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Allt fler människor befinner sig på flykt eller lever i exil världen över. Andelen 
människor i Sverige med sådana erfarenheter ökar. I Sverige idag lever många 
flyktingar som har fått uppehållstillstånd, och som har bott här i många år vid det 
här laget. En hel del av dem kom hit som barn och har också gått i skolan här. I den 
här avhandlingen undersöks vad som händer med en människa som rycks upp 
med rötterna och tvingas fly till ett främmande land. Det är viktigt att framhålla att 
alla flyktingar inte kan betraktas som en enhetlig grupp, där alla har samma 
erfarenheter. Ambitionen i den här studien är att skildra några av de olika 
erfarenheter som finns. För barn som kommer till ett nytt land är skolan en naturlig 
inkörsport i samhället, med allt vad det innebär av kontakter med jämnåriga, att 
lära sig språket, skolarbete etc. Den här avhandlingen har som sitt syfte att belysa, 
analysera och diskutera hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att 
tvingas till uppbrott från sitt hemland och att göra en omstart i ett nytt land under 
sin skolgång. Studien bygger på livsberättelser gjorda med åtta unga vuxna som 
kommit till Sverige som flyktingar under sin skoltid. Resultaten behandlar 
upplevelser av den första tiden i Sverige, språket som en nyckel, skolans roll, familj, 
vänskap och identitet samt deltagarnas förhållningssätt till dessa aspekter samt 
de olika strategier som syns i deltagarnas berättelser.

Den övergripande slutsatsen är att det inte är fruktbart att betrakta ”invandrare” 
eller ”flyktingar” som en homogen grupp. Deltagarna i föreliggande studie liknar 
varandra i stor utsträckning, och det finns likheter mellan deras berättelser, men 
de berättar också om skilda erfarenheter, förhållningssätt och identiteter. Detta 
ger liv åt, och empiriskt grundat stöd för, det slitna uttrycket ”vi måste se till 
individen”, också när det gäller barn och ungdomar som har den här typen av 
erfarenheter med sig. 
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