unga vuxna männen med permanent uppehållstillstånd sin 
skolgång i Sverige?

• Hur uppfattas Sverige och dess invånare av de unga vuxna männen?

• Hur ser de unga vuxna männen på sin personliga utveckling och på sina nya liv i 
Sverige?

1.3 Begreppsdefinition

Asylsökande:  ”.en  person  som  tagit  sig  till  Sverige  och  begär  skydd  mot  konflikt  eller  
förföljelse,  men  som  ännu  inte  fått  sin  ansökan  slutligt  prövad  av  Migrationsverket.”  
(Corman, 2008, s.186)

Ensamkommande barn: ”barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från  
båda  sina  föräldrar  eller  från  någon  annan  vuxen  person  som  får  anses  ha  trätt  i  
föräldrarnas  ställe,  eller som efter  ankomsten står utan sådan ställföreträdare…”.  ;  (Lag 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 1 §, sista stycket)

God  man: En  person  som  förordnas  av  överförmyndaren.  Gode  mannen  skall  ”i  
vårdnadshavares  och förmyndares ställe  ansvara för  barnets  personliga förhållanden och  
sköta dess angelägenheter.” (Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, 2 §)

Identitet: ”medvetandet om att jag är den jag är, oavsett hur den yttre situationen förändras,  
och vetskapen om att andra också ser det så.” (Franzén, 2001, s. 75)

Permanent uppehållstillstånd (PUT): Tillstånd enligt utlänningslagen för utlänning att utan 
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tidsbegränsning bo och arbeta i Sverige (Web-dokument C).  

PUT-boende:  Det  boende  som de  ensamkommande  barnen  flyttar  till  efter  att  ha  bott  i 
transitboende. Detta boende kombineras oftast med benämningen ”asylboende”. Här bor de 
ensamkommande  barnen  under  väntan  på  uppehållstillstånd  samt  efter  att  de  mottagit 
uppehållstillstånd. Ett alternativ till PUT-boende för de barn som är under cirka 16 år brukar 
vara familjehem. (Författarnas egen definition)

Transitboende: Det första, tillfälliga, gruppboende som de ensamkommande barnen bor i när 
de kommer till Sverige. (Författarnas egen definition)

Unga vuxna: De individer som enligt svensk lag är myndiga och är upp till cirka 25 år gamla. 
(Författarnas egen definition)

1.4 Uppsatsens disposition

Uppsatsen inleds med en inledning och en problemformulering för ämnet samt en diskussion 
kring kopplingen till socialt arbete. Även syfte och frågeställningar samt begreppsdefinitioner 
presenteras.  Härefter  följer  ett  metodkapitel  där författarna bland annat  presenterar val av 
vetenskapsfilosofi, författarnas förförståelse samt studiens avgränsningar. Frågan om validitet 
och reliabilitet samt etiska överväganden diskuteras även. Metodkapitlet följs av ett kapitel 
med tidigare forskning som delats upp i rubrikerna: ”Bakgrund”, ”Ankomsten till Sverige och 
det sociala stödet”, ”Identitetsbyggande i det nya landet” samt ”Förhållandet till det svenska 
samhället  och  dess  invånare”.  I  det  fjärde  kapitlet  redogör  författarna  för  de  teoretiska 
utgångspunkterna som studien bygger på, vilka är ”invandringskris och coping”, ”symbolisk 
interaktionism” samt ”holism och individualism”. Därefter presenteras resultat och analys där 
den insamlade empirin är uppbyggd utifrån frågeställningarna, och analysen utifrån teman 
under  rubrikerna:  Upplevelser  av mottagandet  vid  ankomsten till  Sverige,  Upplevelser  av 
skolgången i Sverige, Synen på Sverige och dess invånare samt Personlig utveckling och det 
nya livet i Sverige. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där författarna besvarar studiens 
frågeställningar och för en diskussion kring vidare forskning.
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2. Metod

2.1 Avgränsningar

I  denna  studie  har  författarna  valt  att  enbart  intervjua  unga  vuxna  med  permanent 
uppehållstillstånd (PUT) som levt i Sverige i minst sex månader. Varför valet enbart föll på de 
med PUT är att författarna upplever att dessa unga vuxna har hunnit ta intryck av Sverige och 
reflekterat över sina möten med landet.  Vid studiens början valdes att endast intervjua fem 
personer, men redan då fanns en tanke om att intervjua fler om det skulle behövas. Dock 
intervjuades inte fler då det av författarna ansågs att dessa fem respondenter gav tillräckligt 
mycket underlag. Studien handlar om uppfattningar om Sverige och det svenska samhället hos 
unga vuxna män som har permanent uppehållstillstånd i Sverige och som kommit hit som 
ensamkommande asylsökande barn. Om intervjuer hade genomförts med personer som har 
erfarenhet av forskning kring ämnet istället för de respondenter som valdes, hade troligtvis 
svar med andra perspektiv och synsätt uppkommit, t.ex. ett perspektiv utifrån från psykolog 
eller annan professionell.  Av denna anledning valdes intervjuer med alla typer av experter 
bort.

2.2 Vetenskapsfilosofisk position 

2.2.1 Fenomenologi
Fenomenologin  intresserar  sig  för  att  förstå  individens  perspektiv  på  det  som  Edmund 
Husserl, utvecklaren av fenomenologin, kallar livsvärld. Här är allt kopplat i ett sammanhang 
och är beroende av tid och rum. (Langemar, 2008, s. 123) Denna vetenskapsfilosofi försöker i 
detalj  beskriva  innehåll  och  mönster  hos  individens  medvetande  för  att  förstå  hennes 
erfarenheter och göra hennes väsentliga meningar tydliga. (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 
42) Payne (2008) menar att fenomenologin är bra att använda vid förklaringen av människans 
beteende och problem utan att  intervjuaren lägger skuld på respondenten (Payne,  2008, s. 
297).  Anledningen  till  att  författarna  valt  att  använda  fenomenologin  är  viljan  att  förstå 
intervjupersonernas värld, ta reda på vad intervjupersonerna vet, förstå deras upplevelser och 
kunna förklara de ting som de förklarar (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 42). 

Det första steget i den empiriska fenomenologiska analysmetoden är meningskoncentrering, 
som följs av att hitta dominerande teman och tolka dessa utan förutfattade meningar, vilka 
skall presenteras efter intervjupersonernas synvinklar. (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 222f) 
Langemar (2008) beskriver tre förhållningssätt i en fenomenologisk analys utifrån Wertzs fem 
punkter. De handlar om att belysa intervjupersonernas subjektiva upplevelser och inte fakta, 
att se noga på detaljer i utsagorna för att upptäcka mening samt att kombinera empati och 
distans; det vill säga att ha inlevelse och se inifrån men samtidigt se utifrån utan att ta något 
för givet. (Langemar, 2008, s. 127) Författarna försökte under intervjuerna lägga förutfattade 
meningar åt sidan och endast fokusera på intervjupersonernas utsagor. Före första intervjun 
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diskuterade författarna detta och kom fram till att det skulle kunna bli väldigt svårt. Dock 
visade sig motsatsen under första intervjusituationen då författarnas förutfattade meningar inte 
stämde  överens  med  intervjupersonens  svar,  vilket  visade  sig  vara  fallet  med  samtliga 
intervjuer. 

2.2.2 Hermeneutik
Hermeneutik betyder läran om läsning och tolkning. Genom att begripa en text i förhållande 
till  den  ställda  frågan  är  tolkning  av  texten  möjlig.  (Esaiasson.  Gilljam,  Oscarsson  och 
Wängnerud, 2007, s. 249) Inom hermeneutiken talas det ofta om att vägen till förståelse av 
krångliga texter går genom den hermeneutiska spiralen. Kärnan i den hermeneutiska spiralen 
är relationen mellan delen och helheten. En del av en text måste förstås utifrån dess helhet 
samtidigt som helheten måste förstås genom delarna. För att ett specifikt ord i en text skall bli 
begripligt måste hänsyn tas till hela texten, och när författarna begripit vad ordet innebär i det 
specifika sammanhanget kan texten få en helt ny betydelse. (Esaiasson et al., 2007, s. 252) 
Det går alltså i en spiral som talar för möjligheten av en djupare förståelse av meningen. Det 
är viktigt att pröva deltolkningarna mot meningen hos texten som helhet, och texten måste 
tolkas  utifrån  sin  egen  referensram.  Genom att  tolka  en  text  kan  nya  särskiljningar  och 
samband genereras, vilket vidgar textens mening. (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 226) Något 
av det mest centrala i den hermeneutiska traditionen är begreppen samtal och text, samt att 
tonvikten  läggs  på  tolkarens  förkunskap  om  textens  innehåll.  Det  viktigaste  syftet  med 
hermeneutisk tolkning är att få ut en giltig och gemensam förståelse av meningen i en text. 
Genom att analysera en intervju som en text med hermeneutik som analysmetod kan forskaren 
bortse från intervjusituationen och endast fokusera på texten. (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 
66f) 

Langemar (2008) skriver att hermeneutiken inom kvalitativ forskning genomsyrar så gott som 
alla övriga metoder. Med fler antal personer som intervjuas i en studie växer behovet av att ha 
en  systematisk  analysmetod,  något  hermeneutiken  inte  ger,  vilket  gör  att  många  studier 
kombinerar denna med en struktureringsmetod. (Langemar, 2008, s. 122) 

2.2.3 Kombinationen av vetenskapspositionerna
Hermeneutiken och fenomenologin är släkt med varandra, och den förstnämnda utvecklades 
ur den sistnämnda (Langemar, 2008, s. 123). Gemensamt för de båda vetenskapspositionerna 
är hur fokuset läggs på det individuella under själva analysen (Langemar, 2008, s. 125). En 
del  kanske  skulle  argumentera  för  att  användandet  av  fenomenologi  och  hermeneutik 
tillsammans  inte  är  förenligt.  Uppsatsförfattarna  har  valt  att  kombinera  dessa  två  med 
anledning av att båda positionerna stämmer in på det syfte som funnits med uppsatsen sedan 
start.  Att  beskriva  intervjupersonernas  upplevelser  (fenomenologiskt),  gärna  genom 
användandet av deras  egna ord,  har varit  ett  utav målen med presentationen av empirin  i 
denna studie. Fenomenologin har även använts som en struktureringsmetod för analysdelen i 
denna  studie.  Hermeneutiken  i  sin  tur  har  använts  som  ett  sätt  att  tänka  vad  gäller 
bearbetningen av textmassan och som en medvetenhet om delarnas och helhetens betydelse 
kopplat till varandra. 
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2.3 Forskningsdesign 

Några positiva aspekter av samtalsintervjuer är möjligheten att registrera oväntade svar och 
att göra uppföljningar av undersökningen (Esaiasson et al., 2007, s. 283). Anledningen till att 
uppsatsförfattarna  ansåg  samtalsintervjuer  vara  användbara  i  denna  undersökning  var  en 
förhoppning om att de skulle ge utförliga svar. Genom att en konversation äger rum mellan 
intervjuaren och intervjupersonen ges den intervjuade möjligheten att formulera sig som han 
eller hon vill och tala ur sitt eget perspektiv. (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 43) Möjligheten 
för intervjuare att ställa följdfrågor till ett specifikt uttalande kan också bidra till att svaren blir 
mer utförliga och innehållsrika. Ett annat syfte med följdfrågor är att pröva tillförlitligheten i 
intervjupersonernas svar. (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 188) Intervjuaren får också chansen 
att senare under intervjuns gång ställa en fråga som missats att ställas tidigare under intervjun. 
Den kvalitativa metoden är således en flexibel metod, särskilt i jämförelse med en kvantitativ 
metod. (Bryman, 2008, s. 437) Valet av kvalitativ metod föreföll med tanke på ovanstående 
argument som självklart för uppsatsförfattarna.

I  föreliggande uppsats  har en  abduktiv metod använts,  vilket  innebär  att  empiri  och teori 
växelvis  inverkat  på  varandra  (Langemar,  2008,  s.  46f).  Detta  har  använts  på  så  sätt  att 
författarna  i  förhand  tänkt  ut  teorier  som  var  till  hjälp  vid  formuleringen  av  teman  för 
intervjufrågorna.  Efter  datainsamlingen  samt  bearbetningen  av  empirin  framstod  en  del 
teoretiska utgångspunkter, som till en början ansågs tillämpbara, som irrelevanta. Detta ledde 
således till att vissa teoretiska utgångspunkter föll bort medan andra tillkom.

2.4 Förförståelse av ämnet

Båda författarna har erfarenhet av arbete som behandlingsassistenter på transitboenden för 
ensamkommande asylsökande barn. Författarna har även under socionomutbildningens gång 
utfört fältstudier på asyl- och PUT-boenden i Stockholmsområdet samt skrivit B-uppsatser om 
detta.  Den  ena  handlade  om  ensamkommande  asylsökande  barns  uppfattning  om  sina 
rättigheter  och  skyldigheter,  och  den  andra  om  ensamkommande  asylsökande  barns 
framtidstankar.  Förförståelsen  om  ensamkommande  asylsökande  barn  och  ungdomar  i 
allmänhet är därmed ganska bred. Dock har författarna ingen större förförståelse eller kunskap 
om unga vuxna med denna bakgrund som har levt i Sverige med uppehållstillstånd under en 
tid. 

Författarnas tankar och erfarenheter har säkerligen påverkat arbetet med denna uppsats både i 
positiv och i negativ bemärkelse. Positivt i det avseende att det existerar en medvetenhet om 
vilka  förhållanden dessa ungdomar  kommer ifrån och vilka bakgrunder  de vanligtvis  har. 
Genom att författarna har tidigare erfarenhet av, och kunskap om, att tala med ungdomar har 
dessa  tillämpats  under  intervjuerna.  Förförståelsen  skulle  dock  kunna  vara  negativ  då 
förhandskunskapen om ungdomarnas situation kan anses vara för stor. Detta kan göra att en 

6



uppfattning formas kring respondenternas möjliga svar på intervjufrågorna i  förväg.  Dock 
märkte  författarna  under  intervjuernas  gång att  förförståelsen  hade  liten  betydelse  i  detta 
sammanhang då intervjupersonerna gav oförväntade svar.

2.5 Uppsatsens genomförande

2.5.1 Sökprocess
Sökprocessen påbörjades genom en sökning i olika databaser via www.sub.su.se. I databasen 
Social Services Abstract gjordes en kombination genom orden asylum seeking och children. 
Detta gav 41 träffar,  varav 27 var  Peer-Reviewed Journals.  Även en sökning via LIBRIS 
gjordes  med  sökorden  asylsökande,  vilket  gav  251  träffar,  flyktingbarn gav  451  träffar, 
asylsökande barn gav 106 träffar och ensamkommande asylsökande barn gav 10 träffar. För 
att  hitta  mer  precist  relevant  litteratur  gjordes  en  sökning  via  LIBRIS  under  rubriken 
”Ämnesvis”, därefter ”Samhälls-Rättsvetenskap”. Genom underrubrikerna nådde författarna 
rubriken  ”flyktingfrågor  och  flyktingpolitik”  samt  ”särskilda  ålders-  och  könsgrupper”. 
Relevanta  uppsatser  och avhandlingar  söktes  även via www.diva-portal.org.  Där användes 
sökordet  ensamkommande*,  som gav 26 träffar. Av dessa valdes bland annat Marie Hessles 
doktorsavhandling  ”Ensamkommande  men  inte  ensamma”.  Avhandlingen  är  en 
uppföljningsstudie med 100 ensamkommande asylsökande barn 10 år efter att de kom till 
Sverige. Litteratursökning har även gjorts i referenslistor ur böcker och avhandlingar kring 
ämnet.  En  av  de  mest  användbara  sökmetoderna  för  litteratursökningen  genom  hela 
forskningsprocessen har varit att helt enkelt söka relevant litteratur direkt ur bokhyllorna på 
Stockholms  universitets  huvudbibliotek  samt  på  biblioteket  för  socialt  arbete  vid  samma 
universitet. 

Då det inte finns mycket forskning kring hur asylsökande barn upplever mötet med Sverige 
har författarna i föreliggande studie i viss mån använt litteratur gällande hur det generellt är 
att komma till  Sverige som asylsökande. I den mån relevant internationell forskning kring 
ämnet hittats har detta presenterats. Mycket litteratur om ensamkommande barn rör hälsa och 
trauma, något författarna inte valt att fördjupa sig i inför denna studie.

2.5.2 Urval
Vid val av intervjupersoner bör tre allmänna råd följas; att välja främlingar, få till antal och att 
inte välja subjektiva experter. Syftet med att inte intervjua någon i bekantskapskretsen är att 
det  kan  bli  en  svårt  att  upprätthålla  en  vetenskaplig  distans  då  intervjuaren  och 
intervjupersonen redan har en annan typ av relation. Intervjupersoner kan också ha det lättare 
att öppna sig för en främling då de har en begränsad relation till denne. Forskare bör inte 
intervjua så många som möjligt för att få bra svar, utan istället nöja sig med ett litet antal om 
detta antal kan ge tillräckligt mycket underlag. När forskarna anser att de med relativt stor 
sannolikhet inte kommer få nya relevanta aspekter av ämnet i fråga har troligtvis tillräckligt 
många intervjuats för att studien skall kunna fullföljas. (Esaiasson et al., 2007, s. 291f) 

Uppsatsförfattarna kontaktade ett flertal boenden för att få tag på potentiella intervjupersoner. 
De svar personalen på dessa boenden gav var att målgruppen var trötta på att vara i fokus och 
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att de troligtvis inte skulle vara intresserade av att delta i en sådan studie. Personalen på ett 
utav dessa boenden var dock öppna för låta att uppsatsförfattarna göra ett besök på boendet i 
syfte att informera de unga männen om studien. Vid besöket ville en man deltaga i studien, 
och han förmedlade sedan kontakt med ytterligare två intervjupersoner. Denna typ av urval, 
när en respondent hjälper forskaren att hitta fler respondenter, kallas snöbollsurval. (Esaiasson 
et al., 2007, s. 216). De två andra respondenterna fick uppsatsförfattarna tag i via författarnas 
kontaktnät. 

Uppsatsförfattarna hade tre kriterier vid urvalet av intervjupersoner: ålder, vistelsetid i Sverige 
och PUT. Syftet med dessa kriterier var att finna intervjupersoner som levt i Sverige ett tag 
och  hunnit  ta  intryck  av  landet.  Därmed  följde  ålderskriteriet  per  automatik  då  de  flesta 
ensamkommande  barn  kommer  till  Sverige  när  de  är  mellan  16-17  år  gamla.  Det  sista 
kriteriet,  att personerna skulle ha permanent uppehållstillstånd, var ett av de viktigaste för 
studien då det handlar om livet i  Sverige efter  beslut  om uppehållstillstånd Ytterligare en 
fördel med att tala med personer som bott i Sverige relativt länge, i intervjupersonernas fall 
hade de bott i landet mellan 1-3 år, är att de ofta talar god svenska, vilket gjorde att samtliga 
intervjuer kunde genomföras utan tolkar. Valet av enbart unga män och inga unga kvinnor föll 
sig så då författarna hade svårt att få tag i intervjupersoner och fick använda olika kontakter 
för att nå dessa. De personer som kontaktnätet hjälpte till att finna var alla unga män, varför 
syftet med uppsatsen blev att intervjua enbart män.

2.5.3 Datainsamling
Insamling av data skedde genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med unga vuxna i 
åldrarna  19-20  år  som  har  permanent  uppehållstillstånd  och  som  kom  till  Sverige  som 
ensamkommande asylsökande barn. Alla intervjuer utom en pågick i cirka 40 minuter. Den 
första  intervjun,  med  Ahmed,  pågick  dock  närmare  70  minuter  då  intervjupersonens 
språkkunskaper  var  starka  och  han  hade  mycket  att  säga.  Syftet  med  just  denna  typ  av 
datainsamling var att fokusera på respondenternas utsagor och lyfta fram deras upplevelser av 
mötet  med Sverige.  Studiens  målpopulation  är  unga  vuxna som kommit  till  Sverige  som 
ensamkommande asylsökande barn, och rampopulationen är unga vuxna inom denna grupp 
som för närvarande bor inom en av Sveriges större städer. 

I den kvalitativa intervjun skall den intersubjektiva interaktionen finnas som grund. Denna 
interaktion utgörs av en verbal kontakt samt attribut i form av kroppsspråk och ansiktsutryck. 
Dessa faktorer är ytterst svåra att kontrollera och begränsa, men de är något som påverkar 
objektiviteten i en positiv riktning. I en intervju är det viktigt att vara så objektiv som möjligt 
och inte låta ens fördomar inverka för mycket. (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 261) En semi-
strukturerad intervjumodell har använts genom att författarna haft en intervjuguide med frågor 
att  följa (se Bilaga 2), men också lämnat möjligheten öppen för att under intervjutillfället 
ställa följdfrågor och följa upp trådar i intervjupersonernas utsagor. Författarna har försökt att 
hålla alla intervjuer någorlunda lika genom att använda ungefär samma språkliga formulering 
vid samtliga intervjutillfällen. (Bryman, 2008, s. 438)
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2.6 Uppsatsens trovärdighet

2.6.1 Validitet
Att  en  undersökning är  valid  innebär  att  det  forskarna  mätt  det  som var  avsett  att  mäta. 
Genom att ett påstående har falsifierats på ett starkt sätt blir kunskapen relativt pålitlig. Ett 
sätt att säkra validiteten i en undersökning är att granska källorna till invaliditet (Kvale och 
Brinkmann,  2009,  s.  264f).  För  att  säkra  undersökningens  validitet  har  bland  annat 
intervjufrågorna samt deras länk till forskningsfrågorna kritiskt granskats. 

Studiens slutsats om verkligheten blir trovärdig genom god resultatvaliditet,  vilken uppnås 
genom  att  undersöka  det  som  skall  undersökas  (Esaiasson  et  al.,  2007,  s.  61).  God 
resultatvaliditet  bildas  tillsammans  med  begreppsvaliditet,  som  handlar  om  frånvaro  av 
systematiska fel, överenskommelse mellan undersökningsinstrument och teoretiska begrepp 
samt  hög  reliabilitet  (Esaiasson  et  al.,  2007,  s.  63f).  Projektets  överenskommelse  mellan 
undersökningsinstrumentet,  d.v.s.  studiens  forskningsfrågor  och  de  teoretiska  begreppen, 
måste vara tillräckliga för att undersöka vad som avses att undersöka. (Esaiasson et al., 2007, 
s. 64f) Det kan anses att föreliggande studie är valid då det som var avsett att mätas är mätt. 
För att öka validiteten ansträngde sig författarna för att få respondenterna att förstå frågorna 
som ställdes då författarna och intervjupersonerna inte hade samma modersmål. Detta kan ha 
lett till att ledande frågor uppkom vid intervjutillfällena. Ledande frågor behöver dock inte 
alltid  vara  negativt,  framförallt  inte  i  kvalitativa  studier  där  de  istället  kan  pröva 
tillförlitligheten i intervjupersonernas svar. (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 188)

2.6.2 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att slumpmässiga och systematiska fel inte förekommer, vilket betyder att 
om  undersökningen  är  reliabel  så  är  den  också  tillförlitlig.  En  bristande  reliabilitet  kan 
uppkomma vid oförsiktighet eller  slumpmässiga misstag som gjorts vid databearbetningen 
och datainsamlingen. (Esaiasson et al., 2007, s. 70) Som nämnt i stycket ovan kan det inom 
den kvalitativa forskningen vara bra att ställa ledande frågor. Genom detta kan giltigheten i 
respondenternas svar prövas, vilket innebär att reliabiliteten kan öka. (Kvale och Brinkmann, 
2009, s. 188) 

Undersökningens  reliabilitet  ökar  också  genom  användandet  av  bandspelare  samt  att 
genomförandet av samtalsintervjun på en lugn plats där miljön runtomkring inte stör samtalet. 
Intervju bör även genomföras på en plats där intervjupersonen känner sig bekväm. (Esaiasson 
et  al.,  2007,  s.  302)  Samtalsintervjuer  spelas  ofta  in  på  band,  vilket  enligt  författarnas 
uppfattning är ett reliabelt instrument då allt som sagts under intervjun finns dokumenterat. I 
föreliggande  uppsats  är  datainsamlingen  inspelad,  vilket  gjort  det  möjligt  att  vid 
transkriberingen spola tillbaka och lyssna igenom eventuella missar som gjorts. Författarna 
såg noggrant till att inspelningsapparaterna fungerade för att motverka att eventuella fel vid 
inspelningen  skulle  uppstå,  och  anteckningar  fördes  även under  intervjuernas  gång.  Båda 
författarna närvarade vid  samtliga intervjuer  och båda har  läst  igenom transkriberingarna, 
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vilket enligt författarna ökar reliabiliteten då analysen bygger på gemensamma tolkningar av 
intervjupersonernas svar. Vid transkriberingen av materialet har det inspelade bandet lyssnats 
igenom ett flertal gånger för att öka säkerheten av att respondenternas utsagor har uppfattats 
på rätt sätt. Samtliga intervjuer genomfördes i lugna och tysta miljöer. De intervjuer som ägde 
rum på olika boenden genomfördes i separata avdelningar av lokalerna för att undvika att bli 
avbrutna.  Noggrannhet  beaktades  vid  formuleringen  av  forskningsfrågor  så  att 
intervjufrågorna skulle bli lätta att förstå samt för att undvika feltolkningar. 

2.6.3 Generaliserbarhet
Vid generalisering inom kvalitativa studier är det vanligtvis analytiska generaliseringar det 
talas om, vilket innebär att resultatet generaliseras till en teori. Teorin måste prövas genom att 
resultaten replikeras ett  flertal  gånger,  och det är först  då det kan accepteras att  teorin är 
aktuell  för generalisering.  Vid analytisk generalisering krävs  stora  argumentationer  för  att 
resultaten i en kvalitativ studie med strategiskt urval skall kunna generaliseras till en större 
population (Esaiasson et al., 2007, s. 182f). Med tanke på antalet intervjuade i denna studie så 
anser  författarna  inte  att  resultaten  bör  generaliseras,  men  däremot  ge  en  bild  av  hur 
ensamkommande asylsökande barn skulle kunna uppleva mötet med Sverige. 

2.6.4 Triangulering
Med  triangulering  menas  att  flera  typer  av  olika  moment  används  tillsammans  i 
forskningsprocessen.  Det  är  ett  sätt  att  mäta  överensstämmelsen  och  höja  förståelsen  för 
texten.  Forskartriangulering sker när forskarna som arbetar ihop med en studie samarbetar 
och  för  kritiska  diskussioner  kring  den,  vilket  författarduon  i  föreliggande  uppsats  gjort 
genom hela skrivningsprocessen. En annan form av triangulering kallas  teoritriangulering, 
och innebär att flera teorier och begrepp används i studien. Olika teorier kan passa olika delar 
i en forskning och behövs för att tolka och förstå resultatet. (Langemar, 2008, s. 116f) Det 
sistnämnda  har  gjorts  i  uppsatsen  genom användandet  av  olika  teorier  och  begrepp  som 
symbolisk  interaktionism  och  holism  och  individualism,  samt  både  fenomenologi  och 
hermeneutik som vetenskapsfilosofier. 

2.7 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009)  menar  att  forskare under  hela  intervjuforskningen stöter  på 
etiska problem och att etiska frågor bör beaktas under alla stadier av forskningsprocessen. Det 
finns  sju  viktiga  forskningsstadier  där  etiken  är  ytterst  relevant.  Dessa  är  tematisering, 
planering,  intervjusituation,  utskrift,  analys,  verifiering  och  rapportering.  (Kvale  och 
Brinkmann, 2009, s. 78) I föreliggande uppsats har författarna lagt koncentration på tre av 
dessa, då vi anser att dessa varit av störst vikt för denna studie.

Vid planeringen av intervjuundersökningar är det av stor vikt att från intervjupersonerna få 
samtycke  till  deltagande  av  studien.  Intervjupersonerna  skall  vara  informerade  om  att 
intervjun  är  frivillig  samt  att  konfidentialiteten  är  säkrad.  Intervjupersonerna  skall  också 
informeras  om  vilka  konsekvenser  studien  kan  leda  till  för  deras  egen  del.  (Kvale  och 
Brinkmann,  2009,  s.  79)  Samtliga  intervjupersoner  fick  ett  följebrev  (se  Bilaga  1)  med 
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information  om  intervjun  före  intervjutillfället.  I  följebrevet  beskrevs  syftet  med 
undersökningen, en förklaring om att deltagandet var frivilligt och att intervjun skulle spelas 
in på band. Även information om att personliga uppgifter om de intervjuade inte skulle röjas 
gavs. Intervjupersonerna informerades åter vid intervjutillfället att endast författarna skulle 
veta vilka intervjupersonerna är. De intervjuade fick även välja ett eget fiktivt namn till sig 
själva, vilka används i resultatdelen.

Forskaren  måste  under  intervjusituationen  överväga  vad  intervjupersonerna  kan  få  för 
personliga konsekvenser  till  följd av deltagande i  undersökningen (Kvale och Brinkmann, 
2009, s. 79). Tre av studiens intervjupersoner bor på ett PUT-boende. Då personalen som var 
på plats visste vilka intervjupersonerna var, tillfrågades samtliga intervjupersoner om de ville 
att rapporten skulle skickas till boendet eller om de ville ha den skickad till sin e-post adress. 
Intervjupersonerna svarade att de inte ville att personalen skulle ta del av den och de uttryckte 
lättnad  över  att  författarna  inte  skall  skicka  denna  till  boendet.  Dock  godkände  samtliga 
intervjupersoner att uppsatsen publiceras på Internet. 

Även vid analysen finns etiska problem. Hur djupt kan intervjupersonernas svar analyseras? 
Skall  intervjupersonerna ha inflytande  över  hur  deras  uttalanden skall  tolkas? (Kvale  och 
Brinkmann, 2009, s. 79) Författarna anser inte att intervjupersonerna skall ha inflytande över 
hur svaren skall analyseras då det är forskarna som har till uppgift att analysera svaren med 
hjälp av teorier och metoder. Dock kan det vara lämpligt att skicka ut transkriberingarna till 
respektive intervjuperson för att säkra att svaren har uppfattats på rätt sätt. Som ovan nämnt 
valde författarna att inte göra detta då båda har närvarat vid alla intervjuer samt läst igenom 
transkriberingarna ett flertal gånger. Författarna anser att konfidentialiteten har säkrats genom 
att intervjupersonerna i förväg informerades om hur upplägget skulle se ut samt vad rapporten 
skulle användas till. Detta har godkänts av intervjupersonerna, vilket gör att de troligtvis inte 
lider av konsekvenser av studien. 
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3. Tidigare forskning

3.1 Bakgrund

Under år 2009 sökte 2250 ensamkommande barn asyl i Sverige, vilket motsvarar cirka 43 
barn i veckan (Web-dokument D, Bilaga 2, s. 105). I prognosen för år 2010 beräknas antalet 
asylsökande barn öka till mellan 2 800- 3 300 individer. På Migrationsverket finns oroligheter 
över de stora strömningarna, och akuta platser för barnen att bo på efterlyses. Barnen som 
kommer är främst från Afghanistan, Somalia och Irak, och de flesta är pojkar i 16-17 års ålder 
(Web-dokument E). Att handlägga ett asylärende tar i genomsnitt 124 dagar, och 67 % av de 
ensamkommande barnen som söker asyl i Sverige får uppehållstillstånd (Web-dokument F). 
Sett  ur  ett  internationellt  perspektiv  tar  Sverige  emot  många  flyktingar  i  jämförelse  med 
landets totala befolkning.  (Corman, 2008, s. 187) I Sverige är Migrationsverket den statliga 
myndighet som har skyldighet att ta emot barnen. När dessa barn kommer till Sverige utan 
legal vårdnadshavare tilldelas de också en så kallad god man. Denne skall hjälpa dem med 
deras personliga förhållanden och tillvarata barnens intressen enligt Lag (2005:429) om god 
man för ensamkommande barn. När barnen anländer till Sverige erbjuds de även plats på ett 
tillfälligt  boende  i  en  ankomstkommun.  Dessa  boenden  ligger  sedan  år  2006  under 
socialtjänstens ansvar. I dagsläget finns nio ankomstkommuner, bland annat Sigtuna, Mölndal, 
Norrköping och Umeå. Barnen skall snart efter ankomst till något boende i sådan kommun 
hänvisas av Migrationsverket till en så kallad anvisningskommun som tar ansvar för barnets 
omsorg medan barnet är asylsökande. (Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting 
& Socialstyrelsen,  2010. s.  1f)  I skrivande stund väntar ännu cirka 720 barn på att  få en 
anvisningskommun (Web-dokument F). Efter att barnet flyttat till anvisningskommunen och i 
de fall barn får beviljat uppehållstillstånd av Migrationsverket, skall kommunen fortsatt under 
barnets  uppväxt  ansvara för  insatser  samt för  barnets  integration  (Migrationsverket  et  al., 
2010, s. 3). 

3.2 Ankomsten till Sverige och det sociala stödet

Eyrumlu (1997)  citerar  en invandrad kvinna som berättar  om hur  oron för  utvisning och 
ångest av ensamhet gjort att hon haft svårt att känna fullständig lättnad över att vara borta från 
kriget (Eyrumlu, 1997, s. 63). Vid flykt från sitt land förlorar människan relationer som varit 
viktiga för henne. Många barn som flyr kommer från länder där familjen och släkten är av stor 
betydelse och där detta nätverk fungerar som en social trygghet för barnen. I Sverige står 
istället de sociala institutionerna för denna trygghet. (Angel och Hjern, 2004, s. 31) Angel och 
Hjern (2004) menar att en vardag med struktur och innehåll är väldigt viktigt, främst för barn 
som befinner sig i kris, detta då gränser inte tillåter oron att svämma över. Det är även av vikt 
att  ha vuxna personer i  sitt  liv som tar ansvar och inte låter kaoset ta över. Detta gör att 
dagarna blir lättöverskådliga och relativt förutsägbara. (Angel och Hjern, 2004, s. 214)  En 
slutsats Hessle (2009) drar i sin avhandling är att de vuxna i barnens omgivning, som till 
exempel  lärare,  idrottsledare,  personal  vid boenden,  psykologer,  präster  och liknande,  blir 
nyckelpersoner.  Hon beskriver att  de:  ”på ett  personligt  sätt  öppnat dörrar i  det  svenska  
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samhället för den unge.”  (Hessle, 2009, s. 148f)

3.3 Identitetsbyggande i det nya landet

Franzén (2001) skriver om identitetsbyggande hos invandrare. När människor bryter upp och 
byter land byter de på samma gång ut de människor de är i samspel med. (Franzén, 2001, s. 
74f) Enligt Sjögren (2003) krävs en lång mental och psykologisk arbetsprocess för människor 
som genomgått invandring och utvandring då de återigen skall bygga upp en trygg identitet. 
Detta gäller särskilt de som upplevt flykt och fått vänta på uppehållstillstånd. (Sjögren, 2003, 
s. 19) Hon talar vidare om hur invandrare hittar typiska egenskaper hos svenska normer och 
att de sedan försöker utveckla dessa hos sig själva för att passa in. Samtidigt försöker de ”tona 
ned” sådant som skulle kunna bryta mot svenska normer. Därmed anpassar de sig efter det 
nya samhället (Sjögren, 2003, s. 30) Kristal-Andersson (2001) skriver om hur flyktingen har 
en jag-identitet som formats i hemlandet och genom barndomen, och sedan möter ett nytt land 
som många gånger skiljer sig stort från ursprungslandet. Identiteten som skapades i hemlandet 
kan ifrågasättas och en konflikt kan uppstå mellan flyktingens gamla och nya värld. (Kristal-
Andersson, 2001, s. 131f). Angel och Hjern (2004) förklarar det som att flyktingbarnen måste 
finna en balans mellan den kultur de möter i mottagarlandet och den kultur de har med sig 
från hemlandet (Angel och Hjern, 2004, s. 234f). 

När flyktingar invandrar till ett land är de främlingar i landet och de måste på nytt lära sig 
saker som de tagit för givet, till exempel språket och vad som ses som rätt och fel. Att ses som 
främling, och att uppleva sig själv som främling, har vanligen inte och göra med hur länge 
personen bott i det nya landet. Det beror istället på hur personen möter, och bemöts av, landet. 
En  viktig  fråga  är  om  den  invandrade  har  någon  kontakt  med  befolkningen  i  det  nya 
samhället. Många invandrare har även efter flera år i landet fortfarande en schablonbild av 
befolkningen som helhet, vilken gör att de fortsätter att känna ett främlingskap. Detta kan 
speglas inåt och leda till invandraren fortsätter att uppleva sig själv som en främling i landet 
(Kristal-Andersson, 2001, s. 88f).

3.4 Förhållandet till det svenska samhället och dess invånare

3.4.1 Svenskt och utländskt
Kultur kan ses som ett sätt för människor att tolka och uppfatta sin omvärld. Soydan (2010) 
menar att människor ofta inte är medvetna om sin egen kultur förrän de stöter på en annan 
som är ganska främmande. Vid mötet med en främmande kultur börjar människan reflektera 
över  likheter  och skillnader  mellan den  egna och den  nya  kulturen.  Det  kan bland annat 
handla om traditioner, barnuppfostran, äldreomsorg och matvanor et cetera. (Soydan, 2010, s. 
253) 

Eyrumlu (1997)  menar  att  invandrare  ofta  inte  har  stor  kontakt  med svenskar  och att  de 
svenskar de träffar på därmed blir en symbol för alla svenskar. Det är vanligt att erfarenheter 
och upplevelser med svenskar generaliseras till att gälla hela det svenska samhället, och det är 
dessa som bedömningen av svenskar grundar sig på. (Eyrumlu, 1997, s. 149) Vidare tar han 
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upp vanliga saker i Sverige som inte existerar i Iran. En iransk kvinna undrar hur en svensk 
kvinna kan gå ut med sina manliga arbetskamrater utan att fråga sin man om lov. Iranier från 
nomadtrakterna är även väldigt kritiska mot skilsmässor som inte har ”bra anledningar”. Att 
skilja sig på grund av att paret är trötta på varandra kan ofta låta absurt i deras öron. Detta 
synsätt bör dock inte generaliseras. Hur människan ser på världen och dess befolkning beror 
mycket på den egna bakgrunden och hur hon levt i hemlandet. (Eyrumlu, 1997, s. 161) 

Uttryck  som  ingrupp och  utgrupp används  för  att  sätta  människor  i  olika  fack,  för  att 
kategorisera. Ingruppen är den grupp som är identifierbar med oss själva, och utgruppen den 
grupp som inte  tillhör oss.  Utgruppen får ofta tillskrivna identiteter  av människor utanför 
gruppen. Här talas det om  social identitet. Franzén (2001) menar att människan kan ha en 
social identitet som hon själv identifierar sig med, men även en social identitet som hon inte 
identifierar sig med. Denna är alltså den du blir tillskriven av andra. Hon menar även att dessa 
grupperingar  leder  till  favorisering  av  medlemmarna  i  den  ena  och  diskriminering  av 
medlemmarna i den andra. (Franzén, 2001, s. 160f)

3.4.2 Skolgång
Skolan kan ses som en inkörsport till ett land då barnen lär sig det svenska språket samt får 
lära sig mer om landet och träffa befolkningen. Migrationsverket, Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Socialstyrelsen är ense om att skolan är viktig för barnen oavsett om de får 
stanna  i  Sverige  eller  inte.  Ansvaret  ligger  på  kommunen  där  barnet  vistas  att  erbjuda 
skolverksamhet, upp till gymnasieskolan, under samma förutsättningar som för svenska barn. 
Skolgång  skall  erbjudas  senast  en  månad  efter  att  barnet  kommer  till  Sverige,  men  den 
skolplikt  som  gäller  i  Sverige  är  de  ensamkommande  barnen  inte  bundna  till. 
(Migrationsverket  et  al.,  2010,  s.  3).  Skolledningen  på  respektive  skola  ansvarar  för  att 
planera hur invandrarundervisningen i skolan skall se ut samt har till uppgift att se till  att 
resurserna utnyttjas på ett bra sätt.  Kommunerna använder olika modeller för att slussa in 
flyktingbarn  i  skolan.  De  vanligaste  modellerna  är  förberedelseklasser, 
modersmålsundervisning,  svenska  som  andraspråk  samt  studievägledning  på  det  egna 
hemspråket.  Förberedelseklassen  är  väldigt  vanlig  bland  flyktingbarn  då  den  ger  barnen 
möjligheter till stöd och en långsam inslussning efter barnets egna villkor. (Angel och Hjern, 
2004, s. 232f) 

Pachenkov och Guerassimova (2005) har utfört  en studie om asylsökande barns behov i  
St. Petersburg, Ryssland. De förklarar att de asylsökande barnen går i en särskild klass på en 
av skolorna som ingår i studien. Skolans rektor hävdar att klassen egentligen inte skiljer sig 
från övriga skolklasser på skolan förutom i det avseende att det i denna klass går färre elever 
vilket gör att de då kan få mer lärartid. Pachenkov och Guerassimova (2005) skriver att det 
finns experter som inte skulle hålla med om detta då segregerade klasser i skolan ger en social 
uppdelning mellan skoleleverna. Klasser med enbart invandrare ger dessa elever låg status 
bland andra elever samt lärare och kan ha en negativ inverkan på möjligheten för dem att gå 
vidare i skolväsendet, vilket i sin tur kan leda till institutionell diskriminering. (Pachenkov 
och Guerassimova, 2005, s. 191)
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Angel och Hjern (2004) talar om hur svårt det är för flyktingbarnen i skolan. De skall inte 
bara lära sig att läsa, skriva och tala ett nytt språk, utan också lära sig hur de skall leva sina liv 
och vara mot varandra. Det finns även vissa krav på den lärare som tar emot dessa barn. För 
att kunna hantera den svåra situation dessa barn är i måste läraren behärska ett brett register 
av uttrycksmedel, och försöka locka barnen till att använda dessa. Läraren måste också ha stor 
tolerans med dessa barn, inte minst när det gäller oväntade avbrott. (Angel och Hjern, 2004, s. 
234)

Skolgången de ensamkommande barnen har med sig från hemlandet kan se olika ut. Franzén 
(2001) menar att skillnader lärdoms- och skoltraditioner kan bli väldigt tydliga för de barn 
som flyttar till ett annat land när de är i skolåldern. Det kan ses som något fel och konstigt att 
barn och ungdomar säger emot läraren och pratar högt samt att examinationskraven inte är så 
höga. Inte minst för de som kommer från länder där det råder stor respekt för lärarna, där det 
är tyst i klassrummet och mycket läxor och höga examinationskrav är vanligt. (Franzén, 2001, 
s. 129)

Maegusuku-Hewett et al. (2007) som gjort studier med asylsökande barn i Wales beskriver 
hur skolan utgör en viktig del i barnens liv då den kan hjälpa dem att hålla hoppet om en stabil 
och  framgångsrik  framtid  uppe.  Författarna  menar  att  skolan,  under  rätt  omständigheter, 
skulle  kunna  vara  en  optimal  plats  för  främjandet  av  förståelse  för,  och  acceptans  av, 
flyktingar. (Maegusuku-Hewett, Dunkerley, Scourfield & Smalley, 2007, s. 319) 
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4. Teoretiska utgångspunkter

4.1 Invandringskris och coping

4.1.1 Invandringskris
Att  fly  från  sitt  hemland  handlar  ofta  om  en  kris  då  flykten  innebär  separationer, 
uppbrytningar och förluster. Flyktingar kan även ha upplevt svåra tragedier, vilket ofta medför 
att  omställningen  till  det  nya  landet  försvåras.  Bravo  och  Lönnback  (2003)  menar  att 
invandrares traumatiska upplevelser inte bör ses som något att bota då detta skulle innebära en 
utpekning av dem som ”brända”. När människor lämnar sina hemländer för att bosätta sig 
någon annanstans startar en förändringsprocess som är oåterkallelig. När en människa väl har 
flytt och bosatt sig någon annanstans kan hon inte likställas med den person hon var innan 
flykten. (Bravo och Lönnback, 2003, s. 159ff) Vid invandring förvrängs det tidsperspektiv de 
har på grund av extrema omständigheter i livet. När människan är stressad tänker hon endast 
på nutiden och eliminerar det förflutna och framtiden. Bravo och Lönnback (2003) menar att 
upplevelsen av verkligheten organiseras av tiden, vilken också ger känslan av kontinuitet till 
identiteten. Att kunna utveckla känslomässiga band samt att kunna skapa och dela strukturer 
med andra är utgångspunkter för att möjliggöra uppbyggnad av det referenssystem som krävs 
för att människan skall kunna överleva de förändringar som livet bär med sig. Detta samtidigt 
som hon känner sig som densamme under hela processen. (Bravo och Lönnback, 2003, s. 
169)

4.1.2 Coping
Coping handlar enligt Lazarus och Folkman (1984) om hur människor bemöter, hanterar och 
klarar av kritiska och stressfulla situationer. De definierar coping som: ”ständigt föränderliga 
kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att klara av specifika yttre och/eller inre  
krav som bedöms anstränga eller överskrida en persons resurser”. (Lazarus och Folkman, 
1984, s. 141) Människor reagerar olika i stressfulla situationer beroende på deras subjektiva 
tolkningar  av  händelsen.  En  stressfull  situation  kan  bland  annat  vara  att  människan  har 
upplevt  en  förlust  av  någon  eller  något.  Copingprocessen  är  beroende  av  personlighet, 
situation och sociala förhållanden, vilka varierar över tid.  Känslofokuserad coping innefattar 
bland annat strategier  som undvikande,  distansering,  selektiv uppmärksamhet  och positiva 
jämförelser samt det att finna positiva värden i negativa händelser. Människan använder sig av 
den känslofokuserade copingen när hon ändrar sitt förhållningssätt till en viss situation, som 
till exempel när hon ser saker från en annan synvinkel. Lazarus och Folkman (1984) tar upp 
flera exempel på detta, varav ett är att individen istället för att se det negativa tänker:  ”det  
kunde ha varit mycket värre”. (Lazarus och Folkman, 1984, s. 150) Den problemfokuserade 
copingen handlar istället om att definiera problemet och försöka komma fram till lösningar på 
det  genom att  väga för-  och nackdelar  med lösningen och handla  därefter.  Denna typ  av 
coping är en process som fokuserar både på omgivningen och på strategier som är riktade inåt 
mot en själv. Det sistnämnda fokuset handlar om strategier för kognitiva förändringar så som 
utvecklandet  av  nya  beteendenormer  eller  att  tillägna  sig  nya  färdigheter.  (Lazarus  och 
Folkman, 1984, s. 152)
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4.1.3 Koppling mellan invandringskris och coping
Invandringkrisen är aktuell  i  föreliggande studie då invandrare i  någon utsträckning alltid 
genomgår en kris vid invandringen, vilket även gäller ensamkommande asylsökande barn. 
Valet av coping som teoretisk utgångspunkt grundar sig på att de ensamkommande barnen 
använder sig av olika strategier för att hantera stressfulla situationer. Uppsatsförfattarna har 
valt  att  redogöra  för  invandringskris och  coping under  samma  rubrik  då  barnens  svåra 
upplevelser från att ha lämnat sitt  hemland och kommit till  ett nytt land bearbetas genom 
copingstrategier.

4.2 Symbolisk interaktionism

Symbolisk  interaktionism  är  ett  socialpsykologiskt  perspektiv  som  är  starkt  knutet  till 
sociologiskt tänkande genom att det belyser betydelsen av faktorer i samhället.  Med ordet 
”interaktionism” läggs här fokus på just interaktionen mellan individen och samhället och på 
hur människan och den sociala omgivningen inte är fixerade, utan snarare ”föds” ur denna 
interaktion och ständigt omformas. Genom begreppet ”symbolisk” betonas hur gemensamma 
föreställningar  skapas  i  samspelet  mellan  människor,  och  det  är  genom  samspelet  som 
symbolerna får sina sociala innebörder. Hur individer och grupper tolkar en social situation 
avgör hur de kommer att reagera, således blir verkligheten en social konstruktion. (Svensson, 
1992, s. 64f) 

4.2.1 Jag, spegeljag, rollteori och sociala identiteter
Människan utvecklar ett ”jag” genom sin socialitet. Lars-Erik Berg (2003) beskriver ”jaget” 
som förmågan att uppleva sig själv som en handlande personer, att s.a.s. spegla sig och finna  
en gestalt som är ’jag’” (Berg, 2003, s. 154)  Den amerikanske sociologen Charles Horton 
Cooley räknas till en av den symboliska interaktionismens fäder. Han talade om spegeljaget, 
vars grundtanke går ut på att människor ”speglar sig” i andras uppfattningar om dem som 
individer. Det sätt på vilket andra människor ser på oss kommer att påverka hur vi ser på oss 
själva, det vill säga hur vår självbild skapas. Vår upplevda identitet blir härmed en produkt av 
det sociala samspelet (Svensson, 1992, s. 67), det är således genom andras reaktioner på oss 
som vi blir handlande människor. (Berg, 2003, s. 155) 

Inom rollteorin talas det om hur olika typer av medlemskap existerar i en grupp och hur en 
position förutsätter en annan. Till exempel går det inte vara pappa om det inte finns ett barn. 
Mot de olika rollerna ställs förväntningar på hur den som intar rollen bör bete sig. Trost och 
Levin  (1999)  skriver  om  hur  en  process  skapas  när  individen  blir  medveten  om  de 
förväntningar som ställs  mot henne.  Processen i sig är en roll som leder till  att individen 
agerar  på något sätt  i  förhållanden till  rollen.  Beteendet  behöver dock inte vara enligt  de 
ställda förväntningar som riktats mot positionen. (Trost och Levin, 1999, s. 137f) Gregory P. 
Stone var den forskare inom symbolisk interaktionism som förde in begreppet identitet inom 
denna teori. När andra människor ser på dig som ett socialt objekt på samma sätt som du 
tillkännager dig själv kan det sägas att du har en identitet. Det centrala är hur individen själv 
förstår  andras  placerande  av  henne  som ett  socialt  objekt.  En  persons  identitet  är  alltså 
beroende av andra människor omkring, och är något som förändras när situationen förändras 
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eller får en annan definition. (Trost och Levin, 1999, s. 147) Berg menar att det sätt på vilket 
folk ser dig, och de förväntningar som därmed ställs på din roll, blir verkligt eftersom du tar 
rollen du tillskrivs. (Berg, 2003, s. 154)

Valet av symbolisk interaktionism som teoretisk utgångspunkt i denna studie grundar sig på 
att författarna funnit denna aktuell i de ensamkommande barnens situation då de möter ett 
nytt  samhälle  och  nya  människor.  De  förlorar  gamla  roller  och  tillskrivs  nya  som  de 
nödvändigtvis inte känner igen sig i. 

4.3 Holism och individualism

Kamali (1997) beskriver hur invandrare som möter ett samhälle som är olikt det samhälle de 
lämnat bakom sig ofta möter kulturkrockar, vilket gör att skillnader mellan hemlandet och det 
nya landet blir tydliga. (Kamali, 1997, s. 47) Holism som ideologi innebär att det viktigaste 
inom ett samhälle är samhället som helhet och att det är detta som är villkoret för individens 
existens. Inom den holistiska ideologin är familjen den primära gruppen, och det är den som 
är av högsta värde. Sjögren (2003) ställer sig frågan huruvida det individualistiska samhället 
betraktar  den  lilla  gruppen  som  individen  också  tillhör,  och  menar  att  det  i 
jämlikhetsideologin inte är den lilla gruppen som prioriteras utan individen. Hon menar även 
att varje medlem i ett kollektiv bör känna lika stor ansvarighet för verksamhetens framgång. 
För  de  som har  sina  rötter  i  ett  gruppcentrerat  samhälle  är  det  inte  vad  som är  bäst  för 
individen som är i fokus utan vad som är viktigt för gruppen (Sjögren, 2003, s.  22-27). I 
Sverige är det inte ovanligt att tonåringen tar avstånd från familjen för att ”finna sin väg” och 
hävda sin identitet. Det är inte heller ovanligt att människor skiljer sig om äktenskapet är ett 
hinder för självförverkligande.  I  andra kulturer  är  familjen och släkten något  av det  mest 
betydelsefulla som finns. En skilsmässa av en sådan anledning som självförverkligande skulle 
i många fall ses som ett angrepp mot familjens integritet då familjen som helhet oftast ses som 
viktigare än individen i sig (Sjögren, 2003, s. 42f).

Då de flesta ensamkommande barn kommer från holistiska samhällsstrukturer och möter det 
svenska individualistiska samhället kan de också antas uppleva tydliga skillnader mellan de 
olika  samhällena.  Författarna  i  föreliggande studie  har  valt  att  utgå  från denna  teoretiska 
utgångspunkt  med en tanke om att  dessa skillnader  säkerligen påverkar  barnen och deras 
upplevelser av Sverige genom att de möter en struktur de är ovana vid.
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5. Resultat och analys

Både  resultat-  och  analysdelarna  har  forskningsfrågorna  som  huvudrubriker.  Dock  har 
författarna valt att lägga upp delarna på olika sätt. I resultatdelen används intervjufrågorna 
som underrubriker, och resultatet av empirin presenterades utifrån respektive intervjuperson. I 
analysen presenteras svaren utifrån de teman som funnits centrala. Detta upplägg används för 
att få en helhetstolkning i analysen av de mest framträdande teman som återfinns i resultatet.
Nedan följer en presentation av intervjupersonerna:

Ahmed är en 19 årig man som bott i Sverige sedan slutet av 2008. Han är född och uppvuxen 
i Iran men hans familj är ursprungligen från Afghanistan. Ahmed gick i skolan i Iran fram till 
nionde klass. Han flyttade sedan tillsammans med sin familj till  Afghanistan år 2007, och 
därefter kom han ensam till Sverige genom att ha åkt igenom fem europeiska länder. 

Reza kom till Sverige från Afghanistan under sommaren 2007 och är nu 20 år gammal. När 
han var yngre bodde han i Afghanistan med familjen och flyttade sedan ensam till Iran, och 
två år senare flyttade han vidare till Sverige. Rezas första möte med skolan var i Sverige då 
han inte tidigare gått  i  skolan. Reza åkte igenom sju europeiska länder under sin resa till 
Sverige. 

Dastan är en 19 årig man från den irakiska delen av Kurdistan och har sedan 2007 varit bosatt 
i Sverige. I den tidiga delen av barndomen levde han med sina föräldrar men flyttade sedan 
till sin farbror fram till dagen då han begav sig av mot Sverige. I Kurdistan gick han i skolan 
fram till fjärde klass. Resan till Sverige tog ett par månader för Dastan då han åkte igenom ett 
flertal länder för att nå slutdestinationen, Sverige. 

Ali är en 20 årig man från den irakiska delen av Kurdistan och kom till Sverige under våren 
2007. I Kurdistan bodde han med sina föräldrar och sin syster. Han började skolan när han var 
12 år gammal och gick i skolan i fyra år. För att kunna ta sig till Sverige fick Ali åka igenom 
ett flertal länder. Efter fyra månader nådde han Sverige.

Qoddos är en 19 årig man från Afghanistan som varit bosatt i Sverige sedan slutet av 2008. I 
hemlandet bodde han med sin familj; mamma, en syster och tre bröder. Innan Qoddos kom till 
Sverige hade han inte gått i en vanlig skola utan istället i en koranskola där han lärde sig om 
islam och dess heliga skrift Koranen. Hans flykt från Afghanistan till Sverige tog cirka sju 
månader och krävde att han åkte igenom sju länder.

5.1 Resultat: Upplevelser av mottagandet vid ankomsten till Sverige

5.1.1 Första mötet med Migrationsverket
Flera av intervjupersonerna uttrycker att de kände rädsla inför mötet med Migrationsverket. 
Ahmed  berättar  att  han  funderade  mycket  på  vad  han  skulle  säga  till  handläggarna  på 
Migrationsverket  för  att  få  uppehållstillstånd.  Han beskriver  att  många frågor  ställdes  vid 
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mötet  hos  myndigheten.  ”Jag kom till  Migrationsverket.  Jag  gick och  sa att  jag är  från 
Afghanistan, jag kom precis, jag är asyl och så. Dom började fråga och fråga och fråga.”  
Även Reza berättar  om hur  det  kändes  att  träffa  handläggare  från  Migrationsverket.  Han 
uttrycker rädsla eftersom han inte visste vad han skulle säga, men upplevde sedan personalen 
på myndigheten som snälla. Dastan beskriver hur handläggare på Migrationsverket bokade en 
tolk så att han kunde göra en asylansökan. De skickade honom sedan till det transitboende 
som han skulle bo på. ”Jag sa jag kommer precis nu till Sverige. Dom sa det är okej. Jag var 
jättetrött asså, kunde inte sova där. Dom tog en bild på mig och sa: ’är du trött? Vi skjutsar  
dig någonstans i en taxi. Det är en boendet som dom här killarna dom bor här i Sverige, dom 
har  inte  familjer  eller  släkt’”.  Ali  berättar  också  om att  han  var  rädd  inför  mötet  med 
Migrationsverket då han hade hört att de asylsökande som inte får uppehållstillstånd i Sverige 
blir tillbakaskickade till  sina hemländer. Han förklarar att han funderade på sin långa och 
jobbiga resväg och uttrycker oro över att bli tillbakaskickad. Ali berättar även att han inte 
beskrivit hela sin resväg för handläggaren på Migrationsverket då han hört av sina vänner att 
han inte skall berätta att han varit i hela Europa. ”Jag kom från Grekland, sen Italien, sen till  
andra land. Jag var rädd de ska här i Sverige skicka mig till Grekland; ’varför stannade du  
inte där?’”  Även Qoddos uttrycker att han var rädd inför mötet med Migrationsverket och 
oroade sig för att inte få uppehållstillstånd i Sverige. 

5.1.2 Mottagandet på första boendet
Samtliga intervjupersoners första boende var olika transitboenden inom samma län. De alla 
talar om sin vistelsetid på boendet. När Ahmed beskriver det första boendet han bodde på 
berättar han att allt var nytt och att han mötte regler som han tyckte var svåra att förhålla sig 
till. Han blev också rädd för att han kanske blev övervakad.  ”Först var jag rädd. (…) Jag  
trodde alla skulle göra nånting. Kanske jag trodde överallt det finns kamera eller… och alla 
berättade att  det  finns som, jag vet  inte,  spelare.  De lyssnar på vad vi  säger.”  När Reza 
berättar om det första boendet han bodde på belyser han kontakten med de andra ungdomarna 
i  huset.  Många  av  de  boende  var  ursprungligen  från  samma land som han själv,  och  de 
brukade spela kort tillsammans och göra upp planer för hur de skulle göra om de inte fick 
uppehållstillstånd  i  Sverige.  Reza  uttrycker  även  att  han  hade  bra  kontakt  med  vissa  i 
personalgruppen  och  att  han  trivdes  där.  När  Dastan  berättar  om  mottagandet  vid 
transitboendet  han  skulle  bo  på  beskriver  han  det  varma  välkomnandet.  Han  fortsätter: 
”Personalerna som bor i den där huset, de var jättesnäll och hjälpa mig alltid.”  Även Ali 
beskriver  personalen  på  hans  första  boende  som  trevliga.  Vidare  förklarar  han  att  ett 
gruppboende inte var den optimala boendeformen för honom och att han är nöjd med att bo 
ensam nu. ”Det är svårt man bor i boende, det är många ungdomar som bor i en ställe. För 
att det är många på kvällarna sover inte, många tänker, många bråkar med varandra, det är  
svårt.” Qoddos har inte mycket att säga om sitt första boende i Sverige. Det han uttrycker är 
likt övriga intervjupersoner att personalen var snälla och trevliga och att de tog emot honom 
väl. ”Dom hälsade varmt.”
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5.2 Analys: Upplevelser av mottagandet vid ankomsten till Sverige

5.2.1 Oro 
När intervjupersonerna kom till Sverige utan legal vårdnadshavare och sökte asyl hamnade de 
under Migrationsverkets ansvar då myndigheten är skyldig att ta emot ensamkommande barn 
(Migrationsverket et al., 2010, s. 1). Nästan samtliga intervjupersoner beskriver en känsla av 
rädsla inför mötet med Migrationsverket. De berättar om hur de oroat sig för vad de skall säga 
för att få permanent uppehållstillstånd. En av intervjupersonerna delger författarna att han inte 
vågade berätta hela sin resväg för handläggarna på Migrationsverket då han hört att risken att 
skickas tillbaka till ett land han passerat då ökar. Lazarus (1984) menar att människor reagerar 
olika  i  stressfulla  situationer  beroende  på  deras  subjektiva  tolkningar  av  situationen. 
Intervjupersonernas  känslor  kring  mötet  med  Migrationsverket  kan  kopplas  till  den 
känslofokuserade copingen vilken yttrar sig genom undvikande och distansering samt selektiv 
uppmärksamhet. Att intervjupersonen inte berättat alla delar av sin resväg kan tolkas som ett 
undvikande av de negativa effekter det kan medföra. Han väljer då ut vissa delar av historian 
som det sedan läggs uppmärksamhet på.  (Lazarus och Folkman, 1984, s. 150)

5.2.2 Socialt stöd
Människor som bryter upp och byter land byter också ut de personer de är i samspel med. 
(Franzén, 2001, s. 74f) Något som intervjupersonerna belyser i föreliggande studie är att både 
personal på boendet och vänner har fungerat som ett socialt stöd under deras vistelsetid i 
Sverige. Det är viktigt för dessa barn att ha ansvarsfulla vuxna omkring sig som ser till att inte 
kaoset tar över (Angel och Hjern, 2004, s. 214). I teorin om invandringskris talas det om att 
människan måste kunna utveckla känslomässiga band till andra samt skapa och dela strukturer 
med dem för att bygga upp sitt referenssystem, vilket krävs för att klara av livsförändringar. 
(Bravo och Lönnback, 2003, s. 169) En av slutsatserna som Hessle (2009) drar är att vuxna i 
barnens omgivning, så som lärare, personal på boenden och präster och liknande, är en god 
hjälp för barnen in i det svenska samhället. (Hessle, 2009, s. 148f) Det kan därför anses vara 
särskilt viktigt att vuxna i Sverige, som är delaktiga i barnens liv, finns tillgängliga för dem 
snarast möjligt efter ankomsten till Sverige. 

5.3 Resultat: Upplevelser av skolgången i Sverige

5.3.1 Studierna och språket
De flesta av intervjupersonerna berättar detaljrikt om sin skolgång. Något nästan alla belyser 
är  språksvårigheten och att  skolgången till  en början var  svår.  En särskild  känsla  Ahmed 
mindes från början av skoltiden var att allt var konstigt då han inte behärskade det svenska 
språket och det latinska alfabetet. Han berättar att han glömde bort den engelska han kunde 
för varje dag som han läste svenska. Reza förklarar även han att det var väldigt svårt att börja 
skolan i Sverige, inte minst då han inte gått i skolan i sitt hemland. ”Jag fattade ingenting, A,  
B, C och så och vad det betyder. Det var extra svårt för honom, säger han, eftersom han inte 
kunde läsa och skriva på sitt eget språk och därmed inte kunde skriva översättningen av ett 
visst  ord  för  att  lära  sig  det.  På  grund  av  brister  i  språkkunskaper  var  han  tvungen  att 

21



memorera alla ord. Dastan beskriver det varma välkomnandet han fick från lärarna i skolan 
samt frustrationen över det nya språket.  ”De sa välkomna hit  och vi  ska lära er svenska 
språket och ni är trevliga och ni får välkomna till skolan om ni vill. Sen jag tänker bara åååh,  
fan vad för språket. Aldrig kunna snacka det här språket, lära sig”. Han berättar även att det 
uppstått  konflikter  mellan invandrare och svenskar i  skolan.  Han förklarar att  han inte är 
iblandad i dessa konflikter och att det alltid är bättre att säga till lärarna eller kuratorn i skolan 
när något sådant inträffar. Han undrar: ”Om du ville bråka varför du komma hit?” Ali tycker 
att det är bra att gå i skolan eftersom det är nödvändigt att lära sig språket samt hur samhället 
fungerar. Ibland tänker han dock på att han borde arbeta istället då han har betalat mycket 
pengar för att komma till Sverige, och vill betala tillbaka dessa pengar till familjen. Vidare 
berättar han att många i hans omgivning förklarat att han inte kan få jobb om han inte går i 
skolan  och  lära  sig  det  svenska  språket.  I  början  tyckte  också  Qoddos  likt  flera 
intervjupersoner att det var svårt att gå i skolan då han inte har gått i skolan i sitt hemland. Nu 
tycker han att det är bra eftersom han kan studera, lära sig det svenska språket och träffa 
vänner. Vidare berättar han att han fått mycket hjälp av lärarna i skolan. Han trivs där, men 
uttrycker också att det är svårt. ”Språket, lite svårt ibland när man förstår inte det blir tråkigt.  
Man ska lämna allting. Ibland jag lyssnar på nyheterna, eller på bussen när de pratar snabbt.  
När jag förstår inte jag blir knäpp, jag blir galen, varför fattar jag ingenting?” 

5.3.2 Fördelar och nackdelar med skolan i Sverige
Samtliga intervjupersoner går nu IVIK-programmet på gymnasieskolor runtom i staden. IVIK 
står  för  invandrarintroduktion  inom  det  individuella  programmet.  De  flesta  berättar  om 
lärarna på respektive skolor. Ahmed beskriver att det inte känns som om han går i en svensk 
skola, utan en invandrarskola då samtliga som läser IVIK-programmet är invandrare. Han 
tycker att det är uppdelat i skolan vilket visar sig genom att svenskar och invandrare inte har 
bra kontakt, något han ser som en nackdel. ”Inte ens på idrott. Idrott spelar ingen roll om jag  
är svensk eller inte svensk. Det är svårt”.  Ahmed säger till en början att lärarna i skolan är 
bra. Han säger dock senare att andra nackdelar med skolan är att det inte är tillräckligt strängt, 
och kritiserar då lärarna. Han säger att elever skickar SMS under lektionstid medan läraren 
undervisar och att eleverna kan skoja med varandra utan att läraren avbryter. Han förklarar 
också  att  skolan  i  hans  hemland  var  bättre.”Jag tror  det  är  jättelätt  att  vara  lärare,  de  
kommer och lämnar boken såhär, om du har problem kan du fråga. Men ingen frågar, jag  
skäms ibland. Jag frågar inte för jag tänker att kanske mina kompisar skrattar. Eller det som 
jag inte kan kanske de kan. De tänker också som mig. Sen det är en timmes lektion, vi kommer  
kanske tio minuter för sent, vi slutar tio minuter tidigare, kanske tio minuter skoj. Sen inget 
mer”. Ytterligare en nackdel med skolan är enligt Ahmed att de som läser IVIK-programmet 
har få skolämnen, vilket gör att poängen inte räcker för att bli antagen till gymnasieskolan. 
Reza förklarar att det finns ett flertal fördelar med skolan, bland annat tillgången till mycket 
hjälp. Han berättar att alla som läste IVIK-programmet på hans skola hade ett möte med en av 
rektorerna. ”När jag gick dit sa jag till henne att jag inte kan läsa på mitt språk. Jag kan inte  
läsa A, B, det är svårt för mig. Det fanns en annan kille från Afghanistan, samma som mig.  
Sen hade vi,  två personer hade en lärare varje dag. I tre, fyra månader tror jag. Hon är  
jättesnäll. (…) Ibland gick vi till affären och hon sa det här heter så, och det här heter så.  
Och vi skrev ner.” En annan fördel med skolan menar Reza, är att han lär känna mycket folk 
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och att  han hittar  många vänner.  Som nackdelar  uttrycker  även han  att  lärarna  på IVIK-
programmet inte är till mycket hjälp under lektionstid.  ”En dag sa jag till min lärare, hon 
lämnade pappret framför mig och sa fixa det här själv. Jag sa ursäkta, om jag ska fixa det här  
själv kommer jag inte till skolan jag sitter hemma och pluggar själv. Det är därför jag inte 
kan komma till skolan. Sen kom hon och hjälpte mig”.  Dastan uttrycker att han uppskattar 
skolan  väldigt  mycket.  Han  menar  att  allt  med  skolan  är  positivt  och  att  lärarna  är 
hjälpsamma.  Dastan förklarar varför han tycker att skolan är så viktig: ”Man måste klara sig,  
lära sig språket innan komma in. Det där är också viktigt. Om du går till affären, läkare eller  
sjukhus och du fattar ingenting, vad ska du göra? Alltid man tolk, det fungerar inte.”  På 
frågan om det finns några nackdelar med den svenska skolan svarar han att det inte finns 
några.  Ali  uttrycker i  sin tur att  han har tvetydiga känslor gentemot skolan.  ”Det är bra 
skolan. Inte för mig, inte hela mitt liv i skolan. Det är bra för dom som är födda här i Sverige.  
(…) Det är bra för mig också… men jag vill jobba. Inte skolan.” Qoddos menar att en fördel 
med skolan är att det är blandat med killar och tjejer i klasserna, vilket inte är fallet i hans 
hemland. Han ser även nackdelar med den skola han går i då han inte kommer överens med 
sin lärare: ”Min lärare, min moral funkar inte med henne. När min moral funkar inte med en  
person, jag brukar inte prata eller skoja eller fråga någonting”. 

5.4 Analys: Upplevelser av skolgången i Sverige

5.4.1 Språkstudier
Alla  intervjupersoner  läser  IVIK-programmet,  som  är  ett  förberedelseprogram  till 
gymnasieskolan.  Förberedelseklasser  är  en  av  de  vanligaste  formerna  för  att  slussa  in 
flyktingbarn i skolan. (Angel och Hjern, 2004, s. 232f)  Fokus i samtliga intervjupersoners 
svar om skolan ligger bland annat på språksvårigheter. De beskriver att alfabetet var nytt, och 
en av intervjupersonerna berättar hur bristande skolgång i hans hemland medfört att han inte 
heller kan skriva på sitt modersmål, vilket gör det svårare för honom att översätta de svenska 
orden. Något som författarna uppfattat hos samtliga intervjupersoner är viljan att kämpa för 
att lära sig det svenska språket, ibland eftersom de anser goda kunskaper i det svenska språket 
vara en förutsättning för att få jobb. En av intervjupersonerna belyser även att skolan är viktig 
för att kunna skall kunna klara sig i samhället. Forskning om nyanlända barn i skolan pekar på 
den svåra situation dessa barn befinner sig i när de börjar i skolan i det nya landet eftersom de 
både ska lära sig ett nytt språk samt hur de ska leva och agera mot andra i omgivningen. 
(Angel och Hjern, 2004, s. 234) Då intervjupersonerna här levde i en stressfull situation samt 
då skolan anses vara väldigt viktig använder de sig av känslofokuserad coping, där de tar det 
positiva ur det negativa och därmed skapar en vilja att  klara av situationen.  (Lazarus och 
Folkman, 1984, s. 150)

5.4.2 Mötet med andra i skolan
I skolan får barnen träffa den svenska befolkningen och lära sig mer om landet, det blir som 
en inkörsport till Sverige (Migrationsverket et al., 2010, s. 3). En av intervjupersonerna talar 
om hur han i skolan får träffa andra som han blir vän med. Två andra intervjupersoner talar 
om hur de stött på frågan om svenskar och invandrare i skolan. Den ena intervjupersonen 
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menar att skolan egentligen är en ”invandrarskola” då det är uppdelat mellan invandrare och 
svenskar, och den andra berättar om konflikter som uppstått mellan svenskar och invandrare i 
hans skola. De svenskar som intervjupersonerna träffar på kan bli en symbol för alla svenskar 
och erfarenheterna från skolan kan komma att generaliseras till att gälla det svenska samhället 
som helhet (Eyrumlu, 1997, s. 149). Att människor ser sig själva och även av andra upplevs 
som främlingar är beroende av hur de bemöter och bemöts av samhället. Den stereotypa bild 
invandrare  har  av  landets  befolkning  kan  medföra  att  de  fortsätter  att  känna  sig  som 
främlingar,  även  efter  många  år  i  landet.  (Kristal-Andersson,  2001,  s.  88f) Enligt  den 
symboliska interaktionismen speglar sig då barnen i andra människors uppfattningar om dem 
(Svensson,  1992,  s.  67).  Då skolan  kan  hjälpa  barnen att  hålla  hoppet  om en  stabil  och 
framgångsrik framtid uppe utgör den en viktig del i barnens liv. Under rätt omständigheter 
kan skolan vara den optimala platsen för främjandet av förståelse och acceptans av flyktingar. 
(Maegusuku-Hewett, Dunkerley, Scourfield & Smalley, 2007, s. 319)

Samtliga  intervjupersoner  berättar  något  om  lärarna  i  skolan.  Tre  av  intervjupersonerna 
uttrycker missnöje med att lärarna inte är hjälpsamma, och en av dem menar att det måste 
vara lätt att vara lärare i den svenska skolan eftersom lärarna inte utför mycket arbete. Två 
intervjupersoner talar uppskattande om lärarna. En av dessa uttrycker en sorts tillit till lärarna 
då han menar att elever vid konflikter i skolan bör vända sig till dem eller till kuratorn. Angel 
och Hjern (2004) påtalar vikten av att lärarna i klasser med nyanlända barn kan behärska olika 
sätt att uttrycka sig och ha tålamod i arbetet. (Angel och Hjern, 2004, s. 234) Lärarna och 
eleverna är i ett ständigt samspel, och enligt rollteorin inom symbolisk interaktionism är de 
medlemmar i grupper där den enes position förutsätter den andres, det vill säga att det inte går 
att vara elev om det inte finns lärare. (Trost och Levin, 1999, s. 137) En koppling här kan 
göras till både de som tycker bra om lärarna och de som inte gör det. Det är av yttersta vikt att 
lärarna reflekterar över sitt sätt att vara mot eleverna och är medvetna om sina uppfattningar 
om dem då eleverna ”speglar sig” i lärarnas uppfattning om dem. På så sätt påverkas hur deras 
självbild skapas, i antingen en positiv eller en negativ riktning. (Svensson, 1992, s. 67)

5.4.3 Skillnader mellan skolor
Två  av  intervjupersonerna  beskriver  skillnader  mellan  skolan  i  Sverige  och  skolan  i 
hemlandet. En av intervjupersonerna berättar hur han tycker att det inte är tillräckligt strängt i 
den svenska skolan och jämför med skolan i hans hemland som, i hans tycke, var bättre. 
Franzén  (2001)  menar  att  barn  från  länder  med  annan  skoltradition  än  den  svenska  kan 
uppfatta det som underligt att elever säger emot lärarna och att det är högljutt i klassrummet 
(Franzén, 2001, s. 129). Intervjupersonens utsaga kan även tolkas utifrån invandringskrisen då 
den på ett sätt ses som en längtan tillbaka till hemlandet (Bravo och Lönnback, 2003, s. 161). 
En av intervjupersonerna beskriver även svårigheten med skolan i Sverige för de som läser 
IVIK-programmet. De läser endast ett fåtal ämnen, vilket gör att kurspoängen inte räcker till 
för att bli antagen till gymnasieskolan. I Pachenkov och Guerassimovas studie (2005) menar 
författarna att det kan vara svårt för flyktingbarn att gå vidare i skolan och att detta kan leda 
till institutionell diskriminering. (Pachenkov och Guerassimova, 2005, s. 191)
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5.5 Resultat: Synen på Sverige och dess invånare

5.5.1 Att leva i Sverige
Reza uttrycker att Sverige är ett bra land att leva i eftersom det inte råder krig, han får gå i 
skolan samt att det finns många möjligheter. Han förklarar även hur han kan gå ut på stan i 
Sverige på ett annat sätt än i sitt hemland. Här kan han vara ute mitt i natten utan att någon 
frågar  varför  han  är  ute. Dastan  beskriver  hur  hans  tankar  till  en  början  kretsade  kring 
uppehållstillståndet. Han kunde inte ta till sig och skapa en bild av Sverige förrän han hade 
fått permanent uppehållstillstånd. Ali beskriver i sin tur sin uppskattning för Sverige.  ”Jag 
kände mig bra här, dom jobba så mycket, skaffa personal och laga mat. Dom köpte busskort  
och dom betala pengar varje månad. Vi kunde klara oss pengarna. Det bra”. 

5.5.2 Sveriges befolkning – svenskar
De flesta av intervjupersonerna hade mycket  att  säga om Sveriges invånare och uttryckte 
skillnader mellan svenskar och invandrare. Ahmed berättar om hur svenska ungdomar ofta 
flyttar hemifrån i omkring 18-20 årsåldern. I hemlandet bor man däremot kvar hemma för att 
hjälpa sina föräldrar.  även efter  att  man gift  sig.  Ahmed beskriver vidare hur han tror att 
svenskar kan se på honom:  ”Igår såg jag en kvinna. Hon ramlade på vägen, ingen hjälpte  
henne. Alla tittade bara,’ ja, kärringen, kärringen’ (…) Först hjälpte jag henne, sen tänkte jag  
att det kanske blir problem för mig också. Dom andra kanske tror att jag slog henne eller  
skulle baxa.” Han berättar att invandrare och svenskar inte umgås med varandra. Vid frågan 
om varför han tror att det är så svarar han: ” Dom är rädda tror jag, svenskarna. Dom tror  
kanske att vi har problem eller att vi inte kan svenska. Kanske dom tror att vi säljer hasch.  
(skratt).  Jag vet inte. Deras föräldrar kanske säger att  vi  är farliga.” Något som Ahmed 
sedan kritiserar hos svenskar är bristen på kontakt mellan släkten och familjen. Han berättar 
om när han var bjuden på julmiddag hos sin lärare. Där träffades släkten igen efter att inte ha 
setts på ett år. Han beskriver hur hans lärares barn inte visste vart farmor och farfar bodde. 
Ahmed uttrycker oro över att han själv om 15 eller 20 år ”blir som en svensk och glömmer 
allt.” Vidare beskriver han en sorts glädje över att svenskar inte enbart saknar kontakt med 
invandrare, utan även saknar kontakt med andra svenskar. Ahmed berättar att han ser svenskar 
som glada och säger: ”…dom går ut varje helg. Dom tänker inte så mycket på problem som  
dom har. Dom dricker och glömmer.”

Reza beskriver hur han tycker att invånarna i Sverige är  ”lite oroliga med varandra”. Han 
säger att bästa kompisar som ses på stan bara säger hej till varandra, utan någon kram eller 
liknande. Han pratar även om hur svenskar inte har god kontakt med släkten och familjen. 
Han jämför detta med sitt hemland där släkten alltid samlas till fester och annat. I Sverige 
däremot är folk tråkiga och sitter mer hemma för sig själva, säger han. Han uttrycker att de 
kan samtala med varandra men att  de inte skrattar  och skojar mycket  med varandra.  Han 
säger: ”Det är bara jag som invandrare som pratar och skojar. Inte svenskar.” Samtidigt 
säger  han  att  svenskar  är  snälla.  Han  menar  bland  annat  att  svenskar  inte  talar  illa  om 
varandra, vilket  invandrare gör. Han beskriver även hur han ser familjelivet i Sverige som 
bristfälligt och säger att svenskar bryter upp och lämnar varandra ett par år efter att de gift sig 
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eller blivit sambo. Denna information säger han att han har fått av en tjej han chattat med som 
bor växelvis hos respektive förälder. ”Igår natt chattade jag med en tjej, jag frågade henne:  
´var är du?´ Hon sa: ´jag är hos min pappa.´ Jag sa till henne: ´vart var du igår?´ Hon sa:  
´hos min mamma.´ (…) Jag sa: ´ni svenskar är så (…). Varför? Ni är en familj, ni måste bo 
tillsammans´”. Han berättar vidare att gifta par i Afghanistan inte skiljer sig lika enkelt som i 
Sverige. Svenskar har mycket respekt för regler, säger Reza.  Han beskriver hur personalen 
som arbetar på boendet där han bor agerar olika kring regler. Han säger: ”Svenska personalen 
kommer  hit  och  säger  klockan  tio  måste  alla  vara  på  rummet.  Men  det  finns  personal,  
invandrare, dom säger ingenting. Alla grabbarna tycker om dom.” När Reza skall göra en 
kortfattade beskrivning av sin syn på Sveriges invånare säger han: ”Dom är snälla, dom har  
respekt för regler, dom har respekt för människor.”

Dastan, likt Reza, beskriver en skillnad mellan familjer i Sverige och i Asien. Han berättar om 
hur han spelade fotboll med ett lag tidigare, och att en av pojkarna i laget fick skjuts med bil 
till träningen av sin pappa. Pappan hämtade också pojken efter träningen. Dastan berättar att 
det aldrig skulle gå till på samma sätt i Kurdistan eftersom hans familj skulle ha sagt att han 
skall  jobba  istället.  Han  beskriver  hur  hans  farbror,  som  han  bott  tillsammans  med  i 
hemlandet, skulle ha sagt: ”…vad gör du med springa hela tiden med en boll alltså. Ni är  
elva -  tolv  personer,  springer  i  två timmar sen du kommer hem bara ’aah jag fick  ont  i  
armarna, eller foterna, jag är skadad.’” Något annat som även Dastan förklarar är att det i 
Sverige är vanligt att bo ensam efter 18 års ålder, medan det i Kurdistan finns ett krav på 
giftermål för att flytta ifrån föräldrarnas hus.

Qoddos berättar även han att det finns svenskar som inte tycker om invandrare. Han förklarar 
på vilket sätt han uppfattat detta: ”Dom visar inte med ansiktet men dom har alltid i hjärtat.  
Det är det man förstår asså hur dom beter sig. Man vet att ja han gillar inte eller hon gillar  
inte.” Något som även Qoddos reagerat på är hur vänner i Sverige inte hälsar ”riktigt” på 
varandra när de möts. Han drar en parallell till Afghanistan där vänner brukar pussa varandra 
när de träffas. Detta gäller även om det är killkompisar som ses, vilket Qoddos menar kan 
vara konstigt i Sverige men fullt normalt i hans hemland.

5.5.3 Sveriges befolkning – invandrare
Intervjupersonerna hade olika uppfattningar om vilka de definierar som invandrare och synen 
på  dessa.  Ahmed  ger  motstridiga  svar  på  frågan  om  hur  han  ser  på  invandrare  och 
medborgarskap. Först menar han att de som bott i Sverige länge är  ”som svenskar”. Detta 
beskriver han genom att säga att de är kalla och inte pratar med invandrare som kommit nya 
till  Sverige.  På  frågan  om  vad  som  är  svenskt  ger  Ahmed  istället  ett  svar  gällande 
befolkningen. Han säger att ett svenskt medborgarskap är vad som gör en människa svensk. I 
nästa mening uttrycker han att han inte skulle räkna sig själv som svensk, även om han skulle 
bo  i  Sverige  i  10  år.  Reza  syn  på  invandrare  stämmer  in  på  Ahmeds.  Han  uttrycker  att 
utlänningar som bott i Sverige under en längre tid påminner om svenskar då de inte är varma i 
sitt sätt att vara. Han förklarar detta genom att säga: ”För att om man går på någon fest måste  
man komma och hälsa, kommer man ny så presenterar man sig. Jag gick till tre- fyra fester,  
det finns många familjer som kommer. Dom tittar såhär. Varför? Vi är från samma land. Men 
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dom är så. Som svenskar.” Dastan tycker att alla människor ska vara vänliga och respektfulla 
mot varandra, oavsett vilket land de kommer från.  ”Asså alltid man måste vara snäll mot 
varandra, tänker inte jag är kurd eller han är afghan eller från annan land. (…) Vi är alla 
människor, det är samma.”  Även Ali anser att invandrare som bott i Sverige ett längre tag 
beter sig som svenskar. Han menar att det inte finns någon större skillnad mellan invandrare 
och svenskar i Sverige. Qoddos delar i sin tur upp invandrare i två kategorier; de som är födda 
i Sverige och har utländska föräldrar, och de som invandrat till Sverige. De förstnämnda ser 
han som svenskar medan de sistnämnda ses som invandrare, även om de bott i Sverige i tio år. 
Han förklarar skillnaden genom att beskriva att invandrare vet hur de ska tala och skämta med 
en person som nyligen kommit till Sverige. Han förklarar om invandrare: ”Dom brukar inte  
säga som svenskar; ’varför det är så, varför det är så, varför det är så’”.

5.6 Analys: Synen på Sverige och dess invånare 

5.6.1 Sverige
En av intervjupersonerna beskriver hur han hade svårt att ta till sig Sverige som land och bilda 
sig en uppfattning om samhället innan han hade fått permanent uppehållstillstånd. En av de 
intervjuade beskriver en känsla av trygghet då han i Sverige kan röra sig fritt och att det inte 
råder  krig  här.  Dessa  känslor  kan  antas  ha  växt  fram  efter  att  intervjupersonerna  fått 
uppehållstillstånd och då inte längre behövde oroa sig över om de skulle få stanna i Sverige 
eller inte. Oron för utvisning och ångest av ensamhet kan göra att invandrare har svårt att 
känna fullständig lättnad över att vara borta från kriget (Eyrumlu, 1997, s. 63). 

5.6.2 Sveriges invånare
Samtliga intervjupersoner gör en uppdelning mellan ”svenskar” och ”invandrare” när de talar 
om hur de ser på Sveriges befolkning. Författarna analyserar här, utan närmare tanke på att 
själva definiera dessa begrepp, direkt utifrån intervjupersonernas svar. 

Ytterligare  något  viktigt  som samtliga  intervjupersoner  gjort  är  en  återkoppling  till  sina 
hemländer  när  de  talat  om  svenskar.  På  frågan  om  Sveriges  befolkning  har  samtliga 
intervjupersoner jämfört befolkningen med befolkningen i sina respektive hemländer. Att de 
gör så är inte ovanligt. Den som möter ett nytt samhälle som inte är likt hemlandet kommer 
stöta på kulturkrockar vilka tydliggör kulturskillnader mellan det nya landet och hemlandet. 
(Kamali,  1997, s.  47) Även Soydan skriver att människor inte är medvetna om sin kultur 
förrän de möter  en annan kultur  som är främmande.  Vid detta  möte reflekteras  ofta  över 
likheter och skillnader mellan de båda kulturerna, bland annat matvanor och barnuppfostran. 
(Soydan, 2010, s. 25) Två av intervjupersonerna beskriver hur det är vanligt att en ungdom i 
Sverige flyttar hemifrån när han är omkring 18 år gammal. Båda intervjuade säger att detta är 
något som inte skulle ske i deras hemländer. En av dem belyser vikten av att bo kvar hemma 
även efter giftermålet för att på så sätt kunna hjälpa sina föräldrar. Dessa tankar kan kopplas 
till holism och individualism i det avseende att intervjupersonerna redogör för hur det i deras 
hemländer,  med  holistiska  samhällsstrukturer,  förutsätts  att  de  bor  kvar  hemma.  I  dessa 
samhällen är nämligen familjen av högsta värde då det är den primära gruppen. (Sjögren, 
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2003, s. 23) Att flytta hemifrån som tonåring i Sverige, som är ett individualistiskt samhälle, 
och söka sin egen väg samt hävda sin identitet är vanligt (Sjögren, 2003, s. 42f).

Ytterligare  uttalanden  som  är  viktiga  att  analysera  är  förhållandet  mellan  svenskar  och 
invandrare.  Två  av  intervjupersonerna  belyser  att  svenskar  inte  umgås  med 
intervjupersonerna,  eller  tycker  om  dem,  eftersom  de  är  invandrare.  En  intervjuperson 
formulerar en förklaring till  detta som bygger på hur svenskar kan se på invandrare.  Han 
menar att svenskar kanske är rädda eller tror att invandrare har problem eller inte behärskar 
det svenska språket. Den andra intervjupersonen förklarar hur han tycker att svenskar visar en 
falsk bild  till  det  yttre  av att  de tycker  om invandrare men att  de i  själva verket  känner 
tvärtom. Den första av dem beskriver hur han tror att svenskar har en negativ bild av honom, 
och han reflekterar över detta när han hjälper en kvinna som ramlat på gatan. Han förklarar att 
han  oroat  sig  över  att  omgivningen  skulle  tro  att  han  orsakat  att  kvinnan  fallit. Inom 
symbolisk  interaktionism  talas  det  om  spegeljaget,  att  människan  speglar  sig  i  andras 
uppfattningar om henne. För våra intervjupersoner innebär det att deras självbild skapas och 
påverkas  genom andras  syn  på dem.  Om andra  ser  på  dem på ett  visst  sätt  kommer  det 
påverka hur de ser på sig själva. Det sociala samspelet producerar därmed deras identiteter. 
(Svensson, 1992, s. 67) 

Tre av intervjupersonerna berättar hur de anser att svenskar inte har kontakt med varandra. 
Det gäller dels att de inte har kontakt med egna familje- och släktmedlemmar, dels att vänner 
upplevs som kalla mot varandra. Eyrumlu (1997) menar att människans bakgrund och hur hon 
levt i hemlandet påverkar hur hon ser på världen och dess befolkning. (Eyrumlu, 1997, s. 161) 
Det  framträder  tydligt  att  intervjupersonernas  bakgrund  skiljer  sig  från  hur  de  anser  att 
svenskar är. Två av intervjupersonerna berättar att svenska vänner som träffas inte kramar 
eller pussar varandra, vilket annars är väldigt vanligt i intervjupersonernas hemländer. En av 
intervjupersonerna uttrycker även en oro över att han själv om 15-20 år skall förändras och 
införliva detta sätt att vara. Utifrån invandringskrisen ses bosättningen i ett annat land som en 
förändringsprocess samt att  den person man blivit  efter  flykten och bosättningen inte  kan 
likställas med den person man tidigare varit (Bravo och Lönnback, 2003, s. 161). En process 
skapas när människan blir medveten om förväntningar andra människor har på henne, vilket 
leder till att människan intar denna roll eller på något sätt agerar i förhållande till den, enligt 
den symboliska interaktionismen (Trost och Levin, 1999, s. 137f). 

En av intervjupersonerna kritiserar det svenska familjelivet med att säga att han tycker att 
svenska par lämnar varandra för lätt.  Han påpekar att  det inte är så i  Afghanistan och att 
familjer skall hålla ihop. Det holistiska tankesättet om familjen som enhet aktualiseras åter 
här.  I  individualistiska  samhällen  är  det  vanligt  att  skilja  sig  för  att  uppfylla 
självförverkligande utan att det ses som ett angrepp mot familjens integritet, vilket det kan 
göra i holistiska samhällen där familjen är viktigare än individen. (Sjögren, 2003, s. 42f).

Vilka är egentligen invandrare? De flesta intervjupersoner uppger att de tycker att invandrare 
som är födda i  Sverige eller har levt i  landet under en längre tid är som svenskar.  En av 
intervjupersonerna förklarar hur han menar att invandrare som inte är födda i Sverige inte är 
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som svenskar eftersom de vet hur de skall prata med nyanlända invandrare. En annan säger att 
ett svenskt medborgarskap gör personen svensk, men att han inte skulle räkna sig själv som 
svensk  även  efter  att  ha  bott  i  Sverige  i  tio  år.  Intervjupersonerna  kategoriserar  här 
befolkningen och sätter in dem i olika fack. Svenskarna samt de som har utländsk härkomst 
men är födda i Sverige blir här en utgrupp, medan de med utländsk härkomst som invandrat 
till  Sverige  är  en ingrupp,  vilken de  själva  identifierar  sig  med.  (Franzén,  2001,  s.  160f) 
Resonemanget om ingrupp och utgrupp kan även gälla i det fall då en av intervjupersonerna 
uttrycker  att  personal  på  boendet  som har  svensk  härkomst  håller  fast  vid  regler,  medan 
personal med annan etnisk härkomst som är lite slappare i denna bemärkelse.

5.7 Resultat: Personlig utveckling och det nya livet i Sverige

5.7.1 Personlig utveckling
Intervjupersonerna hade svårigheter med att förstå frågan om personlig utveckling. De flesta 
kunde trots detta uttrycka någon förändring hos sig själva. Ahmed berättar att han förr inte 
rörde vid djur, så som hundar och katter, vilket han gör idag. Vidare beskriver han hur han 
tagit till sig av det han benämner som svenska vanor, så som att vara tyst vid måltider, vilket 
är något som han tycker är bra. Han förklarar även hur han slutat med något han brukade göra 
innan han kom till Sverige. Han uttrycker att han inte pussar sina manliga vänner på kinderna 
längre eftersom människor i Sverige skulle titta konstigt på honom då. Ahmed säger samtidigt 
som han skrattar:  ”En av mina kompisar kom från Iran för tre veckor sen. Han kom för att  
pussa mig, jag sa: ’gå.’” Något han vill förändra är det att han skäms. Han försöker öva sig i 
att uttrycka det han tänker, vilket han inte gjorde förr. Tidigare brukade han inte heller säga åt 
sina vänner om de handlat fel, något han nu försöker göra. ”Det spelar ingen roll om dom blir  
glada eller ledsna, jag säger att det är bra eller inte.” Han berättar också att han uppskattar 
att bo i ett gruppboende eftersom han lärt sig laga mat. Reza menar att han har svårt att se på 
vilket sätt han skulle ha förändrats, att det är något som är svårt för personen som tillfrågas att 
själv veta. Han svarar att han ur sin egen synvinkel inte kan avgöra hur han kan ha utvecklats 
och att någon i omgivningen kan se det bättre än han själv. Dastan beskriver i sin tur hur hans 
”hjärna är helt borta”. Han menar att han var ung i sitt land och att han då kunde göra fel. 
Idag är han 19 år, bor ensam och klarar sig själv. Ali,  precis som Reza, säger att han har 
utvecklats som person men inte kan beskriva på vilket sätt. 

5.7.2 Nytt liv
Något som förenar intervjupersonerna är att samtliga är tacksamma över att ha kommit ifrån 
den problemfyllda tillvaron de hade i hemlandet, även om vissa av dem uttrycker att det är 
svårt även i Sverige. Ahmed beskriver hur det inte är lika svårt att bo i Sverige som i sitt 
hemland  eftersom krig  inte  råder  och  problem med  fiender  som fanns  i  hemlandet  inte 
existerar i Sverige. De första tre-fyra månaderna var han glad över att ingen försökte slåss 
med honom i Sverige, men efter ett tag insåg han att det även finns problem här. Han oroar sig 
idag över sin familj och hur de har det, och han uttrycker ledsamhet över hur hans far gick 
bort utan att han var vid hans sida. Han menar att folk i hans hemland har en felaktig bild av 
Sverige, en bild av att det i Sverige skulle finnas trygghet och pengar. Ahmed berättar: "När 
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jag kom hit ringde jag mina kompisar och sa ´kom aldrig till Sverige´. Dom tror inte på mig.  
Dom tänker att jag ljuger. Men jag ljuger inte. När dom kommer kan dom förstå. Ja, nu ska  
jag  leva  i  Sverige,  men  jag  vet  inte  vad  ska  hända  i  framtiden,  kan  jag  hitta  jobb?” 
Intervjupersonerna skildrar under intervjuerna fördelar och nackdelar med att leva i Sverige. 
Ahmed beskriver hur han tycker att det är tråkigt i Sverige. ”För mig är det tråkigt. För att  
varje dag är samma sak. Går till skolan, tillbaka, går till skolan, tillbaka. Jag har inte tjänat  
pengar,  jag  har  inte  lärt  mig  någonting.  Bara  svenska.” Han  menar  att  man  blir  sjuk  i 
Sverige, eftersom de flesta ungdomar som kommer till Sverige inte har någon familj, släkt 
eller  vänner  här.  Han har  bara  Gud,  uttrycker  han.  Ahmed berättar  hur  han tror  att  det  i 
Sverige  är  svårt  för  invandrare  att  få  jobb.  Han  menar  att  arbetsgivare  hellre  anställer 
svenskar. Det sommarjobb Ahmed haft var som badvakt och vaktmästare på en badplats. Han 
berättar: ”Jag fick jobb för att han var också invandrare tror jag. Han var persisk. Jag hade  
intervju med honom.” 

Reza talar om hur han har mardrömmar om att han är tillbaka i sitt hemland. Han beskriver 
hur han vaknar och är tacksam över att han inte skickats tillbaka till sitt land. Dastan betonar 
vikten av respekt. Även i Sverige tänker han på familjen och hur de skulle påverkas av hans 
handlingar. Dastan säger:  ”Asså jag måste visa respekt med min familj annars kanske göra 
någonting fel här, och sen kanske dom vet och hör med kompisar klaga på mig eller nånting.” 
Ali beskriver hur han trodde att Sverige var innan han kom till landet. Han menar att det fanns 
en möjlighet till att få allt han ville ha, men att det faktiskt inte är så. ”Kämpa mycket för, ja.  
Det är allting, hela världen, hela livet är så, måste kämpa.” Qoddos beskriver sin syn på det 
nya livet i Sverige: ”Jag kan inte förklara bra men mitt liv vändade om. Jag hade ingen bra 
liv, men nu jag har ett bra liv i Sverige. Jag jobbade så mycket förut, men nu jag jobbar inte,  
jag försöker plugga istället.” Han säger även att han tänker på sin familj och att han måste 
hitta ett jobb för att kunna skicka pengar till sin familj. Qoddos talar även om hur svenskar har 
regler som inte funnits i hemlandet. Han menar att han måste försöka börja leva som svenskar 
och följa regler, vilket han tycker är svårt.

5.8 Analys: Personlig utveckling och det nya livet i Sverige

5.8.1 Personlig utveckling
En intervjuperson berättar att han förr inte rörde vid djur, men att han gör det idag. Han säger 
även att han tagit till sig av svenska seder som han tycker är bra. Vidare berättar han om att 
han inte pussar sina manliga vänner på kinderna längre, eftersom folk skulle titta konstigt på 
honom då. Det är vanligt att invandrare tonar ned lite av sin egen kultur och även försöker 
utveckla egenskaper som hör samman med den svenska normen för att passa in i samhället 
(Sjögren, 2003, s. 30). Detta kan även kopplas till det som Kristal-Andersson (2001) kallar 
jag-identitet då människan ifrågasätter den identitet hon hade i hemlandet (Kristal-Andersson, 
2001,  s.  131f).  Det  gäller  att  finna  en  balans  mellan  den  kultur  man hade  med sig  från 
hemlandet och den nya kulturen man möter (Angel och Hjern, 2004, s. 234f).

En av intervjupersonerna menar att han har blivit mer vuxen i Sverige och tar ansvar för sina 
handlingar då han inte vill att familjen skall höra dåliga saker om honom. Familjen har alltså 
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förväntningar på hur han skall bete sig, vilket han försöker efterleva  (Berg, 2003, s. 154). 
Även  efter  att  ha  flyttat  till  ett  nytt  land  långt  ifrån  familjen  fortsätter  intervjupersonens 
bakgrund  att  inverka  på  hans  handlingar.  Det  holistiska  samhället  han  lämnade  betonade 
nämligen familjen som den primära gruppen där fokuset ligger på gruppens, och alltså inte 
individens, bästa. (Sjögren, 2003, s. 23)

5.8.2 Nytt liv
Saknaden av familjen är något flera av de intervjuade belyser när de talar om Sverige. Det 
berättas om att det är viktigt att jobba och tjäna pengar för att återbetala familjen den summa 
pengar de lagt ut för resan. En av de intervjuade menar också att ungdomar som kommer 
ensamma till Sverige blir sjuka då de inte har familj, släkt eller vänner här. När barnen flyr 
förlorar  de viktiga relationer  med familj  och släkt  som tidigare fungerat  som socialt  stöd 
(Angel och Hjern, 2004, s. 31). Det är naturligt att sakna det som stått en nära och att då 
känna ensamhet. Att vilja återbetala familjen och vilja hjälpa dem skulle också kunna vara ett 
sätt att minska skuldkänslor över att vara i säkerhet när familjen är kvar i ett oroligt hemland. 
(Kristal-Andersson, 2001, s. 101)

En  av  intervjupersonerna  beskriver  sin  tillvaro  som meningslös  eftersom han  endast  har 
skolan att gå till  och inte har tjänat pengar. Detta kan kopplas till  den problemfokuserade 
copingen då personen ifråga definierar problemet och funderar på vad han kan göra för att 
lösa det (Lazarus och Folkman, 1984, s. 152), vilket är att fortsätta gå i skolan för att senare 
kunna tjäna pengar och göra annat än att gå i skolan.

En av intervjupersonerna talar om hur han har svårt för att följa regler men måste göra det och 
leva som en svensk. Intervjupersonen verkar förutsätta att han måste göra precis som han 
anser att svenskar gör, det vill säga det att följa regler för att han skall kunna leva som en 
svensk.  Detta  kan kopplas  till  rollteorin  där det  talas  om hur en identitet  är  beroende av 
människor i omgivningen och är något som är situationsbundet – identiteten förändras när 
situationen förändras. (Trost och Levin, 1999, s. 147) Ytterligare en koppling görs här åter till 
Sjögren (2003), som säger att invandrare finner typiska svenska normer som de försöker följa 
för att passa in, och på så sätt anpassas till det svenska samhället (Sjögren, 2003, s. 30). Hon 
menar också att människor som invandrat och utvandrat måste genomgå en lång mental och 
psykologisk arbetsprocess för att kunna bygga upp en trygg identitet. Detta gäller särskilt de 
som upplevt flykt och fått vänta på uppehållstillstånd. (Sjögren, 2003, s. 19)  

Två andra intervjupersoner uttrycker tacksamhet över att vara i Sverige och över att de lämnat 
sina gamla liv bakom sig. Detta kan kopplas till känslofokuserad coping då denna bland annat 
innebär positiva jämförelser och positiva värden i negativa händelser. Denna typ av coping 
används av människan när hon ser en situation ur en ny synvinkel. (Lazarus och Folkman, 
1984, s. 150) Intervjupersonerna i detta fall ser möjligtvis att trots allt som saknas i deras liv i 
Sverige,  bland annat  familjen och den  vardagliga  kulturen,  hade de det  mycket  svårare  i 
hemlandet. 
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6. Slutdiskussion 

6.1 Begränsning av resultatpresentation

Många av intervjupersonernas utsagor ansågs av oss vara betydelsefulla. Dock har flera delar 
inte  presenterats  i  resultatet  då  de  inte  haft  någon  direkt  koppling  till  studiens 
forskningsfrågor. Dessa redogörelser handlar bland annat mer i detalj om intervjupersonernas 
bakgrunder och deras vägar till Sverige, vilka vi även av etiska skäl valt att inte ta upp för att 
inte avslöja för mycket bakgrundsinformation om intervjupersonerna. 

6.2 Diskussion kring metodval

Valet av kvalitativa intervjuer som metod framstod som självklart för oss. Vi ville tala direkt 
med några ur den grupp människor vi skriver om. Genom att göra detta fick vi möjlighet att 
sätta  oss  in  i  deras  livsvärld,  vilket  kan  kopplas  till  den  fenomenologiska 
vetenskapspositionens grundtanke om att förstå intervjupersonernas upplevelser (Kvale och 
Brinkmann, 2009, s. 42). Något vår handledare markerade under planeringsstadiet var att vi 
som forskare måste våga lita på intervjupersonernas berättelser. Med detta i tankarna valde 
vi att inte intervjua experter inom ämnet eller personal på olika boenden. 

Ett annat syfte med valet av metod var språket. Hade en kvantitativ metod, med till exempel 
enkätundersökning, använts så hade förtydligande frågor och följdfrågor från både intervjuare 
och  intervjupersoner  inte  kunnat  ställas.  Trots  detta  stötte  vi  på  en  språksvårighet  under 
intervjuerna  med  de  unga  männen.  Under  samtliga  intervjuer  märkte  vi  att  det  var 
problematiskt  för  intervjupersonerna  att  förstå  intervjufrågorna  under  den  fjärde 
forskningsfrågan, vilken behandlar personlig utveckling och det nya livet i Sverige. Trots ett 
flertal försök med att omformulera frågorna med betydligt mer lättbegripliga ord upplevde vi 
att en av intervjupersonerna fortfarande inte uppfattat vad som frågades. Denna språkbarriär 
kunde  ha  eliminerats  genom  användandet  av  tolkar,  skulle  en  del  kunna  tycka.  Båda 
författarna har erfarenhet av användandet av tolkar i samtal med ensamkommande barn sedan 
tidigare. Vår erfarenhet säger oss att det med tolk skulle kunna ha blivit invecklat på två sätt: 
det första sättet genom att ytterligare en person i intervjusituationen kan göra att det blir svårt 
för oss som intervjuare att få en bra kontakt med den intervjuade, det andra sättet att tolkar 
många gånger själva missuppfattar ord och uttryck som vi som intervjuare inte kan ha kontroll 
över. De missuppfattningar vi eller intervjupersonen upplevde under intervjun kunde vi nu 
reda ut direkt i de allra flesta fall. 

Vi är övertygade om att den kvalitativa metoden med intervjuer var den absolut bästa tänkbara 
metoden för vår studie. Överlag är vi ändå positivt överraskade över den goda språkkunskap 
våra intervjupersoner har och vi anser att såväl intervjuare som intervjupersoner ansträngt sig 
för att förstå varandra.
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6.3 Helhetstolkning och avslutande diskussion

De ensamkommande barnen lever i en utsatt situation då de tillhör minoritetsbefolkningen 
samt då de inte har sina föräldrar eller annan likställd i Sverige som kan ta hand om dem. 
Deras bakgrund är ofta en tuff sådan, och de har upplevt mer än vad de flesta barn i Sverige 
har. Intervjupersonerna i vår studie visar en kluven bild. De uttrycker rädsla, nedstämdhet och 
de sörjer det som var. Dessa barn kommer alltid att befinna sig i en marginaliserad situation, 
bland annat i och med att de kommer ensamma till ett nytt land och ensamheten blir tung att 
bära, särskilt med tanke på att de lämnat sina familjer bakom sig. Intervjupersonerna uttrycker 
samtidigt förhoppning kring vad som skulle kunna bli. De visar upp en styrka och bör i vårt 
tycke stödjas utan att ses som offer. Skulle de betraktas som offer kommer det endast att öka 
utsattheten och marginaliseringen utan att stärka dem. 

Något som samtliga intervjupersoner gör är att återkoppla till sina respektive hemländer när 
de talar om Sverige. Vi anser det vara viktigt att möjliggöra för ensamkommande barn att 
behålla sitt kulturella ursprung. I mötet med det nya samhället är det naturligt att de sedan 
omprövar de seder som de har med sig, och kanske finner de svenska traditioner som de gärna 
vill ta till sig av. Vi får inte tvinga in invandrare i samhället och hindra dem från att behålla 
sina kulturella ursprung. En lyckad integration anser vi ske i ett ömsesidigt samspel med hela 
befolkningen. Det är då essentiellt att de ensamkommande barnen också får möjlighet att lära 
känna  svenskar.  Den  stereotypa  bild  som  de  får  med  sig  efter  att  till  exempel  ha  mött 
diskriminering eller segregering, så som i skolan, får inte tillåtas hänga kvar.  Segregerade 
klasser  i  skolan  ger  också  en  social  uppdelning  mellan  skoleleverna  (Pachenkov  och 
Guerassimova, 2005, s. 191). Migrationsverket et al. menar ju att skolan är inkörsporten till 
samhället  (Migrationsverket  et  al.,  2010,  s.  3).  Är det  inte  då viktigt  att  barnen upplever 
skolan som välfungerande? Vi håller med om att skolan kan vara en inkörsport, men frågan är 
om den verkligen fungerar som det idag. Segregeringen i skolan framträdde i vår studie som 
en nackdel med skolsystemet. I internationell forskning från Wales menar man att skolan är 
den ideala plattformen för att främja tolerans  (Maegusuku-Hewett, Dunkerley, Scourfield & 
Smalley, 20007, s. 319). Vi instämmer till fullo och vill påpeka att de kulturella och språkliga 
rikedomar barnen för med sig till Sverige gynnar samhället i stort och bör tillvaratas i skolan 
där alla elever kan lära av varandra. 

Något framträdande i  studien är synen dessa unga män har på skillnader mellan Sveriges 
invånare och människor från deras hemländer. Bland annat belyser flera hur de tycker att 
svenska familjer brister i kontakten med varandra och med släkten samt att skilsmässor tas ut 
för  snabbt.  Vi  finner  det  intressant  att  se  hur  begreppen  holism och  individualism,  vilka 
Sjögren (2003) talar om, blev tydliga i intervjuerna.

Flera av intervjupersonerna uttrycker en känsla av saknad av hemlandet och familjen samt en 
känsla av ensamhet. Hur handskas människor med en sådan ensamhet?  En viktig slutsats i 
studien är att de ensamkommande barnen behöver stabila vuxna i sin närhet som bryr sig om 
dem för att de ska kunna finna meningsfullhet och inte känna sig totalt utlämnade. För dem 
kan dessa vuxna vara till exempel personal på boendena eller skolpersonalen. Vikten av det 
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sociala stödet i form av vuxna nyckelpersoner är också en slutsats som Hessle (2009) gör, då 
hon menar att dessa vuxna är dörröppnare in i samhället (Hessle, 2009, s.148f)

Som nämnts ovan förstod intervjupersonerna inte riktigt frågan om personlig utveckling, dock 
berättar de saker som kan kopplas till detta. Intervjupersonerna verkar inte vara rädda för att 
vara sig själva, utan försöker tvärtom utvecklas och anpassa sig till det nya land och samhälle 
de lever i. Detta bland annat genom att ta till sig svenska regler och seder. Intervjupersonerna 
har också utvecklas genom att de nu lever ett nytt liv i Sverige utan familjen. Vare sig en 
människa vill eller inte så kommer hon att utvecklas genom att ha flyttat från sina sociala 
relationer. Då de unga männens familjer troligtvis fortfarande lever i en utsatt situation är det 
förståeligt att de vill betala tillbaka de pengar som familjen lagt ut för intervjupersonernas 
resor till Sverige. Kristal-Andersson (2001) talar om detta, och menar att återbetalningen är ett 
sätt för personerna att bli av med sina skuldkänslor över att de är i säkerhet medan familjen 
fortfarande är kvar i hemlandet där förhållandena kan vara oroliga. (Kristal-Andersson, 2001, 
s. 101) 

6.4 Resultatets tillämpbarhet i praktiken 

Resultatet av denna studie skulle kunna tillämpas inom skolan där de barn, ungdomar samt 
unga vuxna som är relativt nya i Sverige får skolundervisning. Då det klagas på att lärarna 
inte är hjälpsamma anser vi att utvärderingar, utifrån elevernas behov, bör göras på skolor 
med  undervisning  för  målgruppen.  Det  kan  vara  så  att  lärarna  tror  att  barnen  förstår 
undervisningen men att de i själva verket inte gör det. Utvärderingar skulle kunna påvisa om 
undervisningen är tillräcklig, vilka förbättringsområden som finns och på vilket ytterligare 
sätt samt vad som kan göras mer för denna grupp. 

Då det för denna målgrupp är extra viktigt med ett stabilt socialt stöd anser vi denna studies 
resultat vara intressant för personal på boenden eller liknande verksamheter. Personalen kan 
utifrån denna studie få en insikt om barnens behov av det sociala stödet som de kan ge. 

6.5 Förslag till vidare forskning

Vi  anser  att  vidare  forskning  på  området  alltid  är  nödvändig,  särskilt  med  tanke  på  att 
prognosen  för  antalet  ensamkommande  barn  som kommer  till  Sverige  ökar  för  varje  år. 
Särskilt de människor som arbetar med dessa barn, eller på annat sätt träffar dem regelbundet, 
behöver  tillägna  sig  kunskaper  som  behövs  för  att  bemöta  barnen  på  bästa  sätt.  I  vår 
litteratursökning  fanns  inte,  i  vårt  tycke,  tillräckligt  många  nyare  studier  där  de 
ensamkommande barnen själva fick komma till tals. Följaktligen anser vi att det är viktigt att 
tala med dem, och inte enbart om dem.

Vidare forskningsområden vi vill föreslå rör Migrationsverkets mottagande och bemötande av 
ensamkommande  asylsökande  barn.  Vår  studie  har  fått  oss  att  fundera  över  hur  barnen 
upplever mötet med myndigheten och hur arbetet kan förbättras för att ge barnen en så bra 
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bild som möjligt av myndigheten och landet.

Ytterligare  ett  forskningsområde  berör  de  ensamkommande  barnens  skolgång.  Hur  ser 
skolverksamheten för de ensamkommande barnen ut på olika platser i Sverige? Vi vill veta 
hur skolorna kan arbeta på bästa möjliga sätt för att främja integration och förståelse samt 
vilken inverkan lärarna i skolan har på barnens utveckling.
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Bilaga 1 – Introduktionsbrev 

2010-03-31

Introduktionsbrev

Hej! 

Vi  är  två  tjejer  som  studerar  sjunde  terminen  på  socionomprogrammet  vid  Stockholms 
Universitet. Vi ska nu skriva en uppsats som kallas C-uppsats och har då tänkt intervjua fem 
unga  vuxna  som  kommit  till  Sverige  som  ensamkommande  asylsökande  barn  och  fått 
permanent uppehållstillstånd (PUT). Syftet med uppsatsen är att få veta mer om hur unga 
vuxna med denna bakgrund upplever mötet med Sverige. Resultatet från intervjuerna skall vi 
sedan presentera och analysera i vår uppsats. 

Om du väljer att  ställa upp på en intervju är det viktigt att du vet att  vi inte kommer att 
använda ditt namn i uppsatsen och inte heller andra personliga uppgifter om dig. För att inte 
missa viktiga saker som du säger kommer vi att spela in intervjun, och det är ingen annan än 
vi två som skriver uppsatsen som kommer att lyssna på inspelningen. Båda två kommer att 
vara med vid intervjun och vi kommer inte använda tolk. Om du vill ta del av den färdiga 
uppsatsen sänder vi dig gärna en kopia.

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss via e-post. Vi hoppas att du 
finner detta intressant och vill ställa upp på en intervju. Vi hör av oss inom kort för att boka in 
en dag för intervju.

Med vänlig hälsning,

Frida Barhanko, namn.efternamn1@epost.com
Karine Doughan, namn.efternamn2@epost.com



Bilaga 2 – Intervjuguide

Introduktion
Är det något du vill fråga oss innan vi börjar?

Bakgrund

• Vill du börja med att beskriva dig själv? Vem är du?

• Hur såg din familjesituation ut i hemlandet?
• Hur kändes det att  lämna hemlandet? Vad tänkte du om framtiden när du lämnade 

hemlandet?
• När lämnade du ditt hemland?

• När och hur kom du till Sverige? Hur var det?

1. Hur upplever ensamkommande asylsökande barn som fått permanent 
uppehållstillstånd mottagandet vid ankomsten till Sverige?

• Vad var det första som hände när du kom fram till Sveriges gränser?
• Hur såg tiden ut efter att du kom fram?
• Hur har du bott sedan du kom till Sverige, och hur var det?
• Efter hur lång tid från att du sökte asyl i Sverige fick du uppehållstillstånd? (Ha i  

tankarna om det inte skulle komma upp.)

2. Hur upplever ensamkommande asylsökande barn som fått permanent 
uppehållstillstånd sin skolgång i Sverige?

• Hur var det att börja i en svensk skola? 
• Hur upplever du det vara att gå/när du gick i skolan?

• Minns du någon särskild känsla när du började skolan?

• Vad ser du som nackdelar respektive fördelar med skolan i Sverige? Vad är bra och 
vad är dåligt?

3. Hur ser ensamkommande asylsökande barn som fått permanent 
uppehållstillstånd på Sverige och dess invånare?

• Vad har du för tankar om svenska traditioner så som påsk, jul etc?
• Hur uppfattar du andra invandrare från ditt eget land som bott i Sverige under en 

längre tid? 



• Hur uppfattar du familjer i Sverige?
• Vad uppfattar du som svenskt?
• Hur var det för dig under tiden då du väntade på PUT? Vad hade du för uppfattning om 

staten/samhället?

4. Hur ser ensamkommande asylsökande barn som fått permanent 
uppehållstillstånd på sin personliga utveckling och på sina nya liv i Sverige?

• Vad hände när du fick PUT? Hur blev ditt liv förändrat?
• Upplever du att du har förändrats/utvecklats som person sedan du kom till Sverige? 

Om ja, på vilket sätt?
• Hur har ditt liv förändrats genom att du bor här ensam och startat ett nytt liv?

Avrundning
Det här var våra frågor. Har du något att tillägga eller fråga innan vi avslutar intervjun?


