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The aim of this study is to understand and lighten the interviewees’ descriptions and their 
experiences of being unaccompanied youths in Sweden. In order to research this, we have 
analyzed the barriers, opportunities and the strategies they use to become a part of the society 
but also to strengthen their position in the society. The method we have used is the qualitative 
method and the data has been gathered by semi structured interviews with six unaccompanied 
youths. In order to analyze our results we have used symbolic interactionism and 
Antonovsky’s theory about sense of coherence. The results of the study have shown that most 
of the interviewees experienced having a difficult first period in Sweden considering the fact 
that they left their family and their home country to start a new life in Sweden, young and 
alone. With the use of different strategies, this became better over time as they developed 
their Swedish language skills, started to study, entered the labor market and expanded their 
social contact network. At the same time they have faced multiple opportunities to become a 
part of the society in different ways. They have also faced several barriers which has 
prevented them of becoming a part of the society and also weakened their position in the 
society. Therefore they have developed and used different strategies to get through these 
barriers. The main conclusion is that there are more positive aspects and possibilities than 
barriers for the unaccompanied youths to feel that they are a part of the society.  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Tack 

Vi har under 20 veckors tid lagt ner tid och energi på att göra vår studie. Under tidens gång 

har vi fått stöd från varandra och från människor vi har i vår omgivning. Vi vill därför rikta 

ett stort tack till våra familjer, men främst till varandra. Tack för ett riktigt bra samarbete! 

Vi vill även varmt tacka våra intervjupersoner som tagit sig tid och deltagit i vår studie. Ett 

stort tack till er för att ni delat med er av era erfarenheter, livshistorier och tankar. Vi önskar 

er alla lycka och välmående i framtiden! 

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Ulrika Järkestig-Berggren och kursansvarig Anette 

Lundin som har stöttat oss hela vägen och alltid lyckats bringa nya idéer hos oss.  
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1. Inledning 

Varje dag flyr människor sina hem av olika anledningar. Många av dem söker sig till Sverige 

på grund av förföljelse, trakasserier, krig, sjukdomar och hot (Fälldin & Strand 2010, s. 11). 

Stor del av dem som är på flykt är under 18 år. Under januari 2019 inkom 1876 ansökningar 

om asyl i Sverige, varav 83 från ensamkommande barn (Migrationsverket 2019). Under de 

fem senaste åren har det inkommit 46 897 ansökningar om asyl i Sverige från 

ensamkommande barn och unga (Migrationsverket 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Enligt 

statistiken råder det inga tvivel om att ett stort antal barn och ungdomar söker sig till Sverige 

för att starta ett nytt liv. Vi vill därför undersöka huruvida och i vilken utsträckning de 

ensamkommande ungdomarna blir en del av det svenska samhället eller inte. 

1.1 Problembakgrund 

Ensamkommande barn är individer som vid ankomsten till Sverige är under 18 år samt är 

utan sina föräldrar eller annan ställföreträdare (SFS 1994:137). De som är mellan 16-20 år 

och har kommit till Sverige utan förälder eller annan ställföreträdare kan benämnas som 

ensamkommande ungdomar (Socialtjänsten 2016, s. 9, 28). I den här studien kommer vi 

därför att utgå från denna definition och benämna individerna som ensamkommande 

ungdomar, ungdomar eller målgruppen. 

Tidigare forskning och kartläggningar visar en bild av att det inledningsvis kan vara väldigt 

problematiskt på olika sätt att komma till Sverige och vara ensamkommande ungdom. Trots 

detta visar bilden också att det på längre sikt ur flera aspekter går bra för målgruppen i helhet. 

Fälldin och Strand (2010, s. 11) förklarar att ungdomar som kommer till Sverige befinner sig 

i en utsatt position redan vid ankomsten till Sverige. De hamnar automatiskt i en svag social 

och rättslig ställning eftersom att de är unga, de har flytt från sitt hemland, de kommer till ett 

främmande land där de möts av ett okänt språk och en okänd kultur. Kymlicka (1995, s. 18, 

76) menar att kultur finns i ett visst land eller på ett visst område där ett visst språk eller 

historia är gemensamt för de som tillhör kulturen. Den individuella självständigheten blir 

meningslös utan någon slags kulturell gemenskap. Om en individ inte har en kulturell kontext 

har individen heller ingen självrespekt. De val som en individ gör, görs eftersom valen 

betraktas som meningsfulla enligt den kultur som individen lever i. En kultur ger dessa 
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individer meningsfulla sätt att leva sina liv utifrån olika aspekter, såsom sociala, pedagogiska 

och ekonomiska.  

Hagström, Hollander och Mittendorfer-Rutz (2018, s. 16) skriver att svårigheter i att lära sig 

ett nytt språk och att komma till ett land med annorlunda kultur försvårar för 

ensamkommande ungdomar att skapa relationer med nya människor. Det i sin tur hindrar 

känslan av någon form av tillhörighet till samhället. Tillhörighet är ett brett och svårdefinierat 

begrepp men Alsmark (1997, s. 9-10) förklarar att tillhörighet är när en individ känner sig 

som hemma, både på ett personligt plan men även i olika grupper i samhället. En individ 

känner tillhörighet när individen inte längre upplever någon främlingskänsla, varken inför sig 

själv eller inför andra individer i olika grupper i samhället. Vidare är känslan av tillhörighet 

väsentlig för att en individ ska ha trygghet och stabilitet i sitt liv. Det är denna definition vi 

kommer att utgå från i studien.  

Fälldin och Strand (2010, s. 11) skriver att komplexiteten kring känslan av tillhörighet pågår 

in i vuxenlivet när de ensamkommande ungdomarna hamnar mitt emellan och ständigt slits 

mellan två olika kulturer som har olika förväntningar på individen. Hagström, Hollander och 

Mittendorfer-Rutz (2018, s. 11) förklarar att det finns flera anledningar till varför 

ensamkommande ungdomar upplever svårigheter i att känna tillhörighet till det svenska 

samhället. En av dessa kan vara avsaknaden av personnummer eftersom det innebär att 

personen i fråga inte kan bli identifierad i exempelvis den hälsorelaterade 

befolkningsstatistiken. Avsaknaden av personnummer hindrar inte bara uppgifter om psykisk 

ohälsa hos den utsatta målgruppen, det hindrar även att fastställa hur många ungdomar som 

befinner sig i landet då de inte kan följas genom befolkningsstatistiken.   

Hollander och Mittendorfer-Rutz (2018, s. 2, 44) skriver att många ensamkommande 

ungdomar i Sverige har dålig psykisk hälsa. Författarnas kartläggning har visat att 

ensamkommande ungdomar hade avsevärt högre suicidtal under år 2017 än svenskfödda 

ungdomar. Vidare visade resultatet att självskadebeteende och självmordsförsök är vanligt 

inom målgruppen. Socialstyrelsen (2016, s. 7) förklarar att ensamkommande ungdomar är 

särskilt utsatta på grund av förlusten av stöd från föräldrar eller annan närstående. När de 
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anländer till Sverige är de omgivna av diverse vuxna personer, exempelvis lärare eller 

socialarbetare, som agerar som stöd och resurs. Dock saknas det någon som tar det 

övergripande ansvaret för ungdomarna och därmed finns det risk för att känslan av ensamhet 

kvarstår hos dessa personer. 

Ensamkommande ungdomars svårigheter i att känna tillhörighet till det svenska samhället är 

ett socialt problem (jmf. Jönson 2010, s. 28; Socialstyrelsen 2010, s. 17). Sociala problem 

skulle kunna beskrivas som en brist eller flera brister i levnadsförhållanden som påverkar så 

många individer att enskilda organisationer eller staten bör agera. Brister kan gälla hälsa, 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Sociala problem kan påverka ett helt samhälle 

likaväl som enskilda målgrupper. En av dessa målgrupper är ensamkommande ungdomar 

(Socialstyrelsen 2010, s. 17).  

En annan bild som tidigare forskning också visar är att det, trots problem, ändå går bra för de 

flesta ensamkommande ungdomarna ur ett längre tidsperspektiv. Hessle (2009) samt Wallin 

och Ahlström (2005) har gjort tioårsuppföljningar på personer som har erfarenhet av vara 

ensamkommande ungdomar i Sverige. Båda resultaten visade i helhet att de flesta är nöjda 

och tillfredsställda med sin situation i Sverige. De känner tillhörighet till det svenska 

samhället och många av dem betraktar även Sverige numera som sitt hemland.  

1.2 Problemformulering  

Utifrån problembakgrunden går det att utläsa att målgruppen befinner sig i en utsatt position i 

Sverige, trots att ungdomarna har kommit hit för att finna trygghet och få ett bättre liv. Det 

blir därmed problematiskt att känna tillhörighet till det svenska samhället då det är vanligt 

förekommande att individen slits mellan sin ursprungliga kultur och den svenska kulturen. 

Vidare finns också en komplexitet som rör den svaga sociala och rättsliga ställningen, vilken 

också följer personerna in i vuxenlivet. De höga siffrorna när det kommer till självmord, 

självmordsförsök och självskadebeteende inom målgruppen styrker att det finns stora 

svårigheter och att det finns en problematik i att vara ensamkommande ungdom i Sverige. 
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Forskning redogör för ensamkommande ungdomars erfarenheter av att känna tillhörighet 

under den första tiden i Sverige samt ungdomarnas situation ur ett längre tidsperspektiv, efter 

tio år. Den tidigare forskningen visar en bild av att livet i Sverige till en början är svårt och 

problematiskt för de ensamkommande ungdomarna. Den påvisar också att ungdomarna trivs i 

Sverige efter tio år. Däremot har forskning om ensamkommande ungdomars erfarenheter 

efter 2-4 år i Sverige inte undersökts i någon större utsträckning. Därmed finns en 

kunskapslucka som vår studie avser att fylla eftersom fokus endast ligger vid ankomsten eller 

utifrån ett tioårigt perspektiv. Det finns ett behov att belysa hur ungdomarnas perspektiv och 

situation kan se ut efter ett par år i Sverige. Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till 

en ökad kunskap inom det sociala arbetets praktik kring identifieringen av vilken tidsperiod 

som de ensamkommande ungdomarna upplever som svårast och mest problematisk. 

Kunskapen kan i sin tur bidra till utveckling inom socionomers yrkesfält genom att, i ett 

tidigare skede, forma insatser för att de ensamkommande ungdomarna ska känna tillhörighet 

mer omgående.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår kvalitativa intervjustudie är att förstå och belysa intervjupersonernas 

beskrivningar av sina erfarenheter av att vara ensamkommande ungdomar i Sverige. Vidare 

är syftet att analysera personernas hinder och möjligheter men också strategier för att känna 

tillhörighet och för att stärka sin position i samhället.  

1.4 Frågeställningar 

● Vilka hinder och möjligheter upplever de ensamkommande ungdomarna sig ha för att 

känna tillhörighet i det svenska samhället utifrån sin erfarenhet? 

● Vilka strategier använder de ensamkommande ungdomarna sig av för att stärka sin 

position i samhället? 

 

2. Tidigare forskning  
Tidigare forskning bidrar till fördjupad kunskap för att kunna analysera studiens resultat.  

Den tidigare forskningen som presenteras nedan har valts för att belysa ensamkommande 

ungdomars situation i Sverige och deras förutsättningar samt strategier för tillhörighet i 

!8



Emina Beckovic              VT19 

Naila Sejdic               2SA47E

Sverige, men även hur situationen ser ut för ensamkommande ungdomar i USA. Detta 

eftersom vi ser att artiklarna och avhandlingarna har en koppling till vårt forskningsområde. 

Tidigare forskning presenteras utifrån fyra olika teman som har visat sig ha en röd tråd i 

majoriteten av nationell och internationell forskning. Den tidigare forskningen behandlar 

olika aspekter av ensamkommande ungdomars erfarenheter av tillhörighet men också 

strategier de använder sig av för att stärka sin position i det samhälle de lever i.  

För att finna relevanta källor har vi främst använt Linnéuniversitetets databaser, såsom 

OneSearch och Swepub, samt ursprungskällor i tidigare artiklar, avhandlingar och uppsatser. 

I linje med det område vi valt för studien har vi använt oss av sökord såsom 

“ensamkommande”, “ensamkommande ungdomar i Sverige”, “ensamkommande tillhörighet” 

och motsvarande på engelska.  

 

2.1 En utsatt grupp 

I Herz och Lalanders (2017, s. 1062-1067) studie deltog 23 ungdomar mellan 15-25 år som 

fått permanent uppehållstillstånd. Under ett års tid utfördes observationer och kvalitativa 

intervjuer med ungdomarna. Studien visar hur de minderåriga ungdomarna riskerar att 

utveckla psykosociala problem då de är en utsatt grupp. Separationen från föräldrar eller 

annan ställföreträdare har varit den främsta anledningen till varför målgruppen kände sig 

ensam. Resultatet visar att ensamhet uppstått när ungdomarna upplevt brist på kontroll i att 

klara av livet och när de känt att ingen har tillsyn över dem. Ramos och Marreros (2015, s. 9) 

studie om ensamkommande ungdomar i USA menar att stressen av att ha separerats från sin 

familj har varit en stor faktor varför många ensamkommande ungdomar har känt sig utanför. 

Herz och Lalander (2017, s. 1072-1073) menar att ensamheten också kan vara kopplad till 

ungdomarnas uppfattning av att ha blivit betraktade som ”ensamkommande”, ”ensamma” och 

”separerade”. Att bli kallad för de här orden har bidragit till känslor av ensamhet och 

påverkat hur ungdomarna ser sig på själva som individer. Vidare upplevde de att orden 

isolerat dem från samhället och att det har blivit svårt att komma bort från just de orden 

eftersom de har velat bli betraktade som individer istället för att bli betraktade och kallade för 

“ensam” eller “ensamkommande”. I likhet med Herz och Lalanders (2017) studie belyser 

Ramos och Marrero (2015, s. 8-9) i sin studie de ensamkommande ungdomars behov och 
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insikter i de praktiska utmaningarna i relation till systemet och interaktionerna i New York. 

Ungdomarnas behov grundas i problemet med att vara ensamkommande ungdom utan stöd 

från vuxna men också utan rättslig status. I diskussioner med de ensamkommande 

ungdomarna betonade många att de vid ankomsten till USA upplevde en isolering och 

diskriminering då många blivit betraktade som “ensamkommande invandrare” eller 

“odokumenterade invandrare” istället för individer. Detta är ingenting som ungdomarna 

själva betraktar sig själva som, de ser sig själva snarare som individer.  

 

2.2 Övergången från HVB-hem till självständigt boende 

Söderqvist (2017) har i sin akademiska avhandling utfört fyra delstudier om hur 

uppfattningen om begreppen kultur och etnicitet blir väsentliga i samband med 

ensamkommande ungdomars övergång från att ha levt i HVB-hem till att få ett självständigt 

boende. Den samlade empirin har gjorts via observationer med personal vid HVB-hem och 

genom intervjuer med ungdomar som har erfarenhet av att komma till Sverige och bli 

placerade i HVB-hem. Ungdomarna har själva upplevt att de behövt kämpa för att känna 

tillhörighet till det svenska samhället när de försökt förbereda sig för att lämna boendet. De 

har velat anpassa sig på bästa sätt, vilket har hindrats av de ständiga tankarna kring sin 

etniska minoritet och bakgrund. Ungdomarna upplever ofta ett utanförskap förknippat med 

deras etniska minoritetsbakgrund, vilket utgör att de åtskiljs från andra ungdomar i samma 

ålder. De professionella har försökt skapa en trygghet för ungdomarna genom att benämna 

HVB-boendena som “hem”. Det är en strategi de tror kan användas som ett positivt verktyg 

senare i livet. De professionella har även haft som mål att finna en balans mellan att å ena 

sidan ta hänsyn till ungdomarnas tidigare erfarenheter utifrån etnisk minoritetsbakgrund och å 

andra sidan försöka integrera dem i det som tolkas som “svenskt”. Konsekvensen av 

personalens försök att bekräfta både ungdomarnas erfarenheter sedan tidigare och samtidigt 

svenskheten, är att det har blivit en svår och komplicerad balansgång att åstadkomma känslan 

av att känna tillhörighet och “hem” i Sverige (Söderqvist 2017, s. 17-18, 55-56).  

2.3 Hinder och strategier inom utbildning och arbete  

Hammaréns (2014, s. 203, 218-219) studie visar att ensamkommande ungdomar betraktas 

som ”ensamkommande”, vilket påverkar deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden 
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och därmed deras sociala position i samhället. Ungdomarna använder sig av olika former av 

strategier för att bekämpa exkludering och utvidga de sociala positionerna samt deras 

identitet. Strategierna består exempelvis av att göra ändringar i olika situationer där 

ungdomarna upplever att deras status och värde skiljer sig från andra människor, för att 

undvika exkludering på grund av sin identitet. En annan strategi är att själva välja vilken 

skola de vill gå på. Enligt ungdomarna är utbildnings- och arbetsmöjligheterna begränsade 

för dem. Att integreras och hitta sin identitet är strategier för att på arbetsmarknaden och i 

samhället i stort undvika att bli begränsad på grund av att man är en ensamkommande 

ungdom i Sverige. Hur individer blir betraktade är väsentligt för deras uppfattning om sig 

själva och identiteten. Ramos och Marreros (2015, s. 32) studie om ensamkommande 

ungdomar i USA visar att det även där är en signifikant utmaning att påbörja utbildning i 

landet. Många av ungdomarna upplevde administrativa hinder när de försökte anmäla sig till 

skolan då många hade svårt att bekräfta sin identitet. Hammarén (2014, s. 219) menar att 

erbjudas eller riskera att inte erbjudas ett jobb också är en undran om identitet; vem är jag, 

vem och var vill jag vara och vart är jag på väg? En individs sociala position i samhället 

utifrån utbildning och arbete har således stor påverkan på skapandet och utvecklingen av den 

egna identiteten och dennes sociala position i samhället. När arbetsmöjligheterna begränsas 

av en individs etnicitet, klass eller kön, påverkas inte bara integrationen in på 

arbetsmarknaden utan också det sociala identifieringsområdet. Att betraktas som 

“ensamkommande” eller “ensam” leder till ensamhet likaväl som begränsade möjligheter för 

identitetsskapande och social positionering.   

 

2.4 Ensamkommande ungdomars erfarenheter av livet i Sverige efter tio år 

Hessle (2009, s. 5) har utfört en studie där ett huvudsyfte var att få kunskap kring hur 

ensamkommande asylsökande ungdomar, som beviljats permanent uppehållstillstånd, 

handskas med de livsvillkor och utmaningar som uppstår och följer dem in i vuxen ålder i 

Sverige. Även Wallin och Ahlström (2005, s. 129) har gjort en liknande studie där de studerat 

ungdomars erfarenheter av livssituationen och välfärden i Sverige tio år efter ankomst.  

Resultatet i studierna visade att majoriteten känner sig tillfredsställda med livet. De flesta är 

sysselsatta med antingen studier eller arbete. Just studier visade sig ha stor betydelse i 
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vardagen, då det fick många av deltagarna att känna motivation och lycka eftersom de 

därigenom fick sin första känsla av social tillhörighet i samhället. De flesta av deltagarna 

hade etablerat sig på arbetsmarknaden efter en yrkesutbildning. Ett arbete gav personerna 

kontroll över sitt egna liv och förstärkte deras självständighet och känslan av att de själva 

kunde ta ansvar för sig själva och sin familj. Vidare blev arbete ett sätt för deltagarna att få 

social kontakt med andra människor än enbart med dem från samma etniska grupp. Samtidigt 

fanns det de som tyckte att det var svårt att hitta jobb, speciellt som invandrare, vilket gav 

upphov till känslan av utanförskap. En del av deltagarna upplever att det varit enkelt att 

känna tillhörighet i Sverige och upplever att det inte är några problem att komma in i 

samhället om man bara strävar efter detta (Wallin och Ahlström 2005, s. 129, 135; Hessle 

2009, s. 89-90). 

Stor del av de deltagande hade skapat ett socialt kontaktnät bestående av vänner med samma 

etniska ursprung, och en del av dem har numera anhöriga som anlänt till Sverige (Wallin och 

Ahlström, s. 129). Ramos och Marreros (2015, s. 24) studie om ensamkommande ungdomar i 

USA visade att många av ungdomarna återförenas med sina familjer efter ett par år. 

Resultatet i studien har dock visat att de flesta av de ensamkommande ungdomarna som 

deltog i studien endast kände lite anknytning till sina familjemedlemmar vid återföreningen, 

vilket berodde på att de hade varit ifrån sina familjer under flera års tid. Vidare kan det ha 

berott på att många av de ensamkommande ungdomarna separerades från sina föräldrar i tidig 

ålder och därmed inte har spenderat tid med varandra när det varit nödvändigt. En av 

ungdomarna har beskrivit det som att hans föräldrar inte har funnits där för honom när han 

behövt stöd och vägledning i livet. En annan ungdom berättade att hon upplevde att hon inte 

längre kände sin familj efter att ha varit ifrån dem under många år.  

Wallin och Ahlström (2005, s. 129, 136) skriver att de ensamkommande ungdomarnas 

svenska kontakter främst bestod av kollegor vilket har varit ett sätt för dem att öva på sina 

svenska språkkunskaper. Någonting som de deltagande tyckte ökade deras möjligheter att 

komma in i det svenska samhället och känna tillhörighet var just att lära sig det svenska 

språket. En del hade dessutom kontakt med svenska personer och familjer för att öka 
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svenskkunskaper och skapa sociala relationer utanför den etniska gruppen. Enstaka deltagare 

uppgav att bristen på språkinlärning var en anledning till att undvika sociala kontakter.  

En del av deltagarna upplevde fortfarande, efter tio år, att de kände sig ensamma, hade ett 

litet socialt nätverk och begränsat socialt stöd i samhället. Dessa personer har i större 

omfattning gift sig, främst med någon från det egna hemlandet. Vidare har stor del av 

personerna upplevt plågsamma och svårhanterliga ensamhetskänslor. Likaså har det varit en 

kamp att skapa nya relationer i Sverige. Intervjupersonerna har framfört att de hamnade mitt 

emellan att kämpa för att lära sig svenska språket och komma in i samhället samtidigt som de 

hade en oro över sin familj i hemlandet. Drivkraften i sökandet efter familjen har därmed 

hämmat känslan av full tillhörighet till samhället. En del intervjupersoner har beskrivit 

Sverige och det svenska samhället som ett land där alla förväntas att klara sig själva, medan 

de är vana vid en annan kultur i hemlandet där alla bryr sig om alla. Skillnaden har orsakat 

svårigheter i att känna sig som hemma, trots att de i stort sett ändå har trivts. Enstaka 

deltagare har upplevt att människor delas upp i “svenskar” och “utlänningar”. Av den 

anledningen har det varit svårt för dem att komma in i samhället. Deltagarna uppgav att de 

hanterade svårigheter och problem med hjälp av olika strategier. En del hade sin religion och 

tro som trygghet vid motgångar. Andra flydde problemen genom att sova om dagarna och 

vara uppe om nätterna. En del drack alkohol medan andra fyllde sina dagar med arbete 

(Wallin och Ahlström 2005, s. 129, 137; Hessle 2009, s. 89-90, 107-115). 

Vid frågor kring tankar och förväntningar på framtiden hade de flesta deltagarna en realistisk 

syn. Majoriteten hade inte planer på att flytta tillbaka till sitt hemland, för att de numera 

betraktar Sverige som ett hemland. Eftersom det även skett förändringar i hemländerna skulle 

de återigen behöva börja om på nytt och gå igenom processen av att komma in i ett nytt 

samhälle (Wallin och Ahlström 2005, s. 138). 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen ovan visar att individer ständigt dras mellan att vara sammanhörande med den 

svenska kulturen och kulturen från hemlandet. Slitningen uppstår både inom och utanför 

individen, exempelvis på grund av oron för familjen i hemlandet och att samtidigt lära sig det 

svenska språket, att trivas i Sverige men samtidigt sakna kulturen där alla bryr sig om alla. 
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Vidare uppstår slitningar i både internationell men också nationell forskning utifrån att bli 

betraktad som och kallad för “ensamkommande”, “ensamkommande invandrare” eller 

“ensam”. Slitningar är exempelvis isolering, svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och 

begränsade utbildningsmöjligheter. En del av de ensamkommande ungdomarna upplevde 

efter tio år i Sverige en stor ensamhet. Å andra sidan finns det personer som upplevt 

processen av att känna tillhörighet till samhället som enkel, om man bara försöker. I helhet är 

stor del av de ensamkommande ungdomarna nöjda med sina liv i Sverige och betraktar det 

numera som sitt hemland. Ur ett tioårigt tidsperspektiv har många en positiv bild av sin 

situation. Dock synliggörs inte ensamkommande ungdomars erfarenheter utifrån ett kortare 

tidsperspektiv, vilket är något som det krävs mer forskning om. Vår kvalitativa studie har 

därför potential att bidra till ökad kunskap kring detta, då studien belyser vilka erfarenheter 

ensamkommande ungdomar har av tillhörighet efter 2-4 år i Sverige.  

 

3. Teori  
Eftersom vi i vårt examensarbete har valt att undersöka ensamkommande ungdomars 

erfarenheter av att känna tillhörighet till det svenska samhället, vill vi lyfta fram betydelsen 

av den sociala interaktionen. Den sociala interaktionen har en central roll i de 

ensamkommande ungdomarnas liv i Sverige eftersom ungdomarna har fått nya livsvillkor 

som kan bli svåra att begripa och handskas med. Det uppstår även svårigheter i att skapa 

förståelse för allt som är nytt då det skiljer sig från det gamla. Därför föll det sig naturligt för 

oss att utgå från Meads (1976) teori om symbolisk interaktionism som går hand i hand med 

begreppen den signifikante andre och den generaliserade andre. Ensamkommande ungdomars 

erfarenheter av att känna tillhörighet påverkas inte bara av den sociala interaktionen med 

andra individer utan det behövs dessutom en känsla av sammanhang. Vår andra valda teori är 

därför Antonovskys (1991) teori om känsla av sammanhang, KASAM. Antonovskys (1991) 

teori om känsla av sammanhang kan betraktas som ett teoretiskt analysverktyg med syfte att 

förstå de delar i resultatet som den symboliska interaktionismen inte kan fånga, delar som 

finns bortom interaktionen. Därför kommer vi att utgå från två teorier. Avsikten är inte att 

göra fullständiga beskrivningar utan att ge läsaren insikt för hur vi kommer att använda 

teorierna och begreppen i studien.  
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3.1 Symbolisk interaktionism 

En av teorins grundare Mead (1976, s. 109-119) förklarar att jaget utvecklas i två olika 

stadier i olika typer av interaktioner med andra individer men också i den sociala 

omgivningen. Det första stadiet, lekstadiet, präglas av att individen följer och imiterar andra 

signifikanta individers uppförande. För att en person ska kunna medverka i spelstadiet måste 

personen i fråga utveckla en självmedvetenhet om vem den egna personen egentligen är och 

dess roll i samhället. Detta inträffar i interaktion med andra individer. Vid interaktion kan en 

individ uppfatta andra individers attityder och tillämpa andra individers roller samt perspektiv 

för att kunna förutsäga diverse händelser. Med hjälp av andra är det alltså möjligt att lära sig 

om de regler, normer och värderingar som finns i samhället. Vidare blir det möjligt för 

personen i fråga att skapa en föreställning om huruvida samhället ser på individen vilket leder 

till att personens handlingar och agerande också påverkas. Diaz (1996, s. 76) förklarar att om 

en person ska kunna känna tillhörighet till samhället krävs det att personens personliga mål 

vad gäller tillhörigheten anknyts till de mål som samhället har när det kommer till att känna 

tillhörighet. 

Mead (1976, s. 67-71, 119-125) menar att en individ måste kunna kommunicera med andra 

personer i samhället för att kunna känna sig som en del av det och få kunskap om regler som 

förekommer i spelstadiet. För en betydelsefull kommunikation krävs det att personer som 

kommunicerar med varandra når fram och anpassar sig till varandra eftersom individer 

kommunicerar och tänker genom att använda sig av symboler. Med hjälp av gester, föremål 

och rörelser representerar individen alltså något mer än bara sig själv. Ord kan därför liknas 

vid dessa symboler och betraktas som viktiga då varje ord har betydelse. Orden bildar ett 

språk som leder till att människor kan kommunicera sinsemellan, om man har förståelse för 

de specifika ordens innebörd. Betydelsefull kommunikation skapas när två personer tolkar 

och reagerar likadant på en symbol då symbolen därigenom betraktas som signifikant. I och 

med att personer har gemensamma symboler kan de också tillämpa andra individers roller 

och attityder. Därigenom skapas signifikanta konversationer och det skapas en mening. Om 

meningen inte skapas uppstår istället en icke-signifikant konversation. Även Diaz (1996, s. 

76) menar att språket har betydelse för integrationen, men för att det ska bli möjligt måste 
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personen i fråga ha tillgång till det svenska språket men också information om regler och 

normer som finns i samhället. 

3.2 Den signifikante andre och den generaliserade andre 

Inom den symboliska interaktionismen finns de personer som benämns som den signifikante 

andre och den generaliserade andre. En individ tillägnar sig andra individers roller och 

perspektiv med hjälp utav sina signifikanta andra och de generaliserade andra. Att vara en 

signifikant andre innebär att vara en värdefull person som människan har kontinuerlig 

interaktion med och känner stor respekt för. Den signifikante andre är vanligtvis en 

närstående, vän eller lärare (Charon 2007, s. 73-76). 

Det räcker inte att förena speciella personers roller och synsätt, utan istället bör individen 

även förena den generaliserade andres synsätt för att stärka jaget. Den generaliserade andre 

framställs som människans uppfattning och införlivning av normer och förhållningssätt hos 

en gemensam grupp. När förhållningssättet införlivas av människan påverkas därmed 

handlandet hos individen då individen tar efter normerna som finns i gruppen. Det kan 

resultera i att individen tillägnar sig de ömsesidiga reglerna med koppling till det sociala 

“spelet”. Med hjälp av den generaliserade andre utgör samhället en så kallad kontroll över 

individens beteende, med tanke på att samhället är en avgörande del i en individs tankevärld. 

Individer är i behov av den generaliserade andre i samhället, vilket med andra ord kan 

beskrivas som att individen är i behov av samhällets regler och normer. Finns inte 

möjligheten att utnyttja reglerna kan individen inte heller tillämpa andra individers roller eller 

den egna rollen som personen har (Mead 1976, s. 120-122; Charon 2007, s. 73-76, 158-159).  

3.3 Känsla av sammanhang 

Antonovsky (1991, s. 9, 42-43) menar att känsla av sammanhang, KASAM, är en 

utgångspunkt för motståndskraft mot både fysisk och psykisk ansträngning, men kan också 

ses som en förutsättning för integration i samband med den symboliska interaktionismen. De 

tre grundläggande delarna som Antonovsky menar är styrande i känslan av sammanhang är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 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Begriplighet redogör för hur individen gör den egna tillvaron begriplig. Det betyder att man 

uppfattar både inre och yttre incitament som åtkomliga, sammanhängande och organiserade.  

Om en individ känner stor mängd av begriplighet, kan individen även vid händelser av 

negativa incitament som vid exempelvis krig och motgångar istället göra dem begripliga och 

hanterbara. Genom lek- och spelstadierna är det känslan av begriplighet som individen får, 

vilket i efterhand utvecklas med hjälp av den sociala interaktionen med andra individer 

(Antonovsky 1991, s. 44).  

Hanterbarhet innebär hur långt en individ känner att det finns resurser till användning för att 

ställas inför den stimuli och de krav som personen möter. Är hanterbarheten av låg grad är 

risken stor att uppleva och se sig själv som ett offer i olika situationer och på så sätt se livet 

som orättvist (Antonovsky 1991, s. 45).  

Meningsfullhet är den sista grundläggande delen i teorin om känsla av sammanhang. För att 

en individ ska känna meningsfullhet krävs det att individen känner en emotionell innebörd i 

livet samt att svårigheter och krav som uppkommer på vägen i tillvaron är värda att slåss för 

(Antonovsky 1991, s. 45-46). 

 

4. Metod 
Nedanför redogörs för val av forskningsteoretisk ansats, datainsamlingsmetod, överväganden 

kring urval och urvalsmetod, forskningsetiska överväganden, tillvägagångssätt samt 

arbetsfördelning. Vi har utfört en kvalitativ studie som kräver ensamkommande ungdomars 

tankegångar och erfarenheter sett utifrån det angivna syftet och forskningsfrågorna (jmf. 

Bryman 2011, s. 340-341). Studien har genomförts utifrån sex intervjuer med 

ensamkommande ungdomar. Vi har utgått från intervjufrågor för att på bästa sätt få fram 

subjektiv information som har legat till grund för att frågeställningarna skulle kunna besvaras 

och analyseras.  

4.1 Val av forskningsteoretisk ansats 

Hermeneutik är ett tolkningsperspektiv med syfte att tolka och skapa förståelse för det 

mänskliga livet. Genom att utgå från hermeneutiken vill forskaren försöka finna förståelse för 
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mänskligheten utifrån individers inre erfarenheter. Genom att studera enskilda individers 

erfarenheter går det att finna en förståelse för en kollektiv erfarenhet (Thomassen 2007, s. 

178, 180-182). Likt hermeneutiken är syftet med vår studie att skapa förståelse för hur 

intervjupersonerna, enligt deras uppfattning och erfarenheter, upplever sin situation som 

ensamkommande ungdom i Sverige. Vidare är syftet att förstå deras egna beskrivningar av 

hinder och möjligheter för att känna tillhörighet i det svenska samhället men även vilka 

strategier de använder sig av för att stärka sin position i samhället. Genom att utgå från en 

hermeneutisk ansats skapas utrymme för möjligheter att tolka, förstå samt återge 

intervjupersonernas berättelser om deras erfarenheter av att vara ensamkommande ungdomar 

i Sverige. 

4.2 Val av datainsamlingsmetod  

Yin (2013, s. 94) beskriver att det i allmänhet kan vara bättre att använda sig av empiri från 

flera personer från varierande platser för att skapa större tilltro för studien. Därför har vi 

samlat in det empiriska materialet med hjälp av sex intervjupersoner som bor i olika delar av 

Småland och har erfarenhet av vara ensamkommande ungdom i Sverige.  

 

Genom att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod har vi fått fram individers 

egna uppfattningar och erfarenheter inom ämnet. Därmed har vi fått ett inifrånperspektiv 

(jmf. Yin 2013, s. 135). Eftersom föreliggande studie har utgått från syftet att förstå hur 

intervjupersonerna upplever sin situation som ensamkommande ungdom i Sverige gällande 

tillhörighet, föll det sig naturligt att använda sig av semistrukturerade intervjuer. Metoden har 

betraktats som mest lämplig för vår studie eftersom den gett utrymme för intervjupersonerna 

att delge sina erfarenheter och beskrivningar utan att bli styrda av våra intervjufrågor. Genom 

att utgå från metoden har vi inte använt oss av strikt formulerade frågor. Istället har vi gjort 

olika tematiseringar och frågor har diskuterats utifrån dem (jmf. Dalen 2015, s. 34).  

 

Våra intervjufrågor har byggts upp utifrån två teman som har syftat till att spegla och ge svar 

på våra forskningsfrågor samt studiens syfte. Dessa teman har varit erfarenheten av att vara 

ensamkommande ungdom i Sverige samt tillhörighet. Vi har använt dessa teman för att få 

intervjupersonerna att sätta sig in i kontexten av att vara ensamkommande ungdom i Sverige 
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och öppna upp sig om sina erfarenheter, men också för att vi skulle få förståelse för vad det är 

för erfarenheter de har. En fråga som har ingått i tema 1 är “Kan du berätta hur det var att 

komma till Sverige som ensamkommande ungdom?” En exemplifiering till tema 2 har varit 

“Finns det tillfällen där du inte känt dig som en ensamkommande ungdom? ” Förutom 

tematiserade intervjufrågor har vi även haft bakgrundsfrågor i början av intervjun för att få 

god förståelse för intervjupersonerna.  

4.3 Överväganden rörande urval och urvalsmetod 

Genom att studera och undersöka ett fåtal exempel försöker vetenskapliga projekt påträffa 

någonting som ska gälla för exempelvis en hel grupp i ett samhälle (Becker 2008, s. 78). 

Eftersom vår datainsamlingsmetod har bestått av semistrukturerade intervjuer innebär det att 

urvalet i vår studie har utgjorts av ett litet antal intervjupersoner, närmare bestämt sex 

stycken, för att empirin ska vara kvalitativ. Det har funnits utrymme för personerna att delge 

djupa beskrivningar av sina erfarenheter, samt möjlighet för personerna att driva intervjun 

framåt. Vi fann till en början fyra myndiga intervjupersoner som har deltagit i vår kvalitativa 

intervjustudie. Det urvalet kan benämnas som ett avsiktligt urval, eftersom det syftar till att 

finna den mest mångtaliga och relevanta empirin för studiens ämne och syfte (jmf. Yin 2013, 

s. 93). Resterande två intervjupersoner fann vi genom att fråga våra redan valda 

intervjupersoner om de kände någon som kunde tänka sig att delta i vår studie, vilket kan 

betraktas som ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är när en person har kontakt med personer 

som är relevanta för studien och de personerna i sin tur kontaktar fler personer som också 

deltar i studien (Bryman 2011, s. 504-505). Kunskapen som genererats från vår studie har 

kunnat användas för att förstå enskilda individers erfarenheter av att vara ensamkommande 

ungdom i Sverige, samt för att se om det finns en gemensam erfarenhet och mönster eller om 

erfarenheter skiljer sig åt från person till person.  

Alla intervjupersoner är unika individer men med en gemensam nämnare: de har personliga 

erfarenheter av att vara ensamkommande ungdomar i Sverige. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar ska intervjupersonerna ha befunnit sig i Sverige under några år, eftersom de 

då har fått erfarenheter av att vara ensamkommande ungdom i Sverige. Därmed har urvalet i 

vår studie bestått av ensamkommande ungdomar.  
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4.4 Etiska överväganden  

God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017) betyder att forskaren har ett ansvar att 

forskningen är sanningsenlig och att utgångspunkten med studien redovisas tydligt. Det 

handlar även om att öppet redovisa metoden och att forskningsresultatet inte skadar 

deltagarna på något sätt. I bedömningen av tidigare forskning ska forskaren vara objektiv och 

korrekt (Vetenskapsrådet 2017, s. 8). Vi har därför varit uppriktiga och transparenta gällande 

studiens olika steg och de källor som denna bygger på. Samhällsvetenskaplig forskning följer 

även lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, vilken har 

som huvudsyfte att skydda enskilda individer enligt §1. Enligt 3§ 1p ska lagen tillämpas på 

forskning som består av känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter som avslöjar 

exempelvis ras, etniskt ursprung eller religion ska vara förbjuden om inte personen i fråga 

uttryckligen har lämnat samtycke till behandling av personuppgifterna för ett specifikt syfte 

(Dataskyddsförordningen 2016). Enligt SFS 2003:460 2§ ska lagen om etikprövning inte 

tillämpas vid forskning på grundnivå vid exempelvis grundutbildning eller högskola.  

Trots att lagen därmed inte har behövt tillämpas specifikt på vår studie, har vi som forskare 

ändå bevarat god forskningsetik och behandlat personuppgifter på ett etiskt försvarbart sätt. 

Detta har vi gjort genom att se till individskyddskravet, med andra ord sett till att deltagarna 

inte drabbats negativt eller blivit kränkta i relation till forskningskravet. Forskningskravet 

innebär att forskning ska syfta till förbättringar i samhället gällande exempelvis livskvalitet. 

Den nya kunskapen värderas på så sätt i förhållande till vad studien kan medföra enskilda 

individer som deltar i studien (Vetenskapsrådet 2011, s. 13). Vi har tagit hänsyn till samtliga 

huvudkrav som hör ihop med individskyddskravet. Informationskravet innebär att väsentlig 

information gällande avsikten med studien, genomförandet samt förutsättningarna ska 

deltagarna ta del av. I vår studie har deltagarna fått ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi 

redogjort för studiens syfte och intervjuns upplägg. Samtyckeskravet innebär att 

medverkandet av deltagarna sker på deras villkor, vilket innebär att ett samtycke måste 

lämnas till forskaren. I informationsbrevet klargjordes det att deltagandet är frivilligt och att 

vi önskade att få samtycke från intervjupersonerna innan intervjuerna. Konfidentialitetskravet 

innebär att man på ett säkert sätt och i förtroende till de enskilda individerna lagrar och 

omhändertar informationen de ger ut (Vetenskapsrådet 2002, s. 6-12). Vi har använt oss av 

!20



Emina Beckovic              VT19 

Naila Sejdic               2SA47E

anonymisering vid datainsamlingen vilket innebär att samtliga deltagare i vår studie inte kan 

identifieras. Insamlade uppgifter kan inte kombineras med en fastställd individs identitet och 

därför har vi också använt oss av fingerade namn (jmf. Vetenskapsrådet 2017, s. 41). Efter 

intervjuerna har intervjumaterialet dessutom anonymiserats för att studien inte ska kunna 

kopplas till en specifik individ eller plats, därigenom uppfylls konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet innebär att den insamlande informationen som individen har gett ut endast 

får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Empirin som framkommit 

i vår studie vid datainsamlingen har enbart använts för författande av uppsatsen.  

4.5 Arbetsfördelning 

Denna studie är gjord av Emina Beckovic och Naila Sejdic. Under hela studiens gång har vi 

arbetat ihop med varandra och stora delar av texten har vi skrivit fram genom att samarbeta 

och skriva tillsammans. Samtidigt har vissa delar delats upp oss emellan som vi skrivit var 

för sig, exempelvis artiklar och avhandlingar som använts som tidigare forskning och 

rubriker under metodavsnittet. Vi har tillsammans närvarat vid samtliga intervjuer och 

transkriberat tre intervjuer var. Tematiseringen av det resultat vi fått fram har gjorts 

gemensamt och likaså analysen. Trots att vi delat upp vissa delar, har vi läst varandras delar 

och ständigt varit i kontakt med varandra för att diskutera kring dem tillsammans. I de fall där 

vi delat upp vissa rubriker har vi sett till att vi båda skrivit ungefär lika mycket. I helhet har vi 

arbetat tillsammans genom hela studien och fört resonemang och diskussioner med varandra 

kontinuerligt.  

4.6 Tillvägagångssätt  

Tillvägagångssättet för att finna deltagare började i ett tidigt stadie då vi hade ett möte med 

Torun Elsrud som är docent vid Linnéuniversitetet i Kalmar och som forskar på områden som 

rör bland annat etnicitet och utanförskap. Eftersom hon under åren varit och fortfarande är 

mycket involverad och delaktig i arbete som rör ensamkommande ungdomar, känner hon 

många av ungdomarna. Torun erbjöd sig att kontakta några av dem för att fråga dem om de 

var villiga att ställa upp på intervjuer med oss. Vid godkännande från två personer fick vi 

kontaktuppgifter till dem för att kunna ta kontakt. Vidare fann vi ytterligare två 

intervjupersoner genom egna kontakter efter att ha berättat för dem om vår studie. De sista 
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två intervjupersonerna fann vi genom ett snöbollsurval (se tidigare avsnitt). Samtliga 

personer som deltagit i vår intervju har fått ta del av vårt informationsbrev (se bilaga 1). Vid 

samtycke och godkännande från alla intervjupersoner frågade vi vilken tid och plats som 

skulle passa dem bäst för att delta i vår intervju. Alla intervjuer har ägt rum under april 2019 

på ett bibliotek i Småland eftersom deltagarna är väl bekanta med den platsen och kände sig 

bekväma där.  

Under samtliga intervjutillfällen har vi använt oss av våra mobiltelefoner för att kunna spela 

in intervjuerna, efter godkännande från intervjupersonerna. Som vi tidigare nämnt har vi 

använt oss av semistrukturerade intervjuer som har bestått av öppna frågor utifrån våra två 

olika teman. Utöver detta flikade vi ibland in med följdfrågor (se bilaga 2) för att få större 

tydlighet i deltagarnas svar på frågorna. Efter varje intervjutillfälle har intervjuerna 

transkriberats av oss. Efter att intervjuerna transkriberats har vi kodat materialet. Därefter 

började vi leta efter mönster och likheter i de olika intervjuerna. Vi letade även efter olikheter 

och svar som skiljer sig åt. Därigenom kunde vi finna fem olika teman som vi har presenterat 

och analyserat i kommande avsnitt. Då vi har utgått från hermeneutiken har likheterna och 

olikheterna i resultatet tolkats och omvandlats för att kunna besvara studiens frågeställningar 

och därmed också studiens syfte.  

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras det insamlade materialet utifrån utbildning och arbete, språk, 

socialt kontaktnät, övriga personliga strategier samt synen på framtiden. För att få fram dessa 

teman har vi utifrån studiens syfte och frågeställningar funnit likheter och skillnader som ofta 

förekommit i materialet. Materialet har även visat skillnader och likheter gentemot tidigare 

forskning. På så sätt har vi funnit centrala teman som strukturerar resultatet och analysen i 

vår studie.  

Vi har valt att utföra analysen av resultatet i samma avsnitt för att texten ska vara 

sammanhängande. En kort bakgrundsinformation om de personer som deltagit i 

intervjustudien kommer att inleda avsnittet. Därefter kommer kopplingar från empirin till 

!22



Emina Beckovic              VT19 

Naila Sejdic               2SA47E

tidigare forskning och teorierna att göras. De teorier vi har valt att använda oss av är 

symbolisk interaktionism samt Antonovskys resonemang kring känsla av sammanhang. 

5.1 Kort information om intervjupersonerna  
Intervjupersonerna i denna studie består av tre kvinnor och tre män. Samtliga har erfarenhet 

av att vara ensamkommande ungdom i Sverige. Alla intervjupersonerna är avidentifierade 

och har fingerade namn. Den första har vi valt att kalla Isak, han är 23 år gammal och 

kommer från Afghanistan. Han har bott i Sverige i två och ett halvt år och har permanent 

uppehållstillstånd sedan ett halvår tillbaka. Vår andra intervjuperson benämns som Hannes, 

han är 20 år gammal och kommer från Afghanistan. Han kom till Sverige för tre år sedan och 

har haft permanent uppehållstillstånd i två år. Nästa intervjuperson benämns som Malin, hon 

är 19 år gammal och kommer från Afghanistan. Hon kom till Sverige under sommaren 2015 

och har tillfälligt uppehållstillstånd. Vidare har vi intervjuat en kvinna som vi valt att kalla 

Fanny, hon är 23 år gammal och kommer från Syrien. Hon har permanent uppehållstillstånd 

och kom till Sverige i oktober 2015. Nästa intervjuperson benämner vi som Albin, han är 22 

år gammal och kommer från Afghanistan. Han kom till Sverige i augusti 2015 och har 

permanent uppehållstillstånd sedan 2017. Den sista intervjupersonen har vi valt att kalla 

Nadja, hon är 18 år gammal och kommer från Afghanistan. Hon har varit i Sverige sedan 

november 2015 och har idag permanent uppehållstillstånd.  

5.2 Utbildning och arbete 

Enligt Diaz (1996) resonemang krävs de grundläggande förutsättningarna för kunna stärka 

sin position och känna tillhörighet i samhället. Genom att arbeta och ha sin egna inkomst och 

bostad, har man även sociala kontakter samt en yrkesroll vilket utgör en slags tillhörighet. 

Flera av våra intervjupersoner går både i skolan och har någon gång antingen sommarjobbat 

eller jobbat extra som timanställd. I intervjuerna har ungdomarna uppgett att skolan har hjälpt 

dem mycket och varit en strategi för att dem ska känna tillhörighet. De upplever att det har 

blivit mycket bättre i jämförelse med när de precis kom, eftersom de i början inte kunde gå i 

skolan som alla andra i Sverige. De kunde heller inte jobba vilket har varit tufft för dem. I 

likhet med våra intervjupersoners berättelser visar även Ramos och Marreros (2015) studie 
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om ensamkommande ungdomar i USA att det även i USA finns hinder och utmaningar i att 

påbörja en utbildning. 

“Jag kan till exempel gå i skolan. Skolan är också ett litet samhälle där man är aktiv 
och pluggar, och jobbar i olika grupper.[...] Skolan har hjälpt mig.[...] Jag är fri här 
och jag har frihet. Här handlar det om demokrati och så. Jag går ju i skolan, jag kan 
jobba, jag tjänar mina egna pengar.[...] Jag har min egna lägenhet också.” (Malin, 19 
år) 

Detta kan förstås utifrån den symboliska interaktionismen då Malin beskriver att hon begriper 

sig på samhället hon lever i. Tidigare forskning visar att just studier och arbete är en av 

anledningarna till varför de flesta känner sig nöjda med sina liv i Sverige. Studier har varit en 

motivation för ungdomarna eftersom de beskrivit att de på så sätt fått sina första känslor av 

tillhörighet i samhället. Ett arbete har visat sig ge möjligheter för målgruppen att få kontroll 

över det egna livet samtidigt som deras självständighet också blivit större, vilket vi kan se i 

Malins erfarenheter. Enligt ensamkommande ungdomar i tidigare forskning visade sig studier 

och arbete vara strategier för att få social kontakt med andra människor än enbart de som 

tillhör samma etniska grupp (Wallin och Ahlström 2005; Hessle 2009). Hammarén (2014) 

skriver att både utbildning och arbete har visat sig ha stor påverkan på individens position i 

samhället men även på utvecklingen av förutsättningar för att känna känslan av tillhörighet i 

samhället. Vidare menar han att det är vanligt att ungdomar använder sig av olika former av 

strategier för att minska exkludering och bredda sin sociala position i samhället. Det kan 

likställas med Malins berättelse eftersom skolan, enligt henne, har varit en strategi hon använt 

sig av för att stärka sig egen position i samhället. Vår intervjuperson Albin menar att det inte 

spelar så stor roll för honom om vad för jobb han har, så länge han jobbar. Han har berättat att 

det är hans typ av strategi för att känna tillhörighet men också en typ av självständighet. 

“Jag jobbar med äldreboende, hemtjänst.[...] Så länge jag har ett jobb och kan jobba.” 
(Albin, 22 år) 

 

5.3 Språket 

Tidigare forskning har visat att det svenska språket varit en grundläggande del för att komma 

in i samhället och känna tillhörighet (Wallin och Ahlström 2005). För att känna tillhörighet 
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till det svenska samhället är det viktigt att kunna språket ifall man vill komma i kontakt med 

andra människor, vilket samtliga intervjupersoner varit överens om. Alla intervjupersoner har 

berättat hur betydelsefullt det är att kunna det svenska språket för att livet i Sverige ska bli 

bättre och för att man ska känna att Sverige är ens hem. Intervjupersonerna menar på att 

svenska språkkunskaper är en strategi de använder sig av. Vidare upplever ungdomarna att 

svenska språkkunskaper påverkar och förändrar deras liv i en mer positiv riktning och bidrar 

till känslan av att känna sig som en del av samhället på olika sätt. Det berättar bland annat vår 

intervjuperson Isak nedan.  

“Om du inte kan språket känner du att du inte trivs. Om du kan svenska känner du att 
du trivs mer med Sverige. Jag kan språket nu och jag känner samhället mer.” (Isak, 23 
år) 

Utifrån det Isak har påtalat kan det betraktas som att han har använt språket som en strategi 

för att trivas mer i Sverige. Tidigare forskning redogör för de enstaka ensamkommande 

ungdomarna som uppgav att det var svårt att få kontakt med svenskar och att bristen på 

språkinlärning var en anledning till att undvika sociala kontakter utanför den etniska gruppen 

(Wallin och Ahlström 2005). Vid ankomsten och under den första tiden i Sverige kunde 

ungdomarna inte prata svenska och språket var fortfarande främmande för dem. Utifrån 

teorin om den symboliska interaktionismen kan det betraktas som att det svenska språket som 

symbol inte är signifikant för ungdomarna. Slutsatsen vi kan dra är att det inte blir enkelt för 

dem att ha förståelse för andra symboler som också förmedlas genom att använda sig av 

språket. Intervjupersonerna menar att trots att man redan har kontakter så underlättar det 

mycket om man också kan språket för att komma igång.   

                                  
“[...] Första dagarna i Sverige var lite kaos, jag kunde varken prata svenska eller 
engelska och därför var det tråkigt att inte kunna vara en social person och ta kontakt 
med svenskar.” (Hannes, 20 år) 

 

Andra ensamkommande ungdomar i tidigare forskning menar på att det inte är svårt att 

komma in i samhället och känna tillhörighet, utan att det endast handlar om att man måste 

försöka. En del valde även att ha kontakt med svenska personer och familjer, enbart för att 

öka sina svenskkunskaper och kommunicera med personer utanför den etniska gruppen 
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(Wallin och Ahlström 2005). Att vara positiv och att anstränga sig för att lära sig ett språk för 

att i sin tur kunna komma in i samhället är också någonting som våra intervjupersoner Isak, 

Nadja, Albin och Hannes betonade under sina intervjuer. De menar att det inte är samhället 

som har ändrats efter så många år, utan det är de själva som har utvecklats tack vare språket 

som de numera kan. Intervjupersonerna poängterade även vikten och strategin av att 

interagera med svenskar, dels för att känna sig som en del av samhället, men också för att lära 

sig om hur det svenska samhället är uppbyggt och vilka normer, regler och värderingar som 

man kan förhålla sig till.  

 

5.4 Socialt kontaktnät 

Ungdomarna har förut gått igenom lek- och spelstadierna med tanke på utvecklingen av jaget 

för att kunna agera därpå. Diaz (1996) menar att de ungdomar som kommit till Sverige måste 

ha möjlighet att komma in i samhället och bli en del av det, alltså med andra ord komma 

igenom lekstadiet genom signifikanta andra. På så sätt lär de sig uppfatta och agera i sin 

aktuella tillvaro som är en förutsättning för att stärka sin position samt för att känna 

tillhörighet till samhället. Får ungdomarna istället möjlighet att observera andra människor 

för att se hur de förhåller sig till varandra och hur de handlar i specifika situationer som de 

ställs inför i vardagen, kan ungdomarna själva ta till sig detta och imitera. Däremot menar vi 

inte att ungdomarna ska ta sig förbi lekstadiet i samtliga situationer när de anlänt till Sverige, 

då de redan som barn har gått igenom det här. Enbart i några nya och okända situationer kan 

det vara viktigt att ungdomarna tar sig genom lekstadiet, för att lära sig och veta hur man ska 

bete sig i ett nytt samhälle och mot varandra. Nedan följer ett citat om Nadjas upplevelser.  

“När jag kom till Sverige gick jag på ett språkintroduktionsprogram, där man kan lära 
sig språk och sånt. Där kände jag, asså, det kändes inte bra för vi fick inte vara med 
svenskar, inte alls. Det hade varit jättebra om man kunde ha i alla fall en lektion i 
veckan med varandra för att se hur allt går till, så man kan lära sig någonting i alla 
fall. Men det var inte så. När jag började gymnasiet och fick vara med andra svenskar 
så såg jag att det inte var så svårt som man trodde eller så. Det ska inte vara så, alltså 
att de som har kommit till Sverige ska sitta tillsammans i en grupp och sen att 
svenskar ska sitta för sig själva.” (Nadja, 18 år) 
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Nadjas upplevelser visar på att lärarna har separerat på svenskar och icke talande svenskar 

vilket hon tyckte var fel då hon kände att hon inte får lära sig något. Det kan betraktas som ett 

organiserat hinder vilket hindrar de ensamkommande ungdomarna från att möta svenskar 

som eventuellt kan bli signifikanta andra. För att hjälpa ungdomarna, i detta fall Nadja, att 

fullgöra hennes tillvaro så att den ska bli så begriplig som möjligt är det viktigt att den 

signifikante andre uttrycker sig om vilka normer som finns i samhället och att dessa normer 

är väsentliga för att hon ska kunna gå över till spelstadiet. I detta fall är läraren och 

klasskamraterna Nadjas signifikanta andra. När Nadja då tar del av dessa normer menar vi på 

så sätt att hon även kan reflektera över den egna rollen hon har i samhället. Får inte Nadja ta 

del av varken signifikanta eller generaliserade andra anser vi att delaktigheten i samhället inte 

blir densamma och det skapar ett hinder. Det kan vara en anledning till varför Nadja upplevde 

ett utanförskap. På så sätt kan Nadja betraktas som avvikande i samhället då hon inte mottagit 

normerna. Det kan i sin tur avspeglas i hur Nadja ser på sig själv. Det visar även Söderqvists 

(2017) studie om ungdomar som upplever ett utanförskap på grund av sin etniska 

minoritetsbakgrund. Det resulterar i att ungdomarna åtskiljs från resterande klasskamrater i 

samma ålder.  

 

Utifrån föregående rubrik går det att avläsa att språket går hand i hand med det sociala 

kontaktnätet i det svenska samhället. Utan språket och det sociala kontaktnätet har hälften av 

intervjupersonerna berättat att det är tufft att bo i Sverige då de ständigt blivit påminda om att 

de är ensamkommande ungdomar och kommer från ett annat land. Enligt intervjupersonerna 

har det resulterat i att de inte känner tillhörighet eller har någon att vända sig till. Herz och 

Lalander (2017) menar att ensamheten kan vara kopplad till ungdomarnas uppfattning av att 

ha blivit betraktade som och kallade för “ensamkommande”. Det kan även liknas vid Ramos 

och Marreros (2015) studie om ensamkommande ungdomar i USA då de upplevt en isolering 

och diskriminering eftersom de har blivit betraktade som “ensamkommande invandrare”. 

Precis som tidigare forskning visar, har även våra intervjupersoner velat anpassa sig på bästa 

sätt, men har hindrats på grund av att de ständigt tänker på sin etniska minoritet och bakgrund 

(Söderqvist 2017). Herz och Lalander (2017) menar att det kan vara svårt att komma bort 

från att bli betraktad som och kallad för “ensamkommande” när man väl blivit det en gång. 

För en av våra intervjupersoner, Hannes, har förutsättningarna sett annorlunda ut för att 
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känna tillhörighet och interaktionen med andra svenska ungdomar har hindrats. Han 

beskriver sina upplevelser så här:   

“Ja, jag har många kompisar men inte så många svenska kompisar tyvärr. För att, asså 
jag kan inte lära mig hur jag liksom ska ta kontakt med en svensk.[...] Jag vet 
fortfarande inte hur jag kan ta kontakt med en svensk, jag tänker för mig själv att de 
kanske inte vill att jag ska prata med dem eftersom jag är från Afghanistan.” (Hannes, 
20 år) 

Det Hannes påtalar kan speglas i resonemangen kring Nadjas tidigare nämnda upplevelser. 

Det kan betraktas som att Hannes upplever ett utanförskap på grund av sin bakgrund. Det 

leder till att han avviker då han inte vet hur han ska göra för att komma i kontakt med 

svenskar och de ständiga tankarna faller honom, att det kanske är dem som inte vill prata med 

honom för att han kommer från ett annat land. Wallin och Ahlström (2005) menar att det är 

vanligt att man som ny i Sverige dras till det sociala kontaktnätet med samma etniska 

ursprung vilket i detta fall kan ha varit ett resultat av det Hannes upplever med svenska 

ungdomar, och ett hinder skapas. Någon som har upplevt det tvärtemot är vår intervjuperson 

Albin, som har regelbunden interaktion med sina vänner och vi uppfattar det som att hans 

vänner är hans signifikanta andra. Detta eftersom han anser att de är bra vänner då de 

tillsammans upplever saker samt för att de ger honom information om det svenska samhället. 

Det kan ses som att hans vänner tillför till en bild av den generaliserade andre utifrån hans 

perspektiv när de uttrycker denna information om det svenska samhället. På så sätt blir Albin 

mer medveten om jämnåriga individers attityder, exempelvis hur man ska bete sig i samhället 

och på bussen som han själv uppger nedan.  

“Nu när jag kan språket kan jag kontakta människor.[...] Jag har många svenska 
vänner och kompisar och jag vet hur det funkar med människor, hur jag ska bemöta 
dem och så, i bussar exempelvis.” (Albin, 22 år) 

I jämförelse med dåtid och nutid har de flesta intervjupersonerna stort socialt nätverk, både 

från Sverige men också från andra länder. Inte minst vår intervjuperson Nadja, som under 

några månader bott hos en svensk familj. Hon upplevde att hon hittade många svenska 

kompisar som hon fick bra kontakt med och det gjorde att hon mådde mycket bättre, samt att 
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hon har varit en del av familjen och släkten och inte känt sig som en ensamkommande 

ungdom. Tankarna om hennes riktiga familj har funnits där, men samtidigt har hon mått 

mycket bättre hos en jourfamilj än utan någon alls. Wallin och Ahlström (2005) menar att det 

är vanligt att som nyanländ ha kontakt med svenska familjer för att öka sina svenskkunskaper  

och skapa sociala relationer utanför den etniska gruppen. Detta kan likställas med Nadjas 

upplevelser, och hennes förutsättningar för att känna tillhörighet har påverkats av Nadjas 

signifikanta andra i Sverige vilket också belyses i citatet nedan.  

“I perioden som jag bodde med den svenska familjen, så mådde jag mycket bättre och 
asså det kändes mycket bättre trots att jag tänkte på min familj, att de är där och jag är 
här så kände jag mig inte ensam.[...] De var jättesnälla. När jag var med deras släkt 
och deras dotter så kände jag mig som en del av familjen.” (Nadja, 18 år) 

5.5 Övriga personliga strategier  

Tidigare forskning redogör för att ensamkommande ungdomar använder sig av olika former 

av strategier för att hantera problem och svårigheter på olika sätt. Bland annat fick en del 

hjälp av sin religion och tro i tuffa perioder, medan andra arbetade så mycket de bara kunde. 

Det fanns även dem som drack alkohol för att ta sig igenom svåra perioder (Hammarén 2014; 

Ahlström och Wallin 2005; Hessle 2009). Samtliga ungdomar som har deltagit i vår studie 

har berättat att de någon gång under sin tid i Sverige har mått dåligt och besvärats av olika 

typer av svårigheter och hinder. De flesta av dem har genomgått svåra perioder under sin 

första tid i Sverige. De ensamkommande ungdomarna har alla under sin uppväxt i sina 

hemländer genomgått lek- och spelstadiet med hjälp av personer i deras omgivning som varit 

deras signifikanta andra och generaliserade andra. Av den anledningen har de också olika 

strategier som de använder sig av för att klara av motgångar och tuffa perioder i livet.  

“Första året var det väldigt svårt att anpassa sig men därefter blev det lättare. [...] 
Eftersom att vi kommer från ett annat land och vi har vår egen kultur och tradition, så 
måste man kunna anpassa sig i det nya samhället. Det kan handla om hur man klär 
sig, hur man pratar och hur man träffar andra personer och så menar jag. Alla har inte 
lätt med det. [...] Jag hade en god man, hon och hennes man hjälpte mig hela tiden. 
Min god man var min kontakt, hon hjälpte mig att hitta nya vänner och hon hjälpte 
mig väldigt mycket. Mina vänner har också hjälpt mycket.” (Malin, 19 år) 
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Malins berättelse skulle kunna tolkas och analyseras utifrån Meads (1976) teori om den 

symboliska interaktionismen samt utifrån Antonovskys (1991) teori om känsla av 

sammanhang. Känslan av sammanhang, som tidigare nämnt, är en förutsättning för att motstå 

påfrestningar, både psykiska men även fysiska. Malins god man kan i detta fall betraktas som 

hennes första signifikanta andra här i Sverige, som har hjälpt Malin att skapa någon form av 

begriplighet under hennes första tid i Sverige. Begripligheten är en av de tre grundläggande 

delarna som är avgörande för känslan av sammanhang. Den signifikante andre, Malins god 

man i detta fall, har de hjälpmedel som krävs för att ungdomen ska känna begripligheten, som 

Antonovsky (1991) menar är viktig. De befintliga hjälpmedel som den gode mannen har kan 

utifrån den symboliska interaktionismen betraktas som olika symboler. För att ungdomen ska 

kunna få lärdom och ta till sig symbolerna krävs det att ungdomen har något slags förtroende 

för den som förmedlar symbolerna. När Malin får användning av symbolerna blir också 

hennes tillvaro mer hanterbar. Därigenom kan hon möta krav och motgångar samt på ett 

lättare vis känna känslan av tillhörighet och sammanhang i det svenska samhället. 

Nedan följer ännu ett exempel på en av våra intervjupersoners personliga strategi för att ta sig 

igenom en svår period. Fanny har berättat om vilka svårigheter och problem hon upplevde 

under sin första tid i Sverige som ensamkommande ungdom. Fannys första månader i Sverige 

präglades av otrygghet som berodde på olika faktorer, såsom att hon inte kunde språket, att 

hon var flera tusen mil ifrån sin familj och att hon inte visste hur hennes framtid såg ut.  

“Jag rökte vattenpipa mycket när jag kom till Sverige för det är vanligt i mitt 
hemland, Syrien.[...] När jag kom hit kände jag mig ensam, jag hade ingen kompis, 
ingen vid min sida, inte ens min mamma eller pappa, ingen. Men chefen på boendet 
var så underbar och jag kände att jag fick kärlek. Hon hjälpte mig att få kontakt med 
de andra där. Vi rökte vattenpipa tillsammans när jag kände mig ensam. Då började 
jag trivas här.” (Fanny, 23 år) 

 

Tidigare forskning visar på att ensamkommande ungdomars situation i Sverige kännetecknas 

av att det saknas någon som tar ett övergripande ansvar för ungdomarna när de anländer till 

Sverige, trots att de oftast är omgivna av diverse vuxna personer, exempelvis socialarbetare. 

Därmed finns risk för att känslan av ensamhet som finns hos ungdomarna också kvarstår 
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(Socialstyrelsen 2016). Detta kan även liknas vid Ramos och Marreros (2015) studie om 

ensamkommande ungdomar i USA där de menar att stressen av att ha separerats från sin 

familj har varit en stor faktor till varför många ensamkommande ungdomar har känt sig 

utanför och ensamma.  

Utifrån den symboliska interaktionismen kan det tolkas som att Fanny har fått resurser av 

sina tidigare signifikanta andra i sitt hemland för att skapa mening i nya situationer. Därför 

kommer hon också att försöka få nya signifikanta andra i Sverige för att komma in i 

samhället och därigenom också känna sig tryggare i Sverige. I detta fall kan chefen på 

boendet där Fanny bodde betraktas som en signifikant andre. Utifrån teorin om känsla av 

sammanhang kan det även tolkas som att Fanny fick förtroende för den signifikante andre, 

alltså chefen på boendet. Detta eftersom Fanny upplevde att hon fick kärlek från chefen men 

även när hon introducerade Fanny för andra personer på boendet. På så sätt fick Fanny hjälp 

med de resurser som krävs för att hantera krav och svårigheter som hon mötte under sin 

första tid i Sverige. Det kan även tolkas som att Fanny upplevde en meningsfullhet och såg en 

mening i sitt framtida liv i Sverige då hon insåg att det inte var värt att ge upp hoppet, utan att 

fortsätta kämpa för att i framtiden kunna öppna upp sin magdansskola, vilket är hennes allra 

största dröm i livet.  

5.6 Synen på framtiden 

Efter att ungdomarna som deltagit i vår studie har bott i Sverige en viss tid, är alla utom en av 

dem tillfredsställda med sin situation i Sverige.  

“Oftast känner jag att jag inte har något hopp om att leva, det är därför jag inte känner 
mig som hemma i Sverige. Jag vet inte om jag kommer kunna känna mig som hemma 
någonsin, jag har ingen aning. Jag tycker att Sverige var bättre i dåtiden när jag kom 
men just nu har det blivit väldigt svårt att leva känner jag. [...] Sverige har ändrat 
väldigt mycket, tänker jag. Jag tror deras tankar gällande flyktingar och så har ändrats 
lite grann av olika anledningar. Jag känner mig orolig för att jag inte vet om jag får 
stanna eller inte. [...] Om jag får stanna i Sverige vill jag fortsätta plugga tills jag 
uppnår mitt mål för att jag vill läsa juristutbildningen på högskolan. Om jag inte får 
stanna så vet jag inte. Jag har inte någon plan för det.” (Malin, 19 år).  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Malin är den enda av våra intervjupersoner som inte har permanent uppehållstillstånd. Hon 

har beskrivit att hon under fyra års tid har kämpat för att känna tillhörighet och för att känna 

sig som en del av det svenska samhället. Hon har lärt sig det svenska språket, övergått från 

diverse gruppboenden till ett självständigt boende, går ekonomiprogrammet på gymnasiet och 

jobbar vid sidan av. Det sammantaget har fått henne att känna tillhörighet till det svenska 

samhället. Å andra sidan känner hon sig inte som hemma i Sverige och inte heller trygg här, 

vilket beror på ovissheten om hon kommer att få leva vidare i Sverige. Likt Malins berättelse, 

bekräftar tidigare forskning att det är vanligt att ensamkommande ungdomar upplever att de 

behöver anstränga sig för att känna tillhörighet till det svenska samhället (Söderqvist 2017).  

Utifrån Malins berättelse kan det tolkas som att ett permanent uppehållstillstånd är en 

betydelsefull och avgörande förutsättning för trygghet. Med Meads (1976) teori om 

symbolisk interaktionism kan det permanenta uppehållstillståndet tänkas likställas med en 

symbol. Symbolen innebär att Malin får tillgång till de rättigheter och skyldigheter som 

övriga svenska medborgare har, men främst att hon är garanterad att få stanna i Sverige.  

Vår intervjuperson Isak beskriver att ett permanent uppehållstillstånd kan ses som en 

avgörande faktor i ensamkommande ungdomars process att bli en del av samhället och 

därmed för deras förutsättningar för att känna tillhörighet till samhället. 

“Jag tyckte det var bra i Sverige i början faktiskt, men när jag fick svar från 
Migrationsverket, att jag kan stanna och leva i Sverige så trivs jag mer och mer och 
mer. Alltså, jag känner att Sverige är som mitt hemland, jag bor i Sverige, jag har 
kompisar. Sverige hjälper mig, Sverige ger mig möjligheter att gå till skolan, ger mig 
chans att utvecklas så jag tycker om Sverige. [...] Om du jobbar hårt kan man faktiskt 
få en bra framtid, så jag ska fortsätta med gymnasiet och sedan till 
universitetet.” (Isak, 23 år) 

Även Albin betonar vikten av att veta om man får stanna i Sverige eller inte. Han menar att 

det blir svårare att sträva efter sina mål och drömmar om ens framtid präglas av ovisshet. 

“När jag kom så visste jag inte så mycket om Sverige, bara att jag kanske får stanna 
här så jag kan fortsätta studera vidare som faktiskt är mitt mål. Idag så vet jag att det 
kan jag och det får jag. Det är bra i Sverige. Jag bor här nu, jag får pengar här, jag 
jobbar här och jag studerar här också. Jag har kompisar här, nästan allt har jag här så 
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mitt liv är här nu. [...] Jag vill studera och sluta högskolan och jobba med något som 
arbetar med socialen eller så.” (Albin, 22 år) 

En annan aspekt, som enligt tidigare forskning är problematisk, är avsaknaden av 

personnummer som Hagström, Hollander och Mittendorfer-Rutz (2018) har redogjort för. 

Även Ramos och Marrero (2015) har i sin studie förklarat att många ensamkommande 

ungdomar i USA upplevde hinder i form av svårigheter att bekräfta sin identitet när de 

försökt anmäla sig till exempelvis skolan. Även detta bekräftar Isak och menar på att han 

kände sig begränsad under tiden han inte hade något svenskt personnummer. 

“Jag hade inte personnummer, det var svårt eftersom jag inte kunde gå i skolan, jag 
kunde inte köpa gymkort eller så. Nu kan jag köpa gymkort och kan göra allt jag 
vill.” (Isak, 23 år) 

Dessa omständigheter kan betraktas leda till att ungdomarna slits mellan att å ena sidan 

tillhöra samhället men å andra sidan inte tillhöra samhället. Det är någonting som även 

tidigare forskning belyser. Hammarén (2014) menar att det uppstår slitningar både inom och 

utanför individen. Slitningar uppstår och tar sig uttryck på olika vis när personen i fråga på ett 

sätt är en del av samhället men på ett annat sätt inte är det. Ett exempel är att slitningar 

försvårar för ungdomarna att ta sig in på arbetsmarknaden. Utifrån Meads (1976) resonemang 

om symboler går det att tolka som att de ensamkommande ungdomarna i fråga får ta till sig 

och handskas med olika typer av symboler som motstrider varandra och det blir svårt för dem 

att veta vilken symbol de ska ta till sig. Samtidigt skapar slitningarna hinder för personerna 

att känna tillhörighet eftersom personerna ständigt har slitningen i sin åtanke istället för att 

fokusera på att komma in och få tillhörighet till samhället. Därmed blir det också svårt för 

målgruppen att känna meningsfullhet, vilket enligt Antonovsky (1991) är en grundläggande 

del i teorin om känsla av sammanhang. För att personen ska känna meningsfullhet är det 

viktigt att känna att svårigheter som uppstår i livet är värda att kämpa för. Utifrån både 

tidigare forskning och våra intervjupersoners berättelser kan det tänkas vara svårt att veta vad 

man bör kämpa för när man slits fram och tillbaka. 

Slitningar kan även uppstå när ens familj är kvar i hemlandet och man själv har kommit till 

ett nytt land där man ska integreras men samtidigt har sin familj i åtanke hela tiden (Wallin 
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och Ahlström 2005; Hessle 2009). Nadjas berättelse är ett exempel på hur livet kan ändras 

när slitningen upphör. 

“Alltså, jag mår mycket bättre nu, alltså jag har ju min familj här med mig nu, och jag 
bor med dem. Jag har lärt mig språket och det har hjälpt mycket. Och sen har jag 
börjat gymnasiet. [...] Jag tror att min framtid är positiv, jag tycker alltid att min 
framtid är positiv. När jag går ut gymnasiet ska jag jobba lite kanske, och sen börja på 
universitetet och bli arkitekt.” (Nadja, 18 år) 

Ovanstående citat är ett exempel på hur känslan av sammanhang (Antonovsky 1991) kan bli 

stark och fulländas när en ensamkommande ungdom återförenas med sina ursprungliga 

signifikanta andra. De har under personens uppväxt varit en förutsättning och hjälpt personen 

att forma jaget under lek- och spelstadiet. Antonovsky (1991) skriver att det är av vikt att 

individen, i detta fall Nadja, upplever en känsla av sammanhang i livet och att livssituationen 

hon befinner sig i är både begriplig, hanterbar och meningsfull. Med andra ord är det 

nödvändigt att livssituationen går att begripa sig på, att uppleva att situationen går att hantera 

men också att Nadja själv har förmåga att avgöra hur framtiden kommer att se ut. Nadjas 

familj har nu kommit till Sverige och utifrån det hon berättar om sin situation går det att tolka 

som att hon idag upplever att hennes situation är mer hanterbar och meningsfull. Under tiden 

hennes familj inte har varit i Sverige har hon på egen hand aktivt kämpat och tagit till sig 

olika strategier för att tillhöra det svenska samhället och för att få en bättre framtid i Sverige 

än vad hon skulle ha fått i sitt hemland. Det kan tolkas som att hennes livsvillkor ändrades 

ännu mer när hon fick återförenas med sin familj. Herz och Lalander (2017) skriver i tidigare 

forskning att separationen från föräldrarna är en av de främsta orsakerna till varför 

ensamkommande ungdomar kan känna sig ensamma när de kommer till Sverige. Enligt 

Nadja var det enbart familjen som saknades för att hon skulle kunna känna sig som hemma i 

Sverige. Det går att tolka som att hon nu kan sträva efter sina mål och drömmar utan att 

samtidigt behöva känna en konstant oro över familjen i hemlandet. Nadjas berättelse skiljer 

sig dock från Ramos och Marreros (2015) studie om ensamkommande ungdomar i USA som 

har påvisat att återförening med sin familj efter ett par år ifrån varandra kan leda till känslan 

av mindre anknytning till sina familjemedlemmar. Vidare har en ensamkommande ungdom i 

Ramos och Marreros (2015) studie förklarat att hon upplevde att hon inte längre kände sin 
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familj efter att ha varit ifrån dem under ett par år, vilket vi tydligt kan se skiljer sig ifrån det 

Nadja har berättat för oss. 

Slutligen finns också exempel på att det är möjligt att komma till Sverige på egen hand som 

ensamkommande ungdom och faktiskt känna sig tillfredsställd med sin situation. 

“Jag känner mig trygg här och människorna är bra. Sverige är mitt hemland och jag 
kommer göra allting i framtiden som Sverige behöver. Nu kan jag ganska mycket 
svenska och jag kan göra allting. Jag ser bra på framtiden. [...] Alltså jag har planer på 
att plugga vidare och jag hoppas kunna det för att kunna söka till polis. Men det är 
svårt men man måste fortsätta kämpa med svenska och engelska och sådana 
saker.” (Hannes, 20 år) 

Hannes påtalar ovan att han är nöjd och trivs med sitt liv i Sverige vilket kan likställas med 

tidigare forskning. Hessles (2009) samt Wallin och Ahlströms (2005) studier visade att de 

allra flesta efter tio år i Sverige är nöjda och trivs med sitt liv i Sverige samt att de har 

kommit till ett stadie där de känner att de tillhör samhället och att Sverige är deras hemland. 

Diaz (1996) förklarar att om en person ska känna tillhörighet till ett samhälle, är det av vikt 

att individens egna mål gällande tillhörighet ska kunna förenas med de mål som finns utifrån 

samhällets perspektiv när det kommer till tillhörighet. Utifrån Meads (1976) teori om den 

symboliska interaktionismen kan det tolkas som att Hannes process att komma in i samhället 

är en symbol. För att ungdomen ska kunna känna tillhörighet till samhället krävs det att 

samhällets syn och uppfattning av symbolen matchar och kan likställas med den syn och 

tolkning som ungdomen har på samma symbol. Utifrån exemplet ovan kan Hannes tolkning 

av symbolen utgöras av att språket fortsatt är väldigt viktigt för framtiden och inte enbart 

under den första tiden i Sverige.  

6. Avslutande diskussion 
I detta avsnitt presenterar vi svar på våra frågeställningar och de viktigaste slutsatserna i vår 

studie. Vidare diskuterar vi studiens tillförlitlighet samt metoden vi har använt oss av. 

Slutligen presenterar vi vårt forskningsbidrag och ger förslag till framtida forskning. 
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6.1 Centrala slutsatser 

Studiens syfte har varit att förstå och belysa intervjupersonernas beskrivningar av sina 

erfarenheter av att vara ensamkommande ungdomar i Sverige. Vidare har syftet varit att 

analysera personernas hinder och möjligheter men också strategier för att känna tillhörighet 

och för att stärka sin position i samhället. Studiens frågeställningar har varit: 

● Vilka hinder och möjligheter upplever de ensamkommande ungdomarna sig ha för att 

känna tillhörighet i det svenska samhället utifrån sin erfarenhet? 

● Vilka strategier använder de ensamkommande ungdomarna sig av för att stärka sin 

position i samhället? 

De mest centrala slutsatserna som vi kan dra utifrån vårt resultat som också är svar på våra 

frågeställningar och vårt syfte, är att intervjupersonerna har blandade upplevelser av 

möjligheter och hinder i att känna tillhörighet till det svenska samhället. De har använt sig av 

olika strategier för att ta sig förbi hinder och stärka sin position i samhället, vilket presenteras 

mer utförligt nedan.  

 

Resultatet visar, likt tidigare forskning, att de flesta har tyckt att starten i Sverige har varit 

svår med tanke på slitningen mellan att ha kvar familjen i sitt hemland och påbörja ett nytt liv 

i Sverige som ung och ensam. Genom att använda sig av olika strategier såsom att utveckla 

sina svenska språkkunskaper, påbörja studier och/eller komma in på arbetsmarknaden samt 

vidga sitt sociala kontaktnät är detta däremot något som har blivit bättre med tiden. Somliga 

har även fått hit sin familj eller kommit i kontakt med en ny svensk familj vilket vi tänker kan 

ha underlättat för att känna tillhörighet i samhället i jämförelse med dem som har behövt 

klara sig på egen hand utan någon familj.  

Vidare har resultatet visat att det funnits hinder som hämmat känslan av tillhörighet i 

samhället. Ett hinder för tillhörighet visade sig vara att de ensamkommande ungdomarna blir 

just hindrade i att bli en del av samhället på olika sätt, exempelvis genom att inte ha svenskt 

personnummer eller genom att de i skolan blir uppdelade i grupper där ensamkommande 

ungdomar utgör en grupp och svenskar utgör den andra. Vid hinder och motgångar har de 
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ensamkommande ungdomarna haft och/eller utvecklat ytterligare personliga strategier, utöver 

dem som nämns ovan. Övriga personliga strategier har exempelvis varit att bringa vanor från 

hemlandet, så som att röka vattenpipa i hopp om att trivas bättre i Sverige. Ett annat exempel 

är att en av de ensamkommande ungdomarna tog kontakt med en god man, vilket har 

underlättat hennes process av att bli en del av samhället. Sammanfattningsvis har 

ungdomarna ändå uppgett att de har fler möjligheter än hinder för att känna tillhörighet till 

det svenska samhället. 

Samtliga ungdomar som deltagit i vår studie vill stanna i Sverige i framtiden och nästan alla 

har en positiv syn på sin framtid här med tydliga mål och drömmar. En ungdom vet ännu inte 

om hon kommer att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Utifrån hennes berättelse kan 

vi dra slutsatsen att hennes mindre positiva syn på framtiden beror på att hon inte känner sig 

trygg i Sverige eftersom hon inte vet om hon kommer att få stanna här i framtiden eller inte. 

Resterande ensamkommande ungdomar har permanent uppehållstillstånd och samtliga har 

uppgett att de ser på framtiden ur en positiv synvinkel. Vi drar slutsatsen att positiviteten 

beror på att de känner en trygghet och med säkerhet vet att de kommer att få stanna i Sverige 

och inte behöva flytta till ett annat land för att börja om på nytt igen. Just trygghet har genom 

hela studiens gång visat sig vara en stor förutsättning för att kunna känna tillhörighet i det 

svenska samhället. 

 

Vi kan slutligen konstatera att det är viktigt att ungdomarna får tillgång till signifikanta och 

generaliserade andra för att på bästa sätt förmås att bli en del av samhället i Sverige. I 

studiens resultat- och analysdel framkommer det nämligen att ungdomarnas känsla av 

tillhörighet sker i interaktion med andra. Det har skett med hjälp av deras vänner, svenska 

familjer, lärare, klasskamrater och boendepersonal. Vi menar att känslan av tillhörighet för de 

ensamkommande ungdomarna främjas med hjälp av relationer som kännetecknas av 

förtroende och säkerhet.  

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån syftet med vår studie har valet att utgå och använda oss av semistrukturerade 

intervjuer blivit naturligt för oss, eftersom intervjupersonerna därigenom har fått utrymme för 
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att dela med sig av sina erfarenheter och berättelser utan att bli alltför styrda av våra frågor. 

Genom att vi använde oss av öppna frågor kunde vi få ett bredare perspektiv på de 

ensamkommande ungdomarnas situation i Sverige. Genom att ha haft den hermeneutiska 

ansatsen som utgångspunkt har vi fått möjlighet att sätta oss in i deras perspektiv för att 

senare kunna tolka deras berättelser utifrån teoretiska verktyg. Vi är dock medvetna om att 

vår studie inte ger läsaren en heltäckande syn om ensamkommande ungdomars erfarenhet av 

livet i Sverige, samtidigt kan vi inte heller med säkerhet bekräfta att resultatet i vår studie 

speglar hur det ser ut i verkligheten med tanke på studiens omfattning.  

Utifrån etiska skäl valde vi att ha enskilda intervjuer med ungdomarna eftersom de inte kände 

varandra eller hade någon koppling till varandra. En annan anledning var också för att vi 

hade våra förhoppningar om att de vid enskilda intervjuer kunde öppna upp sig på ett bättre 

sätt, vilket också kan ha blivit en fördel för resultatet i vår studie. I efterhand har det väckts 

tankar hos oss om hur vi hade kunnat göra intervjuerna bättre. Vi kan konstatera att vi hade 

kunnat delge våra intervjufrågor till intervjupersonerna i förhand för att ge dem tid och sätta 

igång deras tankar. Vidare tänker vi att vi hade kunnat få utförligare svar och därmed även 

större tillförlitlighet i studien om vi hade haft två intervjuer med varje deltagare. Första 

intervjun hade i ett sådant fall varit en huvudsaklig intervju medan den andra hade kunnat 

betraktas mer som en kompletterande intervju. Utifrån ett begränsat tidsperspektiv hade detta 

dock varit svårt att genomföra.  

I studiens tidiga skede hade vi en intention att även undersöka en genusaspekt för att se om 

ensamkommande ungdomars erfarenheter skiljer sig åt beroende på om man är tjej eller kille. 

Utifrån resultatet har vi inte kunnat se någon röd tråd mellan intervjupersonerna utifrån deras 

kön. Av den anledningen har genusaspekten inte varit relevant för vår studie. 

6.3 Forskningsbidrag 

Resultatet i vår studie bidrar till att belysa hur situationen för ensamkommande ungdomar 

kan se ut efter 2-4 år i Sverige gällande tillhörighet. De undersökningar som finns rörande 

ensamkommande ungdomars erfarenhet av tillhörighet i Sverige är främst inriktade på hur 

deras situation ser ut antingen vid ankomsten eller utifrån ett tioårigt perspektiv. Vi anser att 
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vår studie kan bidra med ett annat perspektiv då vi menar att ensamkommande ungdomars 

situation i Sverige efter ett par år inte uppmärksammas i någon större utsträckning inom 

forskningen. 

Ensamkommande ungdomars erfarenheter av tillhörighet till det svenska samhället kan 

betraktas som ett socialt problem med tanke på de hinder och svårigheter som gör det svårt 

för ungdomarna att bli en del av samhället. Det är uppenbart att de som arbetar inom det 

sociala arbetet är i behov av ökad kunskap kring problematiken av att bli en del av det 

svenska samhället. Dock krävs det mer för att lösa problemet. Vi menar att det krävs en 

grundläggande och likformig förståelse för ensamkommande ungdomars situation utifrån ett 

samhälleligt perspektiv men också samsyn inom socionomers yrkesfält. Det behövs en 

gemensam definition av begreppet tillhörighet och tydliga riktlinjer, för att kunna forma 

insatser för att de ensamkommande ungdomarna ska känna tillhörighet mer omgående. 

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Det vi kan komma fram till är att det krävs en fortsättning om ensamkommande ungdomars 

liv i det nya landet både nationellt men också internationellt, hur ungdomarna växer upp till 

vuxna personer och hur deras livssituation ser ut då. Det skulle också vara intressant att 

närmare intervjua hur myndigheter ställer sig till målgruppens situation och hur mycket de 

egentligen får hjälp under sin första tid i Sverige, då den av många upplevs som 

problematisk. Eftersom vi enbart intervjuat sex personer är det svårt att dra slutsatsen att 

samma upplevelser gäller för alla ensamkommande ungdomar. Därför hade det varit 

intressant att intervjua ett större antal ungdomar för att se om det finns större kopplingar eller 

skillnader, exempelvis utifrån genusaspekten.  

 

Vi vill slutligen poängtera att inte någonsin förbise att processen för att bli en del av 

samhället inte gäller en ensidig anpassning från en persons håll. I vår studie har vi sett 

relevansen av att ungdomarna får åtkomst till signifikanta och generaliserade andra för att 

känna tillhörighet till  samhället. Alla människor ansvarar för den samhälleliga bilden som 

finns gällande ensamkommande ungdomar. Denna bild kommer de ensamkommande 

ungdomarna att ta del av genom den generaliserade andre. Trots att vi inte kan påverka att de 
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ensamkommande ungdomarna kommer ensamma till Sverige, kan vi ändå förmedla bilden av 

att de inte på några villkor är ensamma.  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8. Bilagor 

Nedan återfinns informationsbrev vi skickade ut till våra intervjupersoner när vi tog kontakt 

med dem innan intervjun. Vidare finns också vår intervjuguide som bilaga nedan. 

8.1 Bilaga 1 - Informationsbrev 

!  
 
Information om att delta i en studie om ensamkommande ungdomars 
erfarenheter av tillhörighet i Sverige  

Skulle Du vilja delta i en studie om ensamkommande ungdomars erfarenheter av tillhörighet 
i Sverige?  

Vi är två tjejer som ska göra en studie och ansvarig är Institutionen för socialt arbete, 

Linnéuniversitetet. Syftet med studien är att belysa hur ensamkommande ungdomar upplever 

sin situation som ensamkommande ungdom, med fokus på känslan av tillhörighet i det 

svenska samhället. Vi vänder oss till dig som är myndig och har erfarenhet av att vara 

ensamkommande ungdom i Sverige.  

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av socionomutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Studien kommer att utföras med intervjuer under månaden april 

år 2019. Intervjun kommer att beröra din uppfattning och erfarenhet av hur det är att vara 

ensamkommande ungdom i Sverige. Intervjun bedöms ta 60 minuter, och det är bra om 

intervjun sker i en lugn miljö, på en tid och plats som Du själv väljer. När vi intervjuar 

kommer samtalet att spelas in och därefter skrivas ner till en text.  

Informationen som Du lämnar till oss kommer att hanteras med säkerhet och bevaras inlåst så 

att ingen obehörig person utan tillåtelse kan ta del av den. När vi redovisar resultatet kommer 

ingen person som deltagit i studien att kunna identifieras. Därefter kommer resultatet att 

presenteras muntligt till andra studenter i vår klass på socionomprogrammet, samt som ett 

examensarbete. När examensarbetet är godkänt och avslutad kommer det att finnas vid en 
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databas på Linnéuniversitetet i Kalmar. Databasen heter Diva. När examensarbetet väl är 

godkänt kommer inspelningarna och den nedskrivna texten att förstöras. Genom att få en 

kopia på examensarbetet har Du möjlighet att få ta del av den och läsa den.  

Ni som deltar i vår studie består av totalt 6-8 myndiga kvinnor och/eller män som har egna 

erfarenheter av att vara ensamkommande ungdom i Sverige. 

(Anledningen till varför vi efterfrågar just Din medverkan beror på att vi fått dina 

kontaktuppgifter av Torun Elsrud efter godkännande från Dig.)  

Att delta i studien är frivilligt och när som helst kan Du avbryta din medverkan utan att 

motivera varför. Härmed frågar vi dig om Du vill delta i vår studie. Vi önskar att Du lämnar 

samtycke till att delta i vår studie. Vill du delta svara oss gärna med “Jag vill delta”. Vill du 

inte delta svara gärna med “Jag vill inte delta”. Väljer du att delta kan vi vidare diskutera 

datum och tider när det passar dig bäst att genomföra intervjun.  

 

Kalmar 2019-03-31  

 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss: 

Emina Beckovic                                                       Naila Sejdic                                  

Student                                                                     Student                                          

Mail: eb223dw@student.lnu.se                               Mail: ns222mj@student.lnu.se     

Telefon: XXX-XXX XXXX                                   Telefon: XXX-XXX XXXX 

                                                

Ulrika Järkestig Berggren  

Handledare  

Mail: ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se  

Telefon: XXX-XXX XXXX  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8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vad heter du?  

2. Hur gammal är du?  

3. Vart kommer du ifrån?  

4. När kom du till Sverige?  

5. Har du uppehållstillstånd?  

 

Tema 1: Erfarenheten av att vara ensamkommande ungdom i Sverige  

1. Kan du berätta hur du upplevde att komma till Sverige som ensamkommande ung 

flykting? 

- Hur kände du när du kom till Sverige? Hur upplevde du Sverige till en första 

början? 

2. Hur upplever du att din situation är idag jämfört med då?  

- Tycker du att din situation har ändrats under tiden du har varit i Sverige? På 

vilket sätt? Positivt/negativt? Hur känner du att du bemöts idag jämfört med 

då? 

 

Tema 2: Tillhörighet och sammanhang 

1. Var är “hemma” för dig?  

- I så fall, på vilket sätt? Ungefär när började du känna dig som hemma i 

Sverige? Om inte, varför? 

2. Tycker du att det är viktigt att känna sig som hemma i Sverige? 

- Varför/varför inte? 

3. Finns det situationer där du känt dig välkommen och att du hör till samhället,  

- Vilka och varför? 

4. Finns det situationer där du känt dig ovälkommen och utanför? 

- Vilka och varför? 

5. Finns det sammanhang/tillfällen där du inte känt dig som ensamkommande? 

6. Vad krävs enligt dig för att du ska känna att du är en del av samhället?  

7. Hur känner du för Sverige idag till skillnad från när du kom?  
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8. Hur ser du på din framtid i Sverige? 

- Jobb, utbildning, sociala nätverk & familj 

9. Finns det något mer du vill delge? 

- Något du tycker är viktigt, någonting vi missat?  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