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Sammanfattning 
Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har de senaste åren ökat och statistik 

visar att målgruppen fortsätter att växa. Att bosätta sig i ett nytt land innebär en 

förändringsprocess bland annat för individens sociala identitet. Grupper som individen 

tidigare identifierat sig med byts ut och hon måste således aktivt rekonstruera sin sociala 

identitet för att hitta en plats i det nya samhället. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

ensamkommande ungdomar är delaktiga i identitetsförändrande processer i samband med att 

de har bosatt sig i Sverige. Studien baseras på fem semi-strukturerade intervjuer med 

ensamkommande ungdomar bosatta på olika orter i Sverige. Ungdomarna som deltog i 

intervjuerna var 17-22 år och kom från olika länder. Intervjuerna har analyserats med hjälp av 

fenomenografisk analys. Resultaten visar att ungdomarna upplevt svårigheter att komma in i 

det svenska samhället, att de aktivt arbetar med sin sociala identitet samt att det har skett en 

förändring sedan de bosatte sig i Sverige.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Känslan av att veta vilka vi är går inte att skilja från känslan av att tillhöra en viss social 

gruppering som är större än vi själva  
(Ambercrombie, 2006, s.24). 

 

Varje år kommer ensamkommande barn till Sverige och det har skett en stor ökning de 

senaste åren. Migrationsverkets statistik över antalet asylärenden visar att det anlände 1264 

barn utan någon vuxen anhörig till Sverige under år 2007. Ett nyhetsbrev med den färskaste 

statistiken från 2013 visar på att fram till 31 augusti 2013 har 2089 ensamkommande barn 

sökt asyl i Sverige. Ämnet är högst aktuellt då det enligt Migrationsverket kom 579 

ensamkommande barn under oktober 2013, vilket är högsta siffran för en enskild månad 

sedan år 2004 (Migrationsverket, 2013). Enligt Rädda Barnen (2013) flyr barnen från sina 

hemländer av olika anledningar men vanligast är förföljelse, krig eller fattigdom. De kommer 

till Sverige och en ny kultur utan familj eller andra vuxna anhöriga. Majoriteten av 

ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är pojkar i 16-17 års ålder från olika länder 

(Brendler-Lindqvist & Larsson, 2004). 

 

Ungdomarna kommer till Sverige med identiteterna från hemlandet i bagaget och dessa 

representerar individernas bild av sig själva. Identiteterna kommer att prövas då de sätts i nya 

sammanhang (Rojas, 2001). När barnen befinner sig i en okänd miljö finns risken att en 

kulturchock uppstår som i sin tur kan leda till nedstämdhet, frustration och känsla av 

vilsenhet. Språkbarriärer äventyrar att skapa upplevelser av utanförskap och att inte längre bli 

sedd som en unik person. När ungdomarna flyttar till ett nytt land byts dessutom människor 

de alltid samspelat med ut (Lundgren, 2007). 

 

Den första juli 2006 överfördes boendeansvaret till att gälla Sveriges kommuner med motivet 

att de kompetenser och stöd som efterfrågades fanns inom kommunernas socialtjänster. 

Socialtjänsten i den kommun ungdomen är inskriven i har därmed ansvaret för boende och 

stöd enligt socialtjänstlagens föreskrifter (Socialstyrelsen, 2012). Till följd av detta har den 

valda målgruppen relevans för socialt arbete. Vi har valt att belysa målgruppen utifrån den 

förändringsprocess i självbilden ungdomarna genomgår när de bosätter sig i ett nytt land. Vi 

är medvetna om att vårt ämnesval inrymmer ytterst komplexitet då identitetsskapande är ett 

samspel bland annat mellan kronologisk ålder och sociala mekanismer (Stier, 2003). Vårt 

syfte är inte att kartlägga några orsakssammanband mellan inre och yttre processer som 

inverkar på ungdomarnas sociala identitet. Vi vill snarare lyfta upp ungdomarnas subjektiva 

upplevelser i ljuset av hur den sociala identiteten har påverkats i samband med immigration. 

 

Den här uppsatsens två författare har själva erfarenheter av arbete med valda målgruppen, där 

vi upplevt att de nyanlända ungdomarna aktivt söker ett socialt sammanhang för att känna 

trygghet i det nya landet. Ungdomarna försöker passa in i omgivningen vilket tenderar att vara 

svårt då de ofta ser sig själva som avvikande från omvärlden. Utmaningen att hitta sig själv i 

ett nytt sammanhang tycks inte vara problemfritt. Därför har vi valt att fördjupa oss i den 

sociala identitetens betydelse för ensamkommande ungdomar. Med tanke på hur 

grundläggande identiteten är för en människas välmående och hur lätt identiteten kan 
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påverkas i samband med bosättning i nytt land, anser vi att det är en viktig aspekt att 

undersöka utifrån ungdomarnas perspektiv. Då antalet ensamkommande barn i Sverige har 

ökat de senaste åren bedömer vi att det är en angelägen målgrupp att undersöka, inte minst 

inom fältet för socialt arbete. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka på vilket sätt ensamkommande ungdomar upplever sina egna 

identitetsomdanande processer i samband med att de bosätter sig i Sverige. 

 Vilka aspekter har varit viktiga för ungdomarnas sociala identitet? 

 På vilket sätt har ungdomarnas sociala identitet förändrats i samband med flytt till ett annat 

land? 
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2. Kunskapsöversikt 

2.1 Ensamkommande barn 

I boken Ensamkommande barn: en forskningsöversikt redogör författarna bland annat 

definitionen för målgruppen. Författarna refererar till Migrationsverkets definition som menar 

att ensamkommande barn avser individer under 18 år som kommer till Sverige för att söka 

asyl utan legal vårdnadshavare. Under 2000-talet har många europeiska länder tagit emot allt 

fler ensamkommande barn, under 2008 ansökte totalt 16300 ensamkommande barn asyl delat 

på 68 länder (Borg, Brunnberg & Fridström, 2011). Motiven till att barnen flyr från sina 

hemländer kan bero på varierande stressrelaterade orsaker som krig, förföljelse, kidnappning 

och naturkatastrofer (Borg et al., 2011). Barnen kan även ha flytt till följd av familjeproblem 

eller brott mot barnspecifika rättigheter. Gemensamt är att samtliga nyanlända överlevt 

traumatiska händelser, både i sitt hemland som under flykten till det nya landet (Deveci, 

2012). Borg et al. (2011) definierar asylsökande som ”individer som har sökt internationellt 

skydd och vars begäran om flyktingstatus det ännu inte fattats beslut om” (s. 15). Vi kommer 

inte beröra hur asylprocessen går till eller vilka bedömningskriterier som ligger till grund för 

om asylsökande barn får uppehållstillstånd eller ej. Däremot vill vi klargöra skillnaden mellan 

asyl och uppehållstillstånd. Som nyligen berörts i stycket avser asylsökande individer som 

sökt internationellt skydd och som tills vidare inte fått besked om de får stanna i landet eller 

ej. Migrationsverket har som uppsatt mål att ge besked på asylansökningar inom tre månader 

(Migrationsverket, 2013). Om en individ får ett godkännande om stanna i Sverige är det 

vanligast att hon får uppehållstillstånd utan tidsbegränsning, ett så kallat permanent 

uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2013). Samtliga informanter som ingår i denna studie 

har permanent uppehållstillstånd.  

 

Tidigare studier av ensamkommande barns situationer har i huvudsak varit att ringa in 

emotionella problem, psykiatriska diagnoser och trauman. En svensk studie uppgav att 

samtliga barn som bodde på HVB-hem (hem för vård och boende) led av psykiatriska 

symptom så som sömnproblem, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. 

Aptitsvårigheter, självmordstankar och posttraumatiskt stressyndrom var också 

förekommande besvär hos ungdomarna (Wernesjö, 2012). Fastän många studier belyser 

målgruppen utifrån diverse psykosociala problem är det av vikt att framhäva att 

ensamkommande ungdomar också besitter stora förmågor att hantera de prövningar de utsätts 

för. Ytterligare en studie visade att särskilda behov av stöd och hjälp skiftade eftersom de var 

bundna dels till individens tidigare erfarenheter och dels hur hon reagerade på aktuella 

omständigheter. Även om barnen i speciella hänseenden ansågs som en sårbar grupp i 

samhället hade samtidigt många ungdomar goda styrkor och coping-strategier för att bemästra 

sina svårigheter. Utöver detta har ensamkommande ungdomar universella behov som kommer 

av att vara barn (Hopkins & Hill, 2010).  

 

Beroende på hur ungdomarna hanterar det faktum att de tvingats fly från sitt hemland och 

huruvida de ser sig som aktiva överlevare eller passiva offer kan vara indikatorer kopplat till 

hur de hanterar sin situation i det nya landet. Genom att antingen se på ungdomen som 

motståndskraftig eller sårbar skulle ge en övergeneraliserad bild då en ungdom både kan vara 

motståndskraftig och utsatt på samma gång (Gilligan & Raghallaigh, 2010). Tartakovsky 

presenterar en longitudinell studie gjort på ensamkommande barn över en treårsperiod. 

Forskningen visar på fem aspekter som är viktiga för det psykiska välmåendet: social 

kompetens, skolkompetens, självkänsla, kroppsuppfattning och upplevelse av ensamhet. 
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Studien belyser hur delarna av välmåendet varierade över tiden. Första året efter 

immigrationen pekade mot att ungdomarnas välmående sjönk medan under det tredje året 

hade det psykiska hälsotillståndet förbättrats. Studien vilar på en stress-coping modell som 

utgår från att mötet med nya, okända miljöer skapar stress vilket kan medföra konsekvenser 

som identitetsproblem, disorientering och kulturchock. Modellen menar att immigranter lär 

sig hantera stressen successivt med tidens gång, vilket medför att det psykiska välmåendet 

också förbättras (Tartakovsky, 2009). 

 

2.2 Vad är identitet? 

Begreppet identitet härstammar ur latinets idem vilket motsvarar det samma. Identisk eller 

identitet betecknar därmed fullständig likhet alternativt överensstämmelse. Lange och Westin 

menar att identitet därmed är kopplat till att vara en och samma samt att individen är på ett 

visst sätt som skiljer henne från andra människor (Lange & Westin, 1981). Identitet skulle 

även kunna förstås med frågan: Hur uppfattar jag mig själv i förhållande till hur min 

omgivning uppfattar mig? (Kinnvall, 2003). Hammarén och Johansson (2009) hävdar att 

identitet är något som talar om vilka kulturella tillhörigheter och identifikationer människor 

delar med varandra och ska därför inte ses som en säregen individuell process. I 

vardagssammanhang refereras identitet till något som rör individen och självförverkligande, 

dock kan begreppet användas för att visa på omfattningen mellan individen och det kollektiva, 

både vad som gör människan till en självständig individ och till en social varelse (Johansson 

& Lalander, 2013). 

Identitet är ett mångfasetterat begrepp som kan ha olika definitioner beroende på vilken 

vetenskaplig disciplin som tas i anspråk (Franzén, 2001). Oavsett vilken typ av identitet som 

ska studeras, förslagsvis etnisk identitet, så måste den förklaras i ljuset av teoretiska 

utgångspunkter. Beroende på om det är en konstruktivistisk, poststrukturalistisk eller 

essentialistisk utgångspunkt kommer definitionen av identitet att skilja sig åt. Hammarén och 

Johansson (2007) förklarar förenklat att synen på identitet kan delas upp i två huvudgrupper: 

essentialism och konstruktivistism. Genom att presentera hur några olika teoretiska perspektiv 

väljer att belysa identitet hoppas vi kunna förmedla en bild av begreppets komplexa natur. 

2.2.1 Identitet utifrån ett utvecklingsperspektiv 

Den dominerande tankefiguren i västvärlden, kopplat till identitet, rör utvecklingsperspektivet 

(Hammarén & Johansson, 2009). Utvecklingspsykologins syfte är att komma fram till 

villkoren för och förståelsen av den mänskliga utvecklingen (Wedel-Brandt, 2008). 

Utvecklingspsykologin inriktar sig mot att bena ut processer från tidigt barnstadium till 

vuxenlivet, en form av mognadsprocess där kognitiva förmågor tillsammans med känslolivet 

utvecklas och finslipas. Tillhörande teorier inrymmer påståenden om vad mognad innebär, hur 

sexualiteten formas, vad en god utveckling är, hur identiteten utvecklas och successivt antar 

en mer stabil form. Det rör sig om generella, abstrakta teorier där normal utveckling 

förknippas med en anpassning till de sociala normer och förväntningar som kommer av att 

träda in i vuxenlivet (Hammarén & Johansson, 2009). Beroende på vilken människo- och 

samhällsuppfattning som tas i anspråk skapas olika tolkningar om grunden till mänsklig 

utveckling. Förklaringar kan förenklat delas upp i tre grupper. Den första innefattar ett rent 

biologiskt antagande om att individens utveckling kommer inifrån och att omgivningens 

påverkan inte har någon betydelse, undantagsvis att omvärlden kan hindra individen från att 

utvecklas. Denna radikala utgångspunkt är sällsynt idag. Den andra gruppen innehåller teorier 
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om att det istället är krafter runt omkring som formar människans utveckling. Till sist finns 

det också teorier som förklarar utvecklingen som ett samspel mellan samhället och individen 

(Wedel-Brandt, 2008). Hammarén och Johansson (2009) menar att utvecklingsperspektivet 

ligger nästintill uteslutande mot inre psykologiska processer även om utvecklingsteoretiker 

förespråkar att processen sker i samspel med omgivningen. Individer betraktas som avvikande 

om de inte har anpassat sig till rådande normer och inte uppfyllt en stabil identitet inom en 

viss ålder. Om identiteten antas existera från början, att beteenden och identiteter så som 

klass, sexualitet och etnicitet finns till i en inre kärna hos varje individ, är det ett 

essentialistiskt perspektiv som tas i anspråk. Egenskaperna som skildrar vem människan är ses 

som medfödda, den inre kärnan finns där oavsett om sociala identiteter reduceras ner 

(Hammarén & Johansson, 2007). Detta essentialistiska perspektiv kännetecknas genom att se 

på kategorier och egenskaper individen tillhandahåller som relativt oföränderliga och stabila 

(Wikström, 2009). 

2.2.2 Identitet utifrån sociologiska perspektiv 

I motsats till det essentialistiska synsättet föreställer sig sociologin snarare att identiteter är 

betydligt mera skiftande och formade av den sociala omgivningen (Abercrombie, 2006). 

Istället för att se på identitet som en stabil individuell process, lokaliserad i individens psyke 

eller i bestämda sociala kategorier, vill sociokulturella lingvistiker framhäva att det snarare 

handlar om intersubjektiva processer (Bucholtz & Hall, 2005). Intersubjektivitet betyder att 

två eller flera individer delar psykologiskt tillstånd genom dialog och på så sätt blir individen 

medveten om sig själv (Hanssen, 2007). (Det här kommer vi att återkoppla till i diskussionen 

när vi reflekterar över intervjusituationen.) 

Ytterligare en teoretisk utgångspunkt är det poststrukturalistiska perspektivet. Wikström 

(2008) beskriver hur poststrukturalism tittar på relationen mellan språk, konstruktion och 

makt. För att ta etnicitet som exempel, blir en individ svensk genom ageranden och tal både 

om vad det innebär och vad det inte innebär att vara svensk. Då språkets karaktär förändras 

blir även den etniska identiteten ombytlig. Vem som tar friheten att definiera en annan person 

eller grupp och vilka konsekvenser det medför blir därmed kopplat till maktaspekten. 

Konstruktivistiska identitetsteoretiker hävdar istället att identiteten inte är en given, sluten och 

statisk karaktär individen tillhandahåller utan att den skapas socialt (Hatoss, 2012). Enligt 

konstruktivismen finns inga identiteter på förhand utan formas i relationen till andra 

människor. Process, förändring och rörelser betonas (Hammarén & Johansson, 2007). Varje 

människas identitet reagerar på och måste tolkas utifrån samhällets premisser, sociala och 

kulturella miljö, livskriser och livserfarenheter (Stier, 2003). 

2.2.3 Identitetsförändringsprocesser 

Att in- och utvandra innebär ofta en identitetsförändring hos individen enligt Söderlindh. Det 

är en utmaning för individen att behålla sin gamla identitet då den inte längre bekräftas 

samtidigt som det kan vara svårt att både hitta och acceptera sin nya identitet (Söderlindh, 

1984). Individen formar identiteten efter de erfarenheter han/hon varit med om (Frisén & 

Hwang, 2006) det är därför inte konstigt om ensamkommande ungdomars identiteter 

genomgår en förändring då de kommer till Sverige och en ny kultur. Deniz och Perdikaris 

(2000) skriver att frågor som “vem är jag” och “vem tror jag att jag är” uppstår då en individ 

befinner sig mellan två olika kulturella världar. Individens identitet ifrågasätts då den nya och 

gamla kulturen krockar när det gäller bland annat moral, beteende och sociala relationer.  
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Ungdomen söker inte identiteten medvetet utan söker erfarenheter och tillhörigheter där 

individen känner sig välkommen och trivs med sig själv. För att hitta sin identitet söker 

individen bekräftelse från, för den, viktiga personer och söker sig medvetet till situationer där 

individen känner sig viktig och betydelsefull (Frisén & Hwang, 2006). 

Erling och Hwang (2001) skriver att både den psykologiska och kroppsliga utvecklingen går 

väldigt fort i tonåren och man går från barn till vuxen på bara några år. I tonåren prioriteras 

relationer, främst relationerna inom familjen och relationen till vänner, samtidigt som 

ungdomen får ett starkare behov att bestämma själv och hitta sin egen identitet. Kjerstin 

Almqvist (2001) belyser hur det är att vara tonåring och invandrare. Att flytta till ett nytt land 

innebär hopp om ett bättre liv men upplevelsen är inte bara positiv. Författaren skriver att 

första tiden i Sverige oftast är positiv men efter ett tag börjar ungdomen se svårigheterna i sin 

situation. De kommer att uppleva saknad och längtan, främlingsfientlighet, utanförskap och 

andra svårigheter i vardagen såsom skolgång och arbete. De ungdomar som har bra 

erfarenheter av livet i Sverige anser oftare att det är viktigare att bli en del av det svenska 

samhället än ungdomar som har dåliga erfarenheter. 

 

Eriksen-Hylland och Hemer (1999) använder begreppet ”tredje identiteten” och menar att det 

är en gränsöverskridande identitet där två nationella identiteter kombineras. Gemensamt för 

ungdomar med en tredje identitet är att de inkluderar flera tillhörigheter i sin identitet vilket är 

vanligt för individer som lever i en mångkulturell miljö (Eriksen & Hemer, 1999). Basch 

(1994) skriver om transnationalism som en process där invandrare i vardagen formar sociala 

områden som överstiger nationsgränser. Gustafson (2007) menar att alla individer väntas 

tillhöra och kunna identifiera sig med en nation. Människor som immigrerar förväntas med 

tiden kunna identifiera sig med det nya landet. Transnationalism menar dock att 

immigranterna ska ha möjlighet att bevara sina band till hemlandet samtidigt som de ska hitta 

nya sammanhang i det nya landet (Gustafson, 2007). Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) 

beskriver en annan typ av tredje identitet som är vare sig nationell eller transnationell, varken 

“vi eller dem” utan “både-och”. De förklarar vidare att begreppet tredje identitet bör ses 

utifrån kulturella och etniska aspekter ur ett inifrånperspektiv. Samtidigt går det inte att 

undertrycka att identiteten påverkas av sociala faktorer, exempelvis genus och klass. Citatet 

nedan förtydligar vad författarna menar med den tredje identiteten. 

Vi talar inte om en blandidentitet, utan helheten är något utöver delarna. Detta något 

utgörs som nämnts av en tolkning av det egna livet där man binder samman olika delar 

av sitt liv och sätter in det i ett sammanhang (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009, 

s.14). 

Vårt val av perspektiv, riktat mot ensamkommande ungdomar, ligger på den mikrosociala 

nivån och därför kommer en fördjupning på vad social identitet är vidare under nästa rubrik. I 

studien utgår vi från att identiteten är ett samspel mellan inre biologiska och yttre sociala 

faktorer. Vi har också valt att se på identiteten som en process upphängd på kulturella, 

samhälleliga och sociala sakförhållanden snarare än en inre kärna. I huvudsak kommer fokus 

ligga på de yttre sociala processerna, hur omgivningen påverkar individens identitet. De 

teoretiska utgångspunkter vi valt att analysera empirin med är Tajfels sociala identitetsteori, 

symbolisk interaktionism samt Giddens reflexivitetsteori. Gällandes för samtliga är att vi har 

valt användbara hörnstenar ur teorierna som vi anser kan vara behjälpliga i förståelsen av vår 

empiri. 
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2.3 Social identitet 

Som tidigare nämnts är identitet ett mångfacetterat begrepp och definitionerna skiftar 

beroende på vilka vetenskapliga glasögon som används. Lika mycket som komplexiteten 

kring fenomenet är fascinerande är det också frustrerande men givetvis även nödvändigt när 

olika författare beskriver social identitet på olika sätt. Lange och Westin (1981) definierar 

social identitet som “de sätt på vilka andra identifierar eller definierar en individ i termer av 

breda, allmänt accepterade, sociala kategorier eller attribut såsom kön, ålder, yrke, etniskt 

ursprung, nationalitet eller religiös bekännelse” (s. 186). Den sociala identiteten möjliggör för 

individen att hitta en plats i samhället (Hammarén & Johansson, 2009). Bo Pettersson (2003) 

definierar social identitet som där enskilda människor har uppfattningar och 

känsloförnimmelser av att ingå i ett större sammanhang. Det kan också förstås med frågan 

vilka är vi? och vilka är vi inte? Författaren beskriver tre grunddrag i kollektiv identitet; 

kontextbundenhet, mångdimensionalitet samt föränderlighet. Med föränderlighet menas att 

inga identiteter är statiska utan ska ses som yttringar av oupphörliga processer. Förslagsvis 

om en individ är en man, golfspelare, stockholmare och försäljare kommer innebörden och 

vikten av de enskilda identiteterna variera med tidens gång. En del identiteter kanske 

individen kommer lämna bakom sig och istället ersätta med nya med tiden. Kontextbundenhet 

innefattar att identiteter införlivas i en social kontext genom möten och gemenskaper 

individer emellan. Förtydligandet av vad gruppen är baseras på åsikter om vad gruppen inte 

är. “De andra” behöver nödvändigtvis inte vara motståndare, det handlar helt enkelt om att 

vissa egenskaper inte inryms i en viss gemenskap. Det tredje och sista grunddraget, 

mångdimensionalitet innebär kortfattat att de kollektiva identiteterna är så oerhört omfattande 

och varierande att en utforskning av alla betydelsefulla faktorer som spelar in i en given 

tidpunkt blir omöjligt att genomföra (Petterson, 2003). Vi har valt att se på social identitet 

som en kontinuerligt pågående process som möjliggör för individen att hitta ett socialt 

sammanhang till sin omgivning.  

Social identitet kan ses som antingen objektiv eller subjektiv. Den objektiva komponenten 

kopplas med den bild individen tillskrivs av andra, subjektiv social identitet härrör den egna 

självbilden (Wellros, 1998). Den sociala identiteten handlar inte bara om individens känsla av 

att vara unik utan även om likheter i de grupper individen tillhör (Lange & Westin, 1981). 

Människor kämpar för att bevara en gynnsam identitet och självbild (Stier, 2003). Grupper 

tillskriver sina medlemmar en självkänsla och därigenom sporras individerna att förädla 

ingruppens status i förhållande till utgruppen (Kinnvall, 2003). Sociala identitetsteorier 

bygger på tanken att självuppfattning är ett grundläggande mänskligt behov och att människan 

svarar på hot mot identiteten på olika sätt. Detta möjliggör för henne att upprätthålla en 

positiv självbild samt en positiv bild av den grupp hon tillhör. Lange och Westin (1981) 

menar att en viktig förutsättning för den sociala identiteten är en positiv självuppfattning och 

att individen är medveten om och reflekterar kring sig själv och sina relationer. 

Sociala identiteter kan beskrivas utifrån tre olika nivåer kopplade till olika kategorier. Dessa 

nivåer är en makrosocial nivå, mellannivå och mikrosocial nivå. Den makrosociala nivån 

innebär att individen identifierar sig genom bland annat könstillhörighet, klass och religion. 

På mellannivån identifierar sig individen genom olika grupper, exempelvis yrkesgrupper, 

intressegrupper eller föreningar. Den mikrosociala nivån innebär att individen identifierar sig 

genom de närmsta, till exempel vänner eller familj. Tillhörigheten till de olika kategorierna så 

som kön, klass, yrkesgrupper m.m. skapar den objektiva sociala identiteten (Lange och 

Westin, 1981). 
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2.3.1 Identitetsmarkörer 

Jonas Stier (2003) likställer den mänskliga identiteten med en målarduk vilken börjar som en 

tom vit tavla var på individens porträtt målas fram. Delvis är det ett självporträtt där 

människan målar en bild av sig själv utifrån vem hon tror sig vara. Delvis bidrar andra 

konstnärer med att måla på porträttet utefter deras uppfattning om individen. För att kunna 

ringa in identitetens, porträttets, uppbyggnad måste den brytas ner i olika element. Vi kommer 

ge exempel på två faktorer som spelar in på identiteten, varav den första beståndsdelen är 

kultur. Stier förklarar att traditionellt sett ses kultur som grunden för gemenskapen i samhället 

enligt sociologiska perspektivet. Kulturen hjälper till att korrigera relationerna mellan 

individer och bestämmer eftersträvansvärda ageranden och beteenden. Detta resulterar i att 

människor lättare kan organisera sina liv samt effektivisera och navigera människor i livet. 

Kulturen förknippas starkt med språk, kommunikationsmönster och livsåskådningar. Språket 

har betydelse bland annat för att individen ska kunna signalera identiteter och kategorisera 

omvärlden. Kulturell identitet kan vara sammanlänkat med en rad olika omständigheter så 

som nationalitet, sexualitet, klass, religion, etnicitet, könstillhörighet, ålder osv. Ytterligare en 

beståndsdel som har betydelse för identiteten är individens namn. Författaren redogör för 

namnet och menar att det är kopplat till individens identitet. Namnet fungerar som en symbol 

som utlyser och placerar människor i en social kontext samt förtäljer ursprung och 

tillhörighet. Han menar att namnet är knutet till individens självuppfattning vilket kan förstås 

med att när någon inte kommer ihåg ens namn eller uttalar det fel, leder till att individen 

reagerar på det. De nyss nämnda beståndsdelarna utgör exempel på vad som kan kopplas till 

identitet. Dessa har förklarats isolerat från varandra, vidare i nästa stycke kommer vi belysa 

hur olika beståndsdelar istället samspelar med varandra (Stier, 2003).  

 

2.3.2 Intersektionalitet 

Mattsson (2010) menar att kategorier som kön, klass, etnicitet och sexualitet sedan länge har 

belysts relativt fristående från varandra. Vissa menar att kategorierna hänger ihop och måste 

samspela med varandra (Fenstermaker & West, 2002). Intersektionalitetsbegreppet 

härstammar ur engelska ordet intersection och betyder skärningspunkt, korsning. En 

intersektionell analys bidrar till att synliggöra interaktionen mellan kategorier och strukturer 

samt hur samspelet bidrar till att konstruera ojämlikhet mellan som inom olika grupper 

(Mattsson, 2010). Vad vi vill komma fram till är att individens identitet inte bara kan förstås 

utifrån en kategori, inte heller kan identiteten förstås genom att isolera olika kategorier som 

individen erhåller. I vår studie om hur ensamkommande ungdomar hittar sin sociala identitet i 

Sverige vore det naivt att tro att endast mötet med ett främmande samhälle skulle bidra till en 

identitetsförändring. Vi kan inte bortse från att det finns en rad olika faktorer som inverkar på 

individens livssituation, exempelvis att de befinner sig i ett stadium mellan ungdom och 

vuxenliv. Psykologen Erik Homburger Eriksson hade en teori om att människans 

psykosociala utveckling sker i olika stadier. Han skriver att puberteten som sker mellan 13-18 

år är en viktig period för ungdomen där hon börjar utveckla en mer självständig identitet och 

ifrågasätta sin gamla. Under den perioden försöker ungdomen samtidigt hitta sin kulturella 

identitet och passa in i det nya sammanhanget (Eriksson & Eriksson, 2004).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter vi kommer att utgå från är Henri Tajfels sociala identitetsteori, 

Giddens reflexivitetsteori, Goffmans stigmateori samt symbolisk interaktionism. För att 

förtydliga har vi valt användbara hörnstenar ur samtliga teorier som vi anser kan hjälpa oss att 

förstå empirin. Sociala identitetsteorin kommer att användas för att analysera individens 

behov av att tillhöra en grupp och hur grupptillhörigheten påverkar individen. Giddens 

reflexivitetsteori har använts för att analysera individens syn på sig själv och den 

identitetsförändring individen har genomlevt sedan hon kom till Sverige. Symbolisk 

interaktionism har bland annat använts för att undersöka i vilken mån individen bär på och 

påverkas av stigmatisering. Vi har även använts symbolisk interaktionism för att tolka hur 

individen blir en del av samhället samt hur individen speglar sig själv med andra.  

3.1 Henri Tajfels sociala identitetsteori 

Sociala identitetsteorier har sitt ursprung i Henri Tajfels “minimal group paradigm” (Kinnvall, 

2003). Tajfels teori grundades då han strävade efter att förstå orsaken till att det finns 

fördomar och konflikter mellan grupper (Abrams & Hogg, 1999). Den sociala identitetsteorin 

handlar om hur individen påverkas samt formas av gruppen och innebär att individer söker en 

tillhörighet i grupper som kan bidra till en positiv social identitet (Lange & Westin, 1981). 

Tajfel gjorde en undersökning som visade på att människors beteende förändrades beroende 

på om människors kategoriserades i sociala kategorier eller inte (Abrams & Hogg, 1999). 

Tajfel använder begreppen in- och utgrupper där ingruppen kan jämföras med vi och 

utgruppen med dem (Lange och Westin, 1981). Ingruppen har som funktion att ge sina 

medlemmar självkänsla och sporrar därför individer att förbättra sitt anseende i motsats till 

utgruppen (Kinnvall, 2003). Han menar att individens sociala identitet endast är en liten del 

av individens totala identitet och att den sociala identiteten är rotad i grupptillhörigheter. 

Vidare beskriver Tajfel även social identitet som att individen är angelägen om att tillhöra 

olika grupper. Grupptillhörigheten påverkar individens självuppfattning både positivt och 

negativt och därmed kopplas social kategorisering och social identitet ihop. Tajfel har utfört 

experiment som visar att människor favoriserar ingruppen och diskriminerar utgruppen. Varje 

grupp har etniska kriterier som gör det svårt för individer att byta grupptillhörighet (Lange 

och Westin, 1981). 

3.2 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism kan ses som ett teoretiskt synsätt av allmän natur som kan analysera 

samhället och grupper. Alternativt kan symbolisk interaktionism användas som en mer 

specialiserad socialpsykologisk teori med inriktning mot socialisationsprocessen. Symbolisk 

interaktionism bör ses som ett synsätt för att analysera den sociala verkligheten (Trost & 

Levin, 2010). De mest kända författarna som förknippas med symbolisk interaktionism är 

Charles H. Cooley, John Dewey samt George H. Mead (Boglind, 1975). Syftet i det här 

sammanhanget är inte att reda ut vad symbolisk interaktionism är utan vi har valt att plocka ut 

användbara hörnstenar ur perspektivet som teoretiskt kan användas för att förstå det empiriska 

materialet. 
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Den första utvalda hörnstenen, socialisationsprocessen, avser hur individen gradvis blir en 

social varelse och lär sig normer om hur hon ska bete sig i varierande kontexter. 

Socialisationsprocessen når aldrig ett slut, individen förändras ständigt under livets gång och 

oavbrutet i förhållande till omgivningen. Normer av omväxlande art är mer eller mindre 

inordnade i människans förmåga att tolka situationer på olika sätt. Definitionen av situationen 

är ytterligare en hörnsten inom symbolisk interaktionism. I förenklad mening innebär 

begreppet att människan vid en given tidpunkt definierar situationen där definitionen i sin tur 

styr individens beteende. Situationen begränsas inte endast vid interaktionen med andra 

människor utan innefattar hela situationen individen befinner sig i. Då det är en fråga om 

kontinuerliga processer, där människan ständigt omdefinierar situationer, har individen 

möjligheter att ändra tolkningar och med detta även beteenden (Trost & Levin, 2010).  

 

3.3 Stigmateorin 

Vidare har vi valt att använda delar ur Goffmans teori om stigma som ett av våra analytiska 

redskap. 

 

En individ som eljest lätt skulle ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, har ett 

drag, en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får dem av oss som 

möter honom att vända sig bort från honom och bortse från de anspråk på gemenskap 

med oss som hans övriga egenskaper i och för sig kunde ha motiverat (Goffman, 

1972/2001, s. 14). 

 

Citatet ovan illustrerar vad stigma bland annat inbegriper. När en individ skiljer sig från 

omgivningens förväntningar på ett mindre önskvärt sätt innehar individen ett stigma, 

individen stämplas av omgivningen på grund av att han bär på en avvikande egenskap.  

Upphovsmannen till teorin, Erving Goffman, menade att det finns tre olika typer av stigman: 

kroppsliga stigman, fläckar på den personliga karaktären samt tribala stigman. Den 

förstnämnda avser fysiska defekter medan fläckar på den personliga karaktären kan innefatta 

att en person begått självmordsförsök eller suttit i fängelse. Den tredje typen, tribala stigman, 

kopplas istället ihop med bland annat etniskt ursprung och religion. Tribala stigman är något 

som kan påverka alla i en familj och kan överföras från generation till generation. Individer 

som bär på ett stigma kan uppleva diskriminering av omgivningen på grund av den avvikande 

egenskapen (Goffman, 1972/ 2001).  

3.4 Reflexivitet 

Den engelske sociologen Anthony Giddens menade att moderna samhällen kännetecknas som 

en hög nivå av reflexivitet. Han menade att i moderna samhällen avtraditionaliseras 

vardagslivet som helhet alltmer, individen måste således ifrågasätta sina livsval. På 

individuell nivå avser reflexivitet en självmedveten människa som aktivt reflekterar över sina 

handlingar och dess konsekvenser samt anpassar och förändrar sina ageranden (Engdahl & 

Larsson, 2011). Enligt Giddens ses självet som ett reflexivt arbete vilket människan själv står 

ansvarig för, jag är den jag gör mig till. Utöver inre psykologiska processer, som bildar självet 

och formar variabler för självets omorganisering, ligger allt annat på individens initiativ till att 

rekonstruera och skapa sig själv (Giddens, 1991/1999). Självet utvecklas genom att 

människan erfar diverse mognadsfaser där hon, i relation till det förflutna, nuet och framtiden, 

kontinuerligt omprövar sin identitet (Johansson, 1995). Självet bildar en utvecklingsbana och 
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för att individen ska ha tillgång att sia om framtiden måste hon filtrera föreställningarna 

genom sitt förgångna (Giddens 1991/1999). Vilka vi är anses vara kopplat till hur vi ser på 

vilka vi var i det förgångna och vart vi ska i framtiden (Valenta, 2010). Det krävs att individen 

har god förmåga att reflektera över sig själv för att uppnå en skaplig sammanhållen identitet 

(Johansson, 1995).  
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4. Metod 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002) då vi ville undersöka ungdomarnas egna tankar 

och erfarenheter kring den sociala identiteten. Under intervjun hade vi som intervjuare 

möjlighet att själva ändra intervjuns upplägg och informanten hade möjlighet att forma svaren 

relativt fritt. Samtalen byggde på en intervjuguide (se bilaga 1) med specifika teman som 

skulle täckas under intervjun. De teman som ingick i intervjuguiden var bakgrund, ankomsten, 

förankring, identitetskänsla, umgänge och framtid. Baserat på nämnda teman ställde vi frågor 

både av öppna som slutna i sin karaktär. Majoriteten av frågorna i intervjuguiden byggde på 

vad som härletts ur tidigare forskning. För att underlätta datainsamlingen användes en 

diktafon som spelade in samtalet. På så vis kunde vi också säkerställa att informanternas svar 

återspeglades på rätt sätt när vi sedan transkriberade samtalen.  

4.2 Urval 

De kriterier vi hade från början på undersökningsdeltagarna var att informanterna skulle vara 

ensamkommande ungdomar i åldrarna 18 år eller äldre. Åldergränsen valdes för att vi antog 

att ungdomarna uppnått mer mognad i den åldern än om vi inte skulle ha någon åldergräns 

alls. Ungdomarna skulle ha bott i Sverige i minst två år med motiveringen att de skulle ha fått 

distans till första tiden som nyanländ samt hunnit hitta ett sammanhang i det svenska 

samhället. Ytterligare ett kriterium var att de skulle kunna förstå och göra sig förstådd på 

svenska utan att behöva tolk då det inte fanns ekonomiska resurser till det. I efterhand har vi 

varit tvungna att förbise några av de uppsatta kriterierna då de försvårade arbetet att få tag på 

informanter. Vi beslöt oss istället för att intervjua ungdomar som var under 18 år och som 

hade bott i Sverige i mer än ett år. Samtliga deltagare hade själva givit sitt informerade 

samtycke till att delta i intervjun och de som var under 18 år hade godkännande från deras 

särskild förordnande vårdnadshavare. 

Den urvalsmetod som valdes till undersökningen var bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). 

Enligt Bryman innebär bekvämlighetsurval att deltagarna består av personer som finns 

tillgängliga för forskaren vid det givna tillfället. För att få tag på intervjudeltagare ringde vi 

till verksamhetschefer på olika boenden för ensamkommande ungdomar. De ungdomar som 

kontaktades var de som personalen ansåg uppfylla våra urvalskriterier, ungdomarna fick i sin 

tur välja om de ville delta i undersökningen. De ungdomar som kontaktades för intervjuer 

bodde på tre olika verksamheter på större och mindre orter i Sverige. Totalt kontaktades sju 

verksamheter varav ett boende gav direkt besked om att de inte brukar ta emot studenter, två 

verksamheter ansåg inte att de hade ungdomar som motsvarade våra kriterier. Ytterligare ett 

boende gav ansvaret till ungdomarna att själva kontakta oss om de ville delta där vi inte fick 

något svar. Totalt sex ungdomar i åldrarna 17-22 år ville delta i studien, dock fick en ungdom 

inte ihop detta schemamässigt vilket ledde till att endast fem av de intresserade deltog. 

Informanterna kom från Afghanistan, Somalia och Etiopien och samtliga hade permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Ungdomarnas nationella ursprung kan tänkas ha betydelse för de 

identitetsprocesser de genomgår men det är ingenting vi har valt att undersöka djupare då vi 

inte hade frågor som berörde detta i intervjuguiden. Könsfördelningen mellan deltagarna var 
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jämn då tre killar och två tjejer deltog i intervjun. Antalet år som de hade bott i Sverige 

sträckte sig mellan 14 månader och sex år. 

4.3 Tillvägagångssätt 

När verksamheterna hade ungdomar som ville delta i intervjuer bestämdes en tid då vi skulle 

komma till boendet för att genomföra intervjuerna. De genomförda intervjuerna 

transkriberades och kodades för att säkerställa ungdomarnas anonymitet. Vi kodade både 

informanternas namn och miljöbeskrivningar som skulle kunna spåras till dem. Intervjuerna 

var mellan 37-68 minuter långa och det transkriberade materialet bestod mellan 8-12 sidor, 

totalt 46 sidor för alla intervjuer. 

 

Analysmetoden som valdes var fenomenografisk analys då denna används för att beskriva 

människors tankar om olika fenomen genom att fokusera på skillnader och likheter i 

materialet (Fejes & Thornberg, 2011). För att analysera materialet utgick vi från de stegen 

Dahlgren och Johansson (2011) beskriver i boken Kvalitativ analys. Andra analysmetoder 

övervägdes också för att hitta den metod som passade vår undersökning bäst enligt vad vi 

ville undersöka. De metoder vi övervägde var diskursanalys och kvalitativ innehållsanalys. 

Fenomenografisk analys ansågs vara mest passande då vi ville undersöka ungdomarnas 

åsikter kring specifika fenomen så som språkets betydelse och umgänge. Vi ansåg att en 

analysmetod med striktare tolkningsföreträde var nödvändig för att minimera risken för 

feltolkning. Detta på grund av att informanterna besitter vissa språksvårigheter ansågs den 

fenomenografiska analysen passa bra. Vi påbörjade den fenomenografiska analysen genom att 

läsa de transkriberade intervjuerna för att sedan ta ut det viktigaste ur varje intervju. Nästa 

steg gick ut på att jämföra de citat vi hade tagit ut ur de olika intervjuerna för att hitta 

skillnader och likheter kring olika fenomen. När jämförelsen var gjord grupperades likheterna 

och skillnaderna där vi sedan kopplade ihop dessa till varandra. Grupperna utgjorde olika 

kategorier som beskrev essensen i de olika grupperna. Till sist kopplades materialet ihop med 

vetenskapliga teorier för att styrka våra resultat. 

 

Uppsatsens författare har båda varit delaktiga och tagit ansvar för samtliga delar i arbetet. Då 

vi hela tiden har arbetat tillsammans har vi båda på så sätt blivit insatta i uppsatsens alla 

avsnitt. Då vi skrev kunskapsöversikten och teoretiska utgångspunkter hade vi delat ansvar 

över att hitta fakta och teorier kring olika begrepp men i utformingen av texten arbetade vi 

tillsammans.  

4.4 Metodologiska reflektioner 

Undersökningsmetoden ansågs passa undersökningen då vi ville undersöka individernas egna 

tankar och erfarenheter kring ämnet social identitet. Då urvalsmetoden var ett 

bekvämlighetsurval är vi medvetna om att vi omöjligt kan generalisera resultatet då vi inte vet 

vilken grupp deltagarna är representativa för (Bryman, 2002). Resultatet kan vara användbart 

både i arbetet med målgruppen och för att få en större förståelse av identitetsförändringar i 

överlag. Samtliga ungdomar kunde förstå och göra sig förstådd på svenska även om det fanns 

svårigheter med språket. Vi är medvetna om att det kan ha lett till missförstånd då 

informanterna kan ha missuppfattat frågorna och vi kan ha missförstått svaren. Därför 

försökte vi vara noga med att ställa följdfrågor eller spegla svaren för att bekräfta att båda 

parterna förstått varandra. Vi hade frågor som tycktes vara genomgripande svåra att förstå 
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vilket ledde till att intervjuarna fick tydliggöra med exempel. Ett exempel på en problematisk 

fråga var “vem är du”. Tanken var att ungdomarna fritt skulle berätta hur de såg på sig själva 

men våra exempel kan ha riskerat att styra informanternas till att ge en viss typ av svar. Vi 

valde att genomföra enskilda intervjuer tillsammans med ungdomarna, där samtalen bestod av 

endast en samtalsledare och en ungdom. Detta beslut baserades på förhoppningen om att 

ungdomarna lättare skulle kunna öppna upp sig och möjligtvis visa på mera mognad om inga 

andra ungdomar var med i samtalen. Detta val gjordes även för att så långt som möjligt 

undvika att ungdomen kände sig obekväm eller pressad av intervjusituationen. Samtalen 

skedde i miljöer som ansågs vara bekanta för ungdomarna. Störningsmomenten under 

samtalens gång varierade. Vid några intervjuer var störning från omgivningen påtaglig där det 

kunde handla om att någon kom in i rummet eller att det var hög ljudnivå runt omkring. Detta 

kan ha påverkat koncentrationen hos båda parter samt hur mycket ungdomen vågade dela med 

sig av sina tankar. Informanterna tillfrågades om störningarna var obekväma eller på annat 

sätt störande, vilket de inte ansåg att det var. Om ungdomarna hade ansett att det var störande 

hade vi haft möjlighet att byta miljö.  

Vårt urval kan ha påverkat resultatet då vi fick ändra våra kriterier på grund av svårigheter att 

få tag på tillräckligt många ungdomar som uppfyllde de krav vi hade från början. Även 

metoden för att hitta informanter kan ha påverkat resultaten. Verksamhetscheferna själva 

valde om de ville förmedla informationen till deras ungdomar och tog ansvar för vilka 

ungdomar informationen nådde. Detta kan ha lett till att ungdomar, som passade våra 

kriterier, inte har fått informationen. 

4.5 Forskningsetiska reflektioner 

Vi har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2002). Ungdomarna 

informerades om studien och studiens upplägg både via ett informationsblad och muntligt i 

anknytning till intervjun. I samband med intervjutillfällena redogjorde vi muntligt för 

ungdomarna att intervjuerna var frivilliga och att de när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande. Samtliga ungdomar gav samtycke till att delta och de som var under 18 år hade 

dessutom godkännande från sina särskilt förordnade vårdnadshavare. För att minska risken att 

ungdomarnas anonymitet skulle röjas förvarades intervjumaterialen på ett säkert sätt där ingen 

annan än vi själva kunde komma åt materialen. Vidare i samband med att intervjuerna 

transkriberades kodades namn och specifika miljöbeskrivningar som kunde spåras till var och 

en för att säkerställa deras anonymitet. Ungdomarna informerades i samband med intervjun 

vad materialen skulle användas till och att det endast skulle användas till studien. 

Ungdomarna kan ha tyckt att det var besvärligt att prata om processer de har varit med om, att 

prata om den egna identiteten, eventuella förändringar och livserfarenheter kan upplevas som 

känsligt och obehagligt. Vi är väl medvetna om att frågorna kunde väcka obehag, några av 

ungdomarna nämnde dessutom detta under intervjun. Detta har vi tagit i beaktande genom att 

så långt som möjligt ge fullständig information och sett till att intervjuerna har skett i en miljö 

som ungdomarna anses vara bekanta med. I och med att vi hade kontaktat personal på 

boenden som kunde hjälpa oss att hitta informanter skickade vi ut ett skriftligt dokument (se 

bilaga 2). På så vis kunde dokumentet dels underlätta för ungdomarna i beslutet om de ville 

delta eller inte och dels göra dem förberedda och därmed känna att de hade mer kontroll över 

situationen. Ungdomarna hade fått ta del av den skriftliga informationen antingen muntligt 

eller skriftligt. Vi informerade ytterligare en gång muntligt innan samtalen påbörjades för att 

säkerställa att samtliga fått informationen. Under samtalen ställdes frågor som berörde 
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framtiden, frågorna kan ha bidragit till tankar bland annat om vad som kommer ske då många 

fortfarande väntade på besked gällandes deras familjer. Några ungdomar hade ingen kontakt 

med sina familjemedlemmar, en var ovetandes om de överhuvudtaget fanns vid liv. Andra 

ungdomar hade kontakt med sina familjemedlemmar, två väntade på besked om 

familjeåterförening.  

I de utskickade dokumenten fanns våra kontaktuppgifter, vi kontrollerade även att 

ungdomarna hade kontaktuppgifterna om det skulle vilja nå oss efter intervjun. Vi ansåg att 

det var viktigt att ungdomarna kunde nå oss efter avslutat samtal då vi var medvetna om att 

samtalen kunde väcka tankar och funderingar.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet redovisas, empirin kommer att analyseras och kopplas ihop 

med vetenskapliga teorier. De frågeställningar som ligger till grund för arbetet kommer utgöra 

två rubriker i resultatavsnittet: (1) Vilka aspekter har varit viktiga för ungdomars sociala 

identitet? (2) På vilket sätt har ungdomarnas sociala identitet påverkats i samband med flytt 

till ett nytt land? Utifrån dessa teman har vi valt att bryta ner dem i olika subkategorier. 

5.1 Vilka aspekter har varit viktiga för ungdomarnas 

sociala identitet? 

För alla ungdomar som deltog i intervjuerna tycktes tillhörighet, vägledning och samhällets 

normer vara viktiga aspekter som nämndes i samtliga intervjuer. Ungdomarna upplevde en 

saknad av familj och nära vänner. Språket visade sig vara en viktig aspekt för den sociala 

identiteten och ungdomarna menade att det var svårt att komma in i samhället då de inte kan 

tala språket flytande. 

5.1.1 Vem är jag? 

Kan du berätta om vem du är? löd en fråga under intervjun. Syftet var att åskådliggöra hur 

individerna definierar sig själva. Fokus låg antingen på bakgrund eller självförverkligande när 

informanterna fritt fick konstruera svaren. För två av ungdomarna föreföll bakgrunden vara en 

viktig del av identiteten då han berättade sitt namn, om hemlandet och lite om uppväxten. 

 

Mhm a man jag heter [namn]. Jag kommer från Afghanistan. Å när jag var i 

Afghanistan då jag läst åtta klass i skolan sen min pappa var advokat /…/  

 

/.../jag är från Etiopien och kom i slutet av 2008 tror jag. Eh.. jag.. nu har jag bott i 

ungefär sex år å jag gick på [skola] och lärde mig svenska å.. ja.. ehm.. nu går jag sista 

året på gymnasiet, vård och omsorgsprogrammet.. och…ja jag är en person som tycker 

om att vara för mig själv, är alltid själv och tycka om att spela fotboll och titta på tv å 

älskar läsa böcker å/.../ 

 

En annan informant koncentrerade sig på hur hon var som person och nämnde ingenting om 

sin bakgrund. För henne tycktes strävan efter utveckling vara en viktig del i hennes 

självpresentation. 

 

Ja jag vill framåt och upptäcka nya saker så där och jag är inte ens person som inte 

litar på andra, väntar på nån som gör till mig, jag vill alltid vill göra allt själv. Jag vill 

inte hjälp från nån, om jag hittar bra chans då allt jag vill hålla den där chansen, jag 

vill inte undra mig sen.  

 

Informanten till förstnämnda citatet lade fokus vid sin historia och valde att presentera sig 

med sitt namn, ursprung och familj. Informanten till andra citatet lägger även hon vikt vid sin 

bakgrund när hon beskriver sig själv. Hur ungdomarna valde att presentera sig kan kopplas 

med Giddens teori om reflexivitet där han menar att individens identitet hör ihop med 

personliga minnen och erfarenheter (Johansson, 1995). För ungdomen verkade minnen från 
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uppväxten och erfarenheter från hemlandet betydelsefulla aspekter av vem han var. Genom att 

han valde att presentera namnet först tolkar vi det som att namnet tycks vara en betydande del 

av hans identitet. Stier (2003) resonerar kring just det, där han menar att namnet är kopplat till 

individens självuppfattning. Namnet anses vara en symbol som positionerar människor i en 

social kontext och redogör för individens ursprung och tillhörighet. Den andra informanten 

betonar istället vikten av självständighet och personlig utveckling där hon strävar efter att bli 

vuxen. Detta kan förstås med Giddens (1991/1999) teori om reflexivitet då teorin betonar 

individens eget ansvar till självförverkligande. Giddens menar att individen är det hon gör sig 

till och måste anstränga sig för att rekonstruera sig själv. Vi tolkar det som att informanten har 

insikt om att det anses vara hennes eget ansvar att förverkliga sig själv och hon arbetar således 

med att nå sina uppsatta mål. 

5.1.2 Umgänge och avsaknaden av familjärt umgänge 

Ungdomarna ombads att berätta om personer som hade varit betydelsefulla för dem när de 

kom till Sverige. Samtliga ungdomar uppgav antingen någon personal eller att deras gode 

män hade varit viktiga för dem när de var nya i samhället. De betydande personerna tycktes 

vara människor som ungdomarna inte kände sig avvikande med och som vägledde dem in i 

samhället samt hjälpte till med språket. 

/…/ personalen som jobbar här, vi fick allt hjälp som vi behövde med språket och när 

vi såg nå konstig grej, så frågade vi dem. Det är bara dem som vi vågade fråga för det 

var mycket sämre svenska man vågade inte fråga folk, vanliga folk /.../ 

/.../ i dåtiden jag förstod inte nånting, ingenting alltså inte uppehållstillstånd vad är det 

jag fattar inte. Och svenska hur dem tänker jag vet inte, ingenting. Men hon var som 

min förälder nästan sådär man beter sig här i Sverige hur man regler allt möjligt hon 

mm. Jag och sen hon hjälpte mig också när vi fick uppehållstillstånd och sa att när 

man kom hit man behöver ha papper och så där.  

När de tillfrågades att berätta om vad de saknar i Sverige föreföll sig saknaden av familjen 

vara det som tyngde ungdomarna mest. En av ungdomarna hade kommit till Sverige 

tillsammans med ett yngre syskon men hade varken kontakt med eller information om de 

övriga familjemedlemmarna. Resterande ungdomarna hade familjen kvar i hemlandet eller 

visste de inte var de befann sig. Merparten nämnde också saknad av nära vänner, både nära 

kompisar från hemlandet som vänner i Sverige. 

/…/ asså det blir familj, vänner och allt som jag hade där i Afghanistan, det känner jag 

att jag saknar /.../  

Vår tolkning är att betydelsefulla personer ansågs vara de som informanterna inte kände sig 

avvikande från vilket går att förstås med Goffmans stigmateori (Goffman, 1972/ 2001). 

Goffman menar att tribala stigman kan avse en person som är avvikande från omgivningen på 

grund av bland annat etniskt ursprung. Individerna känner sig trygga med personer där 

stigmat inte står i fokus, vilket vi tolkar att det kan göra då de ska umgås med svenska 

ungdomar. Personalen som arbetar med ungdomarna behandlar dem utifrån vilka dem är 

vilket leder till ökad trygghet för ungdomarna. Saknad av familj och nära vänner går att 

förstås med Tajfels sociala identitetsteori (Lange och Westin, 1981). Vi tolkar ovanstående 

citat med den sociala identitetsteorin eftersom familjen och nära vänner utgör en avsaknad av 

en ingrupp där individen inte känner sig utanför eller diskriminerad.  
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5.1.3 Språket tycks vara väsentligt men löser inte allting 

Samtliga ungdomar uppgav språkkunskaper som en betydande faktor för ett inträde i 

samhället då språksvårigheter tycktes vara en aspekt som hindrade individerna från att känna 

tillhörighet. De flesta ungdomarna trodde att många problem skulle lösas om de bara kunde 

prata flytande svenska. 

/.../ jag tror att först måste man lära sig Sveriges kultur sen man måste va jätteduktig 

på att prata svenska. Efter jag tror man kan bli en del av Sveriges människor tror jag 

om man kan ha kontakt med Sveriges ungdomar.  

Det är väl språket som är viktigt för att vara med någon annan. Det är jätteviktigt att 

kunna språket /.../  

Trots det faktum att samtliga informanter menade att språket spelade en central roll i 

samspelet med omgivningen fanns det även andra aspekter som försvårade kontakten med 

omvärlden. En ungdom som besatt goda språkkunskaper ansåg att språket inte tycktes vara 

tillräckligt för att känna tillhörighet i en grupp. 

/.../ ja man är alltid med [paus] där man känner sig trygg /…/ vi är tjugo stycken i 

klassen och fem av oss är invandrare, med mig då, vi är alltid tillsammans. Vi sitter på 

den här sidan och dem sitter på den andra sidan. Jag tror inte dem är rasister eller dem 

inte vill prata med oss det är bara dem bara vara med gruppen dem känner sig trygga i. 

/.../ jag känner mig inte trygg att sitta med dem även om jag förstår vad dem säger.  

En informant kategoriserade sig själv efter sin nationella tillhörighet och förmodade att det låg 

som grund till fördomar hos omgivningen. Detta i sin tur ansåg han komplicerade kontakten 

med andra människor. 

/.../ det var eller det är fortfarande svårt att, svenskarna har lite, negativt tänk på 

invandrarna /.../ asså när jag som invandrare gör nånting dåligt /.../ alla andra sen 

kommer tro att alla invandrare kanske är dålig eller negativt.  

Språket tycks inte vara den enda aspekten för att vinna socialt umgänge men spelar ändå en 

väsentlig roll för interaktionen med omvärlden. Trots att ungdomarna försökte ta kontakt 

uttryckte de att omgivningen till viss del utgjorde ett hinder. Att språket föreföll vara en viktig 

aspekt skulle kunna förstås med hjälp av Lundgren (2007). Han menar att språkbarriärer kan 

leda till att ungdomen upplever utanförskap och kan även leda till att ungdomen inte känner 

sig som en unik person. Ungdomarna har reflekterat och försökt hitta förklaringar till varför 

det förfaller sig svårt att samspela. De två sistnämnda citaten kan förstås med Tajfels teori om 

in- och utgrupper (Lange & Westin, 1981) eftersom vi tolkar att ungdomarna upplevde 

särskillnad gentemot omgivningen. En informant trodde att individer söker sig till grupper de 

känner sig trygga med. Vår tolkning är att hon anser att resterande omgivningen som hon inte 

känner sig trygg med utgör utgruppen. Det sista utdraget kan kopplas ihop med Goffmans 

stigmateori (Goffman 1972/2001). Vi tolkar att ungdomen upplevde sig bära på ett tribalt 

stigma i och med att han beskrev hur bemötandet från omgivningen präglades av fördomar på 

grund av hans nationella ursprung. Ungdomen kategoriserade sig själv som invandrare vilket 

tyder på att han är medveten om sitt stigma. Här funderar vi också på vilken betydelse 

boendeplaceringar har. Ungdomarna blir kategoriserade som ensamkommande barn och 

placeras på boenden med andra ungdomar inom samma kategori. Vi tolkar det som om 

placeringen kan leda till att stigmat hamnar i fokus och det blir tydligt för ungdomen att hon 

är annorlunda och skiljer sig från andra invånare i samhället.  
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Sammanfattningsvis anses språk och känsla av tillhörighet vara de viktigaste aspekterna för 

sociala identiteter som informanterna trycker på. Ungdomarna saknade familj och nära vänner 

men kände stor tacksamhet för personal och gode män som hjälpte dem när de var nyanlända. 

Språket tycktes vara en faktor som hindrade ungdomarna från att känna samhörighet och de 

trodde att tillvaron skulle upplevas lättare när de kunde hantera svenska språket bättre. 

5.2 På vilket sätt har ungdomarnas sociala identitet 

förändrats i samband med flytt till ett annat land? 

Samtliga ungdomar upplevde att deras sociala identitet hade förändrats sedan de kom till 

Sverige. Några av ungdomarna ansåg att omvandlingen berodde på erfarenheter från resan till 

Sverige medan andra betraktade att deras personlighet hade förändrats sedan ankomsten. Två 

av ungdomarna bodde på ett boende för ensamkommande ungdomar medan de andra 

ungdomarna bodde i egna lägenheter men hade stöd av personal. Förändringsprocessen 

ansågs inte vara någonting de reflekterade över eller såg i vardagen men när en av 

ungdomarna besökte hemlandet blev det tydligt för henne att hon hade förändrats och 

anpassat sig. Anpassningen individerna går igenom sker successivt efter omgivningen och 

tillvaron blir med tiden alltmer normaliserad. 

5.2.1 Identitetsförändringar- en kontinuerlig process 

Envar upplevde att de hade förändrats sedan de kom till Sverige. På vilket sätt de hade 

förändrats varierade då de angav olika bakomliggande orsaker till förändringsprocesserna. En 

person motiverade att förändringen berodde på resan till Sverige kombinerat med att han blev 

äldre medan andra ungdomar riktade ljuset mot en personlig utveckling sedan de bosatt sig i 

Sverige. 

 

För jag sett, jag har varit med i ett dåliga situation om alltså på väg. Min resa, när jag 

reste hit min resa tog typ sex månader tid från Afghanistan till hit så att jag varit med 

jättemycket hemska grejer och sen jag sett olika människor /.../ alltså jag sett jätte 

jättemycket grejer än jag var i Afghanistan när jag bodde där. Sen har jag blivit äldre 

så ändras man [skrattar] också.  

En annan fokuserade på hennes roll som tjej, att hon som tjej hade blivit starkare sedan hon 

kom till Sverige. 

/.../ jag som tjej våga inte säga ifrån mig är jag kom hit då, mmm, jag vågade inte alls. 

Ja inte tycker nånting å då låtsas jag att jag hänger med dig fast jag inte våga säga 

ifrån nä men du får inte säga så, men nu, nu faktiskt jag har blivit stark tjej och vågar 

säga ifrån för jag har lärt mig av samhället. Det är mycket man förändras själv fast 

man inte märker det, kanske andra gör det.  

En av informanterna jämförde hur han var i hemlandet och hur han ansåg sig vara nu. 

Jag tror blivit det för när första året jag var inte så snäll när jag kom hit i början. Och 

det var olika nu, jag var inte så social förut när jag inte var här för hela tiden jag satt 

hemma i Pakistan och Afghanistan. Jag fick inte vara med kompis där för ibland mina 

föräldrar säger du kan inte gå ute för det var lite hemskt där. Och jag var hela tiden 

hemma och så här men nu när jag kom hit jag blev jättesocial och jag gillar att vara 
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med kompisar eller med folken, att vara med dom, det blir som, det hur kan jag säga, 

det är en stor förändring i mitt liv sen jag kom hit.  

Förstnämnda ungdomen tycktes vara medveten om grunden till varför han hade förändrats 

delvis kunde bero på att han kronologiskt blivit äldre. Som nämnts i kunskapsöversikten har 

vi valt att se på social identitet som en växelverkan mellan kronologiskt åldrande och sociala 

omständigheter. Trots att det endast var en informant som betonade ålderns betydelse i 

förändringsprocessen anses det ändå vara väsentligt att belysa detta då det annars riskerar att 

glömmas bort i ljuset av sociala faktorer som dominerar i arbetet. Gemensamt svar från 

samtliga var att de ansåg att de hade förändrats och tycktes mena att det var åt en mer positiv 

riktning. Detta kan förstås med hjälp av socialisationsprocessen som bland annat avser hur 

individer lär sig normer och beteenden i förhållande till omvärlden (Trost & Levin, 2010). 

Denna koppling gör vi då några av ungdomarna menade att förändringsprocessen de 

genomgått berodde på en anpassning efter omgivningen. Vi tolkar det både som att 

individerna lär sig, men även som sistnämnda citatet visar, att de delvis står i beroenderelation 

till vad omgivningen ger för möjligheter till förändring.  

5.2.2 Succesiv anpassning 

Samtliga ungdomar som deltog i intervjun nämnde att deras tillvaro hade blivit lättare med 

tiden. Det som hade varit svårt och annorlunda från början blev lättare då de börjat förstå hur 

samhället fungerar och anpassat sig därefter. 

/.../ det är lite svårt. När jag tittade på folket dom hade olika namn, olika saker, olika 

maten. Det var så. Sen i en månad, två månad sen jag förstår allt vad som händer här. 

Hur folken är i Sverige.  

Asså det var jättejobbigt, från början, men så småningom det blev bättre bättre /.../  

Den individ som hade varit i Sverige fyra år jämförde hur det var nu med för tre år sedan, då 

hon fortfarande ansåg sig vara relativt ny i Sverige, och såg en viss förändring. 

Om jag går tillbaka kanske tre år sedan jo jag känner mig ensam eller kände mig 

konstigt men nu jag känner mig som vanligt alla nästan.  

Här vill vi återkoppla till Tartakovskys (2009) studie som belyser hur ungdomarnas mentala 

hälsa successivt förbättrades med tiden då de lärde sig hantera situationen som nyanländ. Vi 

tolkar det som om ungdomarna upplevde en stress då miljön var ny och ungdomarna upplevde 

det som en jobbig situation. Med tiden har de lärt sig att hantera stressen som uppkom i den 

nya tillvaron. Informanterna menade att första tiden var ansträngande och vi tolkar det som att 

välmåendet sjönk, vilket även Tartakovskys studie pekar på. De som bott i Sverige i mer än 

ett år ansåg att första året föreföll vara mödosamt men efter tre år kunde de se tillbaka på 

första tiden och säga att det mesta hade blivit lättare och välmåendet hade ökat. Att 

ungdomarna anpassade sig med tiden kan förstås med socialisationsprocessen i symbolisk 

interaktionism (Trost & Levin, 2010) som menar att individen gradvis lär sig hur hon kan 

förhålla sig till olika sammanhang.  

Socialisationsprocessen tycks vara en oavbruten process som kan vara behjälplig i förståelsen 

av varför informanterna ansåg att det blev lättare med tiden, då de successivt anpassat sig allt 

mer. Citaten kan även förstås med definitionen av situationen inom symbolisk interaktionism 

(Trost & Levin, 2010). Vår tolkning är att ungdomarna så småningom lärde sig att 

omdefiniera situationer de befann sig i och därmed omvärdera tolkningarna av dessa. 
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5.2.3 Anammande av sociala koder 

För en ungdom blev det tydligt hur mycket hon hade anpassat sig till de sociala koder som 

fanns i Sverige då hon fick en chans att resa tillbaka till hemlandet. Resan tillbaka bidrog till 

att det blev tydligt hur mycket hon hade förändrats. 

/.../ nu känns, som att jag tillhör det här samhället och jag följer dom kulturerna. Det är 

samma sak, det var i juli jag åkte tillbaka till mitt land, å jag reagerade som en svensk. 

Då tyckte dom också men, men du har bott bara sex år hur kan du liksom ändra dig så 

snabbt sa dom. Ja men de har rätt, jag har bara tappa min kultur, ja till exempel hur 

man klär sig. När jag var där brydde jag inte om hur jag ska kläder som helst, kort 

kläder å kofta då tyckte dom jag var jättekonstig, hur kan hon gå som en tjej med 

shorts å visa armarna å magen å grejer. Å sen man kommer hit då ser man många i 

bikini å baddräkt å grejer å sen ja, det, det är stor skillnad.  

Föregående ungdom menade samtidigt att känslan av tillhörighet var situationsbundet. 

/.../det beror på situation. Jag kan känna att jag är en del av svenska samhället, jag 

kanske firar jul med svenskar här, då känner man sig ja, ja nu är jag nu har jag 

accepterat att man firar jul eller, ja man följer dem reglerna och vara med i 

samhället/…/  

En annan som varken bott i Sverige lika länge, eller rest tillbaka till hemlandet, upplevde att 

hans synsätt inte hade förändrats särskilt mycket. Han uttryckte svårigheter med att passa in i 

omgivningen på grund av detta. 

För jag har vuxit upp i Afghanistan jag har den dära intressen eller känslor… ja vi är 

lite konstiga för varann, dem är konstig för mig och jag är konstig för dem men det 

blir bättre bättre.  

Två informanter uttryckte att det pågick en kontinuerlig inlärningsprocess för att lära sig hur 

samhället fungerar och betonade att de aldrig skulle släppa sina tidigare levnadsvanor helt. 

Istället valde de att kombinera det som kändes bra från båda kulturerna. 

Aa så jag håller på lär mig, men det kommer automatiskt att jag blir så småningom blir 

jag som en svensk men inte kanske helt men, ja men jag tar dem positiva grejer som är 

här och sen positiva grejer som är där.  

/.../ om du kysser din kille framför mig då kommer jag inte känna att du respekterar 

mig /.../Det handlar om kultur hur man är uppväxt eller hur man uppfostrar sitt barn.  

Ungdomarna uttryckte att de till viss del hade anpassat sig till det svenska samhället, 

samtidigt som gamla levnadsförhållanden bevarades. Detta kan liknas vid det Goldstein-

Kyaga och Borgström (2009) benämner som den tredje identiteten. Som utrikesfödd behöver 

inte individen antingen identifiera sig exempelvis som svensk eller afghan utan kan tillhöra 

olika sociala identiteter samtidigt. Genom att sammanlänka diverse etniska tillhörigheter har 

ungdomen möjlighet att bevara tidigare vanor parallellt med att hon rekonstruerar och 

anpassar sin sociala identitet till den aktuella miljön. Det förefaller vara av vikt att belysa, 

som andra citatet visar, att upplevelsen i vilken utsträckning de anpassat sig, tycks vara 

kontextberoende. Vad beträffar det tredje citatet är vår tolkning att utdraget tydligt visar att 

individen har jämfört sig själv med sin omgivning och upplevt en distinktion. Dock menade 

han på att det förbättrades successivt vilket kan förstås med socialisationsprocessen (Trost & 
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Levin, 2010) då informanten antydde att tillvaron blir lättare med tiden, det vill säga, att det 

tar tid att socialiseras i den nya livssituationen.  

Sammanfattningsvis upplevde samtliga ungdomar att deras sociala identitet förändrats sedan 

de kom till Sverige. Det anses vara svårt att avgöra orsaken till förändringarna då både yttre 

och inre processer samspelar. Ungdomarna resonerade kring de förändringar de varit med om 

och ansåg att det kan ha berott på mognad, erfarenheter eller samhälleliga skillnader. 

Informanterna menade att deras tillvaro stabiliserades då de med tiden lärde sig hur samhället 

fungerade. När de var nyanlända tycktes allt vara främmande och kändes med tiden mer 

hanterbart. 
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6. Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att reflektera kring studien och hur vi förhåller oss till ämnet. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ensamkommande ungdomar upplevde den 

identitetsförändrande processen de själva var med om i samband med att det flyttade till 

Sverige.  

Vi är medvetna om att identitet som fenomen är ett ytterst komplext ämne att undersöka. 

Komplext i den meningen att identiteten tycks vara en parallell process mellan kronologisk 

ålder och yttre sociala omständigheter samtidigt som den är föränderlig, mångdimensionell 

och kontextbunden. Det är omöjligt för oss att utröna någon kausalitet i identitetsprocessen 

och det är inte heller vårt syfte med arbetet. Fokus har snarare legat på att undersöka vilka 

sociala omständigheter som har påverkat identitetsprocesserna utifrån ungdomarnas egna 

upplevelser.  

Studiens informanter ansåg att de hade förändrats sedan de bosatt sig i Sverige men betonade 

att de samtidigt hade en del av de gamla identiteterna kvar. På samma gång tycks det vara 

svårt att se en förändring när individen själv befinner sig mitt i den. Vi anser att 

förändringsprocessen är en fortgående process som sker relativt subtilt. När individen fått 

distans till situationen, eller har någonting att jämföra mot, tycks det vara lättare att se den 

förändring som ungdomen genomgått. Vi hävdar att begreppet tredje identiteten är användbart 

i det här sammanhanget. Därför vill vi trycka på att ungdomarnas anpassning till omgivningen 

inte behöver innebära att de måste släppa taget om sin historia. Det ska snarare ses som ett 

både-och, att de kan förena sitt förflutna med den nya tillvaron. 

Det, enligt oss, mest angelägna resultatet vi kom fram till var att ungdomarna genomgår en 

förändringsprocess. De arbetar aktivt på att rekonstruera sin sociala identitet för att hitta 

tillhörighet där de känner sig uppskattade, betydelsefulla och unika. Att ingå i en gemenskap 

med andra hävdar vi har en betydelsefull roll för ungdomarnas välmående. Detta kopplas 

direkt till sociala identiteten eftersom det avser hur individer definierar sig i grupper. Det är 

dock utmanande att hitta en tillhörighet i olika sammanhang och språkbarriärer anses spela en 

betydande roll för att skapa kontakt med omgivningen. Ungdomarna tycks uppleva sig som 

avvikande och känna av en distinktion mellan dem själva och svenska ungdomar. När de 

anländer till Sverige blir de dessutom automatiskt kategoriserade som ensamkommande barn 

vilket kan medföra att upplevelsen av stigmatisering förstärks.  

Valet av datainsamlingsmetod kan ha betydelse för resultatet i den meningen att intervjuer är 

på samma gång ett intersubjektivt möte. Intervjuaren och informanten delar ett psykologiskt 

tillstånd där dialogen medvetandegör parterna om sig själva och i sin tur kan detta inverka på 

informantens svar. Givetvis finns det många olika faktorer utöver intervjusituationen 

kopplade till hur svaren utformas. Hur länge ungdomen bott i Sverige, ålder, erfarenheter kan 

inverka både på hur de väljer att tolka som svara på frågorna. Vi anser också att 

informanternas svar hänger samman med vilken bild de har om sig själva och hur de upplever 

sin aktuella tillvaro. Vi ställde frågor både om individernas bakgrund, nutid och framtid då vi 

anser att den sociala identiteten både bygger på individers livserfarenheter, framtidsutsikter 

som den aktuella tillvaron. Informanternas svar är en kombination av subjektiv och objektiv 

social identitet, med andra ord hur ungdomarna upplever sig själva samt hur bilden av dem 

tillskrivs av andra. Fokus i arbetet har vidare legat på den mikrosociala nivån där vi undersökt 

hur ungdomarna identifierar sig med de närmsta i sin omgivning.  
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Avslutningsvis vill vi återkoppla varför vårt ämnesval har relevans för socialt arbete. Antalet 

ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl, har ökat de senaste åren. 

Behovet av resurser för att bistå med stöd och hjälp faller i mångt och mycket inom området 

för socialt arbete. Vi frågar oss själva om det är värdefullt att studera målgruppen utifrån vårt 

valda perspektiv; sociala identitetsomdanande processer. Vi anser att det har stor betydelse i 

många hänseenden, framförallt i arbetet att forma adekvata insatser för ungdomarna. I den här 

studien har ungdomarna själva fått komma till tals och berättat om sina upplevelser av att 

bosätta sig i ett nytt land. Att utgå från deras egna perspektiv anser vi har ett stort värde i 

förståelsen av målgruppen. Till sist vill vi ge förslag till vidare forskning där vi anser att det 

kan vara nödvändigt att undersöka hur ensamkommande barn lättare kan integreras i 

samhället. Eftersom majoriteten av studiens informanter uttryckte att det fanns svårigheter 

med att knyta kontakt med omgivningen är det ett betydelsefullt ämne att undersöka.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 
Var är du ifrån? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du bott i Sverige? 

Hur ser din boendesituation ut? (lägenhet, bor själv, med andra, med familj?) 

 

Ankomsten  
Kan du beskriva hur mottagandet i Sverige gick till? 

Hur upplevde du det första bemötandet i Sverige? (Upphämtningen och introduktion) 

Hur upplevde du din första tid i Sverige? 

Hur hanterade du din situation som ny i Sverige? 

Kan du berätta om personer som har varit viktiga för dig när du kom till Sverige? 

(egenskaper) 

På vilket sätt har dem varit viktiga? 

 

Förankring  
Hur tycker du att den svenska kulturen är? (jämfört med din ursprungliga?) 

Upplever du att du har kommit in i svenska samhället? 

om inte, varför? 

Är det något som har varit svårt med att komma in i samhället? 

Tror du det är viktigt att komma in i samhället? varför? 

Vad är viktigt för dig för att du ska känna att du “passar in” i det svenska samhället? 

 

Identitetskänsla  
Kan du berätta vem du är? 

Vad gillar du att göra? 

Vad har varit viktigt för att du ska må bra? 

Vad gör att du mår mindre bra? 

Upplever du att du har förändrats sedan du kom till Sverige? 

På vilket sätt? 

Hur upplever du dig själv i Sverige? 

Känner du att det är något du saknar i Sverige? 

Känner du att du är den du vill vara (i Sverige)? 

 

Umgänge 
Hur upplever du bemötandet från människor omkring dig? 

På vilket sätt påverkar det dig? 

Hur tror du att dem du umgås med ser på dig? 

Känner du att andra uppfattar dig på samma sätt som du uppfattar dig själv? 

 

Framtid 
Om du fick förändra ditt liv i Sverige, hur skulle det se ut då? 

Hur tror du att ditt liv ser ut om tio år? 
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Bilaga 2 

Skriftlig information inför intervju 
 

Hej, 

Vi är två socionomstudenter vid Umeå universitet som skriver C-uppsats om 

ensamkommande ungdomars sociala identitet. Uppsatsen handlar om vilken betydelse den 

sociala identiteten har för ensamkommande ungdomar samt hur de har gått tillväga för att 

hitta sin sociala identitet i Sverige. Vi skulle gärna vilja komma i kontakt med och intervjua 

ungdomar för att komma fram till ett svar på detta.  

 

Den målgrupp vi vänder oss till är ensamkommande ungdomar som är 17 år eller äldre och 

har varit i Sverige i mer än två år samt kan förstå och göra sig förstådd på svenska utan tolk.  

 

Vi kommer ta hänsyn till individens anonymitet genom att behandla informationen med 

högsta möjliga försiktighet genom att koda namn och miljöbeskrivningar. Med det menas att 

vi inte kommer nämna personen vid dess rätta namn i uppsatsen samt omformulera 

miljöbeskrivningar som kan tänkas röja ungdomens anonymitet. Vi kommer inte heller nämna 

vilka specifika kommuner vi har genomfört intervjuerna i.  

 

Det insamlade materialet kommer endast att användas till vår uppsats. 

 

Praktisk information: 
För att smidigast komma i kontakt med ungdomarna har vi valt att gå genom de boenden 

ungdomarna är inskrivna i. Om en ungdom vill ställa upp på intervju kontaktar personalen på 

boendet oss så vi kan komma överens om en praktisk lösning på när och var vi ska träffa 

ungdomen.  

Vi kommer var och en ha enskilda intervjuer tillsammans med ungdomarna och intervjun tar 

max en timma. En av oss kommer att komma till den kommun som ungdomen befinner sig i 

och samtalet kommer hållas avskilt på en plats som känns bekväm för ungdomen. Deltagandet 

är frivilligt och ungdomen har rätt att när som helst avbryta intervjun under samtalets gång. 

 

För att underlätta insamlandet av information kommer vi att använda oss av en diktafon och 

spela in samtalet. 

 

Exempel på frågor vi kommer ställa i intervjun: 
 

Hur upplevde du din första tid i Sverige? 

Hur hanterade du din situation som ny i Sverige? 

Upplever du att du har förändrats sedan du kom till Sverige? 

Hur upplever du dig själv i Sverige? 

Hur upplever du bemötandet från din omgivning? 

Hur påverkar det dig? 

 

Tack på förhand 

Med vänlig hälsning Emma Henrixon och Johanna Larsson 

 


