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SAMMANFATTNING: 
 Människor tvingas fly ifrån sina hemländer på grund av våld för att söka 
säkerhet någon annanstans. Att människor lämnar ett land eller tvingas fly 
har skett under alla tider. Människor flyr från förföljelse, fattigdom, svält 
eller krig. Uppskattningsvis finns 19,2 miljoner människor på flykt runt om i 
världen och nära hälften av dessa är barn. Av de barn som befinner sig på 
flykt är de ensamkommande ungdomarna en viktig grupp att urskilja. Då de 
ensamkommande asylsökande ungdomarna är i behov av särskilt skydd. 
Under 2003 var de flesta ensamkommande ungdomar i Sverige från Somalia, 
Irak, Serbien och Montenegro. Vårt syfte är att få ökad förståelse för 
ensamkommande ungdomars upplevelser av hur deras identitet formats i 
hemlandet och senare i mottagarlandet i samspel med människor i sin 
omgivning. Samt vilken betydelse asylprocessen och tidigare trauman har 
haft för ungdomarnas personliga identitetsutveckling. De faktorer som berörts 
som viktiga för ungdomens personliga identitetsutveckling är förluster, 
boende, ovisshet, familjeåterförening och nätverk samt språket.Vi har valt att 
göra en explorativ studie som innefattar kvalitativa halvstrukturerade 
intervjuer med fem ensamkommande ungdomar. Resultatet i form av empiri 
och analys har utförts utifrån tidigare forskning och från Cullbergs kristeori 
samt relevanta begrepp som etnicitet och identitet utifrån symbolisk 
interaktionism. Studien har visat att samtliga ungdomar upplevt att den 
ovisshet de levt i under asylprocessen samt tidigare trauman har påverkat 
dem mycket både psykiskt och fysiskt. De ungdomar vi har intervjuat 
upplever alla att de idag har en ny personlighet efter att ha fått 
uppehållstillstånd. Den nya identiteten har enligt ungdomarna påverkats 
bland annat av föräldrarnas uppfostran och de nya människor de möter i 
mottagarlandet samt av de nya miljöerna ungdomarna befinner sig i. 
 
 

 

 
 NYCKELORD: 

 
 
TITEL: 
 
 

Ensamkommande ungdomar, trauma, identitet, 
etnicitet 
 
 "Även om jag bor här i 100 år så blir det inte 
samma". 
En kvalitativ studie av fem ensamkommande 

 



 2 

 
 
 
FÖRFATTARE: 
 
DATUM: 
 

ungdomar och deras personliga 
identitetsutveckling i mottagarlandet. 
 
Kim Adolfsson, Zanna Davidsson 
 
Januari 2008 

 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING _______________________________________________________________4 

1.1 BAKGRUND_______________________________________________________________4 
1.2 PROBLEMFORMULERING_____________________________________________________6 
1.3 RELEVANS FÖR SOCIALT ARBETE ______________________________________________6 
1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ______________________________________________7 
1.5 AVGRÄNSNING ____________________________________________________________7 
1.6 BEGREPPSDEFINITION_______________________________________________________8 

2. METOD ___________________________________________________________________9 

2.1 VAL AV METOD____________________________________________________________9 
2.2 URVAL __________________________________________________________________9 
2.3 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET ________________________________________________10 
2.4 ETISKA ASPEKTER_________________________________________________________11 
2.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT _____________________________________________________13 
2.6 FÖRFÖRSTÅELSE__________________________________________________________14 
2.7 ANALYSMETOD __________________________________________________________15 
2.8 METODPROBLEM _________________________________________________________15 

3. TIDIGARE FORSKNING ___________________________________________________16 

3.1 TIDIGARE TRAUMAN_______________________________________________________16 
3.1.1 Förluster____________________________________________________________16 

3.2 ASYLPROCESSEN OCH LIVET I MOTTAGARLANDET ________________________________17 
3.2.1 Barns rättigheter _____________________________________________________17 
3.2.2 Ansökan om asyl______________________________________________________17 
3.2.3 Godman ____________________________________________________________17 
3.2.4 Boende _____________________________________________________________18 
3.2.5 Ovisshet ____________________________________________________________19 
3.2.6 Familjeåterförening ___________________________________________________19 
3.2.7 Socialt nätverk _______________________________________________________19 
3.2.8 Språket _____________________________________________________________20 
3.2.9 Framtid_____________________________________________________________20 



 3 

4. TEORI OCH BEGREPP ____________________________________________________20 

4.1 IDENTITET – EN SOCIAL KONSTRUKTION________________________________________21 
4.1.1 Symbolisk interaktionism _______________________________________________21 
4.1.2 Identitet_____________________________________________________________21 
4.1.3 Identitet och etnicitet __________________________________________________22 
4.1.4 Etnicitet i relation till ungdomars identitetsutveckling ________________________22 

4.2 KRISTEORI ______________________________________________________________23 
4.2.1 Kriser ______________________________________________________________23 
4.2.2 Invandringskris_______________________________________________________24 

5. REDOVISNING AV EMPIRI OCH ANALYS __________________________________24 

5.1 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA ______________________________________24 
5.2 LANDSINFORMATION ______________________________________________________25 
5.3 PÅVERKANSFAKTORER_____________________________________________________26 

5.3.1 Förluster och förutsättningar____________________________________________26 
5.3.2 Ovisshet ____________________________________________________________30 
5.3.3 Trauma bearbetning___________________________________________________31 
5.3.4 Påverkan av PUT _____________________________________________________33 
5.3.5  Socialt nätverk_______________________________________________________34 
5.3.6 Etnicitet i relation till ungdomars identitetsutveckling ________________________34 
5.3.7 Språket _____________________________________________________________36 
5.3.8 Framtidsförhoppningar ________________________________________________37 

6. SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION _______________________________39 

6.1 SAMMANFATTNING________________________________________________________39 
6.2 SLUTSATSER  OCH STUDIENS ÖVERENSSTÄMMELSE TILL TIDIGARE FORSKNING __________41 
6.3 FÖRVÄRVADE KUNSKAPER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ___________________42 

LITTERATURFÖRTECKNING _______________________________________________44 



 4 

1. Inledning  
 

Detta kapitel innehåller bakgrund till fenomenet ensamkommande asylsökande barn följt av en 

problematisering av identitetsskapandet för en ungdom i en ny omgivning utan sina närstående. 

Därefter finner ni vårt syfte och frågeställningar för denna studie. Kapitlet avslutas med en 

begreppsdefinition av de viktiga begrepp vi har använt oss av i uppsatsen.   

1.1 Bakgrund  

Att människor tvingas fly har skett under alla tider. Människor flyr från förföljelse, fattigdom, 

svält, krig eller utvandrar för ett bättre liv för sig själva, sin familj eller den grupp de tillhör 

(Kristal-Andersson, 2001). Många av dem som söker flyktingstatus i Europa erkänns inte som 

flyktingar av det mottagande landet. Gränsen mellan att vara asylsökande och illegal invandrare är 

otydlig och leder till att asylsökande har problem att bli erkända och få lämpligt skydd. 

Flyktingströmmar och annan form av invandring har ökat, samtidigt som den ekonomiska 

tillväxten sjunkit under 80- och 90-talet vilket har lett till att många Europeiska länder svarat med 

mer restriktiva regler för asylärenden (Andersson et al., 2005).  

 

Barn utgör en stor del av de asylsökande vare sig de anländer själva eller med sin familj. Barn som 

söker asyl har upplevt krig, våld, trauman eller andra grymma händelser eller upplevt trauman 

indirekt via sina föräldrars upplevelser (Angel & Hjern, 1992). Uppskattningsvis finns 19,2 

miljoner människor på flykt runt om i världen och nära hälften av dessa är barn (Ehntholt & Yule, 

2004). Den litteratur vi har använt oss av definierar ensamkommande barn som barn upptill 18 år 

och inkluderar då även vår målgrupp för studien ungdomar i åldersgruppen 16-17 år. Därför 

används både begreppen barn och ungdom i denna studie.  

 

Av de barn som befinner sig på flykt är de ensamkommande asylsökande barnen en viktig grupp 

att urskilja. I UNHCR´s rapport (UNHCR, 2004) finns statistik över ensamkommande barn från de 

28 industrialiserade länder som har börjat etablera ett system för att urskilja de ensamkommande 

från övriga asylsökande. Den första kartläggningen av de ensamkommande barnens situation i 

Sverige presenterades av Rita Khan på Socialstyrelsen 1991. Denna kartläggning baserades på 

uppgifter ifrån landets socialsekreterare och flyktingmottagare. I denna studie definieras de 

ensamkommande som ensamkommande flyktingbarn (Angel & Hjern, 1992). UNHCR (2004) har 

uppmärksammat att de asylsökande barn som separerats ifrån sina föräldrar exempelvis vid en 
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katastrofsituation och bor hos avlägsna släktingar i mottagarlandet kan stå inför liknande 

svårigheter som de ensamkommande barnen. Och bör därför definieras enligt definitionen av 

ensamkommande. UNCHR uppmuntrar begreppet separerade barn för att rikta uppmärksamhet för 

denna grupps behov. De flesta länderna definierar begreppet ensamkommande minderåriga i sin 

asyllagstiftning. Dock har länderna olika definitioner av begreppet ensamkommande barn vilket 

påverkar registreringen av de minderåriga. Tyskland och Spanien går emot Förenta nationernas 

konvention om barns rättigheter när de sätter gränsen för ensamkommande vid 16 år trots att 

gränsen för denna grupp är 18 år. Däremot så inkluderar Nederländerna barn över 18 år i sin 

statistik över de ensamkommande. I de 28 industrialiserade länder som för statistik över 

ensamkommande barn sökte cirka 12 800 ensamkommande asyl under 2003. De ensamkommande 

barnen stod för fyra procent av asylansökningarna i de 28 länderna. Den högsta andelen av 

ensamkommande finns i Centraleuropa. Av Sveriges asylansökningar under 2003 var mindre än 

två procent ensamkommande (UNHCR, 2004). De flesta ensamkommande asylsökande är pojkar 

mellan 16 till 17 år. I Bulgarien, Ungern och Slovakien är färre än 10 procent av de 

ensamkommande asylsökande flickor i jämförelse med Sverige där 30-35 procent av de 

ensamkommande är flickor (ibid.).  
 

De flesta av barnen som kommer till Sverige är unga pojkar som flyr ifrån den militära situationen 

i Irak samt barn från Somalia och Afghanistan. På grund av att Sverige har fått ett ökat antal 

ensamkommande asylsökande barn under 2006  har deras situation försämrats. Vissa av miljöer 

barnen placeras i är olämpliga även i ett kort tidsperspektiv till exempel miljöer utan någon vuxen 

tillsyn. 2006 fanns cirka 160 barn på tillfälliga boenden i de fyra ankomstkommunerna som 

väntade på ett mer permanent boende ute i anvisningskommunerna. Vissa av de barnen hade 

väntat närmare ett halvår på ett mer permanent boende. Barnombudsman Lena Nyberg menar att 

dessa barn behöver ett bättre mottagande då de befinner sig i en mycket utsatt situation 

(www.newsdesk.se, 07-12-05). Kommunernas socialtjänster har sedan 1 juli 2006 fått ta över 

ansvaret för de ensamkommande barnen då de anses ha kunskap och erfarenhet av barn i utsatta 

situationer (www.migrationsverket.se, 07-12-05). Dan Eliasson, Migrationsverket menar att det är 

viktigt att bibehålla diskussionen om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn trots att 

fler kommuner är positiva till att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Eliasson ser inte 

någon antydan till att antalet ensamkommande barn kommer att minska under 2008 och 2009. Och 

de ytterligare 25 kommuner som planerar att öppna eller redan har öppnat boenden för dessa barn 
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gör att det efter årsskiftet 2007 kommer att finnas tillräckligt många platser för de 

ensamkommande barnen som befinner sig i Sverige idag (www.migrationsverket.se, 07-12-21).  

1.2 Problemformulering 

Enligt en studie ifrån Danmark bär de ensamkommande minderåriga barnen på oklara förluster då 

de inte vet om de människor de lämnat efter sig lever eller om det finns något hopp om 

återförening (Kohli, 2006). Ytterligare en svårighet för barnen är att de under asyltiden lever i en 

stor ovisshet i väntan på besked om uppehållstillstånd. Även efter besked om uppehållstillstånd 

väntar en tid av ovisshet då flera bedömningar, placeringar, överklaganden, avslag och insatser för 

dessa barn skall ske. De äldre barnen och tonåringarna förlorar även sin sociala identitet från 

hemlandet såsom platsen i kamratgänget och vardagen i skolan (Angel & Hjern, 1992). Personens 

identitet konstrueras i ett samspel med närstående i omgivningen, då människor i omgivningen blir 

personens speglar och genom dem ser personen sig själv. Personen har med sig en bild av sig själv 

till mottagarlandet som har formats i hemlandet. Omgivningens iakttagelse av dennes yttre 

identitet speglas till viss del av stereotyper och stämmer inte längre överens med den personliga 

upplevelsen av identiteten (Franzén, 2001). 
 

På grund av ett ökat antal barn utan medföljande vårdnadshavare har deras situation försämrats. 

Barnombudsmannen Lena Nyberg menar att dessa barn befinner sig i en mycket utsatt situation 

och att de då behöver ett bättre mottagande (www.newsdesk.se, 07-12-05).  Kohli (2006) menar 

att det finns lite information om varför de ensamkommande barnen är tysta om sitt tidigare liv i 

hemlandet. Han menar att asylsökandes historia oftast beskrivs med utgångspunkt som 

asylsökande då forskare inte ser tillbaka på deras ordinarie liv i hemlandet. Det kan genom detta 

bli svårare att se de ensamkommande minderåriga som en person med önskningar om att kunna 

leva i fred i ett land med yttrandefrihet. På grund av avsaknad av detaljer om vanliga aspekter av 

barnens förflutna, vet socialarbetare jämförelsevis mer om händelserna som ledde till flykten ifrån 

hemmet (Kohli, 2006). 

1.3 Relevans för socialt arbete 

Vår studie är relevant för socialt arbete då flera kommuner tar emot ensamkommande asylsökande 

barn. Kommunernas socialtjänster anses ha den största kompetensen och erfarenheten av att möta 

utsatta barn och har därför fått det största ansvaret för barnen efter den nya lagändringen 1 juli 

2006 (www.migrationsverket.se, 07-12-05). Ämnet är aktuellt då barnombudsmannen Lena 
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Nyberg skriver att ensamkommande barn återigen har ökat och är i behov av ett tryggt boende och 

en bra vardag, vilket enligt Nyberg ej fungerar då barn behöver stanna alldeles för länge i de 

tillfälliga boendena i ankomstkommunerna. Det europeiska nätverket av ombudsmän för barn, 

ENOC har enats om att Europas stater bör behandla dessa barn bättre än idag och att de skall 

respektera dessa barns rättigheter och deras rätt till skydd (www.bo.se, 07-12-20). Att 

diskussionen om mottagandet av de ensamkommande asylsökande bör bevaras bekräftas som 

tidigare nämnts av Dan Eliasson på Migrationsverket (www.migrationsverket.se, 07-12-21).  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att få förståelse för ensamkommande ungdomars upplevelser av hur deras identitet 

formats i samspel med människor i sin omgivning i hemlandet och senare i mottagarlandet. Samt 

vilken betydelse asylprocessen och tidigare trauman har för ungdomarnas identitetsutveckling. 
 

 Frågeställningar: 

• Hur har den ovisshet ungdomarna levt under påverkat deras identitetsutveckling? 

• Hur såg de ensamkommande ungdomarna på sin identitet i hemlandet?  
 
• Hur har tiden i mottagarlandet förändrat deras syn på sin identitet i samspel med   
omgivningen? 
 

1.5 Avgränsning 

Ensamkommande asylsökande barn är en viktig grupp med behov av särskilt stöd har vi valt ut 

denna grupp för vår studie. Sveriges statistik över ensamkommande under 2003 enligt UNHCR 

(www.unhcr.se, 07-12-27) visade att Somalia och Irak är två av de länder som har flest 

ensamkommande asylsökande i Sverige. Därför har vi valt ut informanter från dessa två 

landområden. Vi har valt ut manliga ungdomar i åldersgruppen 16-17 år av den orsaken att de 

flesta ensamkommande asylsökande är manliga ungdomar mellan 16 till 17 år (UNHCR, 2004). 

Samtliga informanter bor på ett boende i en mellan stor stad i Sverige, ett boende för 

ensamkommande som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Att vi utgått ifrån endast ett 

boende beror på att de har liknande förutsättningar vad det gäller miljö, skola, boende, resurser 

och insatser ifrån kommunen samt för ett mer homogent urval. Repstad skriver att om 

informanterna är väldigt olikartade gällande relevanta variabler, behövs förmodligen fler intervjuer 

än om man gör ett mer homogent urval av intervjupersoner (Repstad, 2006).  
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1.6 Begreppsdefinition 

Asylsökande 

En asylsökande definieras som en individ som korsat en internationell gräns i sökande efter skydd 

och är i processen att försöka erhålla flykting status i ett annat land (Ehntholt & Yule, 2006). 

 

Barn 

I artikel 1 i konventionen om barns rättigheter avses med barn varje människa under 18 år, om inte 

barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet (www.unicef.se, 07-12-13). 
 

Ensamkommande barn 

…”Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som är åtskild från båda sina föräldrar 

eller från en person som enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet” (prop. 

2005/06:46 s.35).  

 

Flykting  

En flykting definieras som en individ som lämnat sitt hemland för att åka till ett annat land på 

grund av krig eller våld som hotar individens, dess familj eller samhällets säkerhet. Flyktingstatus 

skyddar personen från att skickas tillbaka till hemlandet (Ehntholt & Yule, 2006). 
 

God man 

Gode mannen blir den ensamkommande barnets vårdnadshavare och förmyndare och ska ansvara 

för barnet. Denne har både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnet, med det 

menas barnets personliga som ekonomiska och rättsliga intressen (www.migrationsverket.se, 07-

12-15).   

 

PUT 

PUT, permanent uppehållstillstånd som beviljas en utländsk medborgare och denne har därmed 

rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet förlängs automatiskt så länge 

personen är bosatt i Sverige (www.migrationsverket.se, 07-12-13). 
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Separerade barn  

Separerade barn är de som separerats från båda sina föräldrar eller från en person som tidigare 

enligt lag eller sedvana  har ansvaret för barnet men inte nödvändigts separerats från övriga 

släktingar (www.unhcr.se, 07-12-28).  

2. Metod 
 

I detta kapitel redogörs för val av metod, urval, studiens tillförlitlighet, etiska överväganden, 

tillvägagångssätt för utförandet av intervjuer, redogörelse av vår förförståelse för ämnet, 

analysmetod, samt metodproblem.  

 

2.1 Val av metod  

Vi har valt att göra en explorativ studie som innefattar kvalitativa halvstrukturerade intervjuer då 

vi fått utrymme för spontana följdfrågor för utförligare svar ifrån informanterna än vid en 

kvantitativ metod. I den kvalitativa studien utgår man ifrån informantens egen uppfattning och 

följer dennes tankegångar och kan därför gå utanför sitt uppsatta frågeformulär (Repstad, 2006). 

Intervjumallen innehåller de faktorer vi har satt upp för analys av intervjuerna och har kopplats till 

vår problemformulering. Vi inleder med en öppen fråga vilket ger utrymme för den intervjuades 

egna tankar och ytterligare följdfrågor som inte täckts av vårt frågeformulär. Uppsatsen har en 

hermeneutisk ansats som stämmer överens med den kvalitativa metoden som utgår från 

informantens subjektiva upplevelser.  Vi finner denna metod mest lämpad för att kunna uppfylla 

vårt syfte och frågeställningar. 

2.2 Urval 

Vi har intervjuat fem ensamkommande manliga ungdomar. Kvale (1997) skriver att 

intervjuundersökningar normalt kritiseras för att dess resultat inte är generaliserbara vid ett fåtal 

intervjuer. Utan att generalisera vill vi få en förståelse av dessa ensamkommande ungdomars 

perspektiv av vilka faktorer som påverkar dem i deras personliga identitetsutveckling under sin 

ungdomstid. Vårt urval bestående av endast manliga ungdomar är ytterligare en faktor att studien 

inte är generaliserbar för alla ensamkommande ungdomar i Sverige. Vi valde att begränsa vår 

studie till att endast innefatta manliga informanter då kön hade blivit för omfattande inom ramen 

för den här uppsatsen. Ytterligare valde vi att avgränsa studien till åldersgruppen 15-17 år, då 



 10 

ungdomstiden är en viktig period då barnet befinner sig i en stor förändring vilket är en aspekt i 

vår studie. 
 

Av praktiska skäl samt för ett ökat homogent urval har vi valt ut samtliga intervjupersoner från ett 

PUT-boende i Sverige. Vår första kontakt var med boendets föreståndare som vidarebefordrade 

vår förfrågan till personalgruppen på boendet. Vi fick ett positivt besked om att få kontakta de 

ungdomar som bor på boendet. Personalen berättade om vår studie för ungdomarna och fyra 

deltagare blev intresserade av vår studie. Vi gjorde ett första besök med ett personligt 

inbjudningsbrev till de redan intresserade samt gav ytterligare information om studien för 

ungdomarna. Genom detta blev ytterligare en ungdom intresserad av att delta i studien. Repstad 

(2006) skriver att ett sådant första möte mellan forskare och informant är viktigt för att 

informanten ska känna sig trygg med den som ska utföra intervjun samt för att denne ska få 

information om studien. Denna form med ett första möte har även visat sig leda till mer öppenhet 

under huvudintervjun. Ett ytterligare besök gjordes hos ungdomarna. De fick då välja mellan ett 

antal tider och datum som bekräftats av de tolkar som skulle medverka vid intervjutillfällena. Vi 

frågade även om deras önskemål om plats för intervjun. De fick själva välja om de önskade tolk 

via telefon eller närvarande tolk vid intervjutillfället. I inbjudan fanns våra kontaktuppgifter så 

kontakt kunde hållas via e-post för att besvara ytterligare frågor från informanterna. Repstad 

(ibid.) skriver att metoden har en forskningsetisk fördel på så sätt att de personerna som inbjudits 

till studien får en viss betänketid och kan därför välja att tacka nej till deltagande i studien. Dock 

påvisar Repstad (ibid.) att det är ett tidskrävande tillvägagångssätt. 

2.3 Studiens tillförlitlighet 

Validitet 

Ett positivistiskt synsätt begränsar vetenskaplig validitet till gjorda mätningar medan validitet i ett 

bredare perspektiv förklarar om metoden undersöker vad den är avsedd att undersöka (Kvale, 

1997). En hög validitet innebär att forskningsmaterialet är relevant för problemställningen 

gällande avgränsning och djup (Hartman, 2003). Validitet kan dessutom användas för att granska 

slutprodukten för att kvalitetssäkra under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997). Vi har under 

hela studien utgått ifrån vårt syfte och frågeställningar och därmed lyckats undersöka det som var 

tänkt. Vid varje intervjutillfälle har vi båda varit deltagande, en person som ansvarig för 

frågeformuläret och den andre med möjlighet att ställa spontana följdfrågor och säkerhetsställa att 
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vi undersöker det vi avsett vid intervjuerna. Vid transkribering av intervjuerna har vi turats om att 

vara den som skriver ner dem och den som granskar nedskrivningen för att kunna jämföra våra 

tolkningar och uppfattningar av intervjumaterialet. Därmed har studiens validitet höjts.  

 

 Reliabilitet 

Reliabiliteten är ett ytterligare krav för att se om mätinstrumenten ger tillförlitliga och stabila 

utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Även reliabiliteten av studien har höjts av att vi har 

varit två personer vid varje intervjutillfälle och att vi båda har tolkat materialet vid nedskrivning av 

intervjuerna. Vi har använt oss av tolk vid varje intervjutillfälle vilket innebär ett ytterligare steg 

av tolkning av den muntliga informationen innan den skrivs ned har tillkommit. Detta kan 

innebära att reliabiliteten har sjunkit. Vi har övervägt detta mot de eventuella språkliga 

missförstånd som kunnat uppstå vid intervjutillfällena om vi inte hade använt oss av tolk. Att inte 

ha tolk vid intervjutillfällena ansåg vi skulle sänka reliabiliteten ytterligare. Genom att vi har utgått 

ifrån en välplanerad intervjumall har vi fått liknande svar oberoende av den som intervjuar därmed 

har vi säkerställt resultatets reliabilitet. Vi har innan intervjuerna använt oss av en testperson i 

samma ålder som målgruppsåldern för att kontrollera intervjufrågorna och längden på intervjun. 

Vid varje intervjutillfälle har vi använt oss av bandspelare och då kunnat lyssna på intervjuerna 

flera gånger och kunnat höja säkerheten av tolkningen ytterligare jämfört med om vi endast haft 

minnesanteckningar från intervjutillfället att förlita oss på vid transkribering. Genom ett detaljerat 

metodkapitel ville vi ytterligare stärka vår studies reliabilitet för att forskare i liknande studier ska 

kunna följa vårt tillvägagångssätt och få ett liknande resultat. 

 

 Generaliserbarhet 

Kvale (1997) beskriver att urvalet oftast inte är slumpmässigt. Det kan vara underliggande kriterier 

som typiskhet eller otypiskhet eller bero på tillgängligheten av informanter. Självvalda urval kan 

leda till värdefull kunskap dock ej statistiskt generaliserbara för en hel grupp. Vårt syfte var inte 

att få ett generaliserbart resultat för alla ensamkommande ungdomar i Sverige utan dessa fem 

ungdomars upplevelser av deras personliga identitetsprocess anser vi att vår studie har gett oss 

viktig information genom vårt val av urval och metod. 

2.4 Etiska aspekter  

Kvale (1997) beskriver tre olika etiska riktlinjer som moralisk kvalité för intervjuerna: informerat 

samtycke, konfidentialitet och konsekvenser.  
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 Informerat samtycke 

Vi har enligt de etiska riktlinjerna informerat intervjupersonerna både skriftligt genom ett 

inbjudningsbrev och muntligt i början av varje intervju vårt syfte med studien och närmare vad 

deras deltagande kommer att innebära. Vi har också förklarat att deras deltagande är frivilligt samt 

att det är upp till dem själva vilka frågor de vill besvara under intervjun. De fick då ytterligare en 

möjlighet att välja om de fortfarande ville delta i studien.  
 

Av den orsaken att ungdomarna är minderåriga sökte vi tillträde till fältet via boendets 

föreståndare som vidarebefodrade vår förfrågan till personalen på boendet. Repstad (2006) 

beskriver att en bra väg att gå för att få ett godkännande för studien på en arbetsplats är att få 

tillstånd via en överordnad. Det är också bra om personal har skriftlig information när de ska 

informera flera informanter om studien då muntlig information lätt kan glömmas bort.  

 

Repstad (ibid.) skriver att ju högre beroendeställning informanterna befinner sig i när de ger sitt 

samtycke till intervjun desto viktigare är det att se till de forskningsetiska aspekterna om 

informationsplikten och samtycket. Repstad (ibid.) menar att det är dålig forskningsetik att inte 

förklara vad man egentligen undersöker och på så sätt erhålla tillträde och vinna tillit. Kvale 

(1997) beskriver en balans mellan att inte ge överinformation som kan påverka hur informanterna 

svarar i intervjun och att utelämnande av betydelsefull information för informanten. Våra 

informanter fick information om studien via personal som var positiva till studien och som 

ungdomarna känner. Därför har vi sett det viktigt att informera om studiens syfte och vad deras 

deltagande innebär. För att undvika eventuella språkliga missförstånd och minska språkbarriärer 

har vi valt att använda oss av tolk vid varje intervjutillfälle (Kvale, 1997).  

 

Konfidentialitet 

Vi informerade informanterna om den garanti vi kan ge av konfidentialitet då inga namn och 

personuppgifter kommer att skrivas ut i studien och även vilken stad de bott i hemlandet och i 

mottagarlandet kommer att avidentifieras. Detta för att visa på att personlig information som kan 

identifiera intervjupersonen inte kommer att redovisas i studien (ibid.). Vi har endast ett fåtal 

intervjuer och har då inte använt deras namn i transkriberingen av intervjuerna utan använt oss av 

intervjuperson 1, 2 och så vidare.  
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 Konsekvenser 

Kvale (1997) skriver att en idealisk intervju skulle vara en ömsesidighet mellan vad 

intervjupersonerna ger och vad de får av sitt deltagande i studien. Forskaren har ett ansvar att 

tänka igenom de möjliga konsekvenserna för att minimera att informanten skadas. Vid en 

personlig intervju ställs krav på intervjuaren hur långt hon ska gå i sina frågor då intervjuns 

öppenhet kan leda till att informanter avslöjar något de kan ångra senare. Vid den första kontakten 

och även under intervjutillfället tog vissa intervjupersoner upp frågan om studien kunde hjälpa 

dem. Vid sådana förfrågningar har vi försökt att förtydliga uppsatsens syfte för att inte lova mer än 

vad som kan hållas. Ytterligare har vi informerat vid intervjutillfället att den information de 

förmedlar endast kommer att användas för studiesyfte.  

2.5 Tillvägagångssätt  

Vi har valt att göra enskilda halvstrukturerade intervjuer. Syftet med intervjuerna var att samla 

empiriskt information om ensamkommande asylsökande ungdomars upplevelser av sin personliga 

identitetsprocess. Vi anser att halvstrukturerade intervjuer passade vår studie då det fanns 

möjlighet att följa upp med spontana följdfrågor utöver vår i förväg uppsatta intervjumall. Repstad 

(2006) skriver att den kvalitativa studien är flexibel på så sätt att den utgår ifrån informantens egen 

uppfattning och följer dennes tankegångar.  

 

Vi fick kontakt med våra intervjupersoner genom att kontakta föreståndaren på ett PUT-boende för 

ensamkommande ungdomar. Intervjuerna utfördes tillsammans med två olika tolkar utifrån 

ungdomens språk mellan den 16:e och 23:e november på en plats ungdomarna själva hade valt. Vi 

upplevde ungdomarna som bekväma i intervjumiljön och det kan ha bidragit till ett öppnare 

intervjuklimat. Vi utförde fem enskilda intervjuer, vi var båda deltagande vid varje tillfälle och 

turades om att vara den ansvarige för intervjumallen och den ansvarige att komplettera med 

spontana följdfrågor och säkerställa att vi undersökte det vi avsett med intervjun. Intervjumallen 

planerades innan intervjuerna och innehåller olika faktorer för analys av intervjuerna. Med den 

planerade intervjumallen kan vi lättare se likheter och skillnader i ungdomarnas svar.  

 

Vi har vid de intervjutillfällena då det godkänts av intervjupersonen använt oss av bandspelare 

vilket rekommenderas vid förberedda, kvalitativa intervjuer (Repstad, 2006). Vi har använt oss av 

en liten bandspelare med inbyggd mikrofon och anser inte att det har påverkat intervjun. Vi har 

även försökt undvika olika störande moment på grund av bandspelaren som att behöva vända sida 
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på bandet genom att köpa kassettband med långspeltid samt användning av adapter istället för 

batterier. Varje intervju har inletts med att berätta om konfidentialitet och om studiens syfte. Som 

avslutning har vi frågat om intervjupersonen har något som de ytterligare skulle vilja tillägga till 

studien sedan tackat för deras medverkan och frågat om de skulle vilja ha en kopia av den färdiga 

uppsatsen. 

2.6 Förförståelse 

Vi har sedan tidigare ett intresse för hur barn påverkas av en asylprocess och det var vårt valda 

ämne för forskningsöversikten. Forskning visar på att det är viktigt att urskilja de 

ensamkommande från övriga asylsökande då de är en utsatt grupp i behov av särskilt stöd har vi 

valt denna grupp för vår studie. Vi har valt att inrikta oss på identitet då tidigare forskning även 

visar på problemet att asylsökandes historia ofta börjar vid själva asylprocessen. Detta för att 

socialarbetare som arbetar med barnen har ofta bara information om de traumatiska händelser som 

är anledning till flykten och inget om personens relationer i hemlandet eller tidigare 

fritidsintressen. En ytterligare aspekt är ungdom då denna grupp befinner sig i en identitetsprocess 

där de ska införliva barndomen med egna val för en vuxenidentitet.   
 

Vi har träffat de ungdomar vi intervjuat tidigare i ett annat sammanhang, och vi funderade över om 

det skulle kunna påverka intervjuerna. När våra informanter har träffats oss tidigare kändes det 

viktigt att de inte kände sig tvingade att ställa upp. Vi lät personalen presentera vår studie för dem 

så att informanterna redan då kunde välja att tacka nej utan att de upplevde att de gjorde oss 

besvikna. Vid intervjutillfället har vi haft i åtanke att man kanske berättar mer för en person man 

har träffat tidigare. Därför har vi inte heller ställt onödiga fullföljdfrågor utan endast de som var 

nödvändiga för att uppfylla vårt syfte med studien. Vi förklarade även i början av intervjun att det 

vi pratat om vid tidigare tillfällen inte tas med i intervjun utan endast det de väljer att berätta under 

intervjun. Detta gjorde vi både för att förklara varför vi ibland ställde frågor de kan tänkas tycka 

att vi redan borde ha svaret på och för att de inte skulle utelämna information de tror att vi redan 

har. En stor fördel med att vi har träffat informanterna tidigare är att det hjälper både oss och våra 

informanter att vara mer avslappnade och till en mer öppen intervjumiljö. Viktigt när man har 

kunskap inom området är att man som forskare inte tror sig veta allt redan (Ely et al., 1991). 

Därför har vi försökt att ha ett öppet sinne under intervjutillfällena för nya upptäckter och senare 

även under analysen.  
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2.7 Analysmetod  

Intervjuerna har varat mellan 45 minuter till 1,5 timme och resulterat i ett material av omkring 

fyrtio sidor text. Efter varje intervjutillfälle har inspelningen av intervjun lyssnats igenom flera 

gånger och skrivits ned ordagrant. Det finns olika sätt att organisera sina fakta på, en metod är att 

fastställa en uppsättning kategorier utifrån de fakta man har att bearbeta (Ely et al., 1991). Vi har 

använt oss av meningskategorisering och kategoriserat våra resultat utifrån den intervjumall vi 

hade satt upp sedan tidigare utifrån vår problemställning. Kategorierna har använts och utökats 

under analysen för att se mönster mellan intervjupersonerna. Repstad (2006) skriver om vikten att 

få jämförbar data även om syftet inte är att göra frekvenstabeller.  

2.8 Metodproblem 

Vi använde oss av tolk för att undvika språkliga missförstånd och hade en oro för kostnaden av 

detta. Vi försökte att få hjälp med kostnaden men utan gensvar. Genom en personlig kontakt fick 

vi sedan kontakt med två tolkar som ställde upp utan kostnad. 

 

När vi lyssnade igenom en av intervjuerna var ljudkvaliteten ganska dålig och vi fick lyssna på 

bandet flera gånger innan transkriberingen kunde utföras fullständigt. Tillsammans med tolkarna 

kom vi överens om att vi kan kontakta dem om det skulle uppstå något problem när vi lyssnade 

igenom inspelningen av intervjuerna och därför har det inte uppstått några problem vid 

transkriberingen. Dock uppstod ett litet störande moment under intervjutillfället då vi var tvungna 

att byta sida av bandet på grund av att några av intervjuerna översteg en timme men inget som vi 

tror påverkade intervjupersonen.   

 

En av intervjupersonerna ville inte att vi skulle använda oss av bandspelare, vi båda har varit 

närvarande vid alla intervjutillfällen har det inte påverkat intervjun. En av oss har kunnat vara helt 

fokuserad på intervjun medan den andre har antecknat. Vi tog intervjun i lugnt tempo så att den 

som antecknade skulle kunna få med allt som sades. Direkt efter intervjun var avslutad skrev vi 

rent våra anteckningar. Vi ser därför materialet från denna intervju som lika tillförlitligt som till 

övriga intervjuer. Dock har vi på grund av detta inte använt citat från denna intervjuperson för att 

resultatets reliabilitet ej ska minska.  
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3. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel har vi sammanfattat den tidigare forskning som berör de relevanta aspekter för 

påverkan av barn och ungdomar som invandrat till ett nytt land som ensamkommande 

asylsökande. Dessa aspekter berör hemlandet, asylprocessen samt tiden innan och efter de ha fått 

uppehållstillstånd. Dessa aspekter är; förluster, boende, ovisshet, familjeåterförening och nätverk 

samt språket.  

 

3.1 Tidigare trauman 

3.1.1 Förluster 

Ett krig är inte en likformig händelse för ett barn då det består av en rad olika händelser som 

drabbar barn på olika sätt. De kan ha förlorat sina föräldrar, syskon, ägodelar eller sin hälsa och 

sitt hemland. Den svenska myndigheten utgår ibland från att alla barn som upplevt krig är i samma 

situation. Varje enskilt barn har olika inre och yttre förutsättningar vilket har betydelse för hur 

barnet upplever kriget och hur det har påverkar denne. De barn som befinner sig i krig förlorar ofta 

tidigt sin tro på föräldrarnas förmåga att skydda dem. Denna tillit till vuxna är mycket viktigt för 

barn och deras utveckling om de skall kunna ha tillit till andra i sin omgivning.  Barn ifrån krig har 

oftast inte denna tillit, de kan ha förlorat tilliten när de tvingas lämna sitt hemland (Gustafsson, 

Lindkvist & Böhm, 1987). Trygghet är något som barn och ungdomar söker under hela sin 

uppväxttid. Att känna trygghet stärker en person och kan leda till att denne klarar situationer bättre 

än om denne inte kände trygghet (Borgström, 1998). 

 

Ensamma flyktingbarn är en utsatt grupp och många av dem har haft svåra upplevelser i sitt 

hemland och har tvingats att ge sig iväg. Barnen saknar sina föräldrar vare sig de är i livet eller ej. 

De händelser och situationer som barnen upplevt i sina hemländer kan betraktas som psykiska 

trauman (Angel & Hjern, 1992). Många barn och ungdomar som upplevt krig säger ofta att de 

aldrig haft en riktig barndom eller någon barndom alls. De säger ofta att de har fått blivit vuxna i 

förtid och behövt hjälpa till i familjen (Gustafsson, Lindkvist & Böhm, 1987). De äldre barnen och 

tonåringar förlorar även deras sociala identitet som platsen i kamratgänget och vardagen i skolan. 

Ytterligare svårigheter väntar på barnen då de under asyltiden lever i ovisshet. Även för denna 

utsatta grupp är det en lång väntan på besked om uppehållstillstånd. Ytterligare bedömningar, 

placeringar, överklaganden, avslag, insatser väntar efter besked om uppehållstillstånd (Angel & 
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Hjern, 1992). Löwén (2006) menar att själva asylprocessen i sig är traumatiserande för barnen och 

att trauma hos asylsökande borde inte enbart kopplas till det som hänt innan person anländer i 

mottagarlandet.  

3.2 Asylprocessen och livet i mottagarlandet 

3.2.1 Barns rättigheter  

Rättigheter för ett asylsökande barn finns i FN´s konvention om barns rättigheter, Europiska 

konventionen om Mänskliga rättigheter och Genevékonventionen. Reglerna i konventionerna 

prövas mot landets asylpolicy. I asylprocessen har det visats att lite uppmärksamhet riktas till 

barnen och deras egna rättigheter både om de har kommit själva eller med sin familj. Det har skett 

många framsteg i området för asylsökande barn men fortfarande finns spänningar mellan rätten för 

individen att få asyl och rätten för ett land att bevilja asyl (Andersson et al., 2005). Asylsökande 

barn i Sverige har lika villkor att gå i skola som bosatta barn i Sverige dock råder ingen skolplikt 

(Löwèn, 2006). 

3.2.2 Ansökan om asyl 

Ansökan om asyl lämnas till Migrationsverket så snart kommunen som barnet vistas i har utsett en 

god man till barnet. När barn söker asyl i Sverige är det särskilda barnhandläggare på 

Migrationsverket som utreder barnets ärende. Barnet får hjälp av ett offentligt biträde med 

ansökan. När barnet träffar barnhandläggaren för att berätta om sitt liv i hemlandet och om 

behovet av skydd i mottagarlandet, får barnet hjälp av både det offentliga biträdet och en tolk att 

föra sin talan. Barnets asylskäl prövas och hänsyn tas till barnets ålder, hälsa och andra 

omständigheter. Migrationsverket anpassar utredningen så mycket som möjligt för barnet. 

Migrationsverket utgår i barnärenden ifrån barnets bästa enligt Utlänningslagen och väger in olika 

omständigheter som kommer fram i utredningen. För att väntetiden skall bli så kortvarig som 

möjligt för ensamkommande barn har dessa ärenden alltid förtur (www.migrationsverket.se, 2007-

12-14).  

3.2.3 Godman 

En av de kommunala insatserna för ensamkommande barn är att utse en god man för barnet. Gode 

mannen är både barnets vårdnadshavare och förmyndare och ansvarar för barnets personliga 

förhållanden och sköter barnets intressen. Gode mannen har både rätt och skyldighet att bestämma 
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i alla frågor som rör barnet, med det menas barnets personliga som ekonomiska och rättsliga 

intressen (www.migrationsverket.se, 2007-12-15).  

3.2.4 Boende 

Den kommun barnet vistas i ska tillgodose barnets behov tills dess Migrationsverket anvisar barnet 

till en kommun som de har en överenskommelse gällande mottagandet av ensamkommande 

asylsökande barn. Kommunen barnet vistas i utreder barnets behov av stöd enligt socialtjänstlagen 

och beslutar om lämpligt boende för barnet och utser en god man till barnet snarast. Platsbrist 

uppkommer ibland på boendena som tar emot ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. 

Barnen får då i stället vara kvar i den vistelse kommun de först kom till. Den lagändring som 

gjordes 1 juli 2006 har till syfte att förbättra mottagandet av ensamkommande barn då 

socialtjänsten i kommunerna anses ha den största kompetens, erfarenhet och stöd som krävs för att 

möta utsatta barn. När barnen får uppehållstillstånd ser man helst att barnen bor kvar i den 

kommun de har blivit anvisade till för att skapa kontinuitet och trygghet för dem 

(www.migrationsverket.se, 2007-12-15). 

 

Lena Nyberg, barnombudsman skriver att de ensamkommande barnen har ökat. Nyberg beskriver 

deras utsatta situation och behov att gott stöd för att undvika en kaotisk situation för dessa barn. 

De barn som kommer ensamma har inte någon att knyta an till och måste förlita sig på att de 

vuxna de möter ser till deras bästa. Nyberg skriver att de ensamkommande behöver ett tryggt 

boende och en bra vardag snabbt vilket inte har fungerat, barn har behövt stanna alldeles för länge 

i de tillfälliga boendena i ankomstkommunerna. Hon anser att de rådande villkoren inte möjliggör 

för Migrationsverket och kommunerna att frivilligt komma överens. Det är barnen som påverkas 

av att de måste leva i otrygghet. Det europeiska nätverket av ombudsmän för barn, ENOC har de 

kommit fram till att Europas stater bör uppmanas att behandla dessa barn bättre än idag och att de 

ska respektera dessa barns rättigheter och deras rätt till skydd. Hon men även att det behövs 

förutsättningar för Migrationsverket och kommunerna att kunna lösa problemet och komma 

överens om en snabb lösning för dessa barn för en ökad bra tillvaro i väntan på uppehållstillstånd 

(www.bo.se, 20-12-07). 
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3.2.5 Ovisshet 

Eftersom en flyktingsituation är en extrem risksituation där stressfaktorer staplas på varandra och 

förstärker varandra kan det leda till att en obalans skapas hos personen. Med stressfaktorer menas 

invandringskris, förläggningsvistelse och väntan på uppehållstillstånd och dessutom det barnen 

sett och varit med om i sitt hemland (Angel & Hjern, 1992). I en studie av ensamkommande 

minderåriga ifrån Danmark förklaras att barnen bär på oklara förluster när de inte vet om de 

människor de lämnat bakom sig lever eller är döda eller om det finns något hopp för återförening 

(Kohli, 2006). De flesta ensamkommande har vårdnadshavare i hemlandet . Det är viktigt att 

barnen kan hålla kontakten med sina föräldrar och om möjligt återförenas (Angel & Hjern, 1992).  

3.2.6 Familjeåterförening 

Enligt Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter ska en ansökan om 

familjeåterförening från ett barn eller dess föräldrar behandlas positivt, humant och på ett snabbt 

sätt. Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden arbeta för en återförening med barnets föräldrar 

trots det vägras en del barn återförening i Sverige och dessa ärenden behandlas likt dold illegal 

invandring av dåvarande Invandrarverket. Några av barnens föräldrar har även nekats visum för att 

kunna besöka sina barn. Föräldrarnas motiv att skicka iväg sina barn till ett annat land kan vara för 

att skydda sitt barn för ett pågående krig eftersom de inte finner någon säkerhet i hemmet. Vanligt 

är att barnen befinner sig i risk att tas ut i krigstjänst eller tvångsrekryteras till gerillaförband 

(Angel & Hjern, 1992). Föräldrars möjlighet att erhålla uppehållstillstånd för anknytning till sitt 

barn har begränsats, detta beviljas endast om barnet anses ha ett skyddsbehov och fått 

uppehållstillstånd av denna anledning (Ds 2004:54).  I den västerländska kulturen finns tidigare 

erfarenhet från det att det nästan till alltid är bättre för ett barn att få stanna med sina föräldrar trots 

en hotande fara. Dock är inte denna kunskap särskilt spridd utanför den västerländska 

kulturkretsen (Angel & Hjern, 1992).  

3.2.7 Socialt nätverk 

Bemötande av de asylsökande har stor betydelse för deras start i mottagarlandet (Kristal-

Andersson, 2001). Ett bra socialt stöd underlättar en lyckad bearbetning av flyktingbarnens 

upplevelser. Den kraftiga minskningen av det sociala nätverket i det nya landet har visat sig vara 

en större risk för att en ungdom utvecklar depression än att ungdomen varit med om 

krigsrelaterade händelser (Ehntholt & Yule, 2006). Det är viktigt att barn som förlorat någon 

närstående eller varit med om något annat traumatiskt känner att de kan prata om upplevelserna i 
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sitt hem i det nya landet och inte endast hos terapeuter eller psykologer. Många människor i 

Sverige kan tro att det är skadligt eller professionellt felaktigt att fråga dessa barn hur de mår. 

Barnen blir på grund av detta ofta lämnade ensamma med deras upplevelser och erfarenheter 

(Gustafsson, Lindkvist & Böhm, 1987).  

3.2.8 Språket  

Att lära sig svenska är en av de första utmaningarna i Sverige för de nyanlända barnen. En faktor 

som spelar in när det gäller hur snabbt barn lär sig det nya språket beror på den studievana barnet 

har och dennes traumatiska erfarenheter från sitt hemland. Barnen lär sig inte endast det svenska 

språket i skolan utan även genom integration med andra svenska barn och ungdomar (Angel & 

Hjern, 1992). Språk är ett medel för kommunikation men också en del av identiteten. En person 

som inte helt behärskar ett nytt språk blir dennes språkliga kommunikation fattigare och känslan 

av att inte kunna uttrycka sig kan uppstå.  Medan en känsla av att behärska ett nytt språk och via 

språket kunna få kontakt med nya människor stärker personens självförtroende (Franzén, 2001). 

Löwén utgår ifrån att resurser är något som barnet har i sin omgivning exempelvis vänner, medan 

problemen är till stor del något barnen saknar exempelvis trygghet och hälsa (Löwén, 2006). 

3.2.9 Framtid 

Löwén (ibid.) vill även uppmärksamma barnens resurser och motståndskraft. Trots den svåra 

situation de asylsökande barnen befinner sig i uttalar ändå många ett framtidshopp om en önskan 

om framtida utbildning. Löwèn (ibid.) jämför de asylsökande barnen med begreppet maskrosbarn, 

som överlevt med hjälp av en person som givit dem hopp och stöd och då kopplar Löwén (ibid.) 

läraren som viktig i denna roll. 

 

4. Teori och begrepp  
 

I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram och de begrepp som ligger till grund för 

denna studie. Utifrån de aspekter som tagits upp i kapitel tre har vi valt att se hur dessa aspekter 

påverkar ungdomarnas identitetsutveckling, både i hemlandet och senare i mottagarlandet. Därför 

har vi valt att utgå ifrån Giddens syn av identitet som en social konstruktion enligt symbolisk 

interaktionism. Vidare förklaras begreppen identitet och etnicitet utifrån social psykologiskt 

perspektiv samt dess koppling till ungdomars identitetsutveckling. Ytterligare en aspekt är 
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Franzéns koppling till invandring utifrån Cullbergs kristeori, Franzén ser likheter mellan 

invandringssituationen och kris och krisbearbetning.  

4.1 Identitet – en social konstruktion 

4.1.1 Symbolisk interaktionism  

Den symboliska interaktionismen grundar sig av Meads (Giddens, 2007) tänkande. Tonvikten om 

symbolisk interaktionism läggs på människors samspel och interaktion som sker till hjälp av 

tolkning av symboler. Människor läser av en situation för att kunna uppträda korrekt samtidigt 

som man tolkar den andra personens avsikt av dennes beteende. Den symboliska interaktionismen 

fokuserar på vikten av att studera vardagliga samspel och dess detaljer. En persons sociala 

verksamhet grundar sig till stor del av vardagliga rutiner i samspel med andra. Detta skapar 

struktur och ordning i livet då dessa rutiner upprepar sig av ett liknande beteende. Vid en stor 

förändring i en människas liv måste dessa vardagliga rutiner förändras (ibid.).  

 

Socialt beteende styrs till viss del av olika faktorer som normer, roller och gemensamma 

erfarenheter dock skiljer sig individens upplevelser av världen beroende på bakgrund, intressen 

och mål i livet. Människor formar sin verklighet kontinuerligt genom sina val och handlingar. 

Därmed formar människor verkligheten genom samspel och den kan inte ses som statisk eller fast. 

Denna uppfattning ses som central för symbolisk interaktionism (Giddens, 2007). Mead (ibid.) 

beskriver ett barns utveckling av en medvetenhet om sig själv och dennes självbild.  Barnet kan 

utveckla en bild av sig själv genom att betrakta sig själv med andras ögon. Det sociala livet 

baseras på generella värderingar och moral. Barnet lär sig de värderingar och den moral som är 

giltig i den kultur de växt upp i (ibid.).   

4.1.2 Identitet 

Giddens (Frisén & Hwang et al., 2006) ser identiteten som en social konstruktion som formas i en 

social och kulturell omgivning. Identiteten är i en ständig process som påverkas av historiska och 

samhälliga aspekter. Franzén (2001) skriver att identitet förklaras ofta utifrån olika delidentiteter 

som etnisk identitet, språklig identitet. I en invandringssituation byts omgivningen ut och det blir 

en stor livsförändring. Franzén (ibid.) beskriver hur invandring kan påverka individens identitet. 

Identiteten formas tillsammans med närstående i omgivningen i ett ständigt samspel. Genom hela 

livet speglas vem man är av människor i omgivningen. I olika miljöer och grupper får personen 
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olika gensvar på sitt beteende. I det nya landet får personen nya speglar och de saknar information 

att kunna reflektera vissa delar av identiteten som familj, vilken stad personen kommer ifrån och 

vilka intressen personen har haft. Personens upplevelse av sin inre identitet har inte förändrats och 

personen fortsätter uppleva denna bild som sig själv. Den nya speglingen av personen blir på en 

allmän nivå, personen tillskrivs egenskaper för en aktuell grupp. Att få sin identitet speglad utifrån 

gruppegenskaper istället för individuella egenskaper kan skapa en osäkerhet och stress hos 

personen och stabiliteten av att veta vem man är försvinner (Franzén, 2001). 

4.1.3 Identitet och etnicitet 

Den etniska identiteten består av olika delar som påverkas av personens egna upplevelser av sin 

grupptillhörighet och andras syn av grupptillhörigheten. Delar av den etniska identiteten är: att 

individen identifierar sig och känner tillhörighet och lojalitet till en viss grupp, individen delar 

gemensamma värderingar och attityder med gruppen, delar traditioner och sedvänjor. Tillskillnad 

ifrån andra delar av identiteten bestäms den etniska identiteten till viss del av biologiska faktorer 

som familj och släkttillhörighet. Den etniska delen av identiteten utvecklas i ett samspel med 

personens upplevelser och omgivningens och kan därför inte ses som statisk. För en ungdom som 

avviker ifrån normen sätts större fokus på den etniska tillhörigheten. Personen tillskrivs negativa 

egenskaper från sin etniska tillhörighet samtidigt som den etniska identiteten är viktig för många 

ungdomar i formandet av sin identitet (Frisén & Hwang et al., 2006). 

4.1.4 Etnicitet i relation till ungdomars identitetsutveckling 

En viktig uppgift för ungdomen är att utveckla en positiv och sammanhängande identitet. 

Barndomens identifiering ska kopplas samman med de egna val och samhällets möjligheter till en 

helhet där delarna ej är i konflikt. Ytterligare en dimension tillkommer i identitetsutveckling för de 

ungdomar som är födda i en etnisk minoritetsgrupp. De kan uppleva en konflikt mellan vilken 

grad de ska tillhöra sin ursprungliga etniska grupp och till vilken utsträckning de ska söka sig till 

majoritetsgruppen eller det kan gälla att kunna hantera fördomar och diskriminering. Ungdomens 

uppgift är att hitta de roller och förhållningssätt som passar denne och hitta en balans mellan sig 

själv och andra personer i omgivningen. I konstruktionen av en egen identitet krävs att ungdomen 

reflekterar över den gamla identiteten och försöker finna de värderingar individen vill förena med 

sitt nya jag (Frisén & Hwang et al., 2006).  
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4.2 Kristeori 

4.2.1 Kriser 

Det finns två former av kriser enligt Cullberg: utvecklingskriser och traumatiserade kriser.  

Utvecklingskriser beror på till synes normala yttre händelser som för vissa ändå kan uppfattas som 

en övermäktig situation som leder till en kris (Cullberg, 2003) Kris är en del av den mänskliga 

utvecklingen. Genom att vi åldras hamnar vi i olika livssituationer som vi inte tidigare varit med 

om. Tillexempel att gå från barndomen till tonåren är en övergång från en livsfas till en annan. Att 

vi under dessa livsfaser kan komma ur balans är inte ovanligt. Vi måste hitta våra egna sätt att 

hantera denna obalans på. Detta kallas för utvecklingskris (Franzén, 2001). 

 

Traumatiserade kriser beror på yttre katastrofer, händelser man inte kan styra över(Cullberg, 

2003). Det kan tillexempel vara krigsförhållanden. (Franzén, 2001). Det som inte räknas in i den 

genomsnittliga miljön bedöms som oväntade livslägen, som individen saknar kunskap och resurser 

för att kunna hantera. Cullberg menar att det är dessa oväntade livslägen som utlöser traumatiska 

kriser. Händelser som kan leda till traumatiserade kriser har delats upp i olika kategorier, där yttre 

katastrofer är en kategori där krig och överfall ingår (Cullberg, 2003). Varje kris som en människa 

går igenom kan leda till utveckling och mognad för en person, men det finns också riskmoment. 

Man kan mer eller mindre tillfälligt fastna i de olika processerna och behöva hjälp för att komma 

vidare till nästa nivå i processen (Franzén, 2001).  

 

Den traumatiserade krisens förlopp delas in i fyra naturliga faser; chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Chockfasen tillsammans med reaktionsfasen bedöms 

som krisens akuta fas. Försvarsmekanismerna visar sig för att hjälpa individen att stegvis kunna 

hantera verkligheten, vilket är värdefullt i den akuta fasen. Men ibland kan det istället leda till att 

övergången till bearbetning av det inträffade förlängs (Cullberg, 2003). 

 

För en person som invandrat kan händelser i hemlandet påverka den traumatiska krisens förlopp. 

När något händer i hemlandet kan oron för de närstående som finns kvar leda till att personen går 

tillbaka in i krisen. Bearbetning av invandringen är livslång dock kan personen få en mer positiv 

och framtidsinriktad inställning efter reaktionsfasen. Det ges mer utrymme åt det som personen 

upplever som positivt i det nya landet som att ha fått en trygg tillvaro eller att kunna tänka och 

säga vad man vill. Många finner det svårt att få kontakter i Sverige och de svenskar de kontaktar 
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verkar inte intresserade av att utöka sin vänkrets. Att bygga upp en ny vänkrets kan bidra till 

personen accepterar sig själv och sin situation bättre (Franzén, 2001). 
 

4.2.2 Invandringskris 

Enligt Cullberg (ibid.) befinner sig invandrare i en sådan livssituation att personens tidigare 

erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och psykiskt klara av den nya 

livssituationen och kan hamna i ett traumatiskt kristillstånd. Invandring är en stor förändring i en 

persons liv och kan starta känslomässiga processer som för de flesta lämnar varaktiga spår i 

dennes personlighet. Det kan för många leda till en ökad mognad och utveckling men för några 

leder det till försvaganden och en sårbarhet som gör livet tungt för personen. Franzén (ibid.) ser de 

känslomässiga processerna i samband med invandring som en form av traumatisk kris. Franzén 

(ibid.) ser likheter mellan invandringssituationen och kris och krisbearbetning. 

 

5. Redovisning av empiri och analys  
 

I detta kapitel presenteras resultatet från de fem intervjuerna vi genomfört med ensamkommande 

ungdomar. Resultaten ifrån intervjuerna presenteras i en analys som varvas med empiri och 

tidigare forskning från kapitel tre samt vår teoretiska referensram som presenterats i kapitel fyra. 

Vi har kategoriserat våra resultat utifrån den intervjumall vi hade satt upp sedan tidigare utifrån 

vår problemställning. De faktorer som tas upp har haft avgörande betydelse för ungdomarnas 

identitetsutveckling i hemlandet, under asylprocessen och efter att ha fått permanent 

uppehållstillstånd. Dessa faktorer är; förluster och förutsättningar, ovisshet, trauma bearbetning, 

påverkan av PUT, socialt nätverk, etnicitet i relation till ungdomars identitetsutveckling och 

språket samt framtidsförhoppningar. 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
 

Peter och Tomas kommer ifrån Somaila och Niklas, Markus och Andreas kommer ifrån Irak. 

Ungdomarna har alla upplevt krigsrelaterade händelser dock är Peter den enda som är född under 

kriget. Medan de andra ungdomarna har sett hur kriget eskalerat i landet. Ungdomarna är mellan 

16- 17 år och alla utom Markus är äldst av sina syskon då han endast har en äldre syster. Det 

skiljer sig vilket ansvar ungdomarna har haft i sin familj. Peter har haft ett stort ansvar då hans 

pappa på grund av sjukdom inte klarade deras jordbruk ensam. Efter faderns bortgång fick Peter ta 
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över hans roll i familjen. Medan både Niklas och Markus har känt en stor omsorg ifrån sin familj 

och ej behövt ta ansvar för sysslor i hemlandet. De har likt Tomas och Andreas hjälpt sina fäder 

med arbetsuppgifter endast vid behov. Alla ungdomarna har sporadisk eller oavslutad skolgång på 

grund av oroligheter i hemlandet och även på grund av ekonomiska skäl i Tomas fall.  De har alla 

kommit som ensamkommande asylsökande ungdomar och har idag permanent uppehållstillstånd i 

Sverige efter cirka sex månaders väntan i ovisshet. 

5.2 Landsinformation 

Somalia 

Somalia är till ytan nästan en och en halv gånger större än Sverige. Landet har en befolkning på 

8,5 miljoner invånare var av de flesta invånarna bor på landsbygden och vid sidan av huvudstaden, 

Mogadishu. Den största delen av befolkningen tillhör somaliska klaner och är sunnimuslimer dock 

finns en kristen minoritet i landet. Trakasserier av religiösa minoritetsgrupper förekommer. 

Språket som talas är somaliska. Sedan 1991 saknar landet en fungerande centralregering även det 

nationella rättsväsendet har brutit samman. Samhället präglas av en laglöshet det råder politiskt 

våld och en omfattande brottslighet av tungt beväpnade milisgrupper och ungdomsgäng. Vid sex 

års ålder börjar barnen skolan dock går endast var fjärde barn i skolan, majoriteten är pojkar. 

Landet är ett av de fattigaste i världen och tillföljd av inbördeskriget har en stor del av 

befolkningen tvingast lämna sina hem. Under oroligheterna 2006-2007 ökade rekryteringen av 

barnsoldater (www.landguiden.se, 2008-01-04).  
 

Irak 

Irak är till ytan ungefär lika stort som Sverige. Landet har en befolkning på nära 30 miljoner 

invånare de flesta av invånarna bor i städerna. De flesta av invånarna är araber och är antingen 

shia- eller sunnimuslimer. Landet har flera minoritetsgrupper, den största av dem är kurder. Landet 

har två officiella språk, arabiska och kurdiska. Tidigare dominerades politiken och ekonomin av 

sunnimuslimerna, de fattiga shiamuslimerna förtrycktes under den tiden. Efter Saddam Husseins 

fall 2003 är shiamuslimerna vid makten och de har drivit bort sunniaraberna. Under oroligheterna 

har många invånare tvingats att fly utomlands de flesta har varit välutbildade tillhörande religiösa 

minoritetsgrupper. Minoritetsgrupper förföljs trots rådande religionsfrihet. Skolväsendet i landet är 

väl utbyggt och det råder skolplikt för barn mellan sex till elva år. Dock har våldet i samhället och 

i skolan, där ett hundratal lärare har mördats, lett till att föräldrar inte vågar låta sina barn gå i 
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skolan. Innan krigen bröt ut hade Irak ett av Mellanösterns mest utbyggda välfärdssystem med 

pensionssystem och fri sjukvård. Ett problem i landet är att många människor har dött under 2000-

talet av minexplosioner då minor blivit kvar i marken efter krig som varit (www.landguiden.se, 

08-01-04). 

5.3 Påverkansfaktorer 

5.3.1 Förluster och förutsättningar 

 Barnets inre och yttre förutsättningar har betydelse för hur barnet upplever och påverkas av kriget. 

De kan ha förlorat sina föräldrar, syskon, ägodelar eller sitt hemland (Gustafsson, Lindqvist & 

Böhm, 1987). Löwén utgår ifrån att resurser är något som barnet har i sin omgivning exempelvis 

vänner, medan problemen är till stor del något barnen saknar exempelvis trygghet och hälsa 

(Löwén, 2006). Intervjupersonerna har alla olika upplevelser ifrån kriget, Peter beskriver krigets 

påverkan på följande sätt: 

 

"... från början såg man ju människor som låg på marken, någon som håller på och dör eller 

någon som redan blivit träffad, det var jobbigt man kunde inte somna på nätterna //…// det blev 

för mycket till slut, alltså jag reagerar inte så mycket jag stänger av den känslan". 

Tomas beskriver hans upplevelser av hur kriget har påverkat hans liv i hemlandet: 

 

”… jag har själv sett med mina egna ögon hur folk har blivit avrättade, dö, eller blivit träffade. 

Från början var det inte lätt att se folk dö och bli skjutna. //…// jag hade mardrömmar innan men 

efter ett tag var det som en vardag. //…// man vänjer sig”. 

 

Andreas, Markus, Niklas och Tomas har till en början levt i ett land utan krig och sedan sett hur 

kriget upptrappats medan Peter är född in i kriget. Dock säger alla ungdomar att de flesta minnena 

ifrån hemlandet är präglade av kriget. Ungdomarna berättar att de har bott hemma tillsammans 

med sina föräldrar och syskon. De har haft sina släktingar nära sig men det har förändrats för dem 

alla under kriget. Endast Markus och Niklas hade ett fåtal släktingar kvar under kriget medan de 

andra släktingarna hade dött av olika orsaker. Alla intervjupersoner beskriver att de inte kunnat gå 

ut och umgåtts med sina vänner då de var tvungna att hålla sig inomhus på grund av kriget. Alla 

ungdomar upplevde en ständig oro i hemlandet på grund av kriget. Niklas beskriver sig själv som 

en mer orolig person i hemlandet på grund av hot mot honom och hans familj. De har alla sett 



 27 

olika krigsrelaterade händelser vilket har lett till svåra mardrömmar. Dock beskriver flera av 

ungdomarna att oroligheterna efter en  

tid blev en del av deras vardag. 

  

Tillit till föräldrarna är viktigt för ett barn och dess utveckling för att kunna skapa tillit till andra 

personer i sin omgivning (Gustafsson, Lindkvist & Böhm, 1987). Ungdomarna beskriver tilliten 

till sina föräldrar olika. Tomas beskriver stor tillit till sin far som han anser är visare än honom.  

Peter berättar om sin tillit till andra personer i sin omgivning under flykten. Han litade på den 

person som förde honom ur landet då han följde sin mors beslut om att denne person visste hans 

bästa. Angel & Hjern (1992) beskriver att föräldrarnas motiv kan vara att skydda barnet ifrån 

exempelvis att tas i krigstjänst, pågående krig eller att det inte finns någon säkerhet i hemmet. 

Peter beskriver hur hans mamma tog beslutet om att han måste lämna landet:    
 

”…mamma sa att jag måste flytta därifrån för om jag går ut på gatan finns det två alternativ, 

antingen att jag måste vara med de som krigar eller att de måste döda mig. Så mamma bestämde 

att jag måste åka, flytta därifrån ”. 

 

Det barn som förlorat någon närstående eller varit med om något annat traumatiskt behöver känna 

att de kan prata om upplevelserna med någon annan i mottagarlandet förutom hos terapeuter eller 

psykologer. Detta anses ofta som oproffesionellt därmed lämnas barnen ensamma med sina 

minnen av upplevelser och erfarenheter (Gustafsson, Lindkvist & Böhm, 1987). Markus beskriver 

att han inte har någon i mottagarlandet som han kan lita på och har därför ingen person att prata 

med om sina känslor. Markus kan prata med sina vänner medan Tomas beskriver sin godman som 

den person han kan prata med. Dock beskriver båda ungdomarna att det finns en viss gräns för vad 

de kan prata med dem om. Niklas säger däremot: 

 

”…Jag lämnar inte mina hemligheter till någon…” 

 

Niklas förklarar att det är för att han inte litar på någon i mottagarlandet. Andreas berättar att han 

kunde lita på sin godman som han hade i ankomstkommunen. Andreas har i den nya kommunen 

inte någon godman men känner att han kan få hjälp och att han kan prata med personalen på 

boendet. Även Peter känner att han kan lita på sin godman och kan prata med honom om det 

händer något.  
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Ofta börjar asylsökandes historia vid asylprocessen då studier om dessa inte ser tillbaka på deras 

vardagliga liv i hemlandet. Det blir då svårare att se de ensamkommande som personer med 

önskningar om att kunna leva i fred i ett land som tillåter yttrande frihet (Kohli, 2006). Markus 

beskriver sitt hemland innan kriget bröt ut på följande sätt: 
 

”… förut innan det tråkiga uppstod var allt jätte roligt, åh allt var ju bara bra och fint och sådär”.  

 

Tomas och Peter berättar att de hade drömmar i hemlandet som de nu har förhoppningar om att 

kunna förverkliga i mottagarlandet. Peter beskriver att hans liv kan börja om på nytt då han kan 

fortfölja sina studier i ett land utan krig. Även Andreas säger att han nu kan börja ett nytt liv i 

Sverige och fortsätta studera då han inte längre kunde göra det i hemlandet. Markus beskriver sin 

dröm om att bli advokat:  
 

” När jag var i hemlandet var jag jätte duktig i skolan och min familj sa åt mig hela tiden att jag 

kunde bli advokat. Och den här drömmen har jag kvar och jag hoppas att jag kan bli det någon 

gång. Det är det som är min dröm i alla fall”.  

 

Niklas berättar om sina nya möjligheter: 

”Jo när jag kom ur eller faran är borta liksom. Jag kan inte tänka på något annat. Då har jag fått 

andra möjligheter varför inte vara glad då?” 

 

De svåra händelserna de ensamkommande barnen upplevt i sitt hemland kan betraktas som 

psykiska trauman (Angel & Hjern, 1992). Andreas berättar om hur han själv har blivit gripen och 

utsatt för hot och våld även att hans syster blivit utsatt för våldtäkt på grund av sin religiösa 

tillhörighet. Alla ungdomars familjer har fått flytta till antingen ett annat boende eller en annan 

stad i hemlandet då kriget har gjort det omöjligt för dem att bo kvar. Många barn och ungdomar 

som upplevt krig säger ofta att de aldrig haft en riktig barndom eller någon barndom alls 

(Gustafsson, Lindkvist & Böhm 1987). Peter berättar: 

 

"... men sedan min pappa började bli äldre och kunde inte klara sysslorna. Och han kunde inte 

försörja oss på grund av sin svaghet och sjukdom. Så det blev så att mamma blev ensam//...//jag 

blev tvungen att hjälpa till men det blev svårare och svårare//...//jag var tvungen att sluta i 
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skolan//...// pappa ville att jag skulle ta över efter honom. Även att jag hjälpte till hemma med 

mamma". 

 

Intervjupersonerna berättar alla att deras familjer har varit de viktigaste personerna för dem i 

hemlandet. De äldre barnen och tonåringar förlorar sin sociala identitet som platsen i kamratgänget 

och vardagen i skolan (Angel & Hjern, 1992). Niklas, Andreas och Markus hade många vänner 

som stod dem nära i hemlandet. Niklas beskriver betydelsen av sina vänner ifrån hemlandet så här: 

 

"Jo det är ju så att de är viktigare, de som bor i hemstaden. Om jag jämför med dem jag känner 

här". 

 

Niklas berättar vidare: 

 

"Även om jag bor här i 100 år så blir det inte samma". 

 

Tomas hade på grund av oroligheterna i hemlandet inte möjlighet att vara ute och träffa sina 

vänner på samma sätt som de andra ungdomarna. Tomas hade ett fåtal vänner han umgicks med 

och tillsammans med dem spelade han oftast fotboll. Peter däremot säger sig själv inte ha några 

vänner i hemlandet då han tillbringade sin lediga tid från skolan av att hjälpa till i hemmet och lära 

sina små syskon om det han själv lärt sig i skolan.  Markus beskriver sina intressen som var att 

tillsammans med sina vänner spela tv-spel, fotboll, shoppa eller spela spel tillsammans med sin 

familj.  

 

Borgström skriver att trygghet stärker en person och kan leda till att personen klarar situationer 

bättre än om denne inte känner trygghet (Borgström, 1998). Tomas beskriver hur han förlorade sin 

trygghet under kriget: 
 

”Det var alltid oroligt och vi kunde inte gå ut när vi ville. Ena dagen kunde vi det  men inte andra 

dagen och så. Det var de som krigade som bestämde när vi fick gå ut”. 

 

Tomas berättar vidare om sina upplevelser av trygghet: 
 

”När jag kom till Sverige var det första gången jag kände mig helt trygg. Har aldrig känt mig så 

trygg. Den första känslan jag hade var att det inte var något krig här” 
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Markus berättar om en händelse i hemlandet som påverkade hans känsla av trygghet. Markus 

berättar om första gången han såg en människa bli skjuten framför sina ögon vid ett 

kidnappningsförsök i hans skola. Han hade tidigare endast sett på nyheterna hur människorna 

blivit skjutna. Denna händelse beskriver han har haft stor påverkan till att han ville lämna landet. 

Upplevelsen gav honom en stor chock och hans mamma var tvungen att ta honom till sjukhuset. 

Andreas berättar om hur han inte kunde känna sig trygg utomhus då både han och hans famlj inte 

var säkra på om han skulle komma tillbaka levande. Han säger även att det var likadant för övriga 

i familjen då även hans syster blivit utsatt för övergrepp.   
 

Peter berättar om saknaden av trygghet efter hans fars bortgång: 

 

”…Och det blev så att de som bodde nära oss ville ta över det vi hade. Det blev att de tog över 

allt, erövrade//…//att min pappa dog och sedan att de behandlade oss illa , vi var tvungna att 

flytta därifrån. Till ett ställe där vi kanske trodde att vi skulle få lite fred”. 

5.3.2 Ovisshet 

Under väntan på uppehållstillstånd upplevde alla ungdomar en stor oro och saknad av trygghet. De 

kände alla en saknad av sin familj och sina vänner och levde i stor ovisshet, en period ungdomarna 

beskriver som en väldigt svårt och jobbigt tid. De hade ingen vetskap om de skulle kunna stanna 

eller inte eller när det beskedet skulle komma. Alla ungdomar var rädda för att bli tillbaka 

skickade till hemlandet. Tomas och Markus visste inte heller var deras familjer befann sig och var 

då ännu mer oroliga över att bli tillbaka skickad till hemlandet då de var rädda för att bli ensamma 

där. Niklas berättar att han inte tänkte så mycket på om han skulle få uppehållstillstånd eller inte 

då han redan trodde att han skulle få stanna. Andreas, Peter och Tomas talar även om att trauman 

"dykt upp" under denna period. De berättar att det de varit med om har visats i form minnesbilder 

och resulterat i sömnbrist. Andreas berättar att han låg vaken och pratade med en jämnårig vän då 

minnesbilder ifrån hemlandet gjorde att ingen av dem kunde sova.  

 

Fyra av intervjupersonerna berättar att de inte har fått någon bra information när de skulle flytta 

ifrån ankomstkommunen till den anvisade kommunen. Endast Markus fick veta lite om den nya 

staden och varför han skulle flytta. Andreas tolkade beskedet om flytt till anvisningskommunen 

som ett avslag på sin asylansökan. Andreas trodde att han skulle flytta tillbaka till Irak tills några 

av hans vänner förklarade att han skulle flytta inom Sverige. Ungdomarna beskriver att det som 
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påverkat dem mest av att behöva flytta igen är att återigen separeras ifrån vänner de lärt känna i 

ankomstkommunen. Den situation som ungdomarna beskriver har uppmärksammat av 

Barnombudsmannen Lena Nyberg som menar att mottagandet av denna utsatta grupp bör 

förbättras och att väntetiderna på ett mer permanent boende bör minskas (www.newsdesk.se, 07-

12-05). Peter anser att tryggheten han fått i mottaglandet var viktigare än att behöva flytta igen. 

Däremot upplevde ingen av ungdomarna någon större orolighet över att behöva flytta igen till 

boendet för ensamkommande med permanent uppehållstillstånd då detta boende låg i samma stad 

som de anvisats till.  
 

Tomas beskriver flyttarna inom mottagarlandet på följande sätt: 

 

”Jag flyttade emot min vilja. Jag fick ingen bra förklaring eller motivering varför jag skulle flytta 

därifrån och hit. Vi bodde på ett ställe tillfälligt och det är migrationsverket som bestämmer vart 

vi ska flytta sedan”. 

”Det var inte lika jobbigt att flytta hit från asylboendet som det var från x-stad. Jag saknade inget 

och vi höll kontakten med dem som bodde kvar på asylboendet, vi åkte dit och hälsade på så jag 

saknade inget”. 

 

Alla ungdomarna betraktar idag boendet i anvisningskommunen som deras hem. 

5.3.3 Trauma bearbetning 

Enligt Cullberg (Franzén, 2001) är inte personens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt 

tillräckliga för att förstå och psykiskt klara av invandringssituationen. Ungdomarna förklarar hur 

de har hanterat att ha skiljts ifrån sin familj och komma som ensamkommande asylsökande till 

Sverige. Ett sätt att stegvis ta in de händelser personen varit med om och för att kunna hantera 

verkligheten är att utveckla försvarsmekanismer (Cullberg, 2003). Markus berättar att han inte 

riktigt vet hur han har hanterat situationen.  Han upplever att det tillslut har ordnat sig på något sätt 

som han inte riktigt förstår. Men han känner en stor skillnad i sitt psykiska välmående då han inte 

längre behöver vara rädd för att gå ut och träffa vänner eller för att gå till centrum. Tomas 

accepterade sin situation om att behöva lämna hemlandet, det var hans pappa som tog det beslutet. 

Tomas visste att hans pappa ville hans bästa och accepterade situationen och på så sätt har han 

klarat att göra denna resa ensam. Niklas hanterade istället situationen av ovisshet genom att intala 

sig att han skulle få stanna i mottagarlandet.  
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För en person som invandrat kan händelser i hemlandet påverka den traumatiska krisens förlopp. 

När något händer i hemlandet kan oron för de närstående som finns kvar leda till att personen går 

tillbaka in i krisen (Franzén, 2001). Alla ungdomar berättar att det ser lika ut i hemlandet i dag 

som dagen de lämnade. Det är krig och mycket oroligheter i länderna och alla ungdomar är oroliga 

över sina familjer. Ungdomarna läser nyheter ifrån hemlandet på Internet, tv samt får information 

via sina vänner. Andreas berättar att han blir påverkad av att prata med familjen som inte befinner 

sig i Sverige då familjemedlemmarna låter ledsna och inte mår bra. 

 

Barnen känner saknad för sina föräldrar och vänner vare sig dem lever eller inte då djupa 

emotionella band finns knutna mellan dem (Angel & Hjern, 1992). Alla ungdomar berättar om att 

det är familjen de saknar mest från hemlandet och att det har varit väldigt svårt att vara utan dem. 

Niklas och Markus berättar även att de saknar maten från hemlandet och sina föräldrars 

omvårdnad. Andreas berättar att saknar sin familj väldigt mycket. Han hade ingen att prata med i 

Sverige så han hanterade saknaden på sitt eget sätt.  Han  brukade gråta eller göra något annat för 

att glömma bort tanken på sin familj. Ett bra socialt stöd underlättar en lyckad bearbetning av 

flyktingbarnens upplevelser (Ehntholt & Yule, 2006). Tomas beskriver: 

 

”Vi har ju olika mål i livet och jag gör det som passar mig och personalen ser mig som en vuxen 

person. Jag gör det jag vill och ber personal om hjälp när jag behöver det. Men ofta är de 

upptagna så jag får klara mig själv”.  

 

”…jag får mycket hjälp av min godeman, utan honom skulle det vara annorlunda//…// han är 

viktigast för mig”. 

 

Peter berättar: 

 

”Jag får ingen hjälp av någon annan, för min godeman brukar jag inte berätta om min situation. 

Så jag kan inte hantera de problem jag har nu, det är väldigt svårt, jag får ingen hjälp. Här är det 

personalen som kan hjälpa mig för att någon gång få kontakt med min familj. Det är det som är 

frågan, jag vet inte hur jag ska hantera det”.  
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5.3.4 Påverkan av PUT 

Alla ungdomar har haft starka känslor vid besked om permanent uppehållstillstånd och beskriver 

dessa känslor på olika sätt. Andreas beskriver en känslomässig skillnad mellan tiden innan och 

efter PUT. Efter att ha fått PUT kan han fokusera på sin framtid med studier, språket och familjen. 

Andreas minns väl den dag då han fick besked om att han fått PUT. Han beskriver att det som det 

bästa som kunnat hända honom då han upplever Sverige som ett land där alla har samma 

rättigheter. Andreas kände en oerhörd stor lycka och grät i fyra timmar av glädje. Även Niklas 

kände en stor glädje vid besked om PUT. Tomas beskriver tiden innan och efter beskedet om 

uppehållstillstånd: 
 

”Det är stor skillnad innan och nu. Innan jag fick veta att jag fick uppehållstillstånd var mitt liv 

väldigt kaotiskt, tiden gick ut på att jag satt och tänkte, jag visste inte vad jag skulle göra, hur det 

skulle bli, om jag skulle få ja eller nej. Jag var helt förkrossad. Det var inte en bra tid. Men nu 

känns allt bra. Alla bitar faller på plats. Nu kan jag göra vad jag vill i mitt liv”. 

 

Peter berättar även han om en stor glädje av att ha fått PUT beviljat men efter ett litet tag kom alla 

minnen tillbaka och oron över familjen om de levde än eller inte så han menar att han gick tillbaka 

till det gamla. Markus beskriver beskedet om Put och sin situation efter att han har fått 

permanentuppehållstillstånd: 
 

”Jo, det blev att jag satt i nästan två timmar och tänkte det här är inte riktigt. Det kunde jag inte 

tro,  det var ju så chockerande att jag inte kunde tro det  och jag blev så glad och till sist ringde 

jag till familjen och de andra som jag kände.  Och nu har jag fått uppehållstillstånd,  det var hur 

stort som helst för mig”. 

 

”…innan vi fått det de tog hand om oss ganska på bättre sätt de tänkte att vi är lite oroliga och så 

där. Men här när vi fick uppehållstillstånd och fick flytta hit blev det lite annorlunda. För de 

tycker kanske att vi inte har lika mycket problem som innan uppehållstillståndet”. 

 

Andreas beskriver en positiv förändring hos sig själv efter beskedet om uppehållstillstånd. På så 

sätt att han är en starkare och mer ansvarsfull person och det ser han som en positiv förändring då 

han lär sig hur det är att vara vuxen. 
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5.3.5  Socialt nätverk 

Någonting Markus aldrig kommer att glömma är den glädje han kände då han fick reda på att han 

skulle få vara i just den staden där hans kusin bodde. Markus fick bo hos honom den första tiden i 

mottagarlandet vilket han beskriver som en betydelsefull period för honom. Tomas och Peters 

starkaste minne var istället att de för första gången i sina liv kunde känna sig trygga då det inte 

fanns något krig i mottagarlandet. Att komma till Sverige var det viktigaste för Peter då han visste 

att han hade överlevt. Tomas och Peter beskriver tillskillnad ifrån Markus den första tiden i landet 

som väldigt förvirrande och chockerande. De visste inte någonting, de kunde inte språket och 

maten var konstig. Peter hade träffat några landsmän på flyktingförläggningen som informerade 

honom om mottagarlandet till exempel maten, vädret och kläder. Det anser Peter ha varit som en 

guide för honom som gjort att han klarat sig ganska bra. Det har visat sig vara en större risk för att 

en ungdom utvecklar depression av ett kraftigt minskat socialt nätverk än att ungdomen varit med 

om krigsrelaterade händelser (Ehntholt & Yule, 2006). Markus beskriver saknaden av sin familj 

som ett tomrum: 

 

”Jo om man tar hemlandet då fanns hela familjen till handa och man  kunde berätta för dem helt 

enkelt. Här är man helt själv //…//  man  har ingen runt omkring sig. Om man skulle vilja berätta 

så finns ingen där det är ganska stor skillnad i alla fall”. 

5.3.6 Etnicitet i relation till ungdomars identitetsutveckling  

I ett ständigt samspel med närstående i omgivningen formas personens identitet. Dessa personer i 

omgivningen speglar vem individen är (Franzén, 2001). Att hitta en balans mellan sig själv och 

andra personer i omgivningen även att finna de roller och förhållningssätt som passar denne är 

individens uppgift under ungdomstiden. En reflektion över sin gamla identitet krävs för att kunna 

finna de värderingar individen vill föra samman med sitt nya jag (Frisén & Hwang et al., 2006). 

Peter beskriver att hans föräldrar har fostrat honom på ett sätt men att han nu i Sverige känner att 

han måste anpassa sig eftersom han träffar många olika människor med olika beteenden. Han 

tycker sig ha en ny personlighet då han befinner sig i ett nytt land, han ser sig själv som 

anpassningsbar och säger att det är som att trycka på en knapp så anpassar han sig.  

 

Markus och Niklas har inte behövt ta så mycket ansvar sina familjer då deras föräldrar har skött 

allt sådant. I Sverige upplever de att de måste ta ett eget ansvar som de inte känner sig mogna för. 

Markus berättar: 
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”…det har varit så här att jag har inte haft så mycket ansvar när jag har varit i hemlandet, det har 

kanske varit mamma eller pappa som har tagit hand om mig, men här blir att man tar ansvar för 

sig själv. Man blir vuxen liksom även fast man inte är det”. 

 

Medan Andreas beskriver det ökade ansvaret som positivt då det har gjort honom till en starkare 

person och att han lär sig saker tills när han blir vuxen.  

 

Peter och Tomas beskriver hur de i hemlandet inte hade möjlighet att utveckla sig själva. I 

mottagarlandet beskriver Peter att han har fått de förutsättningar att bli den person han vill vara, 

utbildad på akademisk nivå. Tomas hade en dröm i hemlandet om att kunna bli bilmekaniker som 

han nu har som mål att förverkliga i mottagarlandet. Andreas beskriver hur hans religion inte 

accepterades av majoritetssamhället i hemlandet och berättar att han själv blivit utsatt för våld och 

blivit gripen på grund av sin religionstillhörighet. Han upplever det därför lättare att kunna vara 

sig själv i mottagarlandet där det finns yttrandefrihet. Alla ungdomar praktiserar sin religion 

likadant nu som i hemlandet. Markus berättar att man måste ha religion för att det är genom den 

man känner sina känslor. Tomas berättar: 

 

"... jag har inte haft några problem när det gäller religionen. I Sverige är det en religionsfrihet 

och det är en själv som bestämmer vad man vill tro så jag har inte haft problem att praktisera min 

tro". 

 

Personens upplevelse av sin inre identitet har inte förändrats och personen fortsätter uppleva denna 

bild som sig själv. Om en ungdom avviker ifrån normen sätts dennes etniska tillhörighet i större 

fokus. För många ungdomar är den etniska identiteten viktig i sin identitetsutveckling samtidigt 

som personen på grund av sin etniska tillhörighet tillskrivs negativa egenskaper (Frisén & Hwang 

et al., 2006). På grund av detta kan osäkerhet och stress skapas hos personen då denne förlorar 

stabilitet över att veta vem man är (Franzén, 2001). Tomas beskriver en del av hans identitet som 

han upplever har förändrats under tiden i mottagarlandet:  

 

"Först när jag kom hit så kunde jag bara titta på människor och förstod ingenting och jag visste 

inte ens vad jag skulle säga. Jag bara tittade, tittade och sedan skrattade lite. Det var gamla tiden. 

Nu är jag ny människa, jag kan prata, skratta och skoja nu och förstå andra". 
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"Det är inte den gamla Tomas. Det är den nya Tomas som bara fokuserar på framtiden. Jag har 

börjat läsa det svenska språket och jag förstår en hel del men det kan vara svårt att säga det eller 

svara när någon pratar med mig. Men det är en ny Tomas  som sitter här". 

 

Niklas och Markus beskriver hur de såg sig själva som sociala personer i hemlandet där de hade 

många vänner. I mottagarlandet upplever de inte ha fått den kontakten med de andra eleverna i 

skolan trots att de fortfarande upplever sig själva som sociala personer. Markus förklarar 

identitetskonflikten på följande vis: 

 

"Det är lite annorlunda för tillexempel oss som kommer ifrån Irak, vi brukar hälsar på varandra 

och prata med varandra. Men de svenskar som finns i skolan, jag vet inte om de vågar eller om de 

är rädda för oss för att vi har lite mörk hud eller hår. Så de vågar inte prata med oss, så det är lite 

annorlunda, jag förstår inte riktigt varför". 

5.3.7 Språket 

Att lära sig språket är en utmaning för de nyanlända barnen. En faktor som spelar in är barnets 

tidigare studievana och dennes tidigare traumatiska upplevelser ifrån hemlandet (Angel & Hjern, 

1992). Peter berättar att han inte alls kunde språket men att han hade en fördel då både svenskan 

och hans språk tillhör latinska alfabetet. Han berättade att han var lyhörd när andra pratade och 

slog upp ord som han ville förstå bättre. Markus berättar att det är svårt att lära sig språket. Han 

menar att det finns så mycket andra bekymmer runt honom vilket resulterar i att det tar längre tid 

för honom att lära sig språket. Alla pojkarna har gått i skolan periodvis men var tvungna att sluta 

under kriget och på grund av de oroligheter som fanns i landet, för vissa av ungdomarna spelade 

även ekonomiska aspekter in i den ofullständiga skolgången.  

 

I skolan i Sverige upplever Peter att han har en bra relation till sina lärare och trivs bra i sin klass. 

Peter anser att det har gått bra att lära känna nya svenska vänner i skolan. Peter upplevde att hans 

lärare tog emot honom hjärtligt. Läraren hjälpte honom med språket och han fick extrahjälp för att 

klara sina studier. Läraren ordnade även gemensamma aktiviteter efter skoltid genom dessa har 

Peter lärt känna vänner. Genom integration med inhemska barn och ungdomar lär sig personen 

landets språk inte endast av skolundervisning (Angel & Hjern, 1992). Markus tycker tillskillnad 
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ifrån Peter att det är svårt att lära känna nya svenska vänner i skolan. Han upplever inte att hans 

egna försök att ta kontakt med de andra svenska eleverna har lyckats. Niklas har lärt känna några 

svenska ungdomar men inte många. Han håller med Markus om att det är svårt att träffa svenska 

vänner. Endast genom fritidsaktiviteter har Tomas träffat några nya vänner. Dock träffas de endast 

under den organiserade aktiviteten då han anser att det saknas en samlingsplats för ungdomar i 

staden där han bor. Fyra av ungdomarna känner inte någon samhörighet med de svenska 

ungdomarna i skolan. Enligt Franzén kan en ny vänskapskrets bidra till att personen accepterar sig 

själv och sin situation bättre i det nya landet (Franzén, 2001). Tomas beskriver hur han tror att det 

kommer bli i framtiden med att kunna skaffa vänner: 

 

"Det är så att när jag jobbar som bilmekaniker så är det lättare att träffa andra vare sig de är 

svenska eller inte för då jobbar vi på samma arbetsplats. Men problemet idag i skolan är att det är 

svårt för vi går i en klass där det bara är invandrare och vi har ingen kontakt med de andra 

svenskarna som går i samma skola. Det är som en klyfta mellan oss". 

 

Språket är en del av identiteten samtidigt som ett kommunikationsmedel. Därför kan en känsla av 

inte kunna utrycka sig uppstå då personen inte helt behärskar det nya språket. Att kunna behärska 

ett nytt språk stärker istället personens självförtroende då det ger möjlighet att skapa kontakter 

med nya människor (Franzén, 2001). Markus berättar om ett missförstånd som uppstod då han inte 

behärskade språket: 

 

"…en gång som jag skulle köpa en tröja//…// försökte jag förklara och han förstod inte och jag 

förstod inte vad han sa så jag blev jätte irriterad och tillslut lämnade jag affären utan att köpa 

tröjan…". 

5.3.8 Framtidsförhoppningar 

Kontakten med familjen ser olika ut för varje ungdom. Tomas och Peter har ingen kontakt med 

sina familjer då de ej vet var de befinner sig. Några av ungdomarna håller kontakt över telefon 

med sina familjer, det ser olika ut när det gäller hur ofta. Andreas har valt att inte längre ha 

telefonkontakt med sin familj då han känner risk för att familjens telefon är avlyssnad av de 

personer som tidigare hotat honom och hans familj. Alla ungdomarna blir ledsna och oroliga då de 

tänker på vad deras familjer går igenom just nu. I en studie av ensamkommande minderåriga ifrån 
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Danmark förklaras att barnen bär på oklara förluster då de inte vet om de människor de lämnat 

bakom sig lever eller är döda eller om det finns något hopp för återförening (Kohli, 2006). 

Ungdomarna vi intervjuat har en stor önskan om att kunna återförenas med sin familj i Sverige. 

Enligt Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter ska en ansökan om 

familjeåterförening behandlas positivt, humant och effektivt (Angel & Hjern, 1992). Dock har 

föräldrars möjlighet att erhålla uppehållstillstånd på grund av anknytning till sitt barn begränsats i 

Sverige till att endast gälla de barn som har skyddsbehov eller fått uppehållstillstånd av denna 

anledning (Ds 2004:54). Ungdomarnas tankar kretsar kring familjen och vänner, en undran om de 

fortfarande är i livet och mår bra. Övriga orosmoment ägnas inte lika stor tanke åt i jämfört med  
 

 

oron över familjen.  

  

Bearbetning av invandringen är livslång dock kan personen få en mer positiv och framtidsinriktad 

inställning. Tids nog kan mer utrymme ges åt det som personen upplever som positivt i det nya 

landet som att ha fått en trygg tillvaro eller att kunna tänka och säga vad man vill (Franzén, 2001). 

Trots den svåra situation de asylsökande barnen befinner sig i, har barnen resurser och 

motståndskraft och uttrycker en önskan om en framtida utbildning (Löwén, 2006). Peter beskriver 

de drömmar han haft i hemlandet som han vill förverkliga i Sverige: 

 

"Det är så att jag hade drömmar eller planer under kriget, innan när jag var i Somalia. En av dem 

var att jag skulle få gå i skolan. Men då det var helt omöjligt att jag skulle kunna gå dit. Sedan 

blev det viktigaste att man får fred och det fanns inte där. Men nu när jag kom till Sverige har mitt 

liv börjat på nytt. Här var det från början inga problem, här kan jag fortsätta att studera. Jag vill 

bli någonting som utbildad på akademisknivå. Det är det som är första målet...//". 

 

Tomas tycker att han har påverkats av händelserna i sitt hemland men han kan inte förstå vad det 

är som förändrats. Han är en ny människa idag som bara fokuserar på framtiden och vill lära sig 

det svenska språket så fort som möjligt. Alla ungdomarna har drömmar om fortsatta studier och 

framtida arbeten och familj. Ungdomarna berättar att dessa mål är något de får arbeta sig till då de 

inte kommer att komma gratis. Bland de drömyrken ungdomarna har finns bilmekaniker, frisör 

och advokat. 
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6. Sammanfattning och slutdiskussion 
Detta kapitel innehåller en sammanfattning och diskussion kring studiens resultat utifrån våra 

frågeställningar och syfte. Syftet var att få en förståelse för ensamkommande ungdomars 

upplevelser av hur deras identitet formats i hemlandet och senare i mottagarlandet i samspel med 

människor i sin omgivning. Samt vilken betydelse asylprocessen och tidigare trauman har för 

ungdomarnas identitetsutveckling. Vidare har vi diskuterat studiens relevans för socialt arbete 

samt förslag till vidare forskning. 
 

 
6.1 Sammanfattning  

Studien har gett oss en utökad förståelse för hur de ensamkommande ungdomarna upplever sin  

identitetsutveckling. Samt hur ungdomarnas syn på sin identitet har förändrats av den ovisshet de 

levt i mottagarlandet och deras tidigare trauman ifrån hemlandet.  

 

Vår studie visar att den ovisshet ungdomarna levt under har påverkat dem mycket. Ungdomarna 

beskriver både en ovisshet över familjen i hemlandet och nya ovissheter som uppstått innan och 

efter beskedet om permanent uppehållstillstånd. Under väntan på uppehållstillstånd upplevde alla 

ungdomar en stor saknad av sin familj och sina vänner. Väntan på besked uppehållstillståndet 

upplevde ungdomarna som en väldigt svår period i deras liv då de beskriver att ovissheten över när 

beslutet skulle komma var svår att hantera. De var rädda över att bli tillbaka skickade till 

hemlandet, Tomas och Markus beskriver även en rädsla över att bli ensamma i hemlandet då de 

inte visste var sina familjer befann sig. Den rädsla de upplevde av tanken att bli tillbaka skickade 

väckte svåra minnen ifrån hemlandet hos ungdomarna och resulterade i sömnbrist. Andreas 

beskriver att hans stöd under dessa sömnlösa nätter var en vän i samma situation som han kunde 

prata med.  

 

Ungdomarna beskriver även ovissheten över att inte veta vad som skall hända i mottagarlandet och 

saknaden av förmågan att kunna påverka sin situation som väldigt påfrestande. Av de fem 

informanterna var det endast Markus som fick information innan flytten ifrån ankomstkommunen 

till asylboendet i anvisningskommunen och en förklaring varför han behövde flytta. Andreas hade 

misstolkat beskedet om flytten och trodde att det innebar att han skulle behöva lämna landet. Det 

var sedan en av hans vänner som gav honom den rätta informationen angående flytten. 
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Ungdomarna upplevde flytten som svår och att den påverkat dem mycket då de ännu en gång var 

tvungen att separeras från de vänner de lärt känna i ankomstkommunen. Senare flytt mellan 

asylboende till putboendet har inte påverkat ungdomarna i samma grad då boendena ligger i 

samma stad. Detta har gjort att ungdomarna kan hålla bättre kontakt med de vänner som bor kvar 

på asylboendet och de känner därför ingen saknad av någon efter flytten. Peter är den person som 

beskriver minst påverkan av att behöva flytta då han anser den trygghet han har fått i 

mottagarlandet väger mer än att behöva flytta till nya miljöer. Medan Niklas menar att flytta fler 

gånger har haft stor påverkan på hans identitetsutveckling då han menar att de nya miljöerna 

förändrar honom som person.  

 

Peter beskriver att hans föräldrars uppfostran har haft stor inverkan på formandet av hans identitet. 

Men han upplever nu att den gamla identiteten måste anpassas till de personer han möter i Sverige 

med många olika beteenden. Han beskriver sin nya personlighet som anpassningsbar. Markus, 

Niklas och Andreas beskriver alla tre hur de fått ett ökat ansvar i mottagarlandet jämfört med i 

hemlandet. Dock upplever ungdomarna detta ökade asnvar olika då Markus och Niklas inte känner 

sig mogna för detta ansvar. Medan Andreas upplever det som positivt då han genom att nya 

kunskaper lär sig hur det är att bli vuxen. Enligt Andreas har de nya kunskaperna bidragit till att 

han blivit en starkare person än i hemlandet. 

 

Både Peter och Tomas beskriver att de saknade möjligheter i hemlandet för att till fullo kunna 

utveckla sig själva då de saknade förutsättningar i hemlandet att fullgöra sina uppsatta mål 

gällande utbildning och karriär. Den nya livssituationen i mottagarlandet har enligt Peter och 

Tomas skapat nya möjligheter att kunna uppfylla dessa mål. Andreas förklarar hur situationen i 

hemlandet begränsat hans rätt att kunna vara sig själv då hans religionstillhörighet inte 

accepterades av majoritetssamhället. Andreas upplever yttrandefriheten i Sverige som positiv då 

han känner att han får sin identitet accepterad. Övriga ungdomar som inte upplevt konflikter på 

grund av sin religionstillhörighet känner att de kan praktisera sin religion i samma utsträckning 

som tidigare i hemlandet.  
 

Tomas beskriver sin identitetsförändring under tiden i mottagarlandet då han har gått ifrån att vara 

tystlåten till en mer glad och öppen person. I början beskriver han sig själv som tystlåten på grund 

av att han inte behärskade språket och på grund av alla nya intryck i mottagarlandet. Tomas 
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förklarar att då han började förstå språket bättre och  kunde kommunciera bättre blev en gladare 

och mer öppen person. Tomas, Andreas och Peter beskriver sig själva ha en ny identitet som är 

mer framtidsinriktad än den tidigare identiteten. Tomas och Peter förklarar att deras fokus ligger 

just nu på det nya språket och vidare utbildning. 
 

Niklas och Markus upplever en ny spegling av sin gamla identitet som inte stämmer överens med 

deras egen uppfattning av att vara en omtyckt och social person. Markus talar om en känsla av 

rädsla ifrån de inhemska ungdomarna på grund av hans etniska tillhörighet. En ny upplevelse för 

honom som han inte kan förstå. 

6.2 Slutsatser  och studiens överensstämmelse till tidigare forskning 

Det vi kan se av vår studie är att ovissheten ungdomarna levt i har påverkat dem mycket. Denna 

ovisshet innefattar för ungdomarna både ovisshet över sin familjs välmående, väntan på besked 

om uppehållstillstånd och de nya ovissheter som väckts i mottagarlandet både innan och efter 

beskedet om PUT. Ungdomarna beskriver de nya ovissheterna som brist på information vid flytt 

från ankomstkommunen samt ovissheten över om familjeåterförening kommer kunna ske. Det 

viktigaste för att ha kunnat klara att leva i den ovisshet ungdomarna beskrivit var; stödet från 

godman och sina vänner, den egna inställningen till situationen, och framtidsförhoppningar. 

 

Vidare visar vår studie att ungdomarna upplever att deras gamla identitet som formats i hemlandet 

till största delen präglas av föräldrarnas påverkan. Senare i mottagarlandet beskriver ungdomarna 

språket som en stor påverkans faktor av sin identitet. De upplever att den tidigare bristen av 

kommunikation på grund av språkbrister i mottgarlandet har hämmat dem i kontakten med nya 

personer i sin omgivning och där med sin identitetsutveckling.  
 

De problem som lyfts fram i den tidigare forskningen stämmer till stor del överens med de 

svårigheter våra informanter lyft fram under intervjuerna. Så som Andersson (2005) lyfter 

ungdomarna fram de fortsatta svårigheterna som de möter i mottagarlandet. Ungdomarna uttrycker 

en stor oro över sina familjer och deras situation i hemlandet. Kohli (2006) förklarar detta som 

oklara förluster de ensamkommande bär på då de inte vet om föräldrarna och vänner fortfarande är 

i livet. Likt tidigare forskning beskriver ungdomarna en stor påverkan av den ovisshet de levt i 

under asyltiden i väntan på besked om uppehållstillstånd (Angel & Hjern, 1992).  
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Alla våra informanter upplever att de ser sig själva enligt den bild som formats i hemlandet av 

personer i sin omgivning.  Två av våra informanterna upplever att denna bild ej bekräftas av 

personer i den nya omgivningen. Franzén (2001) menar att personens yttre identitet speglas till 

viss del av stereotyper och därför inte överensstämmer med individens egna uppfattning av sin 

identitet. Dock beskriver tre av våra informanter att de i mottagarlandet har fått en större acceptans 

för sin identitet och ökade möjligheter till att utveckla denna än vad de hade i hemlandet. Och har 

därför inte upplevt denna identitetskonflikt likt övriga två informanter.  

6.3 Förvärvade kunskaper och förslag till vidare forskning 

Våra informanter har visat på en stor utsatthet då de upplever att de inte hade någon påverkans 

möjlighet över beslut gällande sitt eget liv under asylprocessen eller att beslut som togs gällande 

dem ej motiverades eller förklarades för dem. Vidare kan man diskutera behandlingen av dessa 

barn och vilken person som ser till att dessa barns rättssäkerhet efterföljs. Våra informanter 

beskriver sin godman som den person de har tillit till och som de kan vända sig till vid behov dock 

verkar godemännens engagemang variera då några av ungdomarna upplever att de får stor hjälp av 

sin god man medan andra istället väljer att klara sig själva. De ensamkommandes rättigheter har 

uppmärksammats av ENOC, det europeiska nätverket av ombudsmän för barn. De uppmanar 

Europas stater att förbättra behandlingen av barnen och respektera deras rättigheter och rätt till 

skydd (www.bo.se, 20-12-07). Informanternas framtida förhoppning är att kunna återförenas med 

sin familj men ungdomarna upplever att de inte får någon hjälp med möjliggörandet av en 

återförening med sin familj. Endast två av intervjupersoner berättar att deras godman är den som 

har hjälpt dem med detta. Kohli (2006) menar att de asysökandes historia börjar vid ansökan om 

asyl då han menar att forskare inte ser tillbaka på deras tidigare liv i hemlandet. Information om de 

ensamkommande barnens historia skulle underlätta för dem att bli bemötta som personer med en 

önskan om att kunna leva i fred i ett land som tillåter yttrande frihet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

Vidare forskningsfrågor: 

Enligt resultatet av vår empri och det tidigare forskningsfältet inom detta område är följande 

frågeställningar våra förslag för  vidare studier: 

 

• Vem tar ansvaret för att dessa barn rättssäkerhet efterföljs? 

• Vilken bild har socialtjänst och personal på boendena om de ensamkommande barnen, hur 

ser kunskapen ut angående barnets tidigare vardag i hemlandet och till vilken grad 

uppmuntras barnets kontakt med sin familj? 
 

Dessa frågor ser vi som relevanta för vidare studier då våra informanter presenterat en känsla av 

maktlöshet och saknad av inflytande över sina liv under asylprocessen. Vidare ser vi det viktigt 

hur de ensamkommande barnen bemöts av myndigheter då de ej har sina föräldrar i landet. Våra 

intervjupersoner har uttryckt en känsla av  att inte få sina behov tillgodosedda av de vuxna som 

finns i deras omgivning. Vi ser det även som intressant i en kommande studie att se till hur barnets 

tidigare erfarenheter och resurser ifrån hemlandet tas tillvaro på i mottagarlandet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

Litteraturförteckning  
 
Böcker 
Andersson, E-H (red.) (2005). The asylum-seeking child in Europé. Göteborg: Göteborg 
University 
 
Angel, B. & Hjern, A (1992). Att möta flyktingbarn och deras familjer. Lund: Student litteratur. 
 
Borgström, M (1998). Att vara mitt emellan: hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan 
uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling. Stockholm: Stockholms Universitet.  
 
Cullberg, J (2003). Kris och utveckling: en psykodynamisk och socialpsykiatrisk studie. 
Stockholm: Natur och kultur 
 
Ds 2004:54 (2004). Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan 
medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn). Stockholm: Regeringskansliet, 
Utrikesdepartementet 
 
Ely, M (red.) (1993). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken: cirklar inom cirklar. Lund: Student 
litteratur 
 
Eriksson, L-T. & Wiedersheim-Paul, F (2001). Att utreda forska och rapportera. Malmö: Liber 
AB 
 
Franzén C, E (2001). Att bryta upp och byta land. Stockholm: Natur och kultur 
 
Frisén, A. & Hwang, P (red.) (2006). Ungdomar och identitet. Stockholm: Natur och kultur 
 
Giddens, A (2007). Sociologi. Lund: Studentlitteratur 
 
Gustafsson, L-H., Lindkvist, A. & Böhm, B (1987). Barn i Krig, Röster och Fakta. Stockholm: 
Rädda Barnen 
 
Hartman, S (2003). Skrivhandledning: för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur och 
kultur 
 
Kristal-Andersson, B (2001). Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn: en psykologisk 
modell. Lund: Student litteratur 
 
Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Löwèn, Å (2006). Asylexistensens villkor: resurser och problem i meningsskapande hos 
asylsökandebarn i Sverige. Uppsala: Uppsala Universitet 
 
Repstad, P (2006). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur 



 45 

 
Söderlindh, E (1990). Invandringens Psykologi. Stockholm: Natur och kultur  
 
Artiklar 
 
Ehntholt, A.K. & Yule, W (2006). Practitioner Review: Assessment and treatment of refugee 
children and adolescents who have experienced war-related trauma. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry 47: 1197-1210 pp.  
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1469-7610.2006.01638.x, 2007-05-15. 
 
Kohli, K.S., R (2006). The Sound Of Silence: Listening to What Unaccompanied Asylum-seeking 
Children Say and Do Not Say. British Journal of Social Work 36: 707–721 pp 
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1046/j.1365-2206.2003.00282.x, 2007-12-07 
 
UNHCR (2004). Trends in unaccompanied and separated children seeking asylum in 
industrialized countries, 2001-2003. http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/40f646444.pdf 
 
Internet 
 
Migrationsverket (2007). Ensamkommande barn och ungdomar. (07-12-14). 
http://www.migrationsverket.se   
 
Migrationsverket (2007). Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. (07-12-
15). 
http://www.migrationsverket.se/infomaterial/asyl/allmant/ensamkommandebarn.pdf 
 
Migrationsverket (2007). Fler kommuner tar emot ensamkommande barn. (07-12-21) 
http://www.migrationsverket.se  
 
Migrationsverket (2007). Ord och begrepp. (07-12-13)  
http://www.migrationsverket.se  
 
Prop. 2005/06:46. Mottagande av ensamkommande barn. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/25/31/db8dc15e.pdf 

 

UNHCR (2007). Skydd till flyktingar: Ensamkommande barn i de baltiska och nordiska länderna 

2001-2003. (07-12-27)  http://www.unhcr.se/se/Protect_refugees/UAM_statistik.htm 

 

UNHCR (2007). Unaccompanied and separatedchildren in the tsunami-affected countries:guiding 

principles.(07-12-27) 

http://www.unhcr.se/se/pdf/Tsunami%20Separated%20Children%20Guiding%20Principles.pdf  



 46 

 

Barnombudsmannen (2006). Snabb lösning krävs för de ensamkommande barnen (07-12-05) 

(http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/119346)  

 

Barnombudsmannen ( 2006). Ensamkommande barn hamnar i kläm. (07-12-20) 

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5743  

 

Landguiden (2007). Afrika, Somalia. (07-01-04) 
http://www.landguiden.se  
 
Landguiden (2007). Asien, Irak. (07-01-04) 
http://www.landguiden.se  
 
UNICEF (2007). FN:s konvention om barnets rättigheter: Del 1,  artikel 1. (07-12-20) 
http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-hela-texten/#ett  
 
 
 


