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Abstrakt:  
 
Denna studie undersöker unga vuxnas upplevelser av etablering i det svenska samhället. 

Uppsatsens vetenskapsteoretiska hemvist är hermeneutiken, den tolkande traditionen inom 

samhällsvetenskaperna. Studiens empiri består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med 

6 unga vuxna, i åldrarna 20- 25. Dessa kom till Sverige som ensamkommande barn. Val av 

informanter bestämdes genom den målinriktade urvalstekniken. Intervjumaterialet har 

analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att ensamhet, avsaknad av 

sociala relationer, upplevda språksvårigheter och bristfällig skolgång i hemlandet är de mest 

förekommande svårigheterna som de unga vuxna upplever i sin etablering. De upplever 

således sin levnadssituation präglad av ojämlikhet i förhållande till jämnåriga unga vuxna. 

Utifrån resultatet föreslås ökad kunskap om unga vuxnas levnadsvillkor i 

socionomutbildningen. Resultatet visar även att de unga vuxna har positiv inställning till 

fortsatta stödinsatser, vilket anses främja deras etablering i samhället. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund                                                    

Den ekonomiska globaliseringen, välfärdsstatens tillbakadragande och framväxten av 

nyliberalismen har lett till ökade globala orättvisor och sociala problem runt om i världen. 

Detta har orsakat fler etniska konflikter, krig och miljökriser vilket har tvingat människor att 

fly från konfliktdrabbade länder (Jönsson & Kamali, 2012). Globaliseringen har således 

förändrat det sociala arbetet genom ökad folkomflyttning. Problem i ett land innebär inte 

längre att det kvarstår inom den nationella gränsen. Det innebär att nya problem och 

utmaningar uppstår i takt med att människor förflyttas utanför nationernas gränser. Ökad 

folkomflyttning ställer krav på mottagarlandet att tillförsäkra flyktingar trygghet och säkerhet 

(Dominelli, 2010).  

   En miljon barn uppskattas leva separerade från sina familjer på grund av politiskt våld och 

krig (Luster, Qin, Bates, Johnson, & Rana, 2008). Majoriteten av dessa barn migrerar aldrig 

till västerländska länder, utan blir kvar i sina hemländer (Hessle, 2009). Trots detta har antalet 

barn som kommer ensamma till Sverige ökat dramatiskt under senare år. Enbart under 2014, 

till och med sista oktober, har 5 820 ensamkommande barn ansökt om asyl i Sverige. Denna 

ökning kan jämföras med år 2004, då 388 ensamkommande barn sökte asyl. Enligt 

Migrationsverkets prognos beräknas ungefär 8000 ensamkommande barn ansöka om asyl i 

Sverige under 2015. Den största gruppen ensamkommande barn som migrerat till Sverige 

under 2014 har kommit från Eritrea, Afghanistan, Somalia, Syrien och Marocko 

(www.migrationsverket.se).     

  Med ensamkommande barn avses ett barn under 18 år som flytt från sitt hemland och anlänt 

till mottagarlandet utan föräldrar eller vårdnadshavare. Ofta är det påtagliga risker i 

ursprungsländerna såsom krig, förföljelse eller andra traumatiska upplevelser som tvingar 

barn och unga att fly sina hemländer för att söka asyl andra länder. Flyktingprocessen, från 

hemlandet till mottagarlandet präglas också av osäkerhet och instabilitet. När dessa barn väl 

anländer till Sverige och beviljas uppehållstillstånd väntar ytterligare en utmaning, att etablera 

sig i det svenska samhället (Hessle, 2009).  

   Etableringen av ensamkommande barn i ung vuxen ålder innebär en förutsättning till ett 

välfungerat liv i mottagarlandet. Etablering definieras av Brunnberg, Borg & Fridström 

(2011) delaktighet i samhällsgemenskapen (ibid). Hessle (2009) definierar etablering som en 

socialisation som fokuserar på att lyfta fram unga vuxnas aktiva strävan att bli delaktiga i 

samhället. Strävan efter att vara inrättad och erkänd av majoritetssamhället är således viktiga 

för att uppnå etablering utifrån de samhällsvillkoren. Dessa villkor avser faktorer som 
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bosättning, sysselsättning i form av utbildning och arbete, levnadsform och ekonomi. Det är 

således av särskild relevans att studera dessa i relation till etablering (ibid).  

   Skolan utgör i det postmoderna samhället en viktig förutsättning för etablering på 

arbetsmarknaden (Beck, 2000). Broomé (2006) framhåller i takt med ökade utbildningskrav 

på arbetsmarknaden ökar även kraven på individer att uppfylla för etablering på 

arbetsmarknaden. Genom att kunskapskraven i arbetsmarknaden och skolsystemet leder det 

till försvårad etablering för vissa grupper i samhället som inte har förutsättningar att uppfylla 

dessa samhällsvillkor (ibid). 

   Socialstyrelsens (2013) rapport visar att det är vanligt förekommande bland 

ensamkommande barn att uppleva svårigheter med att lära sig det svenska språket och 

uppfylla kunskapskraven i skolan. Vissa har haft en bristfällig skolgång i hemlandet innan 

flykten till Sverige. Detta påverkar således deras möjligheter att uppnå kraven i den svenska 

skolan. Skolan är inte enbart en kunskapsfrämjande arena för ensamkommande barn och 

unga, utan fungerar också som en samhällssocialisation som syftar till att stärka barnets 

sociala relationer och anknytning med andra barn och vuxna (ibid). Skola och utbildning är 

således viktiga aktiviteter för deltagande i det svenska samhället (Hessle, 2009).  

   Almqvist & Broberg (2008) menar att ensamkommande barn och unga ofta kommer från 

länder där familj och anhöriga har ett stort inflytande över deras skydd, omsorg och säkerhet. 

När dessa kommer till Sverige möter de ett välfärdssystem med ansvar för skydd, omsorg och 

säkerhet för alla medborgare. Förmågan att arbeta, leva självständigt, ta initiativ och kunna 

fatta egna beslut är förutsättningar för att klara sig i ett individualiserat samhälle som Sverige 

(ibid). Många unga vuxna, som kommit till Sverige som ensamkommande barn upplever 

således svårigheter att klara sig utan sina familjer och anhöriga. Dessa upplever känslan av 

ensamhet i mycket större utsträckning än övriga jämnåriga i samhället (Hessle, 2009). 

 

1.2 Problemförmulering 

Antalet ensamkommande barn och unga ökar allt mer i Sverige. Deras övergång till 

vuxenlivet ställer ytterligare krav på kommuner att ta ansvar för att tillgodose varje enskild 

individs behov genom att förbereda dessa inför etablering i det svenska samhället (Hessle, 

2009). 

   Enligt Socialtjänstlagen 1 § (2001:453) ska socialnämnden i samarbete med boendet verka 

för att alla barn och unga ska få en allsidig personlig, fysisk och social utveckling. Det 

innebär också att tillgodose ensamkommande barn och unga med samma möjligheter som 

övriga barn har i samhället. Hessle (2009) framhåller att ensamkommande barn och unga 
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saknar jämlika levnadsvillkor och möjligheter i förhållande till övriga jämnåriga vilket 

riskerar att utgöra ett hinder, eller försvårad etableringen som ung vuxen i det svenska 

samhället. En del unga vuxna upplever svårigheter med sin etablering i det svenska samhället, 

andra har lyckats väldigt väl med att etablera sig. Etablering i samhället är en utgörande faktor 

för en trygg övergång till vuxenlivet och skapar goda förutsättningar för ett välfungerat liv, 

menar Hessle (2009). Med den anledningen betonas vikten av denna studie för 

samhällsvetenskapen i allmänhet, och i synnerhet för professionen socialt arbete. 

  

1.3 Relevans för socialt arbete 

Det kan konstateras att ensamkommande barn och unga är en grupp i samhället som fortsätter 

att öka i det svenska samhället. När ensamkommande barn övergår till att bli unga vuxna 

uppstår således andra problem skeenden och svårigheter i deras liv. Detta innebär därmed att 

ökade krav på svenska myndigheter att erbjuda fortsatta stödinsatser för de unga vuxna bör 

betonas. Handläggare på socialtjänsten och andra yrkesutövare inom socialt arbete bär ett stort 

ansvar för att tillgodose ensamkommande barn och unga delaktighet i samhället i lika 

utsträckning som andra barn. Denna studie ska förhoppningsvis uppmärksamma 

ensamkommande barns levnadsvillkor. Det ger således utrymme för socialarbetare att inse 

deras svårigheter och arbeta förebyggande med olika former av problematiska skeenden. 

Därför betonas ännu en gång denna studies betydelse för professionen socialt arbete. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Denna studie avser fördjupa förståelsen om unga vuxna som tidigare anlänt till Sverige som 

asylsökande ensamkommande barn. Syftet avser att studera deras upplevelser av etablering i 

det svenska samhället i ung vuxen ålder. 

 

- Vilka möjligheter och svårigheter framhåller intervjupersonerna med att etableras i 

det svenska samhället?  

 

- Vilka strategier använder de unga vuxna för att etablera sig i det svenska samhället? 

  

- Hur upplever de unga vuxna sin nuvarande levnadssituation och framtidsutsikter?  
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1.5 Avgränsning  

Det är av betydelse att påpeka att studien inte ämnar undersöka ensamkommande barn, utan 

unga vuxna. De unga vuxnas bakgrund som ensamkommande barn är således viktigt att inte 

bortse då syftet avser att studera de unga vuxnas etablering i det svenska samhället. 

Informanterna utgörs av män, eftersom inga kvinnor accepterade deltagande i studien. För att 

förhålla sig till den angivna tidsplanen begränsades val av informanter till boenden i 

Östersund. Informanterna kommer huvudsakligen från Afghanistan och Somalia. Inga kvinnor 

deltog i studien. Val av informanter bestämdes huvudsakligen av de som accepterade 

deltagande i studien.  
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2. Tidigare forskning  

Lagnebro (1994) studerar i sin forskning finska ensamkommande krigsbarn som anlände till 

Sverige under andra världskriget, i början av 1940-talet. Majoriteten av dessa barn var under 

10 år. Flykten från Finland till Sverige dominerades av osäkerhet, rädsla och 

identitetsproblematik. Separationen, splittringen, förlusten av sammanhang och osäkerheten 

gav på kort sikt upphov till ångest och osäkerhet och på lång sikt till relationsproblem. 

Känslor av skuld och skam var vanligt förekommande bland dessa barn. De finska barnen 

upplevde sig inte vara omtyckta av sina föräldrar eftersom föräldrarna inte var närvarande när 

denne behövde dem. Samtidigt som barnen upplevde att svenska befolkningen var motvilliga 

att ta emot dem vilket resulterade i en osäker självbild (ibid).  

  Eide (2000) framhåller att ensamkommande barn utsätts för negativ social utveckling i större 

utsträckning än övriga jämnåriga ungdomar. Detta beror på att ensamkommande barn lever 

under en utsatt livssituation och har bevittnat traumatiska upplevelser såsom exempelvis krig 

och livsfarliga flykter. Även uppväxten i det nya landet utan familj eller släkt kan ge upphov 

till en negativ utveckling i form av ensamhet och avsaknad av socialt nätverk (ibid).    

   Garbarino, Kostelny & Dubrow (1991) framhåller att barn som växer upp med kontinuerligt 

skydd från familj eller nära anhöriga har större möjlighet att utveckla motståndskraft mot 

svåra situationer (ibid). Barn och unga som växer upp med minst en familjemedlem mår bättre 

än dem som saknar familj. Detta innebar således en bättre etablering i samhället (Kinzie, 

Bohnlein, Leung & Moore, 1990). 

   Eide (2000) understryker likväl att många ensamkommande barn klarar sig relativt bra i 

vuxenålder trots att den svåra bakgrunden präglas av otrygghet och instabilitet. Bemästring 

har avgörande betydelser för ensamkommande barn och ungas utveckling till 

etableringsfasen. Bemästring kan förknippas med strategier för att klara av att processen att 

utbilda sig och etablera sig på arbetsmarknaden. Även social anknytning möjliggör etablering 

i det svenska samhället. En trygg social anknytning har stor betydelse då det förutsätter ett 

socialt nätverk som genererar en meningsfull tillvaro (ibid).  

  Wallin & Ahlström (2005) beskriver några strategier för unga vuxna som möjliggör 

etableringen i Sverige. Den mest givande strategin som diskuteras av Wallin och Ahlström 

(2005) syftar till att unga vuxna söker sig till ett kontaktnät av samma geografiska eller 

etniska tillhörighet som dem själva. Ett sådant socialt nätverk innebär ett starkt socialt stöd för 

personer som är utsatta, vilket främjar den språkliga tillhörigheten. Synnerligen för en individ 

som befinner sig i en känslomässig situation. Medvetenheten om att dem hade ett socialt stöd 

ökade självkänslan och därmed förutsättningen för etableringen i samhället. Det var även 
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vanligt förekommande bland unga vuxna att fundera kring livet i hemlandet. Inte sällan 

mindes de sina liv som svåra och krävande. På så sätt var det en strategi för de att klara av 

livet i det nya landet och se möjligheterna (ibid).   

   Wallin & Ahlström (2005) framhåller att många unga vuxna, som tidigare varit 

ensamkommande barn får arbete efter flera års studier. Dessa tenderar att studera 

yrkesutbildning. Ett arbete innebär kontroll över struktur i vardagen. Att ha ett arbete 

förstärker således de unga vuxnas självständighet eftersom det ger möjlighet att ta ansvar för 

familjens situation. Arbetet innebär därmed ett bredare socialt nätverk, utanför den etniska 

gruppen. Detta möjliggör anknytning till sociala relationer med majoritetssamhället. Många 

försöker även ta kontakt med majoritetssamhället i syfte att förbättra sina språkliga 

färdigheter och utöka sociala relationer. Majoriteten av unga vuxna har däremot relativt 

begränsad kontakt med människor utanför den etniska gruppen. Svårigheter med 

språkinlärningen och kommunikation begränsade deras förmåga att uttrycka sig och därmed 

begränsade deras möjlighet att ta kontakt med majoritetssamhället. En central aspekt är att 

genom att tillägna ökade kunskaper om det svenska samhället ökar detta således deras 

livskvalitet (ibid).  

   Höjer & Sjöblom (2011) betonar att många unga vuxna oroar sig över sin ekonomi där 

majoriteten uttrycker behov av stöd i frågor som rör ekonomi. Oron för ekonomin kan förstås 

mot bakgrunden till avsaknad av familj och närstående som kan bidra ekonomiskt och vara ett 

ekonomiskt stöd. Många oroar sig över ekonomin, i synnerhet om planeringen avseende 

ekonomin. De oroade sig för att de inte skulle komma ihåg att betala sina räkningar och för att 

pengarna inte skulle räcka till för alla utgifter (ibid).  

Hessle (2009) understryker att unga vuxnas ekonomiska situation kan vara mycket påtaglig. 

Genom att de unga vuxna många gånger tvingas skicka pengar till sina anhöriga, trots deras 

ekonomiska begränsningar försvårade detta deras levnadsvillkor. Den ekonomiska 

begränsningen resulterade i svårare etablering i samhället. Även boende fungerar som en 

grundförutsättning för att kunna försörja sig och skapa sig ett eget självständigt liv. Utan 

boendet går det varken att studera eller arbeta vilket skapar svårigheter för de unga vuxnas 

etablering. Ungdomar som har bott och varit placerade på HVB-hem får möjlighet att bo i 

tränings- eller utslussningslägenheter för att lära sig strategier att klara sig självständigt 

genom planering och praktiska egenskaper. Ungdomarna upplever att kombinationen av 

självständighet och stöd gynnar deras etablering till att bli självgående individer (Hessle, 

2009). 
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  Många ungdomar betonar vikten av en lyckad skolgång. Däremot finns hinder för dem att ta 

sig vidare i utbildningssystemen. Trots att många har behörighet att söka till högskola och 

universitet hade många en tveksam inställning som präglades av osäkerhet om sin egen 

förmåga. Andra kände osäkerhet inför den ekonomiska satsning som studier på 

eftergymnasial nivå innebar (Hessle, 2009). Forskning visar därmed att goda skolprestationer 

skapar en form av skyddsfaktor för dem unga. Skola och utbildning är förutsättningar för 

sysselsättning som möjliggör etablering i mottagarlandet (ibid). Även Eid (2000) framhåller 

att skola och utbildning är en central aspekt för ensamkommande barn och ungas framtida 

etablering (ibid).  

  Familjebildning är också något som unga vuxna önskar och högt prioriterar, i synnerhet 

bland dem som saknar familj och släkt i Sverige (Hessle, 2009). Att bilda familj med samma 

etniska och religiösa grupp är således betydelsefullt. Avsaknad av familj och anhöriga skapar 

större behov av anknytning till samma etniska tillhörighet vid egen familjebildning (Wallin & 

Ahlström, 2005).    

  Bonanno (2004) framhåller att många barn och unga som befinner sig i en period i bestående 

av extrema stressmoment kan agera olika. Således riktas mer uppmärksamhet på 

möjligheterna vilket skapar motståndskraft mot stress och trauma. Förmågan att kunna 

återhämta sig, att utnyttja möjligheter och således få en bra och gynnsam utveckling innebär 

resilience (ibid). 

   Andersson (2008) poängterar att stöd till unga som avslutat sin placering på institutioner 

såsom HVB- eller familjehem krävs om behovet kvarstår. Detta har stor betydelse för 

övergången till vuxenlivet. Forskningen visar att samhällets stöd skulle utifrån ett resilience 

perspektiv skapa större etableringsförmåga trots att samhället inte längre är skyldiga till att 

tillgodose ungdomarna stöd. När det formella stödet upphör osynliggörs de särskilda behoven 

då de unga vuxna förväntas möta samhället självständigt (ibid).  

   Wallin & Ahlström (2005) lyfter fram att behov av stöd kvarstår trots att de bor ensamma 

och vården har upphört. Trots att de fått permanent uppehållstillstånd finns det indikatorer på 

att många fortfarande känner ensamhet och depression. Detta har resulterat i en försvårad 

etablering. De unga vuxna som uttryckte nedstämdhet och depression kopplades till 

kvarstående ohälsa i form av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), även efter 10 års vistelse i 

Sverige. Forskarna kunde dessutom koppla PTSD till de unga vuxna som idag upplever 

ensamhet (ibid). 

   Höjer & Sjöblom (2011) framhåller att ett tryggt socialt nätverk samt stöd från vuxna 

möjliggör ett självständigt liv och en starkare självtillit i övergången till vuxenlivet (ibid).  
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  Det är av stor betydelse att ha förståelse om ensamkommande barns utsatta situation och 

behov. Dessa behöver tillgodoses trygga levnadsförhållanden för att främja och stärka 

upptäckandet av möjligheter. Barn och ungas känsla av möjlighet kan blockeras vid ökade 

svårigheter, risker och stress samt vid situationer där något hinder eller händelse uppfattas 

alltför hemsk. Detta ökar barnens psykiska ohälsa. Om förebyggande åtgärder sker och sätts 

in i tidig ålder för ensamkommande barn och unga minskas svårigheterna vilket på längre sikt 

ökar möjligheterna för dem (Fjällhed, 2009). Det framgår i forskningen att ensamkommande 

barn och unga är en relativt utsatt grupp i samhället. Den sociala utsattheten bland dessa 

kommer till uttryck i posttraumatiska stressyndrom, svårigheter med etablering, ekonomiska 

problem osv. Separationsångest och misslyckad familjeåterförening har kommit till uttryck i 

upplevelser av osäkerhet, ensamhet och identitetsproblematik. Dessa indikatorer inverkar allra 

starkast på ensamkommande barn och unga och påverkar deras etablering i samhället som 

unga vuxna. 

   Trots bakgrund och omständigheter framhåller forskare att många unga vuxna idag fått en 

gynnsam etablering genom förmågan att återhämta sig, se möjligheter och utveckla resilience. 

De unga vuxna ser sin potential och utvecklar således strategier för att upprätthålla resilience, 

vilket möjliggör etableringen i samhället. Förmågan att kunna återhämta sig, att utnyttja 

möjligheter och således få en bra och gynnsam utveckling innebär resilience (ibid).  

Andersson (2008) poängterar att stöd till unga som avslutat sin placering har stor betydelse 

för övergången till vuxenlivet (ibid) Socialt nätverk och stöd möjliggör ett självständigt liv 

och en starkare självtillit i övergången till vuxenlivet, menar Höjer & Sjöblom (2011). 
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3. Teroetiska perspektiv 

3.1 Cesur 

Cesurperspektivet är relevant för förståelse av vilka förändringar de unga vuxna har 

genomgått under sin uppväxt. Från att växa upp i konfliktdrabbade länder till att etablera sig i 

mottagarlandet. Processen för etablering i det svenska samhället kan se varierande ut för unga 

vuxna. Det teoretiska perspektivet kommer skapa förståelse kring de unga vuxnas etablering i 

det svenska samhället och utgöra analysen av det empiriska materialet. Teorin avser att 

undersöka unga vuxnas övergång i samband med etablering i det svenska samhället.  

  Mitterauer (1991) beskriver att cesur avser övergången till en ny roll, position, samhälleliga 

förändringar eller status som exempelvis kan vara övergången från att vara barn till ung vuxen 

(ibid). Övergångar är uppdelade i olika faser enligt Kåks (2007) och kan vara i varierande 

ordning i kombination med tidpunkt, det sociala och kulturella omfånget. Utformandet av 

olika samhällsstrukturer påverkar individens övergångar i olika livsfaser. Kåks (2007) menar 

vidare att villkoren för utformandet av övergång har varierat utifrån platser, kön och sociala 

miljöer. Dessa aspekter i kombination med varandra påverkar synen på övergång för den 

enskilda individen, exempelvis från barn till ung vuxen. En övergång kan innebära att den 

enskilda individen lämnar skolan och utbildning för tillträde i arbetslivet. En sådan övergång 

kännetecknas av sociala relationer som förändras. Ett exempel är klasskamrater som byts ut 

mot arbetskollegor. Övergången innebär även att etablering ger en ökad ekonomisk 

självständighet vilket resulterar i ett minskat beroende (ibid). 

   Etableringsfasen kännetecknas av de unga vuxnas sysselsättning, i form av utbildning och 

arbete.  I denna fas befinner sig de unga vuxna mellan 20-26 år. Etableringsfasen 

kännetecknar den ekonomisk och sociala självständigheten (Hessle, 2009). Det sociala 

anseendet av en självgående väletablerad vuxen har de senaste decennierna förknippats med 

utbildning, arbete, och bildning av familj (Kåks, 2007).  

   Kåks (2007) belyser vidare att den sociala omgivningen skapar uppfattningar om att unga 

vuxna som befinner sig i etableringsprocessen jämförs av allmänheten. Vilka normer, 

föreställningar och ideal som präglar samhället har också stark betydelse för hur allmänheten 

ser på vuxenbildandet. Det läggs stora krav på unga vuxna idag att uppfylla krav för att 

upprätthålla ”vuxenstatus”. Ett exempel som många gånger är förekommande är att jämnåriga 

unga vuxna ställs emot varandra och jämförs. Således tillskrivs den person som inte flyttat 

hemifrån och skaffat sig ett arbete i ung vuxen ålder som socialt opassande och oetablerad i 

samhället (ibid).  
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Det är viktigt att göra en noggrann analys vid undersökningar av unga vuxnas utsagor om 

möjligheter och svårigheter vid övergången till vuxenlivet. Kontext, tid och informanternas 

upplevelser av mångsidiga identiteter har genom denna teori beaktats även vid analysen av 

informanternas utsagor.  

 

3.2 Social konstruktivism 

Individer och samhällen tar ofta förgivet förståelsen av den sociala verkligheten. 

Socialkonstruktivism är ett samhällsvetenskapligt perspektiv som beskriver den sociala 

verkligheten som en produkt av socialt samspel, en social konstruktion. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet möjliggör förståelse kring skapandet av könsroller, 

etnicitet och identitet och dess reproduktion i takt med ett föränderligt samhälle. Social 

konstruktivism är således ett betydelsefullt teroetisk verktyg som möjliggör förståelse kring 

de unga vuxnas erfarenheter av etablering i det svenska samhället (Giddens, 2007; Cornell & 

Hartmann, 2007).  

   Etnifieringsprocess beskriver etnicitet som en social konstruktion, en produkt av samspel 

mellan olika grupper, däribland gemensamma blodsband, religion, nationalitet och historia ger 

förutsättning för en etnisk tillhörighet. Fastställande av gruppens etniska tillhörighet görs 

inom själva gruppen. Den etniska gruppen måste stryka sin tillhörighet genom att göra en 

begäran på sitt etniska ursprung. Den etniska identiteten syftar till en gränsdragning mellan 

den egna gruppen och omgivningen (Cornell & Hartmann, 2007). 

   Circumstantialism avser på vilket sätt ens etniska identitet påverkas av sociala förhållanden 

och andra processer.  Identiteten är således kontextberoende och föränderlig. Etnisk identitet 

produceras genom intressegemenskap, egenskaper och livserfarenhet för en gemensam grupp, 

vilket skiljer de från andra samlingar. Sociala förhållandena är inte förutbestämda, utan kan 

förändras och eventuellt försvinna. Etnicitet tenderar att påverkas provisoriskt av miljö och 

sociala förhållanden. Förändringar i samhälle påverkar etniska identiteter (ibid). 

   Primordialism influeras av essentialistiska och beskriver etnisk tillhörighet och identitet 

skapas så tidigt som födseln. Det skapar karaktär och levnadssätt för den individen. Redan vid 

födseln kategoriseras med särskilda egenskaper och karaktärsdrag. Enligt primordialismen 

tycks den etniska identiteten vara beständig och upphör aldrig (ibid).  

   Identitetsskapande bör ses som en social konstruktion, som skapas och förändras i sociala 

samspel, menar Cornell & Hartmann (2007) och Giddens (2006). I synnerhet i ett globaliserat 

och alltmer pluralistisk samhälle (Cornell & Hartmann, 2007). Etnicitet i den postmoderna 

världen fungerar som en intensiv kamp mellan olika grupper, en strävan om maktrelationer 
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och tillgångar till maktpositioner. Tillhörande identitet kan ge privilegier och förutsättningar, 

men kan även medföra missgynnande konsekvenser och marginalisering. Detta tenderar att 

förstärka den sociala konstruktionen av etnicitet och ”ras”. Genom att diskriminering som 

vissa etniska grupper utsätts för kompenseras av den etniska gemenskapen, vilket tenderar att 

förstärka skillnaderna mellan ”vi” och ”dem” (ibid).  

   Etnicitet är inte bara en produkt av det sociala samspelet, utan har betydelse för skapandet 

av sociala relationer och kollektiv handling. Etnicitet i den postmoderna världen fungerar som 

en intensiv kamp mellan olika grupper, en strävan om makt och positioner, vilket således kan 

ge upphov till konflikter bland etniska grupper. Att tillhöra en etnisk identitet kan ge 

privilegier och förutsättningar, men kan också påverka individen och medföra missgynnande 

konsekvenser. Eftersom social utestängning och marginalisering under en lång tid har 

koncentrerats utefter den sociala konstruktionen av etnisk- och rastillhörighet. Etnisk identitet 

möjliggör således mobilisering av individer. I synnerhet när det finns intressen som gynnar 

den etniska gruppen mobiliseras individer efter etniska och ”rasliga” gränser (ibid). Normer 

och värderingar är socialt konstruerade fenomen som påverkar människors vardag otroligt 

mycket. Det reglerar hur individer ska uppföra sig. Den som faller utanför normen 

kategoriseras som ”avvikare” (Giddens, 2007; Cornell & Hartmann, 2007). 

 

3.3 Intersektionellt perspektiv 

Tillämpning av ett intersektionellt perspektiv möjliggör förståelse om hur skärningspunkten 

av sociala kategorier såsom etnicitet, klass och könstillhörighet påverkar och förutsätter de 

unga vuxnas maktpositioner och privilegier i det svenska samhället (de los Reyes & Kamali, 

2005). Det ger således utrymme att förstå svårigheter och möjligheter som unga vuxna 

upplever under sin etablering i samhället. 

   Med hjälp av det intersektionella perspektivet skapas även en större förståelse för hur 

tidigare privilegier och förutsättningar i hemlandet påverkat etableringen idag. Varje enskild 

informant har vid intervjutillfället uppgett sin egen livshistoria och biografi. Genom 

informanternas utsagor har en koppling till det intersektionella perspektivet skapat en insikt 

för hur tidigare förutsättningar påverkar möjligheter och svårigheter vid etableringen.  

Mulinari & Selberg (2011) framhåller att begreppet intersektionalitet kommer från det 

engelska språket och betyder korsning. Teoretiska ramen används för att beskriva hur 

maktrelationer och kategorier har en inverkan på varandra. Sådana maktrelationer och 

kategorier hjälper till att skapa en förståelse för individens position i samhället (ibid).  
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Intersektionen av etnicitet, klass, sexuell läggning, kön m.m. är maktdimensioner som 

förklarar etniska gruppers underordning i samhället (Kamali, 2008; de los Reyes & Mulinari, 

2005).  

  Avtar & Phoenix (2004) understryker att utsattheten bland en grupp människor bör ses ur ett 

större perspektiv genom att förstå hur flera kategorier och inte enbart en, påverkar varandra.  

Pease (2010) framhåller att grupper som avviker från majoritetssamhällets normer exkluderas 

och uteblir från privilegier samt positioner. Detta förstärker marginalisering och utanförskap 

av vissa grupper i samhället, såsom exempelvis personer med invandrarbakgrund. Denna sorts 

förtryck normaliseras och legitimeras i vardagen genom diskurser. Människor som tillhör de 

makthavande grupperna i samhället, med privilegier blir medvetna om att deras positioner 

förhåller sig till sociala kategorier såsom etnisk, - klass, - könstillhörighet och sexuell 

läggning osv. Ojämlikhet och rasistiska föreställningar skapas exempelvis i media genom 

diskurser som ”svartmålar” personer med invandrarbakgrund. Detta förstärker ojämlikhet 

mellan etniska grupper och majoritetssamhället. Denna typ av ojämlikhet och dominans över 

personer med invandrarbakgrund förklarar deras tillhörande som ”dem andra” (ibid). 

En individs maktdimensioner som är förenlig med andras kan upprätthålla likheter och 

skillnader, likaså skapas ett ”vi” och ”dem”. En starkare länk skapas mellan dessa individer 

vilket grundar sig på möjligheten till bekvämlighet utifrån sociala normer och värderingar 

(Mulinari & Selberg, 2004). 

   Samtliga unga vuxna kommer ursprungligen ifrån utomeuropeiska länder och har upplevt 

stora samhälleliga förändringar och processer i bestående av nya kulturmöten, värderingar och 

samhällsstrukturer. Det intersektionella perspektivet skapar således möjlighet att förstå hur 

maktdimensioner såsom etnicitet, klass och kön påverkar deras möjligheter och svårigheter 

med etablering i det svenska samhället. 
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4. Metod 

Vetenskapsteoretiska perspektivet i denna studie utgörs av det hermeneutiska synsättet. 

Datainsamlingsmetoden har utgjorts av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Val av 

intervjupersoner genomfördes med hjälp av den målinriktade urvalstekniken. 

Datainsamlingsmaterialet har sedan kategoriserats och kodats i tabeller. Därefter har 

informanternas utsagor analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys.  

 

4.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Hermeneutiken är ett vetenskapsteoretiskt perspektiv som fokuserar på förståelse av 

människors upplevelser och känslor (Kvale, 1997). Enligt det hermeneutiska synsättet finns 

ingen absolut sanning eftersom det förutsätter att forskaren tolkar det empiriska materialet 

(Bryman, 2011; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Utgångspunkten är att analysera samt 

tolka texter och söka meningsfulla innehåll.   

      Positivisterna har länge velat skapa ett universellt vetenskapsteoretisk perspektiv. Ett 

positivistiskt synsätt söker förklaringar utifrån ”säker data” genom kvantifierbara siffror och 

samband. Det omöjliggör således förståelse av människors upplevelser och känslor.  Inom det 

positivistiska synsättet har forskare inte lika stort inflytande över analysen av det empiriska 

materialet i jämförelse med forskare som gör hermeneutiska studier. Inom det hermeneutiska 

synsättet utgör forskaren, med sin förförståelse självaste analysen i studien. Här söker 

forskarna förståelse kring informanternas känslor och upplevelser medan inom positivismen 

söks förklaringar bakom ett visst fenomen. Det hermeneutiska synsättet är ett alternativ till 

den traditionella positivismen. Det möjliggör tolkning av det empiriska materialet och en 

djupare förståelse kring studiens forskningsområde, som syftar till att studera upplevelser. 

Denna studie syftar till att söka förståelse kring unga vuxnas upplevelser om sin etablering i 

det svenska samhället.  Med den anledningen argumenteras för användningen av ett 

hermeneutiska vetenskapsteoretiska perspektiv i syfte att möjliggöra förståelse kring 

informanternas egna känslor (Bryman, 2011; Kvale, 1997; Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.2  Kvalitativ intervjumetod 

I denna studie har sex kvalitativa halvstrukturerade intervjuer och en provintervju genomförts 

med unga vuxna, i åldrarna 20-25 och som tidigare varit ensamkommande barn. 

Begränsningen av urvalet bestämdes för att få större utrymme att ingående studera 

informanterna. Tillämpningen av den halvstrukturerade intervjumetoden förbättrade 
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möjligheterna att undersöka de unga vuxnas enskilda upplevelser och erfarenheter av sin 

etablering i det svenska samhället. Intervjumetoden ger utrymme för undersökaren att studera 

informanternas subjektiva upplevelser och sociala värld (Kvale, 1997). Halvstrukturerade 

intervjuer möjliggör också att ställa följdfrågor till informanten i kombination med 

intervjuguiden. Detta kan enligt Kvale (1997) ge utrymme för informanten att tala fritt och 

öppet (ibid).  

   Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide med fyra olika teman som syftar till att 

stärka och omringa intervjufrågorna. Tanken med intervjuguiden var att intervjufrågorna 

skulle överensstämma med studiens syfte och forskningsområde. Formandet av en 

intervjuguide gjorde det lättare att fastställa särskilda teman som intervjuerna skulle fokusera 

på. Fokusteman bestod av (1) bakgrund i ursprungslandet (2) ny i mottagarlandet (3) 

svårigheter och möjligheter med etablering i mottagarlandet (4) strategier för etablering i det 

svenska samhället och framtidsutsikter. Därefter genomfördes en övningsintervju i syfte att 

fastslå intervjuguidens kvalité och relevans för forskningsområdet. Genom användning av den 

halvstrukturerade intervjumetoden gavs goda förutsättningar att få informanterna att tala om 

sina upplevelser. Främst fokuserade intervjuerna på informanternas upplevelser av 

möjligheter och svårigheter med övergången från ung till vuxen, och hur detta påverkat 

etableringsprocessen. 

   Denscombe (1998) framhåller att forskaren är ansvarig för att informanterna ska uppleva 

trygghet och bekvämlighet vid deltagandet av intervjuer. Miljön är viktig för att skapa en god 

samtalsstämning mellan undersökare och informant. Det är viktigt att informanten kan tala 

ostört och avskilt (ibid). Med den anledningen genomfördes intervjuerna i avlägsna grupprum 

i Mittuniversitetet. Det ansågs vara viktigt för tillförlitligheten att informanterna gavs 

möjlighet att prata ostört. 

   Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades. Bryman (2011) framhåller att 

transkribering av informanters utsagor underlättar analysarbetet. Det ger utrymme för 

undersökaren att kunna gå tillbaka till den transkriberade texten och hitta nya tolkningar 

(ibid).   

  Under samtliga intervjuerna gjordes anteckningar som beskrev informanternas icke- verbala 

kommunikation. De icke-verbala signalerna i form av kroppsspråk och ansiktsuttryck 

möjliggjorde förståelse av informanternas utsagor. Exempelvis blev de flesta informanter 

obekväma när de talade om sin familj och om traumatiska upplevelser. Det framgick genom 

att vissa blev frustrerade och avbröt ögonkontakt, andra uttryckte maktlöshet genom att de 

ryckte på pannan eller använde ett annat tonläge. Dokumentation av den icke- verbala 
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kommunikationen ger upphov till bredare förståelse av informanternas upplevelser och 

erfarenheter, nya tankegångar och korrekta tolkningar av utsagorna, menar Kvale (1997). 

  

4.3 Målinriktad urvalsteknik 

Bryman (2011) framhåller att det målinriktade urvalstekniken syftar till att finna informanter 

med upplevelser och erfarenheter som är centrala för de teman som studien avser att 

undersöka. Den målinriktade urvalstekniken är inget sannolikhetsurval vilket gör att resultatet 

inte får anses vara representativt för populationen. Snöbollsurval är inte heller ett sannolikhets 

urval och avser personer som hittats genom redan inkluderade informanter (Bryman, 2011). 

Genom användning av den målinriktade urvalstekniken i kombination med snöbollsurval har 

informanterna i denna studie hittats.    

    

Val av informanter gjordes genom ett målinriktat urval och snöbollsurval med hjälp av 

nedanstående inkluderingskriterier: 

1. Unga vuxna mellan 20- 25 år 

2. Anlänt till Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare (ensamkommande barn) 

3. Ska ha uppehållstillstånd 

4. Flytt från utomeuropeiska länder 

 

 Urvalet bestod av sex informanter i åldrarna 20- 25. Åldersavgränsningen gjordes eftersom 

majoriteten av ensamkommande barn som blivit myndighetsförklarade när de fyllt 18 år har 

inte hunnit leva självständigt tillräckligt länge. Därför är det svårt att avgöra deras etablering i 

det svenska samhället. 

   Informanterna är unga vuxna, som kommit till Sverige som ensamkommande barn. De unga 

vuxna skulle även ha svensk uppehållstillstånd. Eftersom personer utan uppehållstillstånd inte 

har samma medborgerliga rättigheter som personer med uppehållstillstånd är det svårt att 

avgöra deras etablering i det svenska samhället. Urvalet begränsades till att inkludera unga 

vuxna från utomeuropeiska länder, eftersom dessa bedöms vara möjliga att lokalisera i 

Östersund.  

   Urvalet strävade från början efter en jämn könsfördelning, för att undersöka om det finns 

likheter eller skillnader mellan pojkar och flickors övergångar till vuxenlivet. De kvinnor som 

vi kom i kontakt med ville inte medverka studien. Dessa upplevde svårigheter med att tala om 
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sin barndom och traumatiska händelser. Med hänsyn till etiska aspekter ville vi inte påtvinga 

dessa att delta i studien. Eftersom få av de lokaliserade kvinnorna visade intresse att delta i 

studien exkluderades de kvinnliga informanterna från urvalet. Andra kvinnliga informanter 

accepterade deltagande i studien men ville inte svara på frågor som berörde deras livssituation 

i ursprungslandet. Dessa kom likaså att exkluderas ur urvalet. 

   Lokalisering av informanter utgjordes av flera steg: (1) socialtjänsten (2) Överförmyndaren 

(3) f.d. Gode män (4) unga vuxna. Sökandet efter informanter påbörjades genom att kontakta 

socialtjänsten i Östersund, avdelning Ung och Integration. Dessa kontaktades i syfte att 

komma i kontakt med socialsekreterare för att få ta del av uppgifter gällande unga vuxna, f.d. 

ensamkommande barn. Socialtjänsten rekommenderade oss att kontakta Överförmyndaren 

eftersom socialtjänsten i förpliktelse inte kunde utge någon information om önskade 

informanter. Överförmyndaren kontaktades eftersom dessa erhöll information om f.d. Gode 

män. Efter att överförmyndaren fått ett godkännande att utge information om f. d Gode män 

skickades dem ett e- postmeddelande till oss med uppgifter om ett antal Gode män. Dessa 

kontaktades via telefon och informerades om studiens forskningsområde och 

inkluderingskriterier som avsåg val av informanter. Gode män tillfrågades om dessa hade 

möjlighet att hjälpa oss med att hitta informanter som är intresserade av att delta i studien. 

Efter att gode männen samtalat med informanterna accepterade en del deltagande i studien. 

Vidare kontaktades de för bestämmelse av tid och plats. 

 

4.3.1 Presentation av informanter 

Informanterna som har medverkan i studien kommer huvudsakligen från Somalia och 

Afghanistan. Detta beror på att de informanter som accepterade deltagande i undersökningen 

kom från dessa länder. Deras bakgrund och upplevelser av att vara ensamkommande barn 

bedöms ha stor betydelse för detta forskningsområde. 

 

Informant 1:  

”Mahdi” är 23 år gammal och har ett somaliskt ursprung. Han har bott i Sverige i sex år och 

fick uppehållstillstånd år 2009. Han var 17 år när han flydde från Somalia och idag arbetar 

han som tolk.  

 

Informant 2:  
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”Mohammed” är 20 år gammal och kommer ursprungligen från Somalia. Han flydde till 

Sverige år 2008. Fyra månader efter ankomst fick han uppehållstillstånd. Idag arbetar han 

med barn och unga på fritidsgård.  

 

Informant 3:  

”Kazem” är 21 år gammal och kommer ursprungligen från Somalia. Han flydde till Sverige år 

2010. Tre veckor efter ankomst fick han uppehållstillstånd. Idag studerar han tre kurser på 

Komvux och arbetar 75 procent som målare.   

 

Informant 4:  

”Yousef” är 20 år gammal och kommer ursprungligen från Afghanistan. Han flydde till 

Sverige år 2010 och fick uppehållstillstånd år 2011. Studerar handelsprogrammet på 

gymnasienivå. 

 

Informant 5:  

”Abbas” är 22 år gammal och kommer från Somalia. Han flydde till Sverige år 2008 och fick 

uppehållstillstånd fyra månader senare. Han har ingen eftergymnasial utbildning och är för 

tillfället arbetssökande.  

 

Informant 6:  

’’Murtaza” är 20 år gammal och kommer ursprungligen från Afghanistan. Han kom till 

Sverige år 2011 och fick några månader efter uppehållstillstånd. Idag är han arbetslös och 

framtidsutsikterna riktar sig mot fortsatta studier på Komvux.   

 

4.5 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys ger utrymme att analysera och tolka det empiriska materialets 

innehåll. Det syftar till att förklara texters innehåll djupgående (Bryman, 2011; Dannefjord, 

2005).  

   Patton (2002) framhåller att en vanligt förekommande övervägning vid genomförande av 

kvalitativa innehållsanalyser är huruvida fokus ska ligga på det manifesta eller latenta 

innehållet. Det manifesta innehållet avser det som direkt framgår i informanternas utsagor, det 

uppenbara och synliga. Det latenta innehållet består av de underliggande meningarna i 

beskrivningarna (ibid). Analysen av det manifesta innehållet har gjorts genom att 

sammanfatta informanternas betydelsefulla meningar. Det som direkt framgår i utsagorna har 



 
 

18 
 

beskrivits. Under genomförandet av de kvalitativa intervjuerna noterades bland annat 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall. Även informanternas sätt att prata om sina 

upplevelser av svårigheter och möjligheter antecknades. Detta ansågs vara utgörande för 

förståelsen av informanternas utsagor. Exempelvis blev många av informanterna frustrerade 

när de talade om sina traumatiska upplevelser i ursprungslandet. Detta var anmärkningsbar 

genom att informanternas tonläge förändrades och även kroppshållningen. Ett annat exempel 

är när vissa informanter blev uppgivna när de pratade om svårigheterna med etableringen i det 

svenska samhället. De talade om sina upplevelser med en negativ intoning.  

   Kategorisering och kodning av det datamaterialet har gjorts i enlighet med Graneheim & 

Lundmans (2004) regler. Stegen i denna process utgörs av (1) Transkribering av data (2) 

Kondensering av meningsbärande enhet (3) Kodning (4) Kategorisering. Efter genomförandet 

av de kvalitativa intervjuerna gjordes transkriberingarna. Därefter granskades 

transkriberingarna för att hitta meningsfulla citat. De citat, eller snarare meningsbärande 

enheter som är relevanta för studiens syfte plockades ut. Sedan har de meningsbärande 

enheterna kondenserats (sammanfattats) för att korta ner texten, men ändå behålla textens 

innebörd.  De kondenserade meningsenheterna har därefter kodats under olika kategorier. En 

kategori innehåller flera koder och representerar kodernas gemensamma betydelse. Exempel 

på kondensering, kodning och kategorisering av det empiriska materialet framgår i tabell 1 

och 2. 

 

Tabell 1. 

Exempel på meningsbärande enheter som kondenserats och kodats. 

Meningsbärande enhet 
 

Kondenserad meningsenhet Kod  

Språket kände jag att det var svårast men det var inte det. Det 
var konstigt eftersom jag inte hade lärt mig engelska så var det 
extra svårt. När jag hörde andra prata svenska från början så 
kände jag bara... jag önskar att jag kunde prata! 

Har svårigheter med att lära 
sig det svenska språket. Detta 
har varit en betydande 
svårighet med etableringen i 
det svenska samhället.  

Språksvårigheter 

Det är svårt att bo själv alltså i mitt land det finns ingen som 
bor själv. Du bor med din familj och det finns grannar, och alla 
pratar med varandra och är glada och tar hand om varandra. 
Men här man känner inte varandra och i början det blir svårt, 
det blir mycket svårt.  

Svårigheter med att bo 
ensam. Frustration över 
avsaknad av socialt nätverk 
och känslan av ensamhet. 

Ensamhet 
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Tabell 2. 

Exempel på koder som grupperats i kategorier och tema. 

Tema Svårigheter och möjligheter med etablering i samhället 
 

Kategori Språk, utbildning & 
skola 

Socialt nätverk och 
ensamhet 

Arbete & bostad Ekonomi & sysslor 

Koder Språksvårigheter 
Kan inte engelska 
Språkbrister Bristfällig 
skola 
Ingen möjlighet att 
studera 

Ensamhet 
Ingen hjälp 
Ensam 
Svårt att få jobb  
Frustration över 
ensamhet 

Svårt att hitta jobb 
Kontakter  
Svårt att bo själv 
Språk 
Önskar bättre jobb 

Svårt med sysslor 
Behöver hjälp 
Fick hjälp på HVB 
Behöver stöd 
Skickar pengar till hemlandet 

 

4.6 Trovärdighet 

Enligt Denscombe (2009) är det en viktig aspekt i formandet av forskningen där forskaren har 

ett huvudansvar att visa att hens resultat är riktiga och tillämpade korrekt. Annars finns det 

ingen vidare anledning för läsaren att sätta tilltro för forskarens forskning om verifiering 

saknas. Och vidare menar Silverman (2000) att trovärdigheten i en forskning är en central 

aspekt och därmed avgörande oberoende om forskningen studeras utifrån är en kvalitativ eller 

kvantitativ ansats (ibid).   

   Studiens undersökning går utifrån en kvalitativ forskning vilket gör att trovärdigheten är 

genomförbar. Trovärdigheten innebär att studien så nära som möjligt lyckats mäta vad syftet 

varit att mäta. Bryman (2011) menar på att en teoretisk målsättning inte kan påverka 

slutsatsen som undersökningen innehar. Anledningen till detta är för att det som t.ex. sägs 

under intervjun är vad som är sanningen och kan inte påverkas. Slutsatsen granskas av 

studenter, handledare för att i syfte kunna komma fram till ett korrekt resultat. Transkribering 

är metoden som under intervjun genomförs för att i senare tillfälle kunna tolka som i 

slutändan blir resultat. För att inte påverka studiens trovärdighet har undersökarnas 

förförståelse samt erfarenheter i medvetenhet influerats. Eftersom undersökarna av tidigare 

erfarenheter har arbetat med ensamkommande flyktingbarn underlättas analysen. 

Förförståelsen kan sammankopplas till informanternas yttranden. Det finns dock en nackdel 

med bred förförståelse och det är att värderingarna som inte utsetts blir konkreta. Det är 

viktigt att uppmärksamma att inte låta informanternas värderingar förvrängas till 

undersökarens egna värderingar. 

   Eftersom studien lyckats mäta vad som avses att mäta och att både syftet samt 

frågeställningen följts upp kan studien anses som hög trovärdig. Tillförlitlighet genererar inte 

vår studie just eftersom syftet med undersökningen är att beskriva vad för upplevelser 
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informanterna har. Mätningarna blir väldigt olika, eftersom varje informant har olika 

upplevelser. Tillförlitlighet i sin synnerhet går utifrån att samma resultat blir upprepande 

mätningar vilket inte passar in i vår metod (Larsson, S. m.fl. (red.). (2005).  

 

4.7 Etiska överväganden 

Denna studie kommer att utgå från grundläggande etiska principer inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Det omfattar (1) informationskravet (2) samtyckeskravet (3) konfidentialitetskravet 

(4) nyttjandekravet. Etiska överväganden har tagits vid beaktning i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer. Informanterna har innan intervjun inletts 

informerats om sina rättigheter som deltagare under en informationsdelgivning. Studiens syfte 

och forskningsområde presenteras och deltagarna informeras om att deras medverkan i 

studien är frivilligt och att de närsomhelst kan välja att avbryta sin medverkan. Samtliga 

deltagare har tilldelats påhittade namn i syfte att inte röja deras verkliga identitet och 

säkerställa konfidentialitet och integritet. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att det 

insamlade datamaterialet enbart har används för forskningsändamål. 

   Vår förförståelse är också en aspekt som vi har tagit hänsyn till för att undvika att studien 

påverkas alltför mycket av förförståelsen och blir oseriös (Bryman, 2011). Exempelvis har 

undersökarna erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn och unga. Förförståelsen 

kan naturligtvis påverka studiens utfall om inte detta medvetet görs. Med den anledningen har 

analys- och tolkningsarbetet i resultatredovisningen granskats av andra socionomstudenter i 

syfte att uppnå en korrekt tolkning. Val av teoretiska perspektiv eller tidigare forskning 

bedöms vara relevant och har inte heller påverkat studiens slutsatser eller resultat. En annan 

etisk aspekt var att vissa intervjufrågor kan av informanterna uppfattas som känsligt. Därför 

granskades intervjufrågorna av handledare och av andra socionomstudenter i syfte att 

identifiera ”känsliga” frågor. Merriam (1994) menar att forskare får ökad makt och kontroll 

under intervjuer med informanter (ibid). Detta har således inneburit ökad medvetenhet kring 

vår maktposition under genomförandet av intervjuerna. Det har varit viktigt för oss att skapa 

en balans mellan att vara professionell och medmänsklig.  
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5. Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat- och analysdel. Datainsamlingsmaterialet har 

analyserats med hjälp av teoretiska perspektiv och tidigare forskning.  

 

5.1 Möjligheter och svårigheter  

Analysen av materialet visar att majoriteten av de unga vuxna upplever att det svenska språket 

har varit en betydelsefull faktor. En del upplevde större svårigheter än andra med att lära sig 

språket. De som bedöms haft en tillräcklig skolgång i hemorten och som hade studerat det 

engelska språket upplevde mindre svårigheter med att lära sig språket, än de med bristfällig 

skolgång. Abbas utsago illustrerar unga vuxnas språksvårigheter:  

 

Jag hade väldigt svårt med språket. Jag kunde inte engelska, vi lärde oss aldrig 

det engelska språket [i hemlandet]. Det var jobbigt att inte kunna prata med 

folk. Det blir svårt att få kompisar och svart att klara skolan. 

 

Samtliga informanter uttryckte svårigheter med språket. Till följd av språksvårigheterna hade 

unga vuxna svårt att tillgodogöra sig den utbildning som erbjöds. Detta bekräftas av Wallin & 

Ahlström (2005) som framhåller svårigheter för unga vuxna att lära sig språket och att detta 

begränsar de unga vuxnas möjlighet att söka sig vidare till högre utbildningsnivåer (ibid). 

Detta kan tydligt ses utifrån ett klassrelaterat perspektiv. Där klasstillhörighet i hemlandet 

påverkar de unga vuxnas erhållande av privilegier och kunskap. Därmed ges bättre 

förutsättningar för dem som kommer från välbärgade familjer att etableras i mottagarlandet än 

dem som haft det svårare socioekonomiskt ställt. 

   Ett annat problem som framgår i de unga vuxnas utsagor är svårigheter i skolsystemet. 

Majoriteten av de unga vuxna förknippade språk- och inlärningssvårigheterna med 

kunskapsbrist i det engelska språket som de menade på spelar en stor roll. Detta resulterade i 

svårigheter med att klara kunskapskraven i skolan. Det kan också förklaras utifrån 

Socialstyrelsens (2013) rapport som framhåller att många ensamkommande barn haft en 

bristfällig skolgång i hemlandet vilket är en betydande faktor för hur väl kunskapskraven 

uppfylls (ibid). Kazems utsaga är en illustration av de unga vuxnas bristfälliga skolgång i 

hemlandet: 

 

Jag gick inte så mycket i skolan men jag lärde mig mycket om koran och så.  
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Detta kan förstås ur en intersektionell analys där intersektionen av etnicitet, klass, kön, ålder 

och nationalitet kan förklara variationerna av unga vuxnas etablering i samhället (de los Reyes 

& Mulinari, 2005). Bristfällig skolgång påverkar således de unga vuxnas möjligheter att 

uppnå utbildningskraven, men också deras framtida etablering i samhället. 

   Många unga vuxna framförde att skolan bidrar med att generera kunskap om det svenska 

samhället. Däremot framgick att större delen av kunskapen om det svenska samhället 

genererades genom sociala samspel, med vänner och bekanta. Mehdis citat illustrerar detta: 

 

Ja, och sen har jag lärt mig lite i skolan, samhällskunskap, det där ämnet. Jag 

har lärt mig lite grann. På skolan lärde jag mig men mest har jag lärt mig via 

andra personer. Alla kompisar sitter tillsammans och berättar. 

  

Genom att knyta an till ett socialt nätverk skapar de unga vuxna en trygg och meningsfull 

tillvaro. Cornell & Hartman (2007) understryker att det sociala samspelet och interaktionen 

mellan grupper påverkar individers identitet. Den sociala konstruktionen av etnicitet blir mer 

betydelsefull för de unga vuxna när de befinner sig utanför deras nationella kontext (ibid). 

Wallin & Ahlström (2005) framhåller att skapandet av ett kontaktnät är en förutsättning för 

unga vuxna att etablera sig i samhället. Dessa kontaktnät består ofta av personer från samma 

geografiska eller etniska tillhörighet som dem själva (ibid). Detta förhållningssätt ökar 

välmåendet och minskar känslan av ensamhet och osäkerhet.  

   De flesta unga vuxna uttryckte svårigheter med ekonomiska angelägenheter och juridiska 

rätt- och skyldigheter. Svårigheter med att exempelvis hantera ekonomiska angelägenheter 

diskuteras i Höjer & Sjöbloms (2011) studie (ibid). De unga vuxna upplevde även 

språksvårigheter vid hantering av brev från myndigheter och instutioner som de tidigare fått 

hjälp med av boendepersonal. Detta utmärks som en av de mest förekommande svårigheterna 

i intervjupersonernas utsagor. Mehdis utsaga illustrerar svårigheter som de unga vuxna 

upplever efter avslutad placering på HVB-hem och som de förväntas möta självgående:  

 

När jag bodde i boendet, var det personal som man fick hjälp av. Men när jag 

bor ensam och jag får brev, brukar jag gå till myndigheter och fråga och de 

säger gör så här och så här. Och så jag gör själv.  

 

Svårigheter vid etablering kan bero på indikatorer av posttraumatiskt stressyndrom såsom 

ensamhet och depression som kvarstår hos många unga vuxna (Wallin & Ahlström, 2005). 
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Föregående utsaga illustrerar unga vuxnas svårigheter med att klara av vardagliga ärenden. 

Stöd till unga vuxna efter placeringen på institution menar Andersson (2008) har stor 

betydelse för ensamkommande barn och ungas övergång och etablering till vuxenlivet. 

Fortsatt stöd förstärker även förmågan att skapa resilience (ibid). En kombination av 

självständighet och stöd vid behov menar Hessle (2009) ökar en gynnsam etablering.  

   Majoriteten av de unga vuxna upplevde ensamhet efter att ha flyttat in i sina hem och 

påbörjat vuxenlivet. Fler ifrågasatte tanken att bo ensam i egna bostäder.  Att bo i ensamhet 

upplevdes av en del från början som en frihet. Men för de flesta samtliga informanter 

upplevdes detta som främmande i relation till det kollektiva samhälle som dominerade 

hemländerna. Kinzie, m.fl. (1990) menar att barn och unga som har kontakt med minst en 

familjemedlem upplever mindre ensamhet än dem som saknade relation och kontakt med 

familj. Detta underlättar således för deras etablering i samhället (ibid). Yousef utsaga är en 

illustration av unga vuxnas upplevelser av ensamhet: 

 

Det är skit jobbigt att bo ensam! I Afghanistan bor ingen själv. De flesta bor 

med sina familjer. Det är helt annorlunda där. Man har familj, släkt och vänner. 

Här har man ingen kontakt med någon. 

 

Wallin & Ahlström (2005) framhåller att unga vuxnas upplevelser av ensamhet försvårar 

deras etablering i samhället (ibid). Med tiden vänjer sig de unga vuxna vid att leva ensamma. 

Dessa träffar människor och får ett utökat socialt nätverk som minskar känslorna av ensamhet.  

   De allra flesta unga vuxna upplever svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Jobbsökandet är en lång process som upplevs vara frustrerande och ofta meningslöst. 

Avsaknad av sociala relationer såsom familj och släktingar försvårar etableringen på 

arbetsmarknaden. Ofta finns en medvetenhet bland de unga vuxna gällande deras 

begränsningar i samhällslivet. Dessa jämför sin situation med jämnåriga tillhörande 

majoritetssamhället och konstaterar att avsaknaden av familj är orsaker bakom deras upplevda 

svårigheter. Mehdis utsaga är en illustration av detta: 

 

Alltså det är hela tiden svårt, när man söker jobb är det svårt. Det kan vara 

svårt att få jobb och svenskar som är födda här och har familjer här kan få 

hjälp av sina föräldrar och kusiner och sådär men så länge man är ensam här är 

det mycket svårt. 
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   Ovanstående utsago stämmer även överens med Eides (2000) forskning om att 

ensamkommande barn och unga utsätts för negativ utveckling i större utsträckning än övriga 

jämnåriga ungdomar. De unga vuxna jämför sig själva med svenskfödda unga vuxna som har 

privilegier och möjligheter att få ekonomiskt stöd av sina föräldrar. En särskild utsatthet hos 

informanterna är att de skickar pengar till anhöriga trots den begränsade ekonomin vilket 

försvårar deras levnadsvillkor även i ung vuxen ålder.  

   Avsaknad av familj förstärker den sociala utsattheten genom att det begränsar deras 

privilegier och delvis förhindrar de att tillägna socialt nätverk. Därmed försvåras etableringen 

på arbetsmarknaden.  Detta kan ses ur ett intersektionellt perspektiv där skärningspunkten av 

etnicitet, klass, land och avsaknad av socialt nätverk upprätthåller ojämlikhet och förstärker 

den sociala utsattheten (de los Reyes & Kamali, 2005).  Det kan också förstås utifrån att 

människor som avviker från majoritetssamhällets normer exkluderas och uteblir från 

privilegier (Pease, 2010). Mahdis utsago illustrerar upplevelser av att inte vara som ’’dem 

andra’’: 

 

Här känner man sig att man är lite i marginalen och annorlunda i samhället. 

Alltså man känner att man inte är... Som alla andra. Man känner att man inte är 

integrerad här i Sverige. Det är det som är ett problem, integration är ett 

problem. Alltså svenskarna dem är lite stängda, samhället i stort. Dem vill ta 

emot flyktingar men samtidigt dem vill inte hjälpa dem. 

 

Upplevelser av att vara ’’dem andra’’ reproducerar utsatthet. Detta kan förstås ur de los Reyes 

& Kamalis (2005) rapport om hur de sociala kategorierna skapar möjligheter och svårigheter 

för de unga vuxna i samhället (ibid). Cornell och Hartmann (2007) menar att tillhörande 

etnisk identitet kan påverka etniska grupper och leda till missgynnande konsekvenser. 

Eftersom social utestängning och marginalisering under en lång tid har koncentrerats utefter 

etnisk- och rastillhörighet (ibid). Ovanstående illustration kan också ses mot bakgrunden till 

Lagnefors (1994) forskning om de finska krigsbarnen och deras upplevelser som präglades av 

osäkerhet och osäker självbild av att inte betraktas som majoriteten. Mahdi fortsätter i denna 

utsago att uttrycka svårigheter med delaktighet i samhället:  

 

Först är det andra som ser dig som utländsk och en fråga som man brukar höra 

är vart kommer du ifrån och varför kommer du hit. Så man blir trött och då 

känner man att man inte är hemma. 
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Upplevelser av att inte vara och bli bemött som ’’alla andra’’ skapar konsekvenser såsom 

exkludering och marginalisering. Cornell & Hartmann (2007) menar att etnicitet i den 

postmoderna världen fungerar som en kamp mellan olika grupper att etablera maktpositioner. 

Genom att de unga vuxna tillhör en annan etnicitet uteblir de från privilegier. Detta tenderar 

att förstärka den sociala konstruktionen av etnicitet och ”ras”. Det förstärker således deras 

tillhörande ”dem andra", menar de los Reyes & Kamali (2005). Sådana faktorer påverkar de 

unga vuxnas etablering i det svenska samhället, menar Kåks (2007). 

   Ett annat problem som framgick i de unga vuxnas utsagor var oro över ekonomin. En del 

framhöll att de saknade möjlighet att studera på eftergymnasial nivå eftersom de var tvingade 

att arbeta för att skicka pengar till familjen, i hemlandet. Det kan förstås utifrån att detta 

begränsar de unga vuxnas ekonomiska förhållanden. Kazems utsago är en illustration av detta: 

 

Jag tänker inte just så mycket på att plugga nu för att min familj väntar på mig 

och jag måste hjälpa dem... Jag kan inte plugga nu för att jag måste jobba och 

skicka pengar till dem [familjen]. Det blir ganska lite pengar men det går ändå 

bra. 

 

Avsaknad av familj eller närstående bidrar således till oron över ekonomin, vilket bekräftas av 

Höjer & Sjöbloms (2011). Att arbeta innebär möjlighet att ta ansvar för sin och familjens 

situation, vilket förstärker de unga vuxnas självständighet, menar Wallin & Ahlström (2005). 

Fjällhed (2009) menar att trygga levnadsförhållanden främjar unga vuxnas möjlighet att 

utveckla resilience. Vid ökade svårigheter såsom stressförhållanden minskas möjligheten för 

unga att utveckla resilience (ibid). 

  En del unga vuxna menade att inlärningen av det svenska språket underlättades då 

personalen på HVB- eller familjehemmet mestadels pratade svenska med ungdomarna. 

Detta fick ungdomarna att lära sig språket mycket snabbare och kan betraktas vara en 

möjlighet som hjälpte deras etablering i samhället. Mohammeds utsaga illustrerar detta: 

 

Alltså jag tyckte att det var lätt språket men inte uttalet och så. Men personalen 

hjälpte till så att man kunde lära sig jätte fort och dem svarade bara på svenska, 

det var jätte bra. Man lärde sig mycket snabbare än om de skulle svarat på 

engelska eller om de skulle använt kroppsspråk. 
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Språket innebär inte bara en förutsättning för etablering i det svenska samhället, utan en 

möjlighet att skapa sociala relationer med majoritetssamhället. Hessle (2009) menar att de 

unga vuxnas livskvalité ökar genom ökade kunskaper om det svenska samhället (ibid). 

 

5.2 Strategier 

Analysen av datamaterialet visar att de unga vuxnas upplevelser av hemlandet varierar 

avsevärt. Krig, fattigdom och andra former av social utstängning är däremot återkommande 

teman i intervjupersonernas utsagor. Det är några av deras upplevda svårigheter och 

utsattheter i hemlandet. De har i ung ålder tvingats arbeta för att försörja sina familjer. Avtar 

& Phoenix (2004) understryker att utsatthet bland en grupp människor bör ses ur ett större 

perspektiv för att förstå den komplexa svårigheten (ibid). Intersektionen av etnicitet, 

klasstillhörighet, ålder, socioekonomiska förhållanden och svåra familjeförhållanden kan 

förklara de unga vuxnas underordning och svårigheter i hemlandet (Kamali, 2008; de los 

Reyes & Mulinari, 2005). Mohammed utsaga är en illustration av detta: 

 

Jag växte upp med krig och så. Jag har inte sett så mycket bra saker i livet och när 

jag var 14 så var min pappa död och det var mycket krig och så. Så efter det 

började jag hitta något med att jobba som fiskare i Somalia… Ibland jag tänker. 

Jag har det mycket bra här, trots att det kan vara jobbigt ibland. Jag har många 

kompisar. 

 

De unga vuxna funderar ofta kring sina liv i hemlandet. Ibland tänker de på svårigheterna som 

de upplevt i form av förtryck. Många av dem upplever således att deras nya liv i Sverige har 

gett goda förutsättningar att leva att tryggt och stabilt liv. Trots att en del unga levt ett ostabilt 

och krävande liv i hemlandet lyckas de ändå genomföra en relativt effektiv etablering i 

samhället. De hittar strategier att som underlättar etableringen, genom sociala nätverk. Detta 

kallar Eide (2000) för bemästring, vilket har avgörande betydelser för ensamkommande barn 

och ungas utveckling i etableringsfasen (ibid).  Bonanno (2004) framhåller att genom att rikta 

mer uppmärksamhet på möjligheterna förstärks möjligheterna att skapa motståndskraft mot 

tidigare upplevda trauman och svårigheter. Resilience förutsätter således en god förmåga att 

återhämta sig och utnyttja möjligheterna (ibid).  

   Nedanstående utsaga illustrerar informanternas strategier för att klara av etableringen och 

övergången till vuxenlivet. Majoriteten av dem unga vuxna vände sig allra oftast till 
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närstående kontaktnät vid behov av hjälp inom en rad områden. De sociala nätverken utgjorde 

den största etableringsstrategin. Nedanstående utsaga är Murtazas och en illustration av detta: 

 

Jag brukar kanske fråga kompisar och så. Dem har bilar och tagit körkortet och 

dem brukar hjälpa mig. Annars förstår jag inte så mycket. 

 

Dem flesta som dem fick hjälp av var samma etniska och geografiska tillhörighet. 

Anledningen till att unga vuxna söker sig till ett kontaktnät av samma geografiska eller 

etniska tillhörighet är för att det underlättar kommunikation och förståelse med andra. Detta 

gäller särskilt för de som befinner sig i en känslomässig situation, menar Wallin & Ahlström 

(2005). Utifrån ett social konstruktivistiskt perspektiv, menar Cornell och Hartmann (2007) 

att etnicitet inte bara är en produkt av det sociala samspelet, utan har betydelse för skapandet 

av sociala relationer. Etnisk identitet möjliggör även mobilisering av de unga vuxna. Detta 

illustreras tydligt genom deras benägenhet att hjälpa varandra med en rad olika svårigheter 

(ibid). 

   En intressant aspekt som förekom i de unga vuxnas utsagor var den sociala gemenskapen 

som de lyckats skapa med sina vänner. Ofta bestod deras sociala relationer av unga vuxna 

med liknande bakgrund som präglades samma migration. Att ha kommit som 

ensamkommande barn till Sverige kunde innebära en starkare gemenskap med andra unga 

vuxna med samma migrationsbakgrund. Det blir som en slags gränsdragning mellan den egna 

gruppen och omgivningen. Där tillhörigheten och samhörigheten förstärks inom den egna 

gruppen. Deras tillhörighet kan ses utifrån ett circumstantialistiskt perspektiv genom att deras 

tillhörande och identitet påverkas av sociala förhållanden och gemensamma upplevelser, 

menar Cornell & Hartmann (2007). Kazems utsaga är en illustration av detta: 

 

Alltså… det känns skönt att ha kompisar runtomkring sig som har liknande 

bakgrund. Ibland pratar vi och så. Vi förstår varandra bättre. 

 

Genom deras bakgrund som ensamkommande barn i Sverige delade de sina upplevelser med 

sina sociala relationer. Cornell & Hartmann (2007) menar att tillhörigheter inte bara en 

produkt av det sociala samspelet, utan har betydelse för skapandet av sociala relationer och 

kollektiv handling (ibid). Detta kan betraktas vara en strategi, där dem skapar ett forum för att 

fundera kring sina upplevelser, situationer och delar liknande intressen. Detta skapar känslor 

av tillhörighet och samhörighet. Deras ”tillhörande” eller ”identitet” har således förändrats i 
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det alltmer globaliserade och pluralistiska samhället, vilket bekräftas av Cornell & Hartmann 

(2007). Att tillhöra en grupp ger därmed förutsättningar för en meningsfull tillvaro som 

möjliggör en god etablering i det svenska samhället.  

   Majoriteten av de unga vuxna blickade tillbaka på tiden i ursprungslandet. En del framhöll 

att de såg dessa funderingar som något positivt för deras etablering. Ofta jämfördes deras 

levnadssituationer i ursprungslandet med sina nuvarande förhållanden. Det kan ses vara ett 

sätt för de unga vuxna att känna en meningsfull tillvaro i Sverige. Yousefs utsaga illustrerar 

en detta: 

 

Alltså förut fick jag jobba 17 timmar varje dag och nu gör jag liksom vad jag 

vill. Jag sportar och pluggar och gör jag vad jag vill. Jag tänker alltid på min 

tid tillbaka alltså ska jag klaga hela tiden så kan jag gå tillbaka till livet jag 

hade förr. Samma sak med pengar, alltså skickar dem [socialtjänsten] inte så 

skickar dem inte. Så är det bara. Det räcker ju med att jag har mat hemma jag 

har inte gjort något för maten jag har.  

 

Wallström & Ahlström (2005) kallar detta för den andra strategin. Genom att de unga vuxna 

blickar tillbaka i sina liv i ursprungslandet och minns svårigheter och de hårda 

omständigheterna blir det en strategi att klara av livet i mottagarlandet och se möjligheterna 

(ibid).   

   Trots att gode männens uppdrag officiellt hade upphört i samband med de ensamkommande 

barnens övergång till vuxenlivet, kvarstod relationen mellan de. Där majoriteten av de unga 

vuxna framhöll att de hade en bra relation med sina Gode män. Kontakten med god man 

minskade upplevelsen av ensamhet och skapade känslor av mening och sammanhang. Abbas 

utsaga är en illustration av detta: 

 

Vi har kontakt, vi brukar träffas. Man känner sig inte ensam och hon [God 

man] hjälper en del och jag känner att hon hjälpt mig mycket. Väldigt mycket. 

Hon är underbar. 

 

Ett tryggt socialt nätverk och stöd från vuxna möjliggör ett självständigt liv och en starkare 

självtillit i övergången till vuxenlivet, menar Höjer & Sjöblom (2011).  

   En del unga vuxna menade att dem kände sig nervösa när de talade med etniska svenskar 

från majoritetssamhället. Dessa tillämpade strategier för att ”anpassa” sig till de rådande 
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strukturerna i samhället. Exempelvis försökte en del att tona bort sin språkbrytning genom att 

prata såsom majoritetssamhället. Detta kan ses utifrån ett social konstruktivistiskt perspektiv.  

Där tillhörande identitet är produkter av sociala samspel. Genom att anpassa sig efter rådande 

normer och strukturer samt sociala förhållanden påverkas således deras identitet och 

tillhörande (Cornell & Hartmann, 2007). Mehdis utsago illustrerar en av unga vuxnas 

etableringsstrategier:  

 

Man försöker. Man blir ju nervös, ibland men man försöker att prata ”precis” 

som svenskarna. Jag gör bara mitt bästa för att få jobb. 

 

De unga vuxna strävar efter att etablera sig i det svenska samhället i syfte att uppnå en 

ekonomisk och social självständighet. Det kan förstås utifrån att förutsättningen för 

etableringen är att uppnå det som majoritetssamhället uppfattar som ”normalt”.  Genom att 

tala felfri svenska uppnås den socialt konstruerade ”normaliteten” (Cornell & Hartmann, 

2007). Detta menar Hessle (2009) kännetecknar etableringsfasen (ibid). Pease (2010) menar 

att grupper som avviker från majoritetssamhällets ”normalitet” exkluderas och uteblir från 

privilegier, vilket förstärker marginalisering. För att undvika exkludering använder de unga 

vuxna strategier såsom ”anpassning” för etablering i samhället. Detta kan förstås ur ett 

intersektionellt perspektiv där intersektionen av etnisk, - klass. och könstillhörighet samt 

språk förklarar deras tillhörande ”dem andra” eller ”avvikare” (ibid). Detta kan jämföras med 

de finska krigsbarnen som kom till Sverige under andra världskriget då de upplevde att det 

svenska samhället var motvillig att ta emot dem vilket resulterade i en osäker självbild 

(Lagnebro, 1994).  

   Majoriteten av de unga vuxna uppger ha fått hjälp med sin etablering genom sina kontaktnät 

såsom exempelvis gamla lärare. Abbas illustrerar detta: 

 

Efter gymnasiet har jag inte fortsatt med att studera men däremot började jag 

jobba. Och det har gått faktiskt bra. Direkt efter gymnasiet fick jag ett jobb i en 

månad och sedan efter det hittade jag ett jobb någon annanstans, så det går 

jättebra med att hitta jobb, med hjälp av mina gamla lärare också.  

 

Genom att skapa ett socialt nätverk får unga vuxna stöd och därmed tillgång till ett 

självständigt liv. Detta möjliggör således en starkare självtillit i övergången till vuxenlivet, 

menar (Höjer & Sjöblom, 2011). 
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5.3 Livssituation och framtidsutsikter  

Analysen av det empiriska materialet visar att de unga vuxna har stora förhoppningar om 

framtiden. De nämner utbildning och arbete som en av de främsta framtidsutsikterna.  Dessa 

har höga ambitioner och förväntningar i livet vilket således får betraktas som positiva 

egenskaper. Ur ett censurperspektiv kan detta betraktas som en trygg övergång till vuxenlivet 

och en fungerande etablering i det svenska samhället. Genom att de unga vuxna har 

ambitioner om att studera eller arbeta ger det bättre förutsättningar för ekonomisk 

självständighet, menar Kåks (2007). Murtazas utsaga är en illustration av detta:  

   

Jag vill plugga men vet inte kanske söka till militär, men egentligen vill jag bli 

pilot om jag ska vara ärlig, men det är väldigt svårt att bli pilot för att det 

kostar så mycket pengar. 

 

Trots att de unga vuxna har stora förväntningar och förhoppningar inför framtiden är de 

medvetna om sina begränsningar. De strävade efter att uppnå ett trygg och framgångsrik 

position i samhället. Hessle (2009) menar att trots många har behörighet att söka till 

universitet känner unga vuxna osäkerhet inför den ekonomiska satsning som studier på 

eftergymnasial nivå innebar (ibid). 

   Andra unga vuxna har som mål att utbilda sig i yrkeshögskolan Mehdi illustrerar 

detta: 

 

Nu har jag pluggat gymnasium och jag tänker fortsätta mina studier och söka i 

höst men jag ska söka i vår. Jag ska söka yrkeshögskolan, vindkrafttekniker.  

 

Wallin & Ahlström (2005) menar att många söker sig till yrkesutbildning. Detta är ett sätt att 

etablera sig i arbetslivet och skapa en ekonomisk trygghet. Detta skapar också en trygghet för 

de unga vuxna att vara ett ekonomiskt stöd för familj i hemlandet.  

  De unga vuxnas funderingar och strävan avseende giftemål och familjebildning var relativt 

lika.  Majoriteten av dem hade förhoppningar att gifta sig i framtiden, bilda familj och skaffa 

barn. Kazems utsaga är en illustration av detta: 

 

Ja absolut, jag kan fixa min dröm här i Sverige. Mina drömmar är att gifta mig 

och skaffa barn snart, inshallah [om Gud vill]. 
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Enligt Ahlström & Wallin (2005) är familjebildning av samma etniska och religiösa grupp 

betydelsefullt speciellt för de som varken har familj eller släkt i Sverige (ibid). Det innebar 

således att familjebildningen var något som var högt prioriterat bland de unga vuxna.  Det kan 

också förstås utifrån att de unga vuxna strävar efter en familjebildning av samma etniska och 

religiösa identitet för att känna trygghet. Den socialt konstruerade etniska tillhörigheten fyller 

enligt Cornell & Hartmann (2007) en väsentlig funktion som genererar tillhörighet. Genom att 

vidmakthålla en gränsdragning mellan den etniska gruppen och omgivningen. Cornell och 

Hartmann (2007) menar att diskriminering och marginalisering mot etniska grupper tenderar 

att förstärka betydelsen av etnicitet och ”ras” (ibid).  

   En del unga vuxna hade funderingar på att återvända till sina hemländer ifall oroligheterna 

minskar. Trots att de lever i ett tryggt och stabilt samhälle med förmåner och möjligheter. 

Kazems utsaga illustrerar detta: 

 

Jag har faktiskt tänkt flytta till Afghanistan om det blir lugnt där. Men om det 

inte blir lugnt kommer jag nog vara här. 

 

Orsaken bakom de unga vuxnas strävan att återvända till sina hemländer kan vara på grund av 

att de saknar släkt och anhöriga och därmed känner ensamhet (Eide, 2000). 

  Ett återkommande tema i de unga vuxnas utsagor var strävan att flytta från Östersund och 

etablera sig i någon större stad i Sverige. De trivdes i Östersund och ansåg att de fått mycket 

hjälp av kommunen, men ville till en större stad med större utbud. Där det råder bättre 

föruträttningar för att skapa sociala relationer. Dessutom finns mer att göra i storstäder såsom 

Stockholm, Göteborg eller Malmö, menade dem. Framförallt betonades ökade förutsättningar 

att hitta arbete i storstäder. Det var således någonting högt prioriterat bland de unga vuxna. 

Mohammeds utsago illustrerar detta:   

 

Jag tycker att Östersund har hjälpt mig jätte mycket. Det är en bra stad och 

lugnare men det händer inte särskilt mycket. Jag skulle kunna tänka mig att flytta 

till en större stad. Jag vill att det ska hända mer, roliga saker och sen för jobb 

också. 

 

Att ha ett arbete innebär ökad självständighet och livskvalité, menar Wallin & Ahlström 

(2005). Detta kan även förstås ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där normer, 

föreställningar och ideal som präglar samhället har stark inverkan för hur allmänheten ser på 
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vuxenbildandet. Det påverkar således de unga vuxnas handlingar och prioriteringar genom att 

de strävar efter att upprätthålla den normativa bild av en ”vuxen” som är rådande i samhället 

(Giddens, 2007; Cornell & Hartmann, 2007; Kåks, 2007).  

   Ett av de mest förekommande teman som framgick i de unga vuxnas utsagor var 

avsaknaden av familj. När de beskrev sin nuvarande levnadssituation framhöll samtliga att det 

upplevde svårigheter att vara ensam. Detta var enligt dem ett problem. Däremot uppfattade de 

sin nuvarande levnadssituation bättre och mer trygg i jämförelse med när dem var nyanlända i 

Sverige. Det förbättrades i takt med etableringen i det svenska samhället genom att 

svårigheterna minskade.  Mohammeds utsaga är en illustration av detta: 

 

Det finns ju alltid svårigheter men det bli ju bättre och bättre för varje gång. 

Förutom att jag inte har någon familj här och det är det som är det största problem 

som jag har. 

 

Wallin & Ahlströms (2005) uppföljningsstudie av ensamkommande barn i ung vuxen ålder 

visade att även efter 10 års vistelse i Sverige genomsyras av känslor av ensamhet, 

nedstämdhet och i vissa fall depression (ibid). 

   Trots att de flesta har etablerat sig i det svenska samhället, där vissa arbetar medan andra 

studerar var saknaden efter familjen i hemlandet fortfarande uppenbar och oumbärlig. 

Yousefs utsaga är en illustration av detta:   

  

Allt är bra. Jag pluggar och så… men jag saknar min familj. 

 

Även efter flera år boende i Sverige finns känslor av saknad hos de unga vuxna. Detta 

tenderar att påverka deras uppfattning om sin nuvarande levnadsituation. Tros att de unga 

vuxna har det relativt bra socioekonomiskt ställt och arbetar eller studerar medför avsaknaden 

av familj negativa influenser på sin levnadssituation. Trots svår bakgrund och tuffa 

omständigheter som kännetecknas av otrygghet och instabilitet, menar Eide (2000) att 

majoriteten av unga vuxna får en gynnsam etablering genom förmågan att återhämta sig och 

se möjligheter (ibid). 
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6.  Diskussion 

Denna studie avser fördjupa förståelsen om unga vuxna som tidigare anlänt till Sverige som 

asylsökande ensamkommande barn. Syftet avser att studera deras upplevelser av etablering i 

det svenska samhället i ung vuxen ålder. Tidigare studier har framförallt visat att unga vuxna 

är en särskild grupp som är utsatt för olika former av svårigheter vid etablering i det svenska 

samhället. Ensamhet, avsaknad av familj och sociala relationer är svårigheter som upplevs av 

unga vuxna, med bakgrund som ensamkommande barn (Eide, 2000; Hessle, 2009). 

Svårigheter med hantering av ekonomi och praktiska ärenden, ekonomiska begränsningsar, 

språksvårigheter och svårigheter med att klara utbildningskraven i skolan är också 

förekommande svårigheter vid etablering i det samhället, som en rad forskning bekräftar 

beträffande unga vuxna (Höjer & Sjöblom, 2011; Wallin & Ahlström, 2005; Lagnebro, 1994; 

Garbarino, Kostelny & Dubrow, 1991). 

   Det empiriska materialet har analyserats genom teoretiska perspektiv bestående av 

intersektionalitet, socialkonstruktivism och cesurperspektiv. Användning av ett 

intersektionellt perspektiv möjliggjorde förståelse av de unga vuxnas sociala utsatthet. 

Etnicitet, klass, ålder och nationalitet är således viktiga maktdimensioner för förståelse av de 

unga vuxnas erhållande av privilegier och positioner i det svenska samhället. Det är även av 

relevans att förstå vilken inverkan familjeförhållanden, familjebakgrund och socioekonomiska 

förhållanden i hemlandet har på de unga vuxnas etablering. 

   Cesurperspektivet möjliggjorde förståelse för etableringsfasen. Även de unga vuxnas 

förutsättningar i övergången till vuxenlivet och deras möjligheter att uppfylla 

samhällsvillkoren.  

   Genom tillämpning av det socialkonstruktivistiska perspektivet kunde förståelse av deras 

etniska identitet förstås utifrån en bredare dimension. Deras etniska tillhörande skapade 

möjligheter för delaktighet i en gemenskap och stärkte således deras sociala relationer. Med 

hjälp av det socialkonstruktivistiska perspektivet kan även normer och idealbilden av ”vuxna” 

analyseras och tolkas i relation till de unga vuxnas strävan att uppfylla den normativa bilden 

av en ”vuxen”.  

   Resultatet av studien beträffande de unga vuxnas upplevelser av svårigheter och möjligheter 

med etableringen i det svenska samhället visade olika former av utsatthet. Majoriteten av de 

unga vuxna upplevde svårigheter med att lära sig det svenska språket. Till följd av 

språksvårigheterna hade de svårt att uppfylla kunskapskraven i skolan. Etnicitet, klass, 

socioekonomiska förhållanden i hemlandet och familjeförhållanden osv. är betydelsefulla 

maktdimensioner som påverkar deras möjligheter att lära sig det svenska språket. Där deras 
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skolgång i hemlandet är avgörande för deras etablering i Sverige. Det råder uppenbarliga 

skillnader beträffande de unga vuxnas förutsättningar och privilegier i Sverige i relation till 

majoritetssamhället. Detta kan betraktas upprätthålla ojämlika maktrelationer mellan de unga 

vuxna och majoritetssamhället. Där dessa uteblir från privilegier och positioner, vilket kan 

förstärka marginaliseringen och exkluderingen av ”dem andra”.  

   Ett annat problem som framgick var att många saknade möjlighet att studera på 

eftergymnasial nivå eftersom de var tvungna att arbeta för att skicka pengar till familjen, i 

hemlandet. Detta begränsade de unga vuxnas ekonomiska förhållanden och påverkade 

naturligtvis deras möjligheter att etableras i det svenska samhället. Avsaknad av sociala 

relationer såsom familj och släktingar försvårar etableringen på arbetsmarknaden eller 

utbildningssystemet. Ofta finns en medvetenhet bland de unga vuxna gällande deras 

begränsningar i samhällslivet. Avsaknaden av familj betraktades vara orsaker bakom deras 

upplevda svårigheter. En rad forskning bekräftar att barn och unga som växer upp utan familj 

tenderar att ha en större negativ social utveckling än övriga jämnåriga. Indikatorer på detta är 

traumatiska upplevelser som kan utvecklas till depression och känsla av ensamhet längre fram 

i livet. Upplevelser av osäkerhet och ensamhet har för de unga vuxna varit ett hinder för en 

gynnsam etablering. 

   Genom att skapa ett socialt nätverk möjliggör det för de unga vuxna en trygg och 

meningsfull tillvaro. Det är en förutsättning etableringen i det svenska samhället. Majoriteten 

av dem upplevde ensamhet och nedstämdhet efter att ha flyttat in i sina hem och påbörjat 

vuxenlivet. Det ledde till svårigheter i form av hantering av ekonomiska angelägenheter och 

juridiska rätt- och skyldigheter. Även hantering av brev från myndigheter och institutioner 

som de tidigare fått hjälp med av boendepersonal var en del av svårigheterna som uppstod.  

   Resultatet beträffande de unga vuxnas strategier för etablering i det svenska samhället såg 

varierande ut. Stöd till de unga vuxna vid ung ålder främjar en trygg etablering och möjliggör 

bättre förutsättningar för självständighet. Detta är den största förutsättningen att klara av 

samhällsvillkoren som förutsätter delaktighet och etablering i samhället.  

   De unga vuxna vars sociala relationer består av personer från majoritetssamhället såsom god 

man, gamla lärare eller socialsekreterare tenderar att uppleva ensamhet och nedstämdhet i 

mindre utsträckning än unga vuxna som enbart har kontakt med personer från samma etniska 

grupp och geografiska område. Dessa uttrycker större möjligheter och starkare strategier för 

att klara av övergången och etableringen i det svenska samhället. De tenderar också att se 

möjligheterna, skapa moståndskraft och utveckla resilience.  
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Många upplever livet i Sverige har gett goda förutsättningar att leva ett tryggt och stabilt liv. 

Genom sina sociala relationer lyckas de hitta in i en gemenskap och tillhörighet. Det ger en 

meningsfull tillvaro och känsla av sammanhang. Genom att uppmärksamma möjligheterna 

och på de positiva aspekterna i sin situation skapas motståndskraft och resilience mot 

upplevda trauman och svårigheter. Många försöker även anpassa sitt svenskaspråk efter den 

rådande ”normen”. Där de unga vuxna undviker att bryta eller uttala ord eller meningar 

felaktigt för att passa in bland majoritetssamhället. Det tyder på att de strävar efter anpassning 

till den socialt konturerade ”normen”, för att få jobb och tillgång till privilegier, vilket således 

får betraktas som en strategi för etablering.  

   Ofta utgör sociala nätverken betydelsefulla tillskott för etableringen i samhället. Dessa 

nätverk består av samma etniska och geografiska tillhörighet. Anledningen till att unga vuxna 

söker sig till ett kontaktnät av samma geografiska eller etniska tillhörighet är för att det 

underlättar kommunikation och förståelse med andra. Detta gäller i synnerhet för de som 

befinner sig i en känslomässig situation. Utifrån ett social konstruktivistiskt perspektiv är 

etnisk tillhörighet en förutsättning för skapandet av sociala relationer och inte bara en produkt 

av det sociala samspelet. Genom att de unga vuxna migrerat till Sverige som 

ensamkommande barn kan det innebära en starkare gemenskap och solidaritet med andra 

unga vuxna med samma bakgrund. Ett sådant kontaktnät kan alstra känslor av tillhörighet och 

gemenskap. Där deras tillhörighet påverkas och förändras i den nya sociala kontexten i 

Sverige. Detta kan förstås ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där identitet är i ständigt 

förändring som skapas och återskapas genom sociala processer. De unga vuxnas tillhörighet i 

grupper med samma migrationsbakgrund är en illustration av detta. Det kan betraktas vara en 

strategi, där dem skapar ett forum att hitta styrka och reflektera kring gemensamma 

upplevelser, levnadssituationer och intressen. Detta bidrar med att minska känslor av 

ensamhet och gör livet mer meningsfullt. 

   Resultatet beträffande de unga vuxnas upplevelser kring sin nuvarande levnadssituation och 

framtidsutsikter visade att de allra flesta upplever sin levnadsituation tillfredställande. De har 

etablerat sig relativt gynnsamt i det svenska samhället. Ensamhet och saknad efter föräldrar 

var fortfarande återkommande teman i utsagorna och påverkade deras levnadsituation i form 

av ensamhet och nedstämdhet. Utbildning i form av högskolestudier och yrkeshögskola samt 

arbete var högt och ambitiöst prioriterat, av de unga vuxna. Det var viktigt att arbeta och bli 

självständigt för att skicka pengar till sina familjer i hemlandet. Även familjebildning var 

något väldigt eftersträvat. I synnerhet av samma etniska och religiösa grupp. Det kan förstås 

utifrån att familjebildning ger en form av trygghet och stabilitet. En del unga vuxna hade 
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funderingar på att återvända till sina hemländer ifall oroligheterna minskar. Eftersom de hade 

familj och släckt där. De som bestämde sig för att vara kvar i Sverige visade inget större 

intresse av att bo kvar i Östersund. De ville flytta till större städer där det fanns ett större 

utbud av arbete. 

   Vi föreslår ett antal generella förslag för att förbättra unga vuxnas levnadsvillkor och 

förhållanden i Sverige. Genom att utöka stödet för unga vuxna efter avslutad institutionsvård 

ges bättre möjligheter till vägledning i samhället. Detta är något som i synnerhet bör beaktas 

inom ramen för socialt arbete för att förebygga ojämlika levnadsvillkor. Att verksamma 

socialarbetare har kontinuerlig kontakt med dessa skapar trygghet och känslor av säkerhet för 

de unga vuxna. De ska kunna erbjuda hjälp med praktiska sysslor och andra angelägenheter 

av verksamma för att minska deras upplevelser av svårigheter och öka ambitionerna. 

Exempelvis kan kommuner starta verksamheter som hjälper med eventuella svårigheter som 

kan uppstå i vardagen. Det kan vara allt från språksvårigheter till svårigheter med ekonomisk 

planering. Detta ger utrymme att få hjälp med svårigheter men möjliggör också kontakt med 

majoritetssamhället såsom personal på verksamheten, socialarbetare eller myndighetsutövare. 

Detta ger bättre förutsättning för inkludering och social sammanhållning och stärker deras 

möjligheter till en gynnsam etablering i det svenska samhället.  

   Asylsökande ensamkommande barn och unga ökar allt mer i Sverige. Det förutsätter att 

samhällsinstitutioner är tillräckligt rustade för att kunna tillgodose dessa individer sina behov, 

en trygg och säker framtid.  Det ställer ökade krav på socialarbetare att ha kunskap och 

förståelse om hur olika mekanismer kan utgöra ett hinder för självständighet och etablering. 

Att ha kunskaper om ensamkommande barn och ungas levnadsvillkor i förhållande till det 

globala och föränderliga samhället kan utgöra en viktig del i deras framtida etablering. 

Förutsättningen för att utöka kunskaperna om flyktingar blir allt viktigare, i synnerhet 

ensamkommande barn, som är en särskild utsatt grupp. 

   Ett konkret förslag för att utöka kunskaper om ensamkommande barn och unga är att 

tillsätta fler kurser i socionomutbildningen. I synnerhet ska dessa kurser behandla 

ensamkommande barns levnadsvillkor och förutsättningar i det svenska samhället. Även 

introducera förebyggande åtgärder för studenter som i framtiden kommer att bli verksamma 

med ensamkommande barn eller unga vuxna, tidigare ensamkommande barn. 

   Det är även av relevans att utbilda socialarbetare i pedagogiskt ledarskap för att öka 

möjligheterna för de att vägleda unga vuxna till ett arbete eller utbildning. Vi tycker att 

avsaknaden av kunskap om detta forskningsområde är alarmerande och borde således 
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uppmärksammas alltmer i socionomutbildningen. För att stärka unga vuxna och ge de verktyg 

att vara självgående och självförsörjande är detta ur ett lånsiktligt perspektiv av relevans.  

   Institutionernas betydelse i etableringen av unga vuxna är onekligen betydelsefull. För att 

främja de unga vuxnas etablering i det svenska samhället föreslår vi att erbjuda tillräckligt 

med eftervård. Detta ger således goda förutsättningar att genomföra en trygg och gynnsam 

etablering i samhället.  

   Forskningsområdet avseende ensamkommande barns etablering i det svenska samhället bör 

uppmärksammas av framtida forskare. Det skulle vara av särskilt intresse att genomföra en 

komparativ studie mellan pojkar och flickor som anländer till Sverige utan anhöriga. Detta 

skulle illustrera skillnaderna och likheterna avseende etableringen i samhället. Framtida 

forskning bör också uppmärksamma ensamkommande flickors situation och etablering 

samhället. Eftersom det råder relativ brist kring forskning som handlar om ensamkommande 

flickor.  

   Som avslut skulle Vi vilja hävda att etablering av unga vuxna inte enbart ligger i deras 

ansvar. Det är oundvikligt att betona vikten av majoritetssamhällets ansvar för inkludering 

och social sammanhållning av de unga vuxna. Därför bör större resurser läggas på att kritiskt 

utvärdera institutioner som arbetar med etablering av unga vuxna, istället för att enbart 

studera de unga vuxnas situationer. Det innebär att flytta periferin till verksamma institutioner 

för att kritiskt ifrågasätta och utvärdera deras arbete med etablering av unga vuxna. 
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Bilaga 1 

Unga vuxna 

Intervjuguide/Halvstrukturerad  

 

Datum:                                          Tid:                                            Plats:  

Allmän information om informanten: 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

Ursprungsland:  

Antal år i Sverige: 

Typ av tidigare boendestöd/Antal år:  

Året Du fick PUT: 

Svenskt medborgarskap: 

 

• Bakgrund i ursprungslandet: 

- Hur gammal var du när du flydde från ditt hemland? Vilka var orsakerna till att du tvingades 

fly? 

- Hur skulle du vilka beskriva livet i hemlandet?  

- Vad arbetade dina föräldrar med? 

- Har du tidigare utbildnings- eller arbetserfarenheter från ditt hemland? 

 

• Ny i mottagarlandet: 

- Hur fick du som nyanländ till Sverige lära dig om det svenska systemet? Vad fick du lära 

dig? 

- Hur upplevde du samhällets hjälp innan du fick uppehållstillstånd?  

- Kan du berätta lite om dina erfarenheter av migrationsverket och socialtjänsten, före och 

efter uppehållstillståndet? 
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- Kan du beskriva din kontakt med din Godman och Kontaktperson. Hur hjälpte dem dig för 

att komma in i samhället? 

- Skulle du kunna beskriva vilket kontaktnät du hade när du var ny i Sverige?´ 

- Tycker du att du har fått tillräckligt med stöd när du var ung och behövde hjälp? Vad kunde 

ha varit bättre? 

- Skulle du kunna beskriva din skoltid när du läste på SFI? 

- Vilka erfarenheter har du av dina lärare, kunde dem ha gjort något annorlunda? 

 

• Svårigheter och möjligheter med etablering i mottagarlandet 

- Upplever du att du är en del av det svenska samhället? Hur då?  

- Vad har varit lättare och svårare med att vara delaktig? 

- Vilka möjligheter har du för att uppfylla dina mål? Vad gör det svårare för dig för att 

uppfylla dina mål?   

- Vad var det som var lättare och svårare när du var ung i Sverige? Har något förändrats? 

- Vilka svårigheter upplever du fortfarande sedan du kom till Sverige som nyanländ? Hur 

hanterar du svårigheterna? 

- Har du gått ut gymnasiet? I så fall, hur upplevde du tiden under gymnasiet?  

- Har du läst på universitet eller folkhögskola? I så fall, kan du förklara svårigheter och bra 

saker med utbildningen? 

- Vad var det som var lättare och svårare när du flyttade från HVB eller Familjehemmet? 

 

• Strategier för etablering i det svenska samhället och framtidsutsikter 

- Skulle du kunna berätta hur det gick till när du fick din första lägenhet? 

- Skulle du kunna beskriva dina upplevelser när du fick din egna lägenhet? 

- Hur har du gått till väga när du har sökt arbete eller utbildning? 

      - Vilka var dina upplevelser av ditt första jobb/utbildning? 

- Har du kvar gamla kontakter? Skulle du kunna beskriva hur ditt kontaktnät ser ut idag?   

(EX: Familj/släkt/vänner, GM, KP, Personal på tidigare boendestöd eller familjehem, 

Boendekamrater, Socialsekreterare, Tidigare lärare?)  

- Hur har du gått till väga när du har behövt hjälp med övriga saker? 
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- Vilka planer har du inför  framtiden? Finns det något som gör det svårt att uppfylla dina mål, 

vad och varför?  

- Har du tänkt på att bo i något annat land? Vilket? Varför? 

- Vad tycker du är bäst med Sverige? 

- Finns det något du vill tillägga? 

Tack för din medverkan! 


