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Titel  

”Man vill göra så mycket för dem men ibland går det bara inte att få allt här i livet.” – En studie om de professionella 
vuxna som jobbar med ensamkommande ungdomar 
Title 

"You want to do so much for them but sometimes you just don’t get everything in life." – A study of the 

professional adults working with unaccompanied minors 
 

Sammanfattning 

I denna studie uppmärksammas sju stycken professionella vuxna som arbetar med ensamkommande ungdomar vid 
två olika HVB-hem. Syftet är att belysa hur personalen kan resonera kring och konstruera ungdomarnas kön, 
religion, etnicitet, kultur och utanförskap i sina dagliga arbeten. Med hjälp av observationer formulerades en 
semistrukturerad intervjuguide varefter intervjuer med personal utfördes. Det insamlade intervjumaterialet 
analyserades utifrån ett intersektionellt perspektiv samt med hjälp av teorierna stigma, etnicitet, kultur och genus. 
Resultatet av undersökningen visar på hur dessa vuxnas ansvar går bortom deras arbetsroll samt hur de får fylla i 
skorna för ett helt släktträd och inte bara vara auktoritetsfigurer. Analysen påvisar att personalen har tydliga 
föreställningar om kön och maktstrukturen mellan könen samt hur de kategoriserar ungdomarna i olika grupper 
beroende på ungdomens kön. Studien visar även hur personalen drar tydliga gränser mellan olika folkgrupper där 
samhälleliga beteenden, kultur, religion, språk, utseende och tankesätt sammanvävs med individens etniska bakgrund, 
vilket kan ha en oavsiktligt stigmatiserande effekt på ungdomarna.  
 
Abstract 
This study addresses seven professional adults working with unaccompanied minors living at two different HVB 
homes. The purpose is to demonstrate how the staff in their daily work at these homes reason about and construct 
the minors’ gender, religion, ethnicity, culture, and exclusion. Using participant and partial-participant observation, a 
semi-structured interview guide was formulated, followed by conducting interviews of the staff. The interview data 
was analyzed with an intersectional perspective and with the theories stigma, ethnicity, culture, and gender. The 
results show that the responsibilities of the staff are beyond their job description, and that these adults must fill the 
shoes of an entire family tree and not only serve as authorities. The analysis reveals that the staff has clear ideas on 
gender and the power structure between the sexes, and also how they categorize the minors into different groups 
based on gender. The study also shows that the staff makes clear distinctions between communities in which social 
behavior, culture, religion, language, appearance, and way of thinking are tied together with the individual's ethnic 
background, potentially leading to an unintentional stigmatizing effect on the minors. 
 

Nyckelord 

Etnicitet, kultur, ensamkommande ungdomar, utanförskap, stigma. 
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Inledning  

Omkring 34 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen och en liten del av denna 

enorma flyktingström hittar sin väg till vårt land.1 Bland dessa flyktingar finns det barn som 

anländer till Sverige ensamma, utan föräldrar eller andra individer som för barnen uppfyller rollen 

av en legal vårdnadshavare. Dessa barn kallas för ensamkommande barn/ungdomar.2 Strömmen 

av ensamkommande barn som har anlänt till Sverige och sökt asyl i landet har varit kontinuerlig 

och fortlöpande sedan 1980-talet. Under årens gång har antalet ensamkommande barn varit 

väldigt olika och skiftande. Utvecklingar och händelser inom olika oroshärdar i världen har 

avgörande roller för strömmen av ensamkommande barn.3 Det är från länderna och områdena 

forna Jugoslavien, Afghanistan, Somalia och andra afrikanska länder, länderna i forna 

Sovjetunionen, Mellanöstern, och några länder i Syd- och Mellanamerika som flest antal 

ensamkommande barn har anlänt från under de tidigare årens gång.4 I olika länder runtom i 

Europa och Sverige har vågen av ensamkommande flyktingbarn ökat under senare år och de 

flesta av dessa barn har kommit från Irak, Somalia och Afghanistan. Samtliga länder har befunnit 

sig i krig och konflikter under ett flertal år och levnadssituationen i dessa länder har varit allt 

annat än trygg, stabil och lugn.5 Genom årens gång har det gjorts många undersökningar och 

studier och det har skrivits en hel del om ensamkommande ungdomar. Det har skrivits om deras 

historier, deras upplevelser, deras känslor och tankar rörande deras situation samt andra frågor 

rörande vad de har gått igenom och fortfarande går igenom. Dock har det inte gjorts lika många 

undersökningar, rapporter eller studier om de individer som jobbar med ensamkommande 

flyktingungdomar. Professionella vuxna, med andra ord personal, som jobbar på boenden för 

ensamkommande flyktingungdomar (HVB-hem, Hem för vård eller boende)6 är 

huvudrollsinnehavarna i denna uppsats. Mötet med personalen på dessa HVB-hem utgör 

startpunkten och en viktig del av dessa ungdomars integration i samhället. Detta då det är oftast 

dessa vuxna som ungdomarna träffar mest frekvent under deras första tid i Sverige. Jag ska i 

denna studie analysera hur de anställda på boenden för ensamkommande flyktingungdomar i 

deras arbete med dessa ungdomar konstruerar kön, religion, etnicitet, kultur och utanförskap. 

 

                                                 
1http://www.rb.se/vartarbete/isverige/flyktingintegration/ensamkommande/Pages/Om_ensamkommande.aspx 

(2013.10.10) 
2http://www.rb.se/vartarbete/isverige/flyktingintegration/ensamkommande/Pages/default.aspx (2013.10.12) 
3 Integrationsverkets rapportserie 2003:01, Ensamkommande barn – organisation och samverkan kring arbetet med 

introduktion, (Norrköping, 2003), s. 16 

4 Ibid. s. 17 

5http://www.rb.se/vartarbete/isverige/flyktingintegration/ensamkommande/Pages/Om_ensamkommande.aspx 

(2013.08.18) 
6 HVB-hem http://www.socialstyrelsen.se/tillstand/tillstand-hvb 

http://www.rb.se/vartarbete/isverige/flyktingintegration/ensamkommande/Pages/Om_ensamkommande.aspx
http://www.rb.se/vartarbete/isverige/flyktingintegration/ensamkommande/Pages/default.aspx
http://www.rb.se/vartarbete/isverige/flyktingintegration/ensamkommande/Pages/Om_ensamkommande.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/tillstand/tillstand-hvb
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Syfte och frågeställningar 

I denna studie vill jag analysera de professionella vuxna som arbetar med ensamkommande 

flyktingungdomar vid olika HVB-hem. Syftet med studien är att analysera hur personalen på de 

olika boendena för ensamkommande flyktingungdomar resonerar kring ungdomarnas religion, 

etnicitet, kultur, utanförskap samt hur personalen konstruerar ungdomarnas kön i sina dagliga 

arbeten med ungdomarna. Motivet bakom detta val grundar sig i att merparten av de olika studier 

som tidigare har gjorts har varit inriktad på att synliggöra ungdomarnas känslor, ståndpunkter och 

upplevelser. Jag anser att det finns mycket som vi inte vet om än och mycket som vi kan lära oss 

genom att uppmärksamma och belysa och analysera dessa professionella vuxnas tankar och 

åsikter. De grundläggande frågor som jag vill besvara i denna studie är följande: 

 

 Vilka föreställningar har de anställda kring ungdomarnas etnicitet? 

 Hur ser de anställdas föreställningar ut kring hur ungdomarnas kön konstrueras?  

 Hur resonerar de anställda kring ungdomarna och utanförskap i det svenska samhället? 

 

Avgränsning och urval 

En avgränsning visade sig vara nödvändig då ämnesområdet rörande ensamkommande 

ungdomar är väldigt brett och kan belysas ur flera olika synvinklar. Många gränser fick dras och 

den första var att utesluta själva ungdomarna. I denna undersökning är det inte de som står i 

centrum utan de professionella vuxna som dagligen arbetar med dessa ungdomar. Nästa 

avgränsning var att utesluta alla vikarier, gode män, socialsekreterare och chefer eftersom deras 

arbete med barnen inte behöver vara dagligen och på samma personliga och nära sätt som den 

ordinarie personalen. Jag valde att utifrån narrativ metod observera, intervjua och analysera sju 

stycken vuxna individer som är yrkesverksamma vid två olika HVB-hem i två stycken olika 

kommuner, en mellanstor kommun och en liten kommun, i mellersta Sverige. Utöver 

observationer och intervjuer använde jag mig av interna anvisningar rörande utförande av 

arbetsuppgifter samt statliga rapporter som kompletterande material. Mina kriterier kring urvalet 

av deltagare var uppenbara. Det viktigaste och nödvändigaste kriteriet vid urvalet var att 

deltagaren skulle vara anställd och aktiv vid ett av de HVB-hem som jag fick tillgång till. 

Informanternas kön, etnicitet, ålder och religion kan ge denna undersökning annorlunda 

infallsvinklar men jag tog ett medvetet val att inte lägga större vikt på dessa punkter. Detta val 

gjorde jag då utsagor som produceras av respondenterna kommer att vara situationsbundna till 

intervjutillfället och inte beröra alla delar av dennes liv. Jag valde att istället fokusera på att tolka 

respondentens tolkning av sig själva och deras sociala värld som berör och blir berörd av deras 

yrkesroll.7 Detta resulterade i att undersökningsgruppen kom att bestå av totalt 7 individer i 

åldrarna 23 till 60, med helt olika bakgrunder. Respondenternas enda gemensamma kvalifikation 

                                                 
7 Johansson, Anna. Narrativ teori och metod - Med livsberättelsen i fokus, (Lund, 2005), s. 27 
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kom att vara deras yrke. Av dessa 7 personer jobbar 4 stycken på samma boende och de övriga är 

arbetskamrater verksamma vid ett annat boende. Ingen precisering av staden och dess exakta 

geografiska lokaliseringsplats kommer att ges på grund av hänsynstagande till 

konfidentialitetskravet.8 För uppfyllelse av konfidentialitetskravet är namn fingerade. 

 

Ali 35 år gammal, Hamed 27 år gammal, Maryam 43 år gammal och Pia som är 23 år gammal 

är arbetskollegor. Alla 4 har flerårig erfarenhet inom detta yrkesfält och är även kollegor på 

samma boende. Mustafa 48 år gammal, Karin 60 år gammal och Åke som är 58 år gammal är 

medarbetare och allihop har varit verksamma inom detta yrkesfält i ett flertal år. Mustafa, Karin 

och Åke är arbetskamrater verksamma vid samma HVB-hem. 

 

Bakgrund 

Erfarenheterna kopplade till ensamkommande barn och ungdomar sträcker sig så långt bak som 

till andra världskriget, de så kallade finska krigsbarnen som skickades till Sverige mellan 1939 till 

1944 och de judiska barnen som kom från Centraleuropa. Antalet föräldralösa och övergivna 

barn under andra världskriget har beräknats uppgå till flera miljoner i Europa och av dessa kom 

så många som ca 70 000 barn endast från Finland till Sverige.9 Sveriges hittills största ström av 

asylsökande ensamkommande barn har skett i samband med kriget i forna Jugoslavien, under 

1992 uppgick antalet till 1500 stycken barn.10 Vidare under 1980-talet flyttade många 

vietnamesiska barn och ungdomar till Sverige med de så kallade båtflyktingarna. Dessa barn och 

ungdomar förutsattes vara föräldralösa och utan vårdnadshavare men detta antagande visade sig 

vara fel och dessa barn och ungdomar brukade i regel återförenas i Sverige med sina familjer. 

Fenomenet att en underårig skulle komma till ett nytt land ensam och efter några år återförenas 

med resten av sin familj i det nya landet var inget märkvärdigt och förekom överallt runtom i 

Europa. Regelverken har förändrats sedan den tiden och enligt utlänningslagen (1989:529) så ska 

återföreningar av familjer primärt ske i det landet som räknas som föräldrarnas hemland.11 

Oberoende om ett barn anländer som asylsökande till Sverige ensam eller med sin familj har 

barnet rätt att få sina egna individuella skäl för asyl prövade. Detta beror både på att barn aldrig 

bara är ett supplement till sina föräldrar, många barn har skäl som är direkt kopplade just till det 

faktum att de är barn. Exempel på det senare är risken att bli utsatt för kvinnlig könsstympning, 

värvas som barnsoldat, värvas till barnarbete eller bli utsatta för sexuellt utnyttjande.12 Under 

                                                 
8 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s.440. ff. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2013-

09-09 

9 Integrationsverkets rapportserie 2003:01, Ensamkommande barn – organisation och samverkan kring arbetet med 

introduktion, (Norrköping, 2003), s. 16 

10 Ibid. s.16 

11 Ibid. s.16 

12http://www.rb.se/vartarbete/isverige/flyktingintegration/ensamkommande/Pages/Om_ensamkommande.aspx 

(2013.11.10) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.rb.se/vartarbete/isverige/flyktingintegration/ensamkommande/Pages/Om_ensamkommande.aspx
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tiden som de ensamkommande minderåriga individer väntar på besked om asyl är det 

kommunerna som har ansvaret för deras välbefinnande.13 Det finns olika typer av boenden för de 

ensamkommande ungdomarna, såsom ankomstboende som är migrationsverkets boende för 

nyanlända asylsökande.14 HVB- hem är en annan typ av boende där ensamkommande ungdomar 

kan få bo i medan de väntar på asylbesked och efter beviljat uppehållstillstånd fram till deras 18 

årsdag. Förkortningen HVB står för Hem för vård eller boende. Ett HVB-hem är en typ av 

behandlingshem som tar emot enskilda individer för vård eller behandling i förening med ett 

boende. Det finns olika typer av HVB-hem, med olika inriktningar mot till exempel familjer, 

vuxna, ungdomar eller barn med någon specifik form av problem. Det kan då röra sig om 

exempelvis missbruk eller beteendeproblem. Samtidigt kan målgruppen för ett HVB-hem vara 

ensamkommande barn och ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd eller sökt asyl i 

Sverige.15 Vid användning av begreppet HVB-hem i denna undersökning refererar jag enbart till 

de hem där det endast bor ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Jag upptäckte väldigt 

snabbt att det används väldigt många olika begrepp när det skrivs om minderåriga individer som 

migrerar eller har migrerat ensamma utan vårdnadshavare. Några exempel på detta är 

ensamkommande barn, ensamkommande flyktingbarn, ensamkommande asylsökande, 

ensamkommande flyktingungdomar och ensamkommande ungdomar. Med detta sagt vill jag här 

förklara att ensamkomma flyktingungdomar, ungdomar och ensamkommande ungdomar är de 

benämningar som jag kommer att använda mig av framöver i denna undersökning när jag 

refererar till de minderåriga individer som har migrerat till Sverige utan en legal vårdnadshavare. 

 

Tidigare forskning 

Som tidigare nämnt så finns det mängder med skrivelser, rapporter, forskning, avhandlingar, 

artiklar med mera om ensamkommande barn och ungdomar, dock inte med samma eller liknande 

syfte och infallsvinklar som denna uppsats. På Migrationsverkets hemsida finns det många olika 

rapporter och artiklar rörande ensamkommande barn. Där finns det även en lång 

detaljerad tillbakablick på arbetet med de ensamma barnen och ungdomarna mellan åren 2005 till 2013. I 

denna sammanfattning kan man läsa om alla de förändringar och utvecklingar som har skett 

under dessa 8 år.16 På migrationsverkets hemsida finns det även ett nyhetsbrev som heter 

"Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar". Detta nyhetsbrev uppdateras regelbundet och 

lyfter upp punkter som för dagsläget är aktuellt i detta område och samtidigt visar den senaste 

statistiken rörande antalet ensamkommande barn och ungdomar. Nyhetsbrevet innehåller även 

tabeller som visar de största förändringarna avseende de ensamkommande barn och 

                                                 
13 Dir. 2011:9 Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn 

14 http://www.migrationsverket.se/info/605.html 2013-10-20 

15 http://www.stat-inst.se/faktabank/hvb-hem/ 2013-11-24 och http://www.socialstyrelsen.se/tillstand/tillstand-

hvb 2013-09-06 och http://ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande/socialtjansten/hvb 

2013- 11-10 

16 http://www.migrationsverket.se/info/5929.html  

http://www.migrationsverket.se/info/605.html
http://www.stat-inst.se/faktabank/hvb-hem/
http://www.socialstyrelsen.se/tillstand/tillstand-hvb%202013-09-06
http://www.socialstyrelsen.se/tillstand/tillstand-hvb%202013-09-06
http://ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande/socialtjansten/hvb
http://www.migrationsverket.se/info/5929.html
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ungdomarnas nationaliteter samt information rörande kommande lagförändringar.17 En av de 

tillgängliga länkarna på migrationsverkets hemsida leder till foldern Ett gemensamt ansvar för 

ensamkommande barn och ungdomar, från Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting, 

Skolverket, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Denna rapports innehåll beskriver bland annat 

om olika myndigheter i Sveriges ansvarsområden för ensamkommande barn och ungdomar. 

Foldern börjar med en kort tillbakablick samt beskrivning om vad som definierar ett 

ensamkommande barn. Rapporten går sedan över till olika myndigheters ansvarsområden och 

skyldigheter.18 Utöver Migrationsverkets hemsida så finns mycket information inom uppsatsens 

område i Statens offentliga utredningar (SOU) och rapporter inom Departementsserien (Ds). En 

sådan rapport som jag fann intressant och relevant var rapport Ds 2004:54 vid namnet 

Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. 

ensamkommande barn).19 Denna rapport från 2004 med syftet att förbättra mottagande av 

ensamkommande barn behandlar och redovisar både slutsatser rörande ensamkommande barn 

samt förslag till förbättring om mottagandet. Den interdepartementala arbetsgrupp som 

tillsammans jobbar på denna rapport föreslår att Migrationsverket ska ha ett övergripande ansvar 

för mottagandet av ensamkommande barn men att det reella mottagandet ska överföras till de 

kommuner som tecknar avtal med Migrationsverket. Deras förslag blir att detta ska träda i kraft 

den 1 januari 2006.20  Jag fann även rapporten Asylsökande ensamkommande barn - En översyn av 

mottagandet väldigt intressant. Denna rapports syfte var att se över reglementet om mottagandet av 

asylsökande ensamkommande barn och lämna förslag på en reglering som vidgar 

Migrationsverkets möjligheter att hänvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun 

även där överrenskommelse om mottagande saknas. Mottagandet ska fortsätta att i första hand 

vara baserad på frivilliga överrenskommelser mellan staten och kommunerna. Resultatet blev att 

då premisserna för mottagande av ensamkommande barn har ändrats sedan de dåvarande 

ordningarna infördes 2006 och antalet ensamkommande barn har ökat, föreslås det att 

migrationsverket ska kunna anvisa ensamkommande barn till kommuner som saknar 

överrenskommelse om mottagande. Migrationsverket ska även kunna anvisa till kommuner som 

har en överrenskommelse men som för tidpunkten inte har några platser lediga. De nya 

bestämmelser som framkommer utifrån denna rapport rekommenderades att träda i kraft den 1 

januari 2013.21 Under våren 2013 kom en skrivelse från Socialstyrelsen ut vid namnet 

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar. Denna vägledning ska ses som ett 

                                                 
17http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html 

Migrationsverket. Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar. Månadsbrev 
18

http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6310f9d/1381926398965/Rapport_ensamkom

mande+barn_februari+2013.pdf Migrationsverket. Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. 

2013 

19 Ds 2004:54 Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. 

ensamkommande barn) 

20 Ibid. 

21 SOU 2001:64 Asylsökande ensamkommande barn – En översyn av mottagandet 

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6310f9d/1381926398965/Rapport_ensamkommande+barn_februari+2013.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6310f9d/1381926398965/Rapport_ensamkommande+barn_februari+2013.pdf
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komplement till Socialstyrelsens övriga föreskrifter och allmänna råd med tillhörande handböcker 

och vägledningar. Vägledning är riktad till handläggare och beslutsfattare inom socialtjänsten 

vilka har ansvar för handläggning och dokumentation rörande ensamkommande barn och 

ungdomar. Den är även riktad till föreståndare och personal med daglig kontakt med barn och 

ungdomar vid HVB. Syftet är ej ett försök för att täcka alla frågor och omfattar ingen fullkomlig 

analys av problematiken. Målsättning är att genom ett allt mer etiskt, professionellt och 

kunskapsbaserat bemötande av ensamkommande barn och ungdomar möjliggöra att de ska 

erhålla trygg och säker vård samt kunna utvecklas till självständiga och välfungerande vuxna 

individer. I denna vägledning berörs många områden som för mig var givande att läsa om då jag 

fann stora mängder med information och förståelse till regelverk och anvisningar rörande ämnet 

mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.22 Jag fann även dessa två internationella 

forskningar väldigt intressanta och givande att läsa. Alone and unrepresented: A call to congress to provide 

counsel for unaccompanied minor av Shani M. King som handlar om hur ensamkommande 

minderåriga individer är centrum för utvecklingen av internationella och regionala 

människorättsnormer för behandling av invandrare och barn. King analyserar i artikeln om hur i 

dagsläget representation för ensamkommande barn i USA kolliderar med principer från tre olika 

områden av mänskliga rättigheter.23 A risk and resilience perspective on unaccompanied refugee minors av 

Bonnie E. Carlson, Joanne Cacciatore, and Barbara Klimek, är en annan artikel rörande 

ensamkommande ungdomar i USA. Denna artikel handlar om hur ensamkommande minderåriga 

är en extremt utsatt grupp samt hur ensamkommande minderåriga på bästa sätt kan anpassa sig 

till ett nytt land och kultur och kunna utvecklas.24 Dessa ovannämnda tidigare forskningar fann 

jag väldigt intressant att fördjupa mig i trots att ingen av dem var direkt om samma ämne som 

denna uppsats. Jag valde att nämna dessa som min tidigare forskning då jag har funnit de givande 

och fått bättre insikt i ämnet ensamkommande barn och ungdomar med bland annat deras hjälp.  

 

Metod 

Detta kapitel kommer jag börja med att skriva om mitt förfaringssätt till denna studie, sedan 

kommer kapitlet att i kronologisk ordning ge en presentation av studiens observationsmetod, val 

av intervjumetod, transkription av intervjuer, etiska överväganden samt analysmetod. 

 

Förfaringssätt 

Då mitt syfte var väldigt specifikt behövde jag inte lägga ner tid på att bestämma fält men 

däremot behövde jag hitta lämpliga HVB-hem som var villiga att delta i min studie. Det första 

                                                 
22 Socialstyrelsen. Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar 2013 
23 King, M. Shani. Alone and unrepresented: A call to congress to provide counsel for unaccompanied minor Harvard Journal on 

Legislation 50 (20), pp. 331-384 
24 Carlson, E. Bonnie. Cacciatore, Joanne.& Klimek, Barbara. A risk and resilience perspective on unaccompanied refugee 

minors. Social Work Volume 57, Number 3, juli 2012 
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steg vid inledning av ett fältarbete är etablering och upprättelse av kontakt med det område eller 

den kontext som ska undersökas.25 Med detta i åtanke började jag processen av att hitta de HVB-

hem som kom att bli fältet för min studie. Efter kontakt med länsstyrelsen i det valda län blev jag 

lotsad vidare till valda kommuner som i sin tur lotsade mig vidare till socialförvaltningen och 

socialkontoret. Så småningom fick jag telefonnummer till 7 olika HVB-hem i 4 olika kommuner i 

ett och samma län.  För tillträde till fältet behövde jag samtycket av de individer som skulle bli 

berörda av min studie, så ett informationsbrev blev distribuerat till de berörda. I 

informationsbrevet redogjorde jag på en detaljerad nivå om mina tankar och idéer kring studiens 

syfte och målsättning, samt hur användningen av insamlad data skulle ske. Fem stycken av de 

kontaktade HVB-hemmen tackade nej och ville ej delta och två stycken som var placerade i två 

olika kommuner valde att vara delaktiga i studien. När jag hade fått klarhet i vilka HVB-hem som 

ville delta i studien så kunde jag besöka fältet och påbörja att utföra några deltagande 

observationer. Deltagande observationer innebär att jag som forskare fick befinna mig på plats i 

boendet och se ungdomarna och deras vardagliga levnadsmiljö och de anställdas relation med 

dem.26 Jag fick se och höra hur relationerna mellan de anställda och ungdomarna är och fick ta 

del av deras vardagliga arbete. 

 

Observation 

Jag påbörjade insamlingen av material med att utföra observationer på de boenden som jag fick 

tillträde till. Docenten Magnus Öhlander skriver om hur observationer alltid har använts av 

etnologer och om hur alla vi människor dagligen observerar. Han skriver även att det är sällan en 

forskare kan bibehålla samma grad av deltagande under ett och samma fältarbete. 27 Detta var 

något som kom att visa sig tydligt för mig då jag fick pendla mellan att vara deltagande observatör 

till att vara delvis deltagande observatör. En av de mest kända forskningsmetoderna inom 

samhällsvetenskapen är deltagande observation.28 Deltagande observation innebär att jag som 

forskare är tydlig i min roll som observatör och deltar i de studerande individernas vardagliga 

samspel och interagerar med dem.29 Eftersom att fältets alla aktörer var medvetna om min roll 

som forskare och observatör var jag också medveten om att det inte enbart var jag som 

observerade utan att även jag blev observerad. Jag blev granskad och observerad av fältets alla 

aktörer.30 Deltagande observation ger forskaren möjligheten att komma människorna i det valda 

fält närmre än vad det är möjligt vid användning av andra observationsmetoder.31 Detta var något 

                                                 
25 Fägerborg, Eva. i Kaijser, Lars. & Öhlander, Magnus. (red) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 29. 

26 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 277 ff 
27 Öhlander, Magnus. Deltagande observation i Kaijser, Lars. & Öhlander, Magnus. (red) Etnologiskt fältarbete (Lund, 

1999), s. 74 

28 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 176 
29 Fangen, Katrine. Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 29 

30 Öhlander, Magnus. Deltagande observation, i Kaijser, Lars. & Öhlander, Magnus. (red) Etnologiskt fältarbete (Lund, 

1999), s. 80 

31 Fangen, Katrine. Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 32 
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som jag verkligen kände av till exempel vid det tillfälle som jag fick följa med och inhandla 

matvaror med personalen och ungdomarna inför ett speciellt evenemang som de skulle ha. Eller 

det tillfälle då jag fick vara med och fira en av ungdomarnas födelsedag. Det fanns tillfällen då 

deltagande observation inte var den mest passande observationsmetod att använda. Vid dessa 

tillfällen använde jag observationsmetoden delvis deltagande observation, vilket innebär att 

forskaren i viss mån deltar i det sociala samspelet på det specifika fält som observeras men deltar 

inte i de aktiviteter som äger rum på det specifika fältet.32 För mig innebar detta att jag följde med 

på olika aktiviteter och studerade det som ägde rum men jag deltog inte i själva aktiviteten som 

kunde vara fotbollsträningar eller att spela tv-spel med mera. Med penna och papper nära 

tillhands försökte jag att tydligt och noga skriva ner mina intryck av det som hände runt om 

mig.33 Med hjälp av mina anteckningar från mina observationstillfällen kom jag på de frågor och 

huvudteman som kom att ligga till grund för intervjuerna.  

 

Val av intervjumetod 

Professorn Jan Trost skriver om hur intervjuaren skall sträva efter att kunna besvara frågan hur 

snarare än att kunna svara på frågan varför. Intervjuaren ska anstränga sig för att förstå den 

intervjuades känslor, tankesätt, beteendesätt, sätt att uppföra sig på och dennes 

bevekelsegrunder.34 En intervju är en relation mellan jag som intervjuar och den/de som blir 

intervjuade samt även en relation mellan den/de som blir intervjuade och mig. Det ska inte finnas 

några åhörare eller publik till intervjun, utan intervjun ska äga rum i en miljö som är så fridfull 

som möjligt. Den intervjuade ska kunna känna sig trygg och vara bekväm i miljön som intervjun 

äger rum.35 Jag valde att utföra intervjuerna på en redan välbekant miljö för respondenter. Detta 

val baserade jag på min vilja att öka deltagarnas trygghetskänsla.36 Denna plats kom att vara ett 

rum inom samma lokal som deltagarna jobbar i, dock ingenstans som är i centrum för rörelse av 

icke deltagande individer. Vissa förespråkar att den intervjuade ska få bestämma var intervjun ska 

äga rum, att med tanke på att han eller hon är så snäll och väljer att medverka så ska denne få 

rätten att avgöra var intervjun ska ske. Dock innebär inte detta att intervjuaren ska lägga över allt 

ansvar kring valet av plats till respondenten. Intervjuaren ska också ha förslag på var man kan 

hålla till.37 Med detta i åtanke så inkluderade jag deltagarna i processen kring valet av utrymme 

inför intervjuerna och jag var flexibel i den mån så länge som platsen inte kunde påverka 

resultatet och själva intervjutillfället på något negativt sätt. Jag valde att använda mig av ett 

kvalitativt semistrukturerat upplägg inför utförande av intervjuerna. Detta innebar att jag innan 

intervjuerna hade förberett en intervjuguide med specifika avsedda teman som jag ville beröra. 

                                                 
32 Fangen, Katrine. Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 141 

33 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s. 292-295 
34 Trost. Jan, Kvalitativa intervjuer, (Lund, 2010), s. 53 

35 Ibid. s. 65 

36 Gullveig Alver. Bente & Øyen. Ørjar, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 120 

37 Trost. Jan, Kvalitativa intervjuer, (Lund, 2010), s. 66 



 9 

Dessa teman hade olika huvudfrågor som jag hade färdigställt utifrån det material som jag hade 

samlat in under mina observationstillfällen samt mina fältanteckningar.38 Med en semistrukturerad 

intervju menas det att fokus ligger på respondenten och att denne ska ha möjligheten och 

spelrummet för att själv kunna associera fritt kring de olika huvudteman som finns och låta 

intervjun ta den vändning som den tar.39 Alla intervjuer spelades in så att jag som intervjuade 

kunde fokusera på det som sades och kunde ställa följdfrågor istället för att fokusera på att 

anteckna allt som sades. Intervjuerna transkriberades i efterhand. Detta innebär att de 

omvandlades från talspråk till skriftspråk, detta för att jag ska kunna analysera det införskaffade 

materialet. 40 

 

Transkription 

Samtliga intervjuer spelades in på en liten diktafon. Dessa fördes senare över till min dator och 

transkriberades. Transkription innebär att ändra och transformera från en form till en annan. Den 

här transformeringen innebär att omvandla de sagda orden från talspråk till skriftspråk.41 Jag 

valde att transkribera mina intervjuer för att underlätta analysarbetet. Intervjuerna har jag 

transkriberat ordagrant och försökt ta hänsyn till de små detaljerna som varje deltagares utsagor 

kunde ha, såsom små pauser, skratt, omformuleringar och tvekningar. Detta var viktigt för mig då 

jag inte ville att några detaljer skulle gå förlorade. Jag har försökt att inte göra några korrigeringar 

i grammatiken eller meningsuppbyggnaden i deltagarnas utsagor. Efter att allt intervjumaterial 

hade transkriberats påbörjades läsning och omläsningen av transkriptionerna. Jag läste mina 

utskrifter flera gånger om för att på bästa sätt upptäcka allt som fanns i texten. Detta för att 

kunna hitta teman, mönster och nyckelord. Jag letade och delade upp materialet i olika teman 

som kom att ligga till grund för valet av mina teorier. Dessa teman valdes utifrån att de var mest 

relevanta för studiens syfte samt mest återkommande.  

 

Etiska överväganden  

Det är av stor vikt att bedriva studien i led med de forskningsetiska principer som är utvecklade 

av forskningsrådet. Dessa principer anger för en forskare verksam inom det humanistisk- och 

samhällsvetenskapliga fältet hur denne ska förhålla sig till etiken i sin undersökning.  Att följa 

dessa principer försäkrar mig som forskare både om att alla respondenter känner till sina 

rättigheter samt min undersöknings legitimitet som en vetenskaplig text. Individskyddskravet är 

den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden och fyra allmänna huvudkrav 

kan preciseras i det grundläggande individskyddskravet. Dessa fyra huvudkrav är: 

                                                 
38 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2006), s. 304 
39 Ibid. s. 300 ff. 
40 Kvale. Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund, 1997), s. 85 

41 Ibid. s. 85 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då min studie berör 

ungdomar i en väldigt utsatt situation var det viktigt att följa dessa etiska krav då jag inte ville 

tillfoga någon skada till någon. Jag började alla mina möten och intervjuer med en genomgång av 

informationskravet som specificerar mina skyldigheter om att informera och upplysa de berörda av 

studien om undersökningens mening och syfte. Informationskravet handlar även om att de berörda 

ska bli upplysta om deras möjligheter att avbryta deras medverkan i undersökningen vid önskan. 

För mig var det oerhört viktigt att alla berörda visste allt om uppsatsen, allas roll och deras 

rättigheter i och med att ämnet för studien är av en sådan känslig natur. Samtyckeskravet 

återkommer till respondentens frihet rörande valet av deltagande i studien. För uppfyllelsen av 

samtyckeskravet måste vårdnadshavare godkänna eventuella minderåriga respondenters medverkan 

i undersökningen. Jag försökte att genom att svara på alla deras frågor, både personalen och i 

vissa fall ungdomarna, samt att på bästa sätt informera de alla så mycket och så ofta som möjligt 

om alla deras rättigheter rörande min studie om att uppfylla samtyckeskravet. Viktigt är också att 

informera och upplysa de berörda individerna om hur i enlighet med konfidentialitetskravets 

riktlinjer så kommer ingen annan person utöver mig att komma i kontakt med deras kontakt- och 

personuppgifter samt att dessa uppgifter ska handskas med största försiktighet. Jag var väldigt 

mån om att ihärdigt påpeka både till personalen och ungdomarna om hur de är anonyma och att 

ingen annan än mig har tillgång till deras kontakt- och personuppgifter. Jag var även mån om att 

inte tillföra någon känsla av otrygghet. Respondenterna blev även underrättade om hur det 

insamlade materialet enbart kommer att användas i syfte för denna studie och undersökning, 

vilket uppfyller det fjärde och sista individskyddskrav som är nyttjandekravet.42 Jag var väldigt 

tydligt angående detta då jag inte ville skapa oro eller osäkerhet hos personalen eller ungdomarna. 

Jag visade de noga att jag inte var där för att kritisera, peka finger eller förstöra något för någon. 

Samt att det insamlade materialet skulle enbart användas för denna studie.  

 

Narrativ metod 

Då det specifika område som ligger till grund för denna undersökning inte direkt går att fånga 

inom ramen för en specifik disciplin så kommer jag att utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt 

använda mig av narrativ metod. Detta ger forskaren möjligheten att analysera levnadsberättelser 

som spänner över olika områden. Insamling och analys av både skriftliga och muntliga berättelser 

kan ske via användningen av narrativ metod.43 Anna Johansson, genusforskare och sociolog, 

skriver om hur vi alla är berättare och om att berätta är en grundläggande faktor för mänskligt 

tänkande och skapande av kunskap. Det är genom berättelser som vi konstruerar och 

kommunicerar vår uppfattning av oss själva, världen och andra. Det är genom berättelser som vi 

                                                 
42 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 440 ff. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

2013-09-09 http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf  

43 Johansson, Anna. Narrativ teori och metod - Med livsberättelsen i fokus, (Lund, 2005), s. 26 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf
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sätter mening på våra erfarenheter. ”Att berätta är en universell mänsklig aktivitet”.44 Även Carola 

Skott skriver i boken Berättelsens praktik och teori om att det är genom berättelser som människan 

producerar och konstruerar sig själv och den värld som denne befinner sig i.45 ”Definitionerna 

och betydelserna skapas och omskapas, etableras och undermineras i och genom sociala 

processer. Ett sätt som detta sker på är just genom att berätta berättelser”.46 Våra identiteter, de 

relationer som vi befinner oss i, våra värderings- och normsystem skapas alla genom berättelser, 

beskrivningar och förklaringar.47 Skott skriver om hur narrativ forskning överskrider disciplinära 

slutpunkter. Detta sker på grund av att narrativ forskning syftar att förstå och tolka språk och 

mänsklig kommunikation under skilda tider och samhällen.48 Johansson skriver om hur narrativa 

studier kan användas av forskare för att genom analysering av individers berättelser kunna ställa 

frågor såsom: vilken mening har den här individens berättelser? Vad betyder denna berättelse?49 

Dessa frågor kommer jag att bära med mig och konstant ställa till mig själv under processen av 

bearbetningen av mitt material. Detta kommer jag att göra för att kunna på bästa sätt nå resultat 

samt uppfylla studiens syfte. Då det är jag som kommer att tolka deltagarnas egna tolkningar och 

utsagor av den berörda delen av deras livshistoria så är frågor som ovannämnda viktiga att ta 

hänsyn till. Det finns en stark koppling mellan narrativ metod med den hermeneutiska traditionen 

som är en tolkningslära och en metod för att tolka det sagda.50 Alla fenomen som studeras är 

alltid meningsbärande i någon mening och syftet med hermeneutiken är att finns den dolda 

meningen som utsagor och handlingar uttrycker. Det hermeneutiska arbetet har två stycken 

grundläggande element. Det första är forskarens förförståelse, alltså de olika teorier, erfarenheter, 

referensramar och begrepp utifrån vilka tolkningsprocessen av fenomenet går till. Det andra 

elementet är att man alltid rör sig i ett växelspel mellan delarna och helheten av ett fenomen. 

Detta innebär att ett faktum måste hela tiden sättas i ett större sammanhang för att dess betydelse 

ska träda fram. Handlingar får mening när de sätts i relation med andra handlingar, det är på så 

sätt som en liten detalj kan växa till sig och förvandlas till en genomgripande samhällelig väv.51 

Kritisk teori som en är en samhällsvetenskaplig tradition utmärkas av en tolkande ansats med 

kritisk ifrågasättande av den förverkligade sociala verkligheten, vilket även kan omtalas för kritisk 

hermeneutik.52 Kritisk teori kan beskrivas som en trippelhermeneutik bestående av delarna enkel 

hermeneutik som handlar om en individs tolkning av sig själv samt sin subjektiva och kulturella 

verklighet. Dubbel hermeneutik där forskaren engagerar sig i det som dennes ska tolka, vilket går 

ut på en tolkning av denna verklighet. Den tredje leden inom trippelhermeneutik inbegriper en 

                                                 
44 Johansson, Anna. Narrativ teori och metod - Med livsberättelsen i fokus, (Lund, 2005), s. 15-16 

45 Skott, Carola. (red.) Berättelsen Praktik och teori – Narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv, (Lund, 2004) s. 9 

46 Johansson, Anna. Narrativ teori och metod - Med livsberättelsen i fokus, (Lund, 2005), s. 26 

47 Ibid. s. 18 

48 Skott, Carola. (red.) Berättelsen Praktik och teori – Narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv, (Lund, 2004) s. 4 

49 Johansson, Anna. Narrativ teori och metod - Med livsberättelsen i fokus, (Lund, 2005), s. 17-20, 27 

50 Ibid. s. 27 

51 Danermark. Berth, Att förklara samhället, (Lund, 2003), s. 282-283 

52 Alvesson. Mats & Sköldberg. Kaj, Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, (Lund, 2008), s. 287 
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kritisk tolkning av mönster och processer som på diverse vis inverkar på både det undersökta 

fenomenet samt forskarens sätt att kunna obehindrat utföra sin tolkning eller också 

undersökningstemat.53 Även sociologen Anthony Giddens skriver om hur hermeneutiken 

kännetecknas av en dubbel hermeneutik som i korta drag betyder att forskaren studerar 

tolkningar av tolkningar.54 Dubbel hermeneutik är direkt kopplat med min studie då deltagarna i 

studien tolkar delar av sina livsberättelser och sedan berättar de till mig och jag får sedan i min tur 

tolka dessa delar av livsberättelser, vilket i slutändan kommer att används i led med studiens syfte. 

I den narrativa metoden är livsberättelsen central och med livsberättelsen menas det i detta fall 

”… den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda aspekter av sitt liv”.55 Trost 

skriver om hur de utsagor som görs i en intervjusituation inom den narrativa metoden är 

situationsbundna och inte heltäckande rörande individens livsberättelse. Trost menar att vissa 

delar av individens livsberättelse inte framträder under intervjun då ”de aktualiseras helt enkelt 

inte i den intervjuades föreställningsvärld”.56 Detta är något som jag som forskare kommer att 

bära med mig och ha i åtanke under analyseringsprocessen av det insamlade materialet då jag 

kommer att enbart beröra och undersöka ett visst fragment av deltagarnas liv. Samt att det som 

jag kommer att få ta del av och det som sägs är enbart fragment av den individens hela jag och 

dennes liv. Under valet av metod för studien har jag varit väl medveten om vad som ska studeras 

och vilka frågor som jag vill besvara i och med studien. Jag kan säga att just denna medvetenhet 

avgjorde valet för det narrativa förhållningssättet då jag anser att berättelser har en avgörande roll 

i hur vi skapar och omskapar våra identiteter och relationer samt hur vi handskas och skapar våra 

sociala verkligheter. Och det är just deltagarnas sociala verklighet som jag vill studera och tolka i 

denna studie.  Jag kommer att således använda mig av det narrativa förhållningssättet som en 

tolkande aktivitet  

 

För att analysera det insamlade materialet från intervjuerna valt jag att använda mig av narrativ 

analys som går ut på att forskaren systematiskt tolkar och analyserar de tolkningar som andra 

människor har om sig själva och deras sociala värld.57 Vid användning av narrativ analys krävs det 

mycket noggrannhet av forskaren. Det är viktigt att uppmärksamma det språk som används, att 

organisera de svar som ges, relationen mellan forskare och subjektet samt den sociala och 

historiska kontexten.58 Narrativ analys söker inte efter en enda sann tolkning. Man förutsätter vid 

användning av narrativ analys att berättelsen kan stå öppen för att tolkas utifrån en mångfald av 

perspektiv.59 Narrativ analys gör det möjligt för forskare att studera individuella erfarenheter samt 

                                                 
53 Alvesson. Mats & Sköldberg. Kaj, Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, (Lund, 2008), s. 349-

350 

54 Johansson, Anna. Narrativ teori och metod - Med livsberättelsen i fokus, (Lund, 2005), s. 27 

55 Ibid. s. 23 

56 Trost. Jan, Kvalitativa intervjuer, (Lund, 2010), s. 27 

57 Johansson, Anna. Narrativ teori och metod - Med livsberättelsen i fokus, (Lund, 2005), s. 27 

58 Larsson, Sam. & Sjöblom, Yvonne. & Lilja, John. Narrativa metoder i socialt arbete, (Lund, 2008), s. 76 

59 Johansson, Anna. Narrativ teori och metod - Med livsberättelsen i fokus, (Lund, 2005), s. 27 
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frambringandet av deras innehåll på ett systematiskt sätt.60 Målet med narrativ analys är att få 

fram den intervjuades återskapade berättelser och beskrivningar av förbindelserna mellan olika 

skeenden och mellan företeelser och kontext.61 Forskaren bjuds på en rad olika analysformer i 

den narrativa metoden. Dessa analysformer kan delas upp i fyra olika modeller, vilka är (1) 

helhetsperspektiv med fokus på innehåll, (2) helhetsperspektiv med fokus på form, (3) del- innehåll, samt (4) del- 

form.62 Mest passande modell för min studie är den tredje modellen som har fokus på del och 

innehåll. Denna modell fokuserar på innehållet i materialet och framställning av teman och/eller 

mönster rörande sociala relationer, normer och värderingar. Kategorier skapas vid användning av 

innehållsanalys och olika ord eller stycken som hör ihop med denna kategori lyfts ur texten och 

kopplas med den definierade kategorin. Dessa kategorier kan analyseras utan någon relatering till 

helheten av berättelsen.63 Jag anser att innehållsanalysen är för min studie bäst lämpad då jag är 

intresserad av att utifrån det mönster som jag finner i mitt insamlade material kunna besvara de 

frågor som är studiens syfte. Med innehållsanalys kan jag på bästa sätt kategorisera, tematisera 

och ställa frågor till mitt material och på så viss nå resultat. Innehållsanalys är det bästa valet för 

min studie då frågor som vad hände, varför hände det, vem deltog i händelseförloppet samt 

liknande är av intresse.64 Att ställa sådana frågor till sitt material anser jag kunna ge en 

möjligheten att på bästa sätt analysera materialet och inte missa några viktiga detaljer. 

 

Teori 

De valda teorierna för denna studie är utanförskap, stigma, etnicitet, kultur, genus och 

intersektionalitet. I detta kapitel kommer dessa teorier att beskrivas. 

Stigma 

Vid mötet av ett främmande person är ett ofta förekommande fenomen att vi kategoriserar och 

tillskriver individen olika egenskaper beroende på dennes utmärkande karaktärsdrag kopplad till 

dennes psykiska, fysiska, och sociala utseende eller beteende eller något annat personligt attribut. 

Individer som avviker från det som uppfattas som normalt kan därmed riskera att stigmatiseras 

och det är inte förrän vi interagerar med denne främling som vi kan bli upplysta om hur de 

tillskrivna egenskaperna instämmer eller är felaktiga.65 Individer som utsätts för stigmatisering kan 

komma att diskrimineras eller bli felaktigt bemötta i samhället samt få reducerade 

livsmöjligheter.66 Enligt Erving Goffman, professor i sociologi och antropologi, så finns det olika 

                                                 
60 Larsson, Sam. & Sjöblom, Yvonne. & Lilja, John. Narrativa metoder i socialt arbete, (Lund, 2008), s. 77 

61 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 387 

62 Johansson, Anna. Narrativ teori och metod - Med livsberättelsen i fokus, (Lund, 2005), s. 288 

63 Ibid. s. 289 

64 Ibid. s. 288 

65 Goffman, Erving. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2005), s. 11-12 

66 Ibid. s. 14 
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typer av stigmatiseringar: synliga eller dolda stigman.67 Utöver att stigman kan vara synliga eller 

osynliga finns det enligt Goffman tre olika typer av stigma. Dessa tre specifika former av stigma 

delas upp i ”tribala” stigman, fysiska stigman och den tredje stigma typen är ofullkomligheter på 

den personliga karaktären. Den tribala stigma-typen som även kan kallas för den stambetingande 

stigman uppenbarar sig genom religion, ras och nation och är ärftligt och överförs från 

generation till generation. Fysiska stigman kan uppenbara sig genom diverse olika kroppsliga 

defekter. Den tredje stigma-typen gestaltar sig i form av skavanker på individens karaktär vilka 

uppfattas som viljesvaghet och kan resultera i brottslighet, självmordsförsök, alkoholism eller 

psykiska rubbningar.68 Individer utsatta för stigma kan komma att söka sig till individer som 

Goffman kallar för ”de egna”. ”De egna” är andra individer med samma typ av stigma. Den 

stigmatiserade kan känna trygghet bland ”de egna” och denne kan få både handledning kring 

bästa sätt att klara sig med sitt specifika stigma samt få moraliskt stöd. Bland sina likar kan den 

stigmatiserade känna sig som vilken annan människa som helst, som hemma, som ”normal”.69 I 

denna studie refererar stigma och stigmatisering till det tillskrivningar av egenskaper som kan ske 

för ungdomarna samt för hur personalen kan använda sig av stigmatisering för att förklara 

ungdomarnas beteende mönster och handlingar. 

 

 

Etnicitet och Kultur 

Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi, skriver att begreppet etnicitet har samma 

problematik som begreppet kultur, för både begreppen har många definitioner.70 Sociologen 

Aleksandra Åhlund håller med Eriksen och skriver att etnicitetsbegreppet är lite obestämt och 

utgör inte något enhetligt fenomen, vilket innebär att begreppet etnicitet kan ha olika 

innebörder.71 Eriksen skriver att etnicitet kan anta många olika former och att etniska ideologier 

brukar betona en gemensam härstamning mellan gruppens medlemmar.72 Eriksen skriver att det 

är skillnaderna mellan två olika grupper av individer som etnicitet har att göra med samt att 

etnicitet kan röra sig om religion, språk eller till och med individerna utseende.73 Det är i sociala 

situationer som etnicitet främst får sin betydelse.74 Detta då det är genom interaktion som 

skillnader och likheter kan urskiljas. För etnicitet att uppstå krävs det interaktion mellan två 

grupper av individer med grundläggande föreställningar om att det finns kulturella skillnader 

                                                 
67 Goffman, Erving. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2005), s. 50 

68 Ibid. s. 14 

69 Ibid. s. 28-29 

70 Hylland Eriksen, Thomas. Kulturterrorismen – En uppgörelse med tanken om kulturell renhet, (Nora, 1999), s. 23 

71 Åhlund, Aleksandra, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter”. I Olsson, Erik. (red.) Etnicitetens gränser och 

mångfald. (Stockholm, 2005), s. 30 

72 Hylland Eriksen, Thomas. Etnicitet och nationalism (Nora, 2000), s. 14 

73 Hylland Eriksen, Thomas. Kulturterrorismen – En uppgörelse med tanken om kulturell renhet, (Nora, 1999), s. 23 

74 Hylland Eriksen, Thomas. Etnicitet och nationalism (Nora, 2000), s. 9 
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mellan den egna gruppen och den andra. Det är då av vikt att dessa villkor uppfylls om dessa inte 

uppfylls finns det ingen etnicitet. Detta då etnicitet i grunden är en aspekt av en relation och inte 

karaktärsdragen av en grupp.75 Ålund förklarar om hur begreppet etnicitet refererar till 

gruppbildning, identitet, symbolgemenskap och lyfter fram kulturella och/eller sociala 

gränsdragningar bland ”oss” och ”de andra”. Enligt henne refererar etnicitet även till känslan av 

samhörighet.76 Erik Olsson som är redaktören för boken Etnicitetens gränser och mångfald skriver att 

etnicitet har att göra med de upplevda skillnaderna mellan människor med härkomst och kultur 

som grund. Han skriver vidare att etnisk tillhörighet inte är något som är förevigt bestämt och 

orubbligt trots att det oftast antas vara så.77 Användningen av begreppet etnicitet i denna studie 

kommer att referera till hur etnicitet uppstår och får sin betydelse genom sociala förbindelser. 

Detta då ungdomarnas kulturella bakgrund är av en annan natur än majoriteten av Sveriges 

befolkning.  

 

Termen kultur är ett av språkets mest invecklade ord och ordets innebörd har förändrats från 

dess ursprungliga betydelse som var att odla och kom från det latinska ordet colere.78 Vi kan finna 

mer än hundra varierande begreppsförklaringar av ordet kultur. Kultur har något att göra med 

skillnaden mellan djur och människor, men det är inte allt eftersom kultur även har att göra med 

de inlärda skillnaderna mellan olika grupper av människor.79 Det gemensamma tankesystem, 

levnadssätt och världsbild som medlemmarna i en specifik grupp delar med varandra som skiljer 

dessa individer från andra grupper är en av de vanligast förekommande tolkningarna av 

begreppet kultur. Den specifika gruppens gemensamma karaktärsdrag är just det som även skiljer 

de från andra grupper. Eriksen skriver att denna uppfattning om vad kultur är, inte är hållbart då 

det är i princip omöjligt att hitta en grupp vars alla medlemmar har samma levnadssätt och 

världsbild samt att det i princip är otänkbart att kunna dra gränser mellan ”kulturer”.80 Enligt 

Eriksen har vi blivit uppfostrade till att se på kultur som något med grund i det förflutna, ett ting, 

något som tillhör folket, med fysiska gränser. Han anser att det är lättsinnigt att prata om kulturer 

såsom vi gör i dagsläget, i plural, som svensk kultur, invandrarkultur, bosnisk kultur etc. som om 

vi skulle kunna spåra kulturer genom historien som permanenta strukturer.81 Eriksen skriver även 

om hur kultur inte är ett bestående ting och att det är skiftande, omväxlande och mångtydigt även 

om ordet kultur råkar vara ett substantiv.82 Precis som Eriksen skriver om hur kultur inte är något 

                                                 
75 Hylland Eriksen, Thomas. Etnicitet och nationalism (Nora, 2000), s. 21-22 

76Åhlund, Aleksandra, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter”. I Olsson, Erik. (red.) Etnicitetens gränser och 

mångfald. (Stockholm, 2005), s. 30-31 

77 Olsson, Erik, (red.) Etnicitetens gränser och mångfald, (Stockholm, 2005), s. 7 ff.   

78 Hylland Eriksen, Thomas. genom Williams, Raymond. i Kulturterrorismen - En uppgörelse med tanken om kulturell renhet 

(Nora, 1999), s. 20 

79 Ibid. s. 23. 

80 Hylland Eriksen, Thomas. Kulturterrorismen – En uppgörelse med tanken om kulturell renhet, (Nora, 1999), s. 20 

81 Ibid. s. 17-18 

82 Ibid. s. 20 
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bestående och är skiftande så betonar sociologen Richard Jenkins i sin bok Social Identity om hur 

en individs identitet kan endast förstås som en process av vara och/ eller att bli, samt att en 

individs identitet är aldrig slutlig eller stadgade.83 På så vis är kultur och identitet processer som 

bearbetas och omarbetas kontinuerligt. Det är på detta vis som begreppet kultur kommer att 

användas i denna studie: som något mångtydigt, skiftande och föränderligt. 

 

Genus 

Joan Scott som är en amerikansk historiker säger att genus uppstår genom olika sociala 

sammanhang och förbindelser som har sin grund i de skillnader som uppfattas och upplevs 

mellan könen.84 Samtidigt är genus något som vi formar och omformar dagligen genom tusentals 

små handlingar.85 Begreppet genus är direkt sammankopplat med de socialt konstruerade 

uppfattningarna om vad som är manligt och kvinnligt.86 Professorn, Yvonne Hirdman förklarar 

att det finns en maktaspekt i genussystemet och att denna maktaspekt inte är till kvinnornas 

fördel då det enligt henne finns maktmekanismer som vidmakthåller och reproducerar en 

könsordning där mannen ses som kvinnans överordnade. Hon pratar då om att mannen besitter 

en högre position i den hierarki som finns mellan könen, han utgör normen.87 Även teoretikern 

Gayle Rubins påstår att det finns ojämlikheter i genussystemet samt att ena könet är den ledande 

och dominerande över den andra. Rubins hävdar att detta är resultatet av en social pådyvlad 

uppdelning av könen. Denna uppdelning leder till en förvriden genusidentitet hos både könen. 

Detta då olikheterna mellan könen är socialt konstruerade och sträcker sig mycket längre än 

individers biologiska olikheter.88 Begreppen ”maskulin” och ”feminin” är inte alltid svårinringade 

och har i vissa situationer en klar mening och många av våra handlingar och mycket i vårt tal 

cirkulerar just kring dessa begrepp och deras innebörd. Det är först vid ”analysering” av dessa 

begrepp som deras komplicerade natur börjar visa sig.89 Genusrelationer är inte heller statiska, 

utan genus är föränderligt och förändras och utvecklas i samband med samhällets utveckling. 

Genus är en kontinuerlig process som är mottaglig för förändring.90 I denna studie kommer 

termen genus att användas som en beskrivning av de socialt konstruerade tänkesätten om manligt 

och kvinnligt samt en maktaspekt som inte är till kvinnornas fördel då det vidmakthåller och 

reproducerar en könsordning där mannen ses som kvinnans överordnade. 

 

                                                 
83 Jenkins, Richard. Social identity, (London, 2006), s. 4-5 

84 Månson, Per (red) Moderna samhällsteorier - traditioner riktningar teoretiker (Stockholm, 2007), s. 246 

85 Giddens, Anthony. Sociologi, (Lund, 2003), s. 111 

86 Ibid. s. 112 

87 Månson, Per (red) Moderna samhällsteorier - traditioner riktningar teoretiker (Stockholm, 2007), s. 245 

88 Ibid. s. 244 

89 Connell, R W. Maskuliniteter, (Göteborg 2003), s. 15 

90 Giddens, Anthony. Sociologi, (Lund, 2003), s. 125 
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Intersektionalitet 

Den intersektionella analysen visar på hur olika grupper som i vanliga fall är isolerade ifrån 

varandra och analyserar skilda från varandra eller endast ställs emot varandra i verkligheten är i 

högsta grad sammanbundna och påverkningas av varandra. De kategorier som för 

intersektioanlitet är centrala är etnicitet, sexualitet, kön och klass. Till exempel att kategorin kön 

inte konstruerar när en kvinna och en man ställs emot varandra. Detta för att det finns flera olika 

femininiteter och maskuliniteter och att kön, klass, sexualitet och etnicitet är alla delaktiga i dess 

konstruktion samt att flera egenskaper kan inrymmas i varje grupp.91 En intersektionell analys har 

som utgångspunkt i att det alltid föreligger en dynamisk relation mellan begrepp som etnicitet, 

kön, sexualitet och klass. De här begreppen finns inte enskilda utan de konstrueras av varandra.92 

Det är inte enbart dessa kategorier som kan medverka i intersektionell analys. Vikten av att även 

se till kategorier som hudfärg, religion, ålder och liknande kategorier betonas inom 

intersektionalitet.93 Alla kategorier är sammanbundna och inga föreställningar kommer helt 

separerade från de andra kategorierna. Analysens fokus är på att ojämlikheter skapas mellan eller 

inom olika grupper. Detta innebär att intersektionell analys fångar inte bara upp de skillnader som 

finns mellan män och kvinnor eller invandrare och svenskar den kan även fånga upp skillnader 

mellan kvinnor och kvinnor och skillnader mellan män och män.94 Intersektionell analys åsyftar 

att fånga upp skärningspunkter och samspelet mellan olika kategorier. Kategorierna kön, klass, 

sexualitet och etnicitet är både självständiga kategorier och sammanvävda med varandra. De kan 

vara flera stycken som är sammanvävda samtidigt eller en och en. Dessa kategorier blir då 

beroende av varandra och kontexten som de befinner sig i. Den intersektionella analysens 

utgångspunkt är att samspelet mellan kategorierna bidrar till konstruering av ojämlikheter. 95 Det 

är på detta vis som intersektionell analys kommer att användas i denna studie, för att fånga upp 

skärningspunkter och samspelet mellan olika kategorier samt för att påvisa hur olika kategorier 

och maktstrukturer är sammanvävda och påverkas av varandra. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Mattson, Tina. Intersektionalitet i socialt arbete – Teori, Reflektion och praxis, (Malmö, 2011), s. 17-18 

92 Eriksson-Zetterquist, Ulla. & Styhre, Alexander. Organisering och intersektionalitet, (Malmö, 2008), s. 13 

93 Ibid. s. 13 

94 Mattson, Tina. Intersektionalitet i socialt arbete – Teori, Reflektion och praxis, (Malmö, 2011), s. 20 

95 Ibid. s. 19-20 
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Analys 

Analysdelen av denna uppsats kommer att bestå av tre olika delar. Del ett kommer att beröra 

ämnesområdet etnicitet och kultur. Del två handlar om genus och ungdomarnas identitetskänsla 

och den sista delen kommer att beröra utanförskap och språkets inverkan på ungdomarna. Jag 

kommer att använda mig av ett intersektionellt perspektiv främst för analyskapitlets två första 

delar.  

 

Personalen reflekterar kring ungdomarnas etnicitet  

Mina samtal med personalen var väldigt intressanta och givande. Diskussionerna kunde ta många 

olika vändningar väldigt snabbt och jag fick möjligheten att få en bred insyn i informanternas 

tankebanor kring ungdomarna, deras liv, känslor, beteende och agerande. Ett ämne som berördes 

utifrån många aspekter var ungdomarnas etniska bakgrund och det dröjde inte länge innan 

svårigheterna i vad etnicitet är och inrymmer blev väldigt tydligt. Precis som Eriksen skriver så 

besitter begreppet etnicitet samma problematik som begreppet kultur besitter, vilket är att 

begreppet har många olika definitioner.96 I detta avsnitt kommer jag att redogöra informanternas 

tankar, känslor och mening kring de ensamkommande ungdomarnas etnicitet. 

 

Under en diskussion med Karin så nämnde hon ordet etniskt ursprung och etnisk bakgrund flera 

gånger, så jag bad henne förklara till mig vad hon menar med ordet etnicitet. Hon förklarade det 

för mig så här: 

 

Karin: Etnicitet är det som är de, deras egna, deras i princip allt. […] Jag menar min 

etniska bakgrund är ju svensk. Jag är svensk. Jag pratar svenska, jag firar jul, jag gillar 

dansbandmusik. och så […] Jag ser ut som jag gör […] Jag firar lucia och är ju kristen 

även om jag inte utövar det alls. […] Jag går till kyrkan kring jul. […]  

 

För Karin representerar etnicitet, samhörighet i den större skalan där allt är inräknat. Hon ser 

etnicitet i sin religion, i kulturella beteenden, i samhälleliga normer, utseende och språk. Karin ser 

etnicitet som det som gör henne i helhet till en svensk individ. För henne är hennes svenskhet 

resultatet av att hon besitter alla de ovannämnda ”egenskaperna”. Hon markerar etnicitet genom 

en gränsdragning där skillnaderna mellan de individer som hon anser sig dela specifika 

egenskaper med, utifrån olika aspekter i det helhet som hon anser gör henne till den hon är. Som 

Åhlund skriver så är etnicitet känslan av samhörighet, skiljelinjen mellan det som gör ”oss” och 

”de andra”.97 På samma sätt som Karin genom kategorisering påvisar vad som gör henne svensk, 

kategoriserar hon de individer som hon ser som ”oss” och på så viss kategoriseras de 

                                                 
96 Hylland Eriksen, Thomas. Kulturterrorismen  - En uppgörelse med tanken om kulturell renhet, (Nora, 1999), s. 23 

97 Åhlund, Aleksandra, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter”. I Olsson, Erik. (red.) Etnicitetens gränser 

och mångfald. (Stockholm, 2005), s. 30-31 
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ensamkommande ungdomarna också som ”de andra”.  Vi pratade vidare om detta och Karin sa 

följande: 

 

Karin: Jag menar inte att någon är bättre än någon annan eller så, men det finns alltid 

grupperingar. Vi snackar om folkgrupper som en klump. Amerikaner, italienare, 

spanjorer, fransmän, danskar, afghaner, nigerier och så vidare. […] Och det är som 

normalt att ha en åsikt om varje sån grupp, som att fransmän dricker vin och äter 

bagett, amerikaner är feta, och så vidare, det behöver inte alltid vara rätt men jag 

känner att alla människor grupperar alla. Sen på vilka premisser vet jag inte.  

 

Tünde Puskás och Aleksandra Åhlund skriver i Migrationens och etnicitetens epok om hur begreppet 

etnicitet är ett begrepp som används i många olika typer av sammanhang. Begreppet etnicitet 

används inom akademiska, politiska och vardagliga kontexter för beskrivningen av sociala 

grupper, vilka vanligen representeras av kulturella skillnader som gemensamma kulturella 

traditioner, språk, normer, religion och ursprung.98 Dessa markörer använder Karin tydligt vid 

hennes kategorisering av världsmedborgare. Hon anser att detta är något fullständigt normalt och 

att det är ett globalt beteende. För henne bekommer det inte hur denna kategorisering kan 

komma att påverka ungdomarna eller hennes sätt i mötet och arbetet med ensamkommande 

ungdomar. Karins synsätt och tydliga gränsdragningar mellan folkgrupper kan påverka 

ungdomarna på det negativa sättet att de inte känner sig välkomna och känner sig stigmatiserade, 

detta då Karins sätt att kategorisera individer är genom tillskrivningar av olika egenskaper till 

individer utan exakt kännedom om personen i fråga. Jag baserar detta på Goffmans texter om hur 

vi kan snabbt i mötet med en främling kategorisera denne baserad på dennes utmärkande 

karaktärsdrag kopplad till dennes sociala, fysiska eller psykiska utseende eller beteende eller andra 

individuella utmärkande egenskaper.99 Goffman skriver även om hur stigmatiserade individer kan 

komma att bli felaktigt bemötta i samhället och även diskriminerade och på så vis få reducerade 

livsmöjligheter.100 

 

Under ett samtal som ägde rum mellan mig och Ali kom samtalet att beröra det specifika ämnet 

om ungdomarnas bakgrund och etnicitet. Detta ledde till en lång samtalsstund där Ali delade med 

sig om sina tankar, känslor och erfarenheter om ämnet. Samtalsstunden kom även att delvis 

handla om berättelser kring sådant som har inträffat på boendet som Ali jobbar på.  

 

Ali: Jag har jobbat med ungdomar från en hel del länder […] De har varit i olika åldrar 

också, och jag har jobbat med både tjejer och grabbar och jag kan säga att jag har 

märkt att ungdomar beter sig olika på grund av vilken land de kommer ifrån. […] Jag 

                                                 
98 Puskás, Tünde. & Åhlund, Aleksandra. i Dahlstedt, Magnus. & Neergaard, Anders. (red.) Migrationens och etnicitetens 

epok – Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier (Stockholm, 2013) s. 28 

99 Goffman, Erving. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2005), s. 12 

100 Ibid. s. 14 
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känner att det finns väldigt starka behov av att koppla vissa beteende till deras 

nationalitet. Det första som de brukar vara att sätta upp i deras rum är deras 

landsflagga. […] Har de inte en så ritar de en. Men sedan vet jag inte hur detta 

påverkar de. Frasen jag gör såhär för att jag är afghan eller dylikt är vanligt. […] 

 

 

Alis beskrivning av ungdomarnas uppträdande tyder på att Ali har en åsikt om att för 

ungdomarna är det av stor vikt att bibehålla deras samhörighetskänsla med det som för de sedan 

tidigare är bekant. Detta kopplar jag samman med Åhlund som skriver om hur kulturell 

samhörighet är ett av de två fundamentala kriterierna för etnicitet. Åhlund förklarar att med 

kulturell samhörighet menar hon gemenskapen i beteende, normer, värderingar och identitet.101 

Jag och Ali fortsatte på vårt samtal och han följde upp sin tidigare utsaga genom att säga följande: 

 

Ali: […] De är som att ju svårare de har det med språket och att vänja sig vid allt i 

Sverige och ensamheten och att vänta på svar om uppehållstillstånd, ju mer viktigare 

blir deras traditioner för de. […] Självklart hjälper vi dem om de vill fira speciella 

kulturella dagar eller om de har traditioner de vill fira och så. […] Vi har till och med 

haft kvällar där ungarna har fått laga maträtter från sina hemländer och haft 

temakvällar baserad på ungdomarnas länder. Och då blir det som en hel kväll 

dedikerat just till det landet. […] Ungdomarna gillar det väldigt mycket.  

 

Giddens skriver om hur etnicitet är något som för väldigt många människor har en central roll för 

dennes individuella identitet och gruppidentitet. Etnicitet är den röda tråden som kopplar 

individens nuläge och dennes förflutna och överlevnaden av denna röda tråd sker oftast genom 

kulturella traditioner.102 Jag finner ett tydligt samband mellan Alis utsago och Giddens 

ovannämnda text. Det intresse och entusiasm som Ali pratar om och redogör för finner jag 

sammankopplad men ungdomarnas behov av att bibehålla deras ”röda tråd” genom livet. Att ha 

temakvällar där ungdomarna kan äta maträtter som de kopplar med hemlandet och ha en kväll 

där deras bakgrund är i centrum eller att fira specifika traditionella dagar är ett sätt för de att 

koppla samman deras förflutna med deras nuläge.   

 

En annan av informanterna som pratade om ungdomarnas etnicitet var Åke. Han pratade med 

mig om olika situationer som har uppstått i boendet som han arbetar på och även utanför 

boendet för ungdomarna där ungdomens etniska ursprung har varit centrum av händelsen. På 

grund av studiens begränsade utrymme kommer jag att enbart beröra delar ur diskussionen med 

Åkes berörande detta.  

 

                                                 
101 Åhlund, Aleksandra, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter”. I Olsson, Erik. (red.) Etnicitetens gränser 

och mångfald. (Stockholm, 2005), s. 30-31 

102 Giddens, Anthony. Sociologi, (Lund, 2003), s. 229 
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Åke: […] Vi gör så gott vi kan för att hjälpa dem och stötta dem men det är inte alltid 

det räcker. Vi finns här för att underlätta men det är inte lätt varje dag för dem. […] 

Det är inte alltid att de här ungarna förstår exakt vad som händer i Sverige när vi firar 

högtider och det kan uppstå situationer. Vi försöker förbereda dem och förklara allt så 

de inte blir överraskade men det räcker inte alltid. […] De kommer från länder som är 

väldigt annorlunda jämfört med Sverige och deras kultur och traditioner och språk 

och allt är annorlunda så det är inte konstigt att de känner sig annorlunda och inte 

som sina skolkamrater. […] Jag förstår dem när de säger att de är inte som alla andra 

och använder ordet blatte, utlänning och svartskalle för att beskriva sig själva. 

 

Åke som arbetar med dessa ungdomar dagligen har svårt att inte sympatisera med dem och han 

förstår att ungdomarnas vardag inte alltid är harmonisk och lugn. Han berättar om hur både han 

och hans medarbetare försöker sitt yttersta för att underlätta ungdomarnas tillvaro och samtidigt 

visar han att han förstår att de inte alltid har det lätt. Åkes ovannämnda skildring åskådliggör hur 

han ser skillnader i de ensamkommande ungdomarna och deras skolkameraters kulturella 

bakgrund, kulturella normer och värderingar och även språk, samt hur han kopplar samman 

dessa med uppståndelsen av en naturlig distans mellan de ensamkommande ungdomarna och 

deras skolkamrater. Som Eriksen skriver så är det i sociala situationer som etnicitet blir 

betydelsefullt och uppstår.103 Att tolka utifrån Åkes utsago så ser han en betydelsefull roll i 

ungdomarnas etnicitet sammankopplad med deras känsla av utanförskap och känslan av att vara 

annorlunda i samband med deras skolkamrater och det svenska samhället.  

 

Åke säger sig förstå hur de ensamkommande ungdomarna kan se sig själva och kalla sig själva för 

”blatte, utlänning och svartskalle”, tre benämningar som särskiljer ungdomarna från individer 

med svenskt ursprung. Dessa tre benämningar står för en individ som är främmande, en främling. 

Främling är beskrivningen på en individ som geografiskt sett är nära men genom olika sociala och 

kulturella förlopp och processer blir distanserad.104 Vår konversation rörande etnicitet och 

ungdomarna fortsatte och nedan kommer jag ge ett utdrag från det fortsatta samtalet. 

 

Åke: De vet att de inte är som andra och jag tror att de är därför de gillar och trivs 

bäst med sina landsmän. […] De ser ofta i skolan eller på stan hur deras sätt att vara 

och tänka är annorlunda och det är oundvikligt, för de har haft en annan uppväxt med 

andra förutsättningar. De har lärt sig annat på ett annat sätt från barnsben och deras 

kultur skiljer sig från det svenska. […] Jag förstår de när de har problem att förstå 

vissa saker som för oss är fullt normalt som att skaffa barn innan äktenskap och så 

men det är ju för att de är inte etniska svenskar. […]  

 

                                                 
103 Hylland Eriksen, Thomas. Etnicitet och nationalism (Nora, 2000), s. 9 

104 Puskás, Tünde. & Åhlund, Aleksandra. i Dahlstedt, Magnus. & Neergaard, Anders. (red.) Migrationens och etnicitetens 

epok – Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier (Stockholm, 2013) s. 30 
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Eriksen skriver om hur etniska grupper mer eller mindre är avskilda från varandra men att de är 

medvetna om det faktum att de är avskilda ifrån andra etniska grupper och står i kontakt med 

medlemmar av andra etniska grupper. 105  Detta anser jag stämma överrens med den situation som 

Åke beskriver rörande ungdomarnas tillslutenhet till sina landsmän samt deras dagliga kontakt 

med det svenska samhället och individer av svenskt ursprung både i skolmiljön och utanför. Åke 

beskriver om hur han förstår ungdomarnas känsla av säregenhet och kopplar samman det i den 

här utsagan till ungdomarnas uppväxt, kultur och förutsättningar ifrån hemlandet. I boken 

Sociologi skriver Giddens om hur det inte finns något medfött i begreppet etnicitet, utan att 

etnicitet är ett socialt fenomen som produceras och reproduceras över tid. Unga individer kan 

genom att umgås med varandra inkorporera de normer och livsstil som kännetecknar deras 

samhälle och etnicitet.106 Jag kopplar samman detta med Åkes uttalande om hur ungdomarnas 

uppväxt och förutsättningar som de har haft i hemlandet har påverkat dem och fortfarande gör. 

De ensamkommande ungdomarna har blivit uppfostrade och upplärda till att tillhöra de etniska 

grupper som de känner samhörighet till. Även här i Sverige söker de sig till individer som delar 

deras föreställningar och på så vis fortsätter de att producera och reproducera deras etniska 

ursprung.  

 

Jag kommer att avsluta detta avsnitt med ett kort utdrag ur en konversation som ägde rum mellan 

mig och Hamed där vi samtalade om ämnet etnicitet, utveckling och ungdomarna som Hamed 

jobbar med. 

 

Hamed: […] De här ungdomarna går igenom enorma förändringar, de utvecklas och 

ändras väldigt mycket. […] Vissa börjar äta griskött, andra börjar gå till moskén, vissa 

skaffar tjej eller pojkvän andra börjar läsa koranen och ber. De kan fira jul, 

midsommar, lucia och allt men en sak som aldrig ändras är deras stolthet att komma 

från det land som de kommer ifrån. […] De kan ändras hur mycket som helst men jag 

har inte varit med en enda gång när de har blivit mindre patriotiska. […] Det är som 

att hemlandet blir ännu viktigare i Sverige även om att de tar till sig svenska traditioner 

som jul och så. […]   

 

Hameds yttrande kompletterar de andra informanternas utsagor rörande ämnet ungdomarnas 

etnicitet genom att binda ihop allt och beskriva hur ungdomarnas tillhörighetskänsla är av vikt 

och hur deras identitet kan ändras, utvecklas och formas om och om men att deras etniska 

identitet inte ändras. Hameds uttalande stämmer väl in på det som Eriksen skriver om hur 

människor har benägenhet för att vidmakthålla sin etniska identitet även om de har flyttat till en 

ny omgivning samt om hur sociala och kulturella förändringar kan ske snabbt.107 Hameds 

uttalande stämmer väl även in på det som Olsson skriver i Etnicitetens gränser och mångfald om hur 

                                                 
105 Hylland Eriksen, Thomas. Etnicitet och nationalism (Nora, 2000), s. 19 

106 Giddens, Anthony. Sociologi, (Lund, 2003), s. 229 

107 Hylland Eriksen, Thomas. Etnicitet och nationalism (Nora, 2000), s. 17 
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etnisk tillhörighet inte är orubblig och för evigt bestämd.108 Enligt Hamed är det som dessa 

ungdomar gör en sammanblandning av Giddens och Olssons skrifter rörande etnicitet då de 

ensamkommande ungdomarna både tar till sig delar av det svenska samhället, kulturen, normerna 

och värderingar samtidigt som de inte glömmer bort deras etniska bakgrund och i högsta grad 

vidmakthåller den.   

 

Etnicitet är ett begrepp som kom att visa sig vara väldigt svårt för informanterna att ge en tydlig 

förklaring på, ett begrepp som visade sig inrymma allt från kulturella beteenden, religion, 

utseende, samhälleliga normer och språk. Informanterna gör bland annat gränsdragningar mellan 

”oss” och ”de andra” för beskrivning av begreppet etnicitet. Känslan av samhörighet mellan en 

grupp individer och den skiljelinje som anmärker ”oss” från ”de andra” är vad etnicitet är enligt 

Åhlund.109 Markering av gränsskillnader mellan olika individgrupper kan medföra negativa 

påföljder då det kan bidra till tillskrivningen av egenskaper eller kategorisering av en individ i 

särskilda kategorier på grund av dennes utmärkande karaktärsdrag kopplad till dennes sociala, 

fysiska eller psykiska utseende eller beteende eller andra individuella framträdande egenskaper.110 

Informanternas kategorisering av folkgrupper kan komma att påverka ungdomarna negativt då 

det kan bidra till stigmatisering av dem och stigmatiserade individer kan enligt Goffman komma 

att bli felaktigt bemötta i samhället och på så vis få reducerade livsmöjligheter.111  

 

Informanterna visar stort hänsynstagande till ungdomarnas behov av samhörighet med sina 

landsmän, bibehållandet av deras kulturella normer, värderingar och traditioner. Detta är positivt 

då etnicitet berör både individens individuella identitet och gruppidentitet samt att etnicitet kan 

ses som den röda tråden som kopplar samman en individs nutid till dennes förflutna.112 Och då 

överlevnaden av denna röda tråd oftast sker genom kulturella traditioner113 så är informanternas 

positiva ställning avgörande. Genom informanternas positiva ställning till ungdomarnas sätt och 

försök att vidmakthålla sina kulturella traditioner kan ungdomarna även bibehålla deras etniska 

bakgrund som bidrar till positiv utveckling av deras identitet både på individuell nivå och på 

gruppnivå. Informanterna visar även på hur ungdomarnas etnicitet är föränderlig samtidigt som 

den är bestående då de påvisar hur ungdomarna samtidigt som de värnar om sina kulturella 

traditioner och normer även tar till sig nya traditioner och normer som i grunden är kopplade i 

Sverige och svenska traditioner och normer. På så sätt visar de på ett blandat tecken för hur 

                                                 

108 Olsson, Erik, (red.) Etnicitetens gränser och mångfald, (Stockholm, 2005), s. 7 ff.   
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människor har benägenhet att vidmakthålla sin etniska identitet,114  samt hur etnisk tillhörighet 

inte är för evigt bestämd, utan är föränderlig.115  

 

Diskussioner kring kultur  

Jag märkte snabbt att personalen diskuterade väldigt mycket sinsemellan om ungdomarnas kultur, 

bakgrund, rötter, historia och seder från hemlandet. Denna känsla förstärktes när informanterna 

under intervjuerna gång på gång började prata om diverse olika konversationer som har ägt rum 

mellan personalen rörande dessa olika typer av ämnen och hur de försöker att lära sig och förstå 

dessa. Dessa professionella vuxna som vid daglig basis umgås och är i interaktion med 

ensamkommande ungdomar skapar speciella band med dem och bryr sig på ett djupare sätt om 

och förstår ungdomarnas tillvaro. Personalen pratade med mig om hur de försöker att genom 

instudering av ungdomarnas kulturella bakgrund och seder, deras hemländers historia och även 

nuvarande läge förstå de unga bättre. Allt för att kunna hjälpa dem på bästa sätt och ha så mycket 

förståelse för dem som möjligt och kunna tillgodose deras behov.  

 

Personalen förmedlade en klar och enhetlig bild om att ingen av ungdomarna på deras fritid har 

någon interaktion eller socialt samspel med etniskt svenska individer. Enligt mina informanter har 

ungdomarna en väldigt sluten umgängeskrets av andra ensamkommande ungdomar och andra 

ungdomar från samma hemland som de själva. Informanterna var dock väldigt måna om att 

uttrycka deras hopp om bättre möjligheter för ungdomarna att kunna ha ett socialt samspel med 

ungdomar med svensk härkomst, både för ungdomarnas känsla av integration i Sverige samt för 

ungdomarna att träna på att prata svenska. Pia uttryckte sig som följande om detta: 

 

Pia: Det är som om de är tryggare med varandra, de verkar ha roligare tillsammans. 

Till och med här i boendet ser man också en gruppering, inte lika tydligt som det är 

mellan ungdomarna och svenska ungdomar men ändå […]  

 

Jag frågade Pia då om hon någonsin har reflekterat över vad det kan bero på att de umgås mest 

med sina landsmän och Pia svarade så här: 

 

Pia: Faktiskt så har jag gjort det flera gånger […] Det är väl lättare så. Det är väl en 

kulturell grej, samma språk och religion och bakgrund och allt.[…] Så de förstår 

varandra och att med sina landsmän kan de inte säga fel ord eller känna sig bedömda 

eller göra fel saker.[…] Med sina landsmän är inte språket ett hinder. […]  

 

                                                 
114 Hylland Eriksen, Thomas. Etnicitet och nationalism (Nora, 2000), s. 17 

115 Olsson, Erik, (red.) Etnicitetens gränser och mångfald, (Stockholm, 2005), s. 7 ff.   
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Pias utsago förklarar hennes tankar kring frånvaron av socialt samspel mellan de 

ensamkommande ungdomarna och ungdomar med svenskt ursprung och svenska som 

modersmål. Hennes utsago tyder på att hon ser flera olika skäl till varför de ensamkommande 

ungdolmarna trivs bäst med andra individer i samma sits som dem eller individer från deras egna 

hemland. Gemensam kultur, bakgrund, språk och även gemenskapen om att ha bristande 

kunskaper i det svenska språket kan ligga till grund för en vänskap mellan ensamkommande 

ungdomar och individer de känner dessa typer av gemenskap med. Pias utsago går hand i hand 

med Thomas Hylland Eriksens beskrivning om hur gemenskapen att ha samma tankesystem eller 

sätt att leva, en ömsesidig syn på livet och levnadssätt eller en förenad världsbild kan vara det som 

binder samman olika individer till varandra. 116 Detta är den mest förekommande beskrivning om 

vad kultur är.117  

 

Något som personalen på både boenden jobbar starkt för är integrering av ungdomarna in till det 

svenska samhället. Jag fick det förklarat för mig att anledningen till detta är att de anser att de kan 

hjälpa ungdomarna att känna sig mindre ensamma, mer välkomna, förbättra deras svenska samt 

ge dem känslan av samhörighet till samhällets majoritetsbefolkning. Karin hade väldigt starka 

åsikter rörande ungdomarnas slutna sociala umgängeskrets. Hennes uttalande om detta lyder som 

följer: 

 

Karin: De umgås i grupp med sina egna landsmän för att handskas med ensamheten 

men jag tycker inte att det är positivt. Det gör att det tar längre tid eller att det kanske 

aldrig händer att de kommer in i Sverige lika bra. […] Det bästa vore väl om de kunde 

umgås med svenska ungdomar också åtminstone. Men det är så svårt när de inte kan 

svenska så bra och har massa annat som de bär på också.  

 

Det är lätt att tyda utifrån Karins uttalande hur hon kopplar samman ungdomarnas täta kontakt 

med sina landsmän med deras svårigheter med integration i det svenska samhället. Karin kopplar 

även samman ungdomarnas svårigheter med det svenska språket som bidragande faktor till 

känslan av utanförskap.  

 

Sociologen Hassan Hosseini-Kaladjahi skriver om att invandrares kulturellt ömsesidiga sätt att 

leva kan medverka till skapandet av större klyftor mellan immigranter och samhällets övriga 

medborgare.118 Detta är något som bekräftar Karins känslor kring hur ungdomarnas socialisering 

med sina landsmän kan komma att påverka deras integration på ett negativt sätt. Detta då Karin 

känner att ungdomarnas gemenskap kan komma att fungera som en barriär mellan var och en 

ungdom som en individuell person och det svenska samhället. Hosseini-Kaladjahi skriver även 

                                                 
116 Hylland Eriksen, Thomas. Kulturterrorismen - En uppgörelse med tanken om kulturell renhet, (Nora, 1999), s. 20 

117 Ibid. 20 

118 Hosseini-Kaladjahi, Hassan. Iranians in Sweden: Economic, Cultural and Social Integration, (Stockholm, 1997), s. 97-99 
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om hur invandrare kan lära sig den svenska kulturen genom association med svenskar.119 Även 

detta kopplar jag samman med Karins känslor och tankar kring ungdomarna och deras sociala 

kontaktnät. Karin önskar ungdomarna mer umgänge med svenska ungdomar då utifrån hennes 

utsago går det att tolka hur hon anser att umgänge med svenska ungdomar kan vara till de 

ensamkommande ungdomarnas fördel vid integrering i det svenska samhället. Hon tar även upp 

hur hon förstår att detta kan vara svårt för ungdomarna att uppnå då deras kunskaper i det 

svenska språket är begränsade. Även denna del av Karin utlåtande vill jag koppla samman med 

Hosseini-Kaladjahis tankar om hur möjligheten till association kan vara kopplad till individers 

möjligheter till kommunikation.120 

 

Hamed berättade till mig om hur det är väldigt vanligt för honom att boendets unga grabbar 

söker sig till honom om specifika relationsfrågor och funderingar.  

 

Hamed: Förhållanden är något som man kan prata en hel del om med ungdomarna. De 

kan tycka att det är jättekonstigt att man skaffar barn innan man gifter sig. […] I deras 

kultur är det något som absolut inte händer. De har som fått lära sig att man har inte 

förhållanden, man gifter sig. Man kysser inte varandra ute på gatan. Man håller inte 

hand och sånna saker. […]Det tycker de är jättekonstigt att folk vara fysiska i 

allmänheten med varandra, så det får man förklara för dem hur det ser ut i Sverige  

Jag och Hamed fortsatte att diskutera detta ämne och han sa följande: 

 

Hamed: Grabbarna vågar nog ställa fler frågor till mig än vad de skulle göra om jag vore 

en tjej. Lite mera privata frågor. Om de har funderingar och så. De kan fråga till 

exempel om tjejer, förhållanden, sex och sånt. Så där har jag nog en fördel att vara en 

man för i deras kulturer så pratar man inte om sånt med kvinnor. […] För dem är det 

en mansgrej för dem att prata om förhållanden och sånt och det gör man bara med 

andra män. Om ens det. 

Enligt Giddens så är det de inlärda aspekterna av samhället som sociologer är intresserade av när 

de pratar om kultur och inte samhällets nedärvda aspekter.121 Hameds ovannämnda kommentarer 

kring detta ämne anser jag falla direkt i samma led som Giddens skriver om. Hamed ser 

ungdomarnas kultur i deras beteenden, tankar och föreställningar om rätt och fel och omvärlden, 

vilket de har fått lära sig genom sina uppväxtår i hemlandet. Hans utsago tyder även på ett 

särskiljande mellan könen där Hamed anser sig förstå killarnas beteende utifrån ett 

könsperspektiv som för honom är kopplad i ungdomarnas kulturella uppväxt. Så jag skulle vilja 

säga att Hameds tankar om kultur tyder på en stark intersektionell skärningspunkt mellan kultur 

och kön.  
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I Hameds uttalande går det även att tyda hur han kopplar särskilda beteenden hos grabbarna som 

kulturellt sammanfogade. För Hamed är det självklart att anledningen till varför grabbar hellre 

pratar med honom än en kvinnlig anställd är på grund av att han är en man. Det går att utläsa hur 

Hamed anser att detta beteende grundar sig i kulturellt inlärda handlingssätt för ungdomarna att 

män ska inte prata med kvinnor som förhållanden och sex med kvinnor.  Detta kopplar jag 

samman med det som Giddens skriver om hur det som anses vara fullt acceptabelt beteende 

skiljer sig från kultur till kultur och att det är sällan överrensstämmande med det beteende som 

anses ”normalt” för västerlänningar.122 Enligt Hamed är det för grabbarna fullt acceptabelt att 

särskilja mellan män och kvinnor på det sätt som de gör och det ser Hamed som ett kulturellt 

beteende. Giddens tar upp exemplet på hur det i vissa kulturer inte är något konstigt med 

äktenskap mellan barn som är tolv år och att i Västeuropa är detta något som inte är acceptabelt, 

eller att vi inte äter hundvalpar i Västeuropa vilket anses vara delikatesser i vissa delar av 

världen.123 Giddens konstaterar att skillnader mellan kulturer kan finnas inom många olika och 

varierande områden. Pia förklarade sina tankar kring ungdomarna och deras kulturella tillhörighet 

så här: 

 

Pia: Det finns massor med skillnader mellan barnen som kommer från olika länder 

och ibland också likheter.[…] Jag tycker skillnaderna är beroende på varifrån de 

kommer. Det är kulturella skillnader, som hur öppen man är mot andra religioner till 

exempel och mycket så, hur man ser på kvinnor, hur mycket ansvar man tar i hemmet, 

städa och laga mat frågor. En del kulturer tycker ju att det är kvinnans jobb och då 

tycker grabbarna att det är tjejerna som bor på boendets uppgift att städa och laga 

mat.[…] 

 

Pias uttalande tyder på att hennes föreställningar och tankar kring ämnet ungdomarnas kultur 

likasom Hamed är en sammansättning av olika komponenter. Pias ovanstående uttalande 

framhåller hur hon anser att bland annat skillnader mellan mannen och kvinnan, hushållets 

ansvar, mottagning av andra religioner är alla kopplade till ungdomarnas kulturella ursprung. 

Eriksen skriver om hur han anser att den mest förekommande tolkningen av kultur inte är 

hållbar. Detta då enligt honom den främsta tolkningen av kultur är gemensamma tankesystem, 

världsbild och levnadssätt som medlemmar i en specifik grupp delar med varandra som skiljer 

dessa individer från andra grupper. Han anser att denna tolkning inte är hållbar då det är omöjligt 

att hitta en grupp där alla medlemmar har exakt samma världsbild och levnadssätt.124 Men att 

utläsa utifrån Pias uttalande så är inte hennes tankar överrensstämmande med Eriksen, då hon 

kategoriserar ungdomar i kulturella grupper beroende på vad hon anser är kulturellt beteende. 

                                                 
122 Giddens, Anthony. Sociologi, (Lund, 2003), s. 37 

123 Ibid. s. 39 

124 Hylland Eriksen, Thomas. Kulturterrorismen – En uppgörelse med tanken om kulturell renhet, (Nora, 1999), s. 20 



 28 

Pias utsago tyder på att hon drar tydliga gränser mellan olika kulturer, vilket enligt Eriksen är i 

princip otänkbart.125 

 

När jag och Maryam pratade så berättade hon till mig om en händelse som hon fann väldigt 

oroande samtidigt som roande: 

 

Maryam: […] Vi i personalgruppen märkte hur grabbarna inte bar sina egna böcker 

och skolväskor när de gick till skolan och kom hem. Vi märkte att det var tjejerna som 

bar allt. Både sina egna och grabbarnas. […] Så när vi kom på det så pratade vi om det 

med ungdomarna och så fick vi förklaringen av grabbarna att tjejerna skulle bara göra 

det helt enkelt.[…] Rätt är det inte men det var väl en kulturell grej, grabbarna har som 

fått lära sig från hemlandet sånt. 

 

Detta är något som av ungdomarna förklaras som något helt naturligt och normalt som av 

personalen kopplas till kultur. Med utgångspunkt i Maryams ovanstående utsago anser jag att det 

går att utläsa hur det som enligt ungdomarna är totalt acceptabelt beteende inte är acceptabelt för 

Maryam och hur hon kopplar samman det med kultur. Giddens skriver om hur det som 

uppfattas som fullt acceptabelt beteende i en kultur inte behöver anses vara detsamma i en annan 

kultur.126  

 

I princip alla mina informanter pratade med mig om de förändringar som de har upplevt hos 

ungdomarna. De pratade mycket om hur de kan se ungdomarna utvecklas, förändras och 

försöker att hitta sig själva på nytt. Jag fick lyssna på många väl utvecklade tankar om varför och 

hur det kommer sig att ungdomarna förändras och på vilka sätt som de kan förändras. Många 

känslor var inblandade men allesamman var uteslutande eniga om att förändring är något som 

varenda ungdom onekligen går igenom. Denna förändring kan enligt personalen visa sig i 

ungdomens beteende, tankar, religionskänsla, klädsel, musiksmak, matintresse, med mera. 

 

Mustafa var en av de som uttryckte sig rörande detta. 

 

Mustafa: De kan vara rätt så fast i början när de kommer men de här ungdomarna är 

inte fyrkantiga, de kommer och så märker man att de förändras […] Ibland blir de mer 

religiösa och ibland blir deras religion mindre synlig och så blir de mindre kulturella 

och lite försvenskade […] De kan prata en hel del om vad det får och inte får göra för 

deras kultur och religion så men sen börjar de gå ut lite och dricker lite alkohol och öl 

och det. så börjar de ragga tjejer och ha förhållanden och sånt. […] Så sånna 

förändringar tycker jag är rätt vanligt hos ungarna. 
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Giddens skriver om hur kulturella normer och värderingar förändras ofta med tiden. Han nämner 

om hur normer som vi idag tar för givna såsom samboförhållanden, egentligen handlar om en 

omvälvande utveckling av förändringar rörande normerna kring våra nära relationer under de 

senaste femtio eller sextio åren. Giddens skriver om hur sådana förändringar kan ske nästan 

obemärkt.127 Jag associerar Giddens ovanstående text med Mustafas utsago. Mustafa pratar om 

hur förändringar äger rum i ungdomarnas beteende och hur dessa förändringar kommer gradvis. 

Han ser inget konstigt med detta och antyder även att det är ett vanligt förekommande fenomen. 

Mustafa blandar även ungdomarnas religion med deras kultur. Han anser att när ungdomarnas 

religion blir (som han uttrycker sig) ”mindre synlig” så blir även deras kultur. Detta tyder på att i 

den intersektionella skärningspunkten som Mustafa ser ungdomarnas religion och kultur så har 

religion en högre position än kultur, för när enligt Mustafa ungdomarnas religion försvagas så blir 

även ungdomens kulturella beteende mindre. Detta då intersektionalitet kan ses en summering av 

olika relationer, maktstrukturer eller sätt att definiera ömsesidig påverkan som kan uppstå mellan 

två företeelser.128 Denna koppling gör jag på grund av att Mustafas utsago visar på att för honom 

bär ungdomarnas religion på föreställningar om ungdomarnas kultur och beteende.  

 

Även följande uttalande kommer från Mustafa rörande ämnet förändring och utveckling: 

 

Mustafa: […] Man försöker vara en förebild för dem och visa dem hur det nya 

samhället fungerar. Vad är rätt, vad är fel. Hjälpa dem att hitta en balans mellan deras 

kultur och den nya kulturen och samhället och värderingarna i Sverige. Man ska inte 

glömma bort det man hade innan men man ska inte hålla kvar det som kanske inte var 

så bra med det gamla landet. […] När de har hittat den balansen mellan deras kultur 

och den nya kulturen och värderingarna i Sverige så kan de lättast komma in i det nya 

samhället. 

 

Mustafa förklarar med sin utsago om hur han ser ett tydligt samband mellan försvagandet av 

ungdomarnas kulturella bakgrund med deras integration i det svenska samhället. Mustafa anser att 

ungdomarna behöver skala av sig vissa kulturellt medförda beteenden och ersätta dessa med det 

som han väljer att kalla för ”den nya kulturen och samhället och värderingarna i Sverige”. Jag vill 

koppla Mustafas tankebana med det som Annick Sjögren, dekan för lärarutbildnings- och 

utbildningsvetenskapsnämnden och docent i etnologi vid Södertörns högskola, skriver i boken, 

Ungdom, kulturmöten, identitet. Hon skriver om hur de invandrare som vill integreras in i ett 

samhälle lär sig att utveckla de karaktärsdrag som passar deras uppfattning om den svenska 
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normen samt att i samband med detta lär dessa invandrare sig att tona ned på sådant som bryter 

mot normen.129  

 

Birgitta Angel, psykolog med flerårig erfarenhet inom arbetsfältet flyktingar och Anders Hjern 

som är barnläkare och forskare med särskild inriktning på hälso- och sjukvård i det 

mångkulturella samhället, skriver i sin bok Att möta flyktingar om hur en etnisk minoritet är en 

folkgrupp vars kultur skiljer sig från deras aktuella samhälle. Angel och Hjern tar även upp om 

hur kulturer är föränderliga och genom går en beständig utveckling. De skriver om hur detta för 

etniska minoriteter innebär att man ofta tar till sig delar av majoritetskulturen.130 Här vill jag 

koppla samman utdrag från samtal med Karin och Pia där både dessa diskuterade om hur 

ungdomarna har tagit till sig specifika delar av det som de anser är typiskt svenskt och den 

svenska kulturen till Angel och Hjerns ovanstående text. 

 

Pia: Vi har haft många diskussioner kring våra traditioner här i Sverige. Så vi har varit 

och tittat på luciatåget och firat jul och midsommar här på boendet och det är kul att 

se hur ungdomarna vill typ baka lussekatter eller sjunger på svenska jullåtar. […]Det är 

en härlig blandning av kulturer man ser hos ungarna, de kan vara i sina rum och lyssna 

på musik från hemlandet och sen komma hit och vilja baka pepparkakor. 

 

Karin: I början kan de vara riktigt strikta med till och med hur tjejerna får bete sig och 

får vara och sånt, för i deras kultur får väl inte de ha förhållanden och tjejer får inte gå 

ut och klä sig hur de vill. […] men sen märker man att så småning om att nån grabb 

och nån tjej här på boendet är ett par […] Jag har även märkt hur vissa grabbar ändrar 

sina frisyrer till sånt som enligt dem är mode i Sverige och börjat köpa kläder som de 

säger är mode och sånt också.  

 

Som tidigare nämnts är ämnet förändring något som alla informanter pratade med mig om. De 

täckte olika delar och olika aspekter men något som framkom tydligt var att alla ungdomar 

förändrats på ett eller annat sätt. Som Pia och Karins utsago tyder så tar ungdomarna till sig delar 

av den svenska kulturen och kompletterar det med aspekter av det som de anser vara deras egen 

kultur från hemlandet. 

 

Mina informanter pratade om ungdomarnas kultur och kulturella bakgrund som något med 

tydliga gränser, något som var synligt och kunde urskiljas i dem. Informanterna använder 

begreppet kultur som ett samlingsbegrepp för ungdomarnas beteende, tankesätt, värderingar, 

normer och traditioner, musiksmak, hårfrisyr, klädstil med mera. Eriksen skriver om hur 
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begreppet kultur används lättsinnigt och som om det vore ett ting.
131

 Detta överrensstämmer 

med hur mina informanter använder detta begrepp men de ser även ungdomarnas kultur som 

något föränderligt vilket också stämmer med Eriksens skrifter om hur kulturer är skiftande och 

föränderliga.
132 

Personalen ser både fördelar och nackdelar i ungdomarnas umgänge med sina 

landsmän. De både förstår det men även förstår hur det kan hämma eller stoppa deras 

möjligheter till integration i Sverige. Det är ingen tvekan om att personalen är måna om 

ungdomarnas känslor och möjligheter men som Ali sa  

 

Ali: Man vill göra så mycket för dem men ibland går det bara inte att få allt här i livet. 

 

Åke som själv har barn sa följande om de ensamkommande ungdomarna:  

 

Åke: Oavsett vad de har gått igenom och vad de har i sitt bagage så är det ungdomar 

som vilken annan ungdom och de måste få lära känna sig själva och utvecklas och gå 

igenom allt det där som alla ungdomar går igenom. 

 

Informanterna finns där för barnen oavsett vad, för att vägleda dem, stötta dem och hjälpa dem 

men de kan inte tvinga fram något hos ungdomarna om ungdomen själv inte vill. 

 

Personalen pratar kring genus och makt 

Mina informanter har alla jobbat med både ensamkommande flickor och pojkar av olika ålder 

och från olika länder. De har fått uppleva och lära sig att handskas med många olika typer av 

föreställningar, förutfattade meningar och inlärda beteendemönster. Ett ämne som diskuterades 

utifrån många olika aspekter och väldigt ofta var ämnet manligt och kvinnligt. Ungdomarnas 

relationer och syn både till varandra och till det manliga och kvinnliga könet diskuterades, samt 

personalens uppfattningar och känslor kring detta.  

 

Kön är inte enbart vad som är manligt och kvinnligt utan att föreställningar om kön bär också 

delar av sexualitet, etnicitet, religion, ålder, klass och så vidare.133 När jag intervjuade Åke sa han 

detta angående tjejerna och killarna som han jobbar med: 

 

Åke: Jag kan ju säga såhär att jag har ju då lite sämre kontakt med tjejerna än 

grabbarna. Jag känner lite såhär att tjejerna gillar mer den kvinnliga sidan av 

arbetsgruppen, för de gör tjejaktiviteter och sånt tillsammans […] Men jag kanske gör 

då saker med grabbarna som de (tjejerna) inte delar deras intresse med […] Som det 

här med att gå och spela fotboll eller gå och bada eller annat såhär och sen det där 
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med att bada är ju väldigt känsligt för tjejerna, du vet med att vara naken och så med 

tanke på religionen och så […] Så det blir lite könsinriktat vilka ungar som gör vilka 

aktiviteter med vilka i arbetsgruppen. 

 

För Åke verkar det vara ett automatiskt antagande att tjejerna trivs bättre med att göra sådant 

som han väljer att klassificera och kategorisera som tjejaktiviteter samt att anta att tjejerna inte 

delar grabbarnas intresse för fotboll. Samtidigt förmodar han att ingen av grabbarna vill utföra 

och delta i de som kallade tjejaktiviteterna. Åkes uttalande speglar även på hur han sammanflätar 

tjejerna och deras beteende med deras religion och antar per automatik att deras frånvaro i 

badaktiviteter har att göra med religionen. Han pratar inte om att tjejerna kanske inte kan simma 

eller är rädda för vatten. Han tar inte hänsyn till att det kanske kan finnas andra anledningar till 

tjejernas ointresse till att bada.  

  

Även Mustafa diskuterade om detta med mig. Han formulerade sina känslor och tankar kring 

detta på följande sätt: 

 

Mustafa: Det finns skillnader mellan att vara tjej eller kille i deras hemländer. Det är en 

kulturgrej […] Det är så det är där i deras hemländer bara. Man som kille har rätt att 

gå ut och vara ute till tolv eller ett på natten och en tjej får inte gå ut eller får vara ute 

en kort stund bara. Killarna kan få hänga med polare ute men en tjej skulle inte få göra 

så […] De har lärt sig att det är så det funkar och så, så har de hunnit bli 16-17 år och 

det fastnar hos de på nåt sätt. Och så kommer de hit och då finns de tankarna kvar 

hos dem. Så på så sätt begränsas tjejernas frihet även här […] Men det brukar som 

ändras lite allt eftersom när de har bott här ett tag så brukar de börja ändra sig. Men 

det tar tid. 

 

För Mustafa var skillnaderna mellan könen och maktsystemet även relaterade till kultur och de 

inlärda beteendemönster som grundar sig enligt honom i individens kulturella bakgrund. Hans 

utsago är av det intersektionella slaget då den berör mer än bara individens kön. Den berör även 

individens kultur, etnicitet och maktrelationen mellan det kvinnliga och det manliga. Mustafas 

yttrande rörande hur enligt honom ungdomarnas beteende är ett kulturellt handlingssätt kopplar 

jag till Eriksens tankar om hur kultur är något med rötter i det förflutna, ett ting som tillhör ett 

visst slags folk, att kultur är något med fysiska gränser.134 Mustafas kommentar kring hur 

ungdomarnas beteende brukar ändras allt eftersom att de har bott här i Sverige kopplar jag 

samman med hur kultur inte är ett bestående ting utan är föränderlig, skiftande och 

mångtydligt.135  
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Maryam och jag diskuterade en hel del kring hennes kontakt med pojkarna och flickorna och hon 

nämnde att det finns skillnader mellan hennes relation till ungdomarna beroende på ungdomens 

kön.  

 

Maryam: Det beror på vilken bakgrund den här tjej eller killen kommer ifrån. De 

kommer från länder där de tyvärr har en annan syn på kvinnor. De ser inte på kvinnor 

som här. Du vet i deras hemländer så är det ju grabbarna som får göra allt och tjejerna 

är som bara hemma […] Sen gifter tjejerna sig och sitter hemma i deras nya hem 

liksom och mannen är ute och jobbar. Och för de är det helt normalt att det är så. För 

så är ju deras liv och alla andras där borta.  

 

Hur ungdomarna ser på vad som är manligt och kvinnligt samt hur ungdomarnas beteende 

konstruerar osynliga barriärer mellan dem och personalen beroende på personens kön är tydlig i 

Maryams utsago. Maryams utlåtande påvisar även hennes tankar och rangordningar av ungdomar 

och deras beteende baserad på deras nationella bakgrund. Hon antar att det är så för alla 

ungdomar och kopplar ihop beteendet med ungdomens kulturella och etniska bakgrund. Hennes 

uttalande är tydligt exempel på hur även hon konstruerar ungdomarna i olika genusgrupper. 

Detta är möjligt då genus uppstår genom sociala interaktioner individer emellan samt att genus 

har sin grund i de uppfattade skillnaderna mellan könen.136 Maryams utsago visar tydligt att för 

henne är det bara så att mannen är ute i samhället och kvinnan är hemma och väntar och det är 

precis så genus konstrueras, genom socialt konstruerade uppfattningar om vad som är manligt 

och kvinnligt.137  

 

Den avslutande delen av Maryams utsago kring hur det finns markanta skillnader mellan vad 

grabbar och tjejer får göra och hur allt är fullt normalt i deras samhälle kopplar jag samman med 

det som teoretikern Gayle Rubins skriver. Rubins skriver om hur skillnader mellan könen är 

resultatet av en social förordnad uppdelning av könen och hur dessa socialt konstruerade 

skillnader mellan könen sträcker sig mycket längre än individers biologiska skillnader.138 Maryam 

fortsatte på sitt uttalande på följande sätt: 

 

Maryam: Så till exempel killarna som kommer från sånna länder är inte vana att se 

kvinnor på en arbetsplats. De är inte vana att se kvinnor som ansvariga. Eller att 

kvinnor ska säga åt dem vad de ska eller inte ska göra. Grabbarna är inte vana vid att 

bli tillsagda av en kvinna. Det är jättevanligt att i början när de kommer att grabbarna 

har mer respekt för manlig personal än oss kvinnor. Och att de inte lyssnar på oss 
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kvinnor. Det är ju för att de är vana att se kvinnan på hemmaplan, i köket och så och 

inte på en arbetsplats […] 

 

Här kommer Maryam mera in på den maktstruktur som finns mellan män och kvinnor, 

genushierarkin. Maryams utsago om hur grabbarna hyser mer respekt till manlig personal och hur 

grabbarna har svårt att se kvinnor på en arbetsplats och på högre positioner kopplar jag till 

Hirdman diskussion om hur det finns en maktaspekt i genussystemet där mannen ses som 

kvinnans överordnade och hur mannen är den som utgör normen.139 Maryams uttalande kopplar 

jag även till Rubins påståenden om hur det finns ojämlikheter mellan könen och hur ena könet är 

det ledande och dominerande könet140 

 

Även informanten Karin uttalade sig rörande ämnet tjejer och killar: 

 

Karin: Det är svårt det här med tjejer och killar när det kommer till de här 

ungdomarna. Killarna, de flesta, eller typ alla, kommer från mansdominerande länder 

och kulturer och killarna syns mer och hörs mer och gör mer. Killarna vet att de är 

bäst och det är som en gemensam känsla som de delar med varandra […] Men 

kvinnorna de är nertryckta, även här. Killarna förväntar sig att tjejerna ska inte synas 

eller höras även här. Samtidigt så vet inte tjejerna hur de kan få vara här. De är som så 

vana vid att göra på vissa sätt och vara på viss sätt. De har ju lärts upp i hemlandet om 

vad tjejer får och inte får göra och vad de ska göra och inte ska göra […] Så de vet inte 

hur de kan och får vara här. 

 

Karin Widerberg skriver i boken Klassisk och modern samhällsteori (red.) Heine Andersen & Lars Bo 

Kaspersen om hur vi inte föds till något specifikt kön, vi görs till att tillhöra ett.141 Jag vill koppla 

samman min informants oavnstående uttalande om hur tjejerna har blivit uppfostrade och 

upplärda till hur de får vara och vad de får och inte får göra både till detta. Informantens 

uttalande vill jag även koppla samman med det som Tina Martinssons, fil.dr i socialt arbete, 

socionom och genusvetare, diskussioner om hur en individs kön inte är något biologiskt och 

fixerat i dennes kropp. Samt att en individs kön är föränderligt och utvecklas från födseln fram 

till livets slut.142 Jag anser uttalandet även vara direkt kopplad till detta citat av filosof och 

feministen, Simone de Beauvoir: ”man inte är född till kvinna”.143 Detta med tanke på hur hon 

nämner att flickorna har blivit upplärda och uppfostrade till ett visst beteendemönster som är så 

djupt rotade i dem så att de inte vet hur de kan få vara i deras nya land, Sverige.   
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Jag skulle vilja säga att informantens uttalande även påpekar att hon har en genushierarkisk syn på 

beteendeskillnaderna mellan tjejerna och killarna. Informantens uttalande framhäver också om 

hur genussystemet ger uttryck till förtryckande riktlinjer mellan kvinnan och mannen.144
  

 

Jag vill återgå till Karins citat, mer specifikt och fokusera på den sista delen av hennes citat: 

 

Karin: […] Samtidigt så vet inte tjejerna hur de kan få vara här. De är som så vana vid 

att göra på vissa sätt och vara på viss sätt. De har ju lärts upp i hemlandet om vad 

tjejer får och inte får göra och vad de ska göra och inte ska göra […] Så de vet inte hur 

de kan och får vara här. 

 

Jag ville återkoppla till denna del av Karin utsago för att lägga vikt på hennes tankar rörande 

flickors beteende och hur hon förklarar det. Karins utsago påvisar att hennes tankar om hur 

flickor per automatik fortfarande har samma beteendemönster i Sverige som i hemlandet och att 

de inte vet exakt vad de får och inte får göra går parallellt med Ylva Elvin-Nowak och Heléne 

Thomssons, båda fil dr i psykologi med könsteori som specialitet, diskussioner om maktsystem. 

Elvin-Nowak och Thomsson skriver i sin bok Att göra kön om hur samhället är ett patriarkalt 

system som kategoriserar människor beroende på deras kön och att i denna rangordning kommer 

männen före kvinnorna.145 De skriver även om hur det är männen som tilldelas både mera 

resurser och makt än kvinnorna.146 Vidare diskuterar Elvin-Nowak och Thomsson om hur både 

män och kvinnor tar till sig denna bild av mannen som den överordnade, mer värda könet och 

börjar agera utifrån dessa tankar om mannen som norm och den som har mer makt och värde.147  

 

Pia som är den yngsta av mina informanter hade mycket intressant att säga rörande grabbarna 

och tjejerna och deras relationer mellan de själva och deras relation till henne och de andra i 

personalgruppen. Pia pratade även en hel del om skillnaderna i relationen som hon har till tjejerna 

och killarna. Ett utdrag kommer nedan: 

 

Pia: Jag tycker att det blir automatisk skillnad mellan kontakten som jag har med 

tjejerna och killarna. Jag känner att tjejerna som kommer ifrån länder där det är stora 

skillnader mellan kvinnor och män har lättare att ty sig till oss kvinnorna i 

personalgruppen. Det har jag märkt. Killarna har svårt att närma sig kvinnlig personal 

men tjejerna känner väl typ att vi är kvinnor, de är kvinnor, så allt är bra. 

 

                                                 
144 Ljung, Margareta. i Månson, Per. (red) Moderna samhällsteorier - traditioner riktningar teoretiker (Stockholm 2007) s. 244 

145 Elvin-Nowak, Ylva. & Thomsson, Heléne. Att göra kön - Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män, 

(Stockholm, 2010), s. 36 

146 Ibid. s. 36 
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Pias utsago relaterar jag till gruppering av människor inom könskategorier enbart baserad på 

deras biologiska kön. Elvin-Nowak och Thomsson skriver om uppdelningen mellan könen. De 

skriver om hur män och kvinnor kategoriseras och sätts samman i två olika grupper beroende på 

om individen är en kvinna eller man, som om detta vore en självklar uppdelning av människor.148 

Uppdelningen mellan könen är att män är män och kvinnor är kvinnor. Män är inte kvinnor och 

vice versa. I diskussionen om manlighet och kvinnlighet sammanförs kvinnor till en grupp och 

män till en annan. Detta presumerar att alla kvinnor ska ha mycket gemensamt och männen likaså 

sinsemellan, oavsett individernas personliga erfarenheter, klass, etnicitet och bakgrund.149  

 

Tydliga föreställningar om kön och maktstrukturen mellan könen har framkommit i denna del 

och det är utan tvekan tydligt hur informanterna har olika synsätt och tankar om dessa ämnen. 

Informanterna sammankopplar ungdomarnas olika beteendeskillnader till deras kön och 

kulturella uppväxt och religion. Det framkommer i denna del hur informanter ser en tydlig 

koppling mellan ungdomarnas beteende och deras kulturella bakgrund. Som Åkes utsago om: 

 

 […] det där med att bada är ju väldigt känsligt för tjejerna, du vet med att vara 

naken och så med tanke på religionen och så. 

 

Eller Mustafas utsago: 

 

 Det finns skillnader mellan att vara tjej eller kille i deras hemländer. Det är en 

kultur grej […]. 

 

Samtidigt visar informanterna utsagor om hur ungdomarnas beteende ändras allteftersom som de 

bor i Sverige, på hur kultur är föränderlig, skiftande och mångtydigt.150 Av informanternas 

uttalanden framkommer det även en tydlig genushierarkiskt förklaring till ungdomarnas beteende, 

som kan förklara ungdomarnas beteende genom en sammanknytning av ungdomens kön till 

dennes ledarposition. Killarna är ledarna och tjejerna är följarna. På så vis kopplar informanterna 

samman ungdomarnas beteende till en syn där mannen är den som utgör normen och på så sätt 

är kvinnans överordnade.151 Informanterna kopplar ungdomarnas beteendeskillnader till deras 

biologiska kön och sättet som de har blivit uppväxta på och där kopplar de även in religionen och 

kulturen som faktorer med avgörande roll. 
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Diskussioner kring ungdomarnas identitetskänsla 

Mina informanter pratade mycket om hur de tror att flykten har påverkat ungdomarna och hur de 

tror att ungdomarnas erfarenheter från flykten har haft inverkningar på dem. Informanterna 

pratade då mycket om ungdomarnas identitet. Deras känsla om vilka de är, vilka de har varit och 

hur de ska vara. Identitet är något som i det här fallet blir väldigt aktuellt och viktigt att prata om. 

 

Begreppet identitet handlar om hemmahörande, på ett kollektivt, personligt och individuellt plan 

och kommer från latinets idem med innebörden ”jag är jag”, ”densamma”.152 Som tidigare nämnt 

så betonar Jenkins om hur identiteter ständigt är i en pågående process av skapande och 

omskapande av sig själv. Med detta menar han att en individs identitet aldrig blir statisk. Detta 

innebär att en individs identitet aldrig kan bli fastställd samt att en individ kan besitta flera olika 

identiteter samtidigt. Vidare menar han att identitet är vår förståelse om vilka vi är, vilka andra är, 

vilket samtidigt innebär hur andra individer förstår sig själva och i sin tur förstår andra 

människor. Jenkins skriver om hur för oss att kunna identifiera oss själva och andra det handlar 

om en process som sker i samband med innebörd och innebörd är något som skapas och uppstår 

genom interaktion med andra människor.153  

 

Informanten Hamed diskuterade om hans tankar kring barnen och deras flykt till Sverige som 

följande:  

 

Hamed: De här tjejerna och grabbarna är så unga när de går igenom flykten och hela 

deras resa. De får se och utstå med så mycket hemskheter […] I början handlar det 

mest om att överleva dagen när de har kommit och vänta på besked, sen när de får 

veta om de får stanna eller inte då börjar de landa, kunna andas […] Jag märker att de 

kan bli arga och frustrerade när de inte känner igen sig själva. Som en gång när en 

grabb som tidigare hade sagt att han aldrig kan tänka sig att laga mat fick beröm för 

sin matlagning och insåg att han gillade det.  

 

Vi fortsatte att prata om ämnet och Hamed följde upp sina tankar på följande sätt: 

 
Hamed: De händer väldigt mycket hos dem när de kommer så unga, det händer 

väldigt mycket […] De hittar nya saker om sig själva, de kan märka och hitta nya 

intressen, nya saker att testa och så […] Ju mer det händer med de andra grabbarna 

blir de mer öppna för att lära sig nya saker och testa nytt och så och så märker de att 

det här var jag också duktig på […] 

 

Hameds tankar kopplar jag samman med Jenkins uttalande om identitet som är omnämnda 

tidigare i detta avsnitt samt om hur identitet konstrueras i samband med andra individer. Hamed 
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nämner att han har märkt irritation och frustration hos barnen när de inte känner igen sina nya 

beteenden och detta är något som etnologen, Gunnar Alsmark har diskuterat om och han menar 

att trots att identitet är föränderligt och inte evigt densamma så är känslan av kontinuitet, känslan 

av att vara densamma person väldigt viktigt i en individs identitetsskapande processer.154 Detta 

kan förklara var ungdomarnas frustration har sin grund i. 

 

Sjögren skriver att identitetsskapandeprocessen handlar om att ge och ta. På det sättet menar hon 

att individens egenskaper och handlingar formar dennes identitet. Individens identitet skapas 

även i samspel med dennes omvärld och omvärldens uppfattning om individen samt den 

”spegelbild” som individen projicerar tillbaka och dennes mottagande av omvärldens 

uppfattning.155 Detta kopplar jag samman med Alis utsago om ungdomarnas beteende rörande 

deras identitet och det svenska samhället. 

 
Ali: De brukar vara noga med att säga var de kommer ifrån, var de har sina rötter, sin 

bakgrund men de är okej med att ändra på sig också för att passa in […] De brukar 

säga saker som, såhär gjorde jag i mitt hemland och nu göra jag såhär istället i Sverige 

för det är så man ska göra […] 

 

För Ali är det tydligt att ungdomarna är måna om att hålla kvar de egenskaper som de känner till 

om sig själva och som de har haft sedan hemlandet men samtidigt är de inte rädda eller 

främmande för att låta sin identitet utvecklas och förändras i samspel med deras nya omvärld, 

vilket i det här fallet är det svenska samhället.  

 

Ali fortsatte sin utsago på följande sätt: 

 

Ali: Jag har lärt mig att förstå ungdomarna på ett annat sätt när jag har jobbat med 

dem i flera år, jag förstår hur rädda de är i ett nytt land med allt nytt och hur för det är 

super viktig för dem att fortsätta vara sig själva samtidigt som de ska ta till sig allt det 

nya och passa in här i Sverige också […] De blir som cirkusfolk, jonglerar med allt och 

ska hitta balans, de blir lätt vilsna då […] Det blir viktigt för dem att ha sina egna att 

hänga med, känna att de är okej och välkomna som de är […] då känner de igen sig, 

som när de var i sitt hemland. 

 

I citatet ovan märker man att Ali pratar om vikten av den personliga identiteten samt 

samhörighetskänslan och även detta är något som Sjögren har skrivit om. Sjögren diskuterar om 

hur en individs identitet har minst två innebörder där den första handlar om dennes individuella 

karaktär, att kunna vara sig själv, en egen individ annorlunda från alla andra. Förmågan att kunna 
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se sig själv som en egen person, en person som är speciell med egna särskilda drag i en större 

samling av människor. Den andra innebörden avser identitetens kollektiva sida som berör 

individens förmåga att identifiera sig som tillhörig en grupp eller kategori som är andra grupper 

eller kategorier olik.156 Jag anser att den första innebörden av identitet kan även kopplas samman 

med Hameds tidigare citat där han pratade om hur ungdomar kan bli frustrerade när de inte 

känner igen nya drag i sin identitet.  

 

Maryam pratade med mig om hennes tankar om sådant som hon känner påverkar dessa 

ungdomar negativt och nedan kommer jag att redogöra ett utdrag ur samtalet med henne:  

 

Maryam: Det känns som att de är vilsna i sig själva, förvirrade till och med ibland. […] 

De är osäkra på deras läge, deras liv, deras vardag och så saknar de allt det stabila de 

hade där hemma, även om de inte hade det tryggaste livet så hade de deras familj, 

vänner och släkt. […] De är helt ensamma här och på så vis är deras liv mindre trygg 

ur andra synvinklar. Nu måste de hitta sig själva på nytt fast helt på egen hand […] Nu 

är vi deras familj, syskon, vänner och släkt men det är inte samma sak för dem, det 

förstår jag. 

 

Maryam kopplar samman ungdomarnas identitet, deras känsla om sig själva till familjen och dess 

roll. Hennes utsago tyder på att hon ser en koppling mellan ungdomarnas vilsenhet i sig själva 

och frånvaron av deras familjer. I Maryams yttrande framkommer det hur hon kopplar samman 

tryggheten i ungdomarnas känsla om sig själva, deras identitet och liv med närvaron av deras 

familjer, släkt och vänner. Jag finner ett starkt samband mellan Maryams yttrande och det som 

Universitetslektorn, Tore Otterup skriver i sin bok, Jag känner mig begåvad bara, om familjen och 

dess roll i ungdomarnas identitetsutveckling. Otterup skriver att familjen besitter en viktig roll i 

de identiteter som ungdomar konstruerar samt att familjen bidrar med flertal av de komponenter 

som ungdomar kan välja mellan.157  

 

Alsmark skriver om hur identitet är bra att ha då den ger individen stabilitet och trygghet i 

tillvaron samt att en individ med välutvecklad identitet har en stabil uppfattning om sin ställning 

och position i samhället.158 Detta är något som jag tycker stämmer bra överrens med hur 

personalen upplever att ungdomarna kan vara frustrerade och känna sig vilsna. Dessa ungdomar 

behöver känna igen sig själva och sin plats i deras nya värld i Sverige för att kunna känna att de 

återigen tillhör, att de har den stabilitet i sig själva och sin identitet som de hade i sitt hemland. 

Personalen visar tydligt att de märker och tar hänsyn till ungdomarnas situation. De är medvetna 
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om vad som påverkar dessa ungdomar och hur. På så vis kan de på bästa sätt försöka att hjälpa 

dessa ungdomar att kunna ha alla de medel som de behöver för att utveckla och bygga deras 

identiteter på en stabil grogrund samt med trygghet i sig själva. 

 

Reflektioner kring utanförskap  

Oavsett vilken typ av ämne vi pratade om eller vad för ämne vi diskuterade så verkade det som 

att mina informanter alltid till slut på ett eller annat sätt hamnade i ämnet utanförskap, ensamhet, 

isolering och dylikt. Jag lät informanterna prata fritt och insåg då att varenda informant hade 

mycket att säga till om hur de uppfattade och resonerade kring ungdomarnas ensamhet och 

utanförskap i Sverige. Det var tydligt att de har själva tänkt mycket på ungdomarnas ensamhet 

och hur det påverkar dem.  

 

Karin pratade en hel del med mig om hennes känslor och tankar kring ungdomarnas situation i 

Sverige. Hon berättade till mig om hur vid flertal tillfällen olika ungdomar har haft mindre utbrott 

på grund av all frustration som de har burit inombords på grund av allt som de har gått igenom 

och fortfarande går igenom. Hon berättade även hur känslan av utanförskap och ensamhet är 

något som i princip alla ungdomar dagligen handskas med. Karin berättade om hur hon vid flertal 

tillfällen har fått trösta gråtande ungdomar, både tjejer och killar, på grund av ensamheten. Hon 

berättade om hur hon har fått försöka att förstärka ungdomarnas självförtroende och visa 

ungdomarna att det blir bättre, att de är duktiga och lyfta upp alla deras positiva egenskaper för 

att ge dem tröst och hopp. 

 

Karin: En morgon inte allt för länge sen vägrade en grabb att kliva upp och ville inte 

gå till skolan och han var orubblig. Efter många försök slutade morgonen med att han 

berättade om hur han känner sig iakttagen av de andra i skolan, hur han vill färga håret 

blond […] hur han inte vill äta i skolan för han har ingen att äta med och hur han inte 

har något att göra på rasterna […] 

 

Denna ungdom kände sig uttittad och ensam och ville inte dag efter dag stå ut med känslan av 

utanförskap. De andra elevernas blickar har påverkat honom på ett sådant negativt sätt så att han 

väljer att själv ta beslutet och fullständiga den isolering som han redan känner från samhällets 

håll. Karin följde sin utsago på följande sätt: 

 

Karin: Vi fick jobba mycket med honom och det tog sin tid men han gick tillbaka till 

skolan och som med alla andra ungdomar så jobbar vi på självförtroendet lite dagligen 

nu […] Men han längtar fortfarande efter att ha svenska kompisar […] Han känner sig 

fortfarande ensam och tankarna på att försöka ändra sitt utseende för att passa in är 

också kvar […] Det är lätt att känna sig utanför när de inte kan språket så bra. 
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Denna ungdom som Karin pratade om är en individ som har blivit stigmatiserad av individer i sin 

dagliga sociala omgivning, i det här fallet andra elever i hans skola. Eleverna har tillskrivit honom 

en felaktig identitet på grund av hans yttre egenskaper såsom hans utseende. Karins utsago tyder 

på att denna ungdom inte har fått chansen att visa sina egentliga egenskaper till andra individer i 

hans skola och har på förhand blivit stigmatiserad. Detta är som Goffman skriver om hur en 

individ kan tillskrivas olika egenskaper beroende på exempelvis individens utseende.159  Han ser 

ut som invandrare, är mörkhårig och har ett beteende som kan skilja sig från hur andra ungdomar 

i hans ålder är och alla dessa aspekter kan ligga till grund för hans stigmatisering. Stigmatiserade 

individer kan bli felaktigt bemötta eller diskriminerade enligt Goffman. Detta kan resultera i att 

individen i fråga kan känna en reducering av livsmöjligheter.160 Detta stämmer in på den ungdoms 

erfarenheter av stigmatisering som Karin pratade om.  

 

Även Åke pratade om hans tankar kring ungdomarnas tillhörande i Sverige och hur han känner 

att de handskas med ensamheten. 

 

Åke: De söker sig oftare till sina landsmän och så, för att få sällskap och råd 

och tips. De söker sig till varandra. De behöver varandra för att må bra verkar 

det som […] Vissa av de har ju flykten gemensamt och med andra är det 

ensamheten som är samma sak […] De delar så mycket med varandra. 

Kulturen och hemlandet och språket och allt.  

 

Vi fortsatte på denna diskussion och Åke avslutade sina tankar kring ämnet på följande sätt. 

 

Åke: Jag tror att det är rätt naturligt att de söker sig till sina landsmän för att 

känna sig hemma. 

 

Åke framför tydligt hur han anser att det är fullt normalt för individer som delar samma 

bakgrund, hemland, historia och språk att söka sig till varandra och ha varandra som stödgrupp. 

Goffman skriver om hur för en stigmatiserad individ den främsta gruppen av sympatiskt ställda 

medmänniskor är de som också har samma stigma som denne själv. 161 Då dessa individer delar 

samma typ av stigma vet de och förstår de bäst vad personen ifråga går igenom. Gruppens 

medlemmar vet av egen erfarenhet mycket väl vad individen i fråga går igenom och de kan 

använda sina personliga erfarenheter för att vägleda, tipsa och ge honom handledning i hur bäst 

han ska klara sitt stigma. Samtidigt finns gruppen där för honom för att stötta, skydda, värna om 
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och få honom att känna sig välkommen och godtagen för exakt den person som han verkligen 

är.162 För de ensamkommande ungdomarna är andra ungdomar som också är ensamkommande 

eller flyktingar deras främsta sympatiskt inställda medbröder och medsystrar. Detta kan förklara 

den tendens som ungdomarna kan ha för att söka sig och vända sig till varandra.  

 

Diskussionen om utanförskap och ensamhet berördes av alla mina informanter och nedan 

kommer jag att beröra citat både från Pia, Ali och Maryam rörande detta ämne: 

 

 

Pia: De söker sig till andra från sina länder. Och andra i samma sits som dem. De som 

pratar samma språk umgås väldigt mycket med varandra […] De verkar vara mera 

bekväma med varandra och samtidigt så blir ju de accepterade såsom de är. 

 

Ali: Jag vet att de känner sig utanför väldigt ofta. Speciellt i början […] De hittar sina 

egna som de kan umgås med. Andra i samma sits. Från samma land. Samma bakgrund 

och historia.  

 

Maryam: De har det så svårt […] Det är svårt utan föräldrar och familj. Men samtidigt 

det finns andra ungdomar från samma land med samma situation och de brukar lätt 

och ofta söka sig till varandra.  

 

Jag valde att ta upp dessa tre citat tillsammans då dessa citat har mycket gemensamt enligt mig. 

Jag finner att alla tre informanters utsago grundar sig i samma tankebana vilket jag relaterar till 

Goffmans diskussioner om hur en stigmatiserad individ söker sig till andra sig lika för stöd och 

acceptans samt hur den stigmatiserade individen kan bland sina lika känna sig precis som alla 

andra människor i samhället. Bland andra individer med samma stigma kan den stigmatiserade 

personen känna sig som hemma och som vilken annan ”normal” människa som helst.163 Det 

framkom utifrån vissa diskussioner mellan mig och personalen att ungdomarna kunde även i 

vissa speciella fall ha en stigmatiserande grupp med någon eller några från personalgruppen. 

Anledningen till detta är att vissa individer i personalgruppen delade samma språk och hade sina 

rötter i samma land som några av ungdomarna. 

 

Mustafa som själv också har invandrat till Sverige är en av de i personalgruppen som har sina 

rötter i samma land som några av ungdomarna. Han berättade att det inte är första gången som 

det bor ungdomar på boendet från hans hemland. Han berättade att under sina år som 

boendepedagog så har han insett hur mycket samhörighetskänslan spelar roll för ungdomarna. 

Han berättade också väldigt mycket om hur han kan känna att han ibland kan lättare relatera till 

barnen då han själv också kom till Sverige när han var väldigt ung. Dock så markerar han tydligt 
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att det finns stora skillnader mellan det som dessa ungdomar går igenom än det som han gick 

igenom då han kom med familj och inte var ensam.  

 

Mustafa: Det brukar hända att i början när det kommer en utländsk pojke att han blir 

lättare kompis med mig än de andra svenska. Kanske för att jag är också invandrare 

[…] När det kommer ungar från mitt land brukar de först öppna sig till mig. Det är 

kanske för de känner att man har nåt gemensamt med dem […]  

 

Ali som jobbar på det andra boendet uttryckte sig också om detta ämne på ett väldigt liknande 

sätt. 

 

Ali: Jag delar ju bakgrund och hemspråk med de flesta av våra ungar […] Jag känner 

till den kultur och språk som de flesta av grabbarna har som bakgrund […] Jag tror att 

de tycker att det är lättare att vända sig till mig. I början i alla fall och sen hitta de 

andra i sin ålder. 

 

Ovanstående två citat visar tecken på att ungdomarna kan komma att söka sig till individer i 

personalgruppen som delar deras egen bakgrund för att kunna känna samhörigheten. Detta är 

precis det som ungdomarna gör återigen senare fast med andra ungdomar i deras egna 

åldersgrupp.  

 

Mustafa sa även följande angående ungdomarnas relation till andra unga som delar deras 

bakgrund och situation, vilket jag finner väldigt intressant: 

 

Mustafa: De verkar behöva det för att kunna känna, börja starta deras nya liv här […] 

Jag blir ju bara glad att se dem glada och att de kan hänga med andra i sin ålder och 

från samma land som dem och att det gör dem glada. […] Det gör mig glad när de är 

glada. 

 

Detta utlåtande av Mustafa kan knytas samman till om hur en stigmatiserad individ kan använda 

sitt stigma bland sina egna för att bygga upp sitt liv.164 Så i sällskapet av andra individer som delar 

samma stigma kan individen känna sig trygg, välkommen, omvårdad samt få möjligheten att 

påbörja att bygga upp ett liv med det stigma som denne besitter.  

 

Dessa vuxna individer som dagligen arbetar med de ensamkommande ungdomarna är väl 

medvetna om vikten av samhörighet för dessa ungdomar och hyser total förståelse för deras 

behov av socialisering med sina landsmän eller andra individer i samma sits som dem. De är även 

medvetna om att ungdomarnas behov inte behöver vara kopplad till andra ungdomar och att det 

även kan röra sig om att de ensamkommande ungdomarna söker samhörighet hos de 

                                                 
164 Goffman, Erving. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2005), s. 29 
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professionella vuxna som är anställda vid de specifika boende som ungdomen bor på, som har 

samma hemland som ungdomen. Som Goffmans diskussioner kan en stigmatiserad individ söka 

sig till andra i samma situation för stöd och acceptans då bland sina lika kan den stigmatiserade 

personen känna sig som hemma och som vilken annan ”normal” människa som helst.165 

Informanterna är glada för ungdomarnas skull när de ser de positiva effekterna som samvaron 

och umgänge med landsmännen kan medföra. De ser ungdomarnas umgänge med sina landsmän 

som ett utgångsläge för ungdomarna att starta sina nya liv i. Som tidigare nämnts så kan den 

stigmatiserade individen använda sitt stigma bland sina egna för att bygga upp sitt liv.166 

 

Det svenska språkets betydelse  

Att vara ung, ensam och ny i ett helt främmande land är mycket att handskas med och det är 

något som var och en nog kan förstå. Sedan att även inte kunna det nya landets språk och inte 

kunna kommunicera eller göra sig förstådd kan inte göra läget något lättare. Det svenska språket 

är inte ett internationellt språk och det finns få personer som kan anlända till Sverige och kunna 

det svenska språket. Ett undantag bör göras här för de finlandssvenska individer som har svenska 

som deras modersmål.167 Varenda ensamkommande ungdom kommer med sin egen historia och 

bagage. De kan komma från många olika länder och med olika förutsättningar men de har ändå 

vissa saker gemensamt. De har bland annat allesammans fått lämna allt de kände till, deras hem, 

deras familjer, deras värld bakom och fått ge sig av. Men flykten och ensamheten som kan följa 

med är inte allt som dessa ungdomar har gemensam. Dessa ungdomar har de totala 

kunskapsbristerna om det svenska språket gemensamt. Mina informanter berättade till mig om 

hur i vissa fall ungdomarna inte kan något som helst språk utöver deras modersmål.  

 

Hamed var en av de informanter som pratade en hel del med mig om sina tankar kring 

ungdomarna och språk, både ungdomarnas hemspråk och deras relation till det svenska språket. 

 

Hamed: Det finns massor med hinder i kommunikationen. Man får som lära sig att 

använda kroppsspråket […] Då brukar det funka och det är lätt att använda 

kroppsspråk. Och så blir det mycket Google Translate168 i början via datorn. Så sitter 

man med ungdomen framför datorn och pratar […] Man får göra det bästa av läget 

även när det är svårt, tills de lär sig lite svenska.  

 

                                                 
165 Goffman, Erving. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2005), s. 28-29 

166 Ibid. s. 29 

167 Franzén, C. Elsie. Att bryta upp och byta land, (Falun 2009), s. 30 

168 http://translate.google.se/ En internetbaserad hemsida som kan användas vid tolkning av texter, fraser och ord 

från/till många olika språk. 

http://translate.google.se/
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Precis som Elise C. Franzén, docent i pedagogik, leg. psykolog och psykoterapeut, skriver så 

behöver de allra flesta invandrare att lära sig svenska språket efter deras ankomst till Sverige.169 

Även Angel och Hjern har diskuterat kring ämnet språk. De skriver om hur en invandrares första 

utmaning i Sverige blir att lära sig svenska och att detta kan ta varierande lång eller kort tid 

beroende på främst individens motivation. Men de påpekar även att individens studievana eller 

ovana över att studera samt eventuella traumatiska erfarenheter kan vara avgörande faktorer för 

en individs inlärningsförmåga.170   

 

Personalen använder sig av alla möjliga medel för att överkomma språkbarriären som finns 

mellan dem och de flesta av ungdomarna. Vissa individer ur personalgruppen har ett automatiskt 

överläge då de kan vissa ungdomars modersmål men även dessa personer måste kämpa med 

kommunikationen då det är omöjligt att kunna alla ungdomars modermål. 

 

Ali: Jag har det bra just nu när det kommer till språket och ungdomarna. Jag delar ju 

modermål med de flesta av ungarna. Och med de andra får man ju ta till de medel 

som finns. Som Google Translate,171 kroppsspråk och sånt. Men märker man att det 

inte går så får vi beställa tolk. […]  

 

Ali fortsatte att prata om språk och språkbarriären mellan de anställda och ungdomarna och han 

uttryckte sig så här:  

 

Ali: […] Vi vet hur viktigt det är för dem att kunna känna sig trygga och kunna 

kommunicera med oss så vi gör allt för att de ska kunna få fram deras mening. Det är 

riktigt viktigt […] Det måste kunna få dem att lita på oss trots att vi inte alltid förstår 

varandra. Första tiden är alltid svårast och viktigast. 

 

Ali uttrycker hur viktigt han anser att kommunikationen är och hur han anser att det är av stort 

värde att ungdomarna ska känna sig hörda och att de ska kunna framföra deras behov, känslor, 

tankar med mera. Samtidigt nämner han hur han anser att det handlar om att de unga ska känna 

sig trygga, samt hur viktigt det är för personalen att få ungdomarnas tillit. Jag anser att det är 

väldigt viktigt att personalen har detta tankesätt då enligt Angel och Hjern så har flyktingar som i 

sitt liv har bevittnat en hel del ondska lätt till att misstro en omgivning som de inte kan 

kommunicera med.172 Jag föreställer mig att personalens medvetenhet om vikten av 

kommunikation kan komma att förminska risken för att ungdomarna ska känna sig isolerade och 

                                                 
169 Franzén, C. Elsie. Att bryta upp och byta land, (Falun 2009), s. 30 

170 Angel, Birgitta. & Hjern, Anders. Att möta flyktingar, (Lund, 2004), s. 129 

171 http://translate.google.se/ En internetbaserad hemsida som kan användas vid tolkning av texter, fraser och ord 

från/till många olika språk. 

172 Angel, Birgitta. & Hjern, Anders. Att möta flyktingar, (Lund, 2004), s. 129-130 

http://translate.google.se/
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utanför. Detta antagande baserar jag på Angel och Hjerns teorier kring hur 

kommunikationssvårigheter förstärker både känslan av isolering och utanförskap.173  

 

Pia som är en av de anställda som inte delar modersmål med någon av de ensamkommande 

ungdomarna yttrade sig så här om ämnet språk. 

 

Pia: Vissa av mina kollegor är flerspråkiga och det är inte jag […] Jag delar inte 

modersmål med någon av ungdomarna och det har inte alltid varit lätt […] Språket 

gör så mycket för dem […] Jag har varit med om tillfällen då ungdomen har blivit 

riktigt frustrerad när de känner att de inte får fram deras poäng och inte kan 

kommunicera […]  

 

Med hjälp av språket kan en individ genom innehållet i det som denne säger samt hur denne 

säger det på ge uttryck för det egna jaget. Genom språk kan en individ visa sin identitet, sin inre 

världsbild.174 Ungdomarnas frustration som Pia pratar om kopplar jag samman med att 

ungdomarna inte känner sig förstådda av de personer som de försöker att dela sin inre världsbild 

med. Pias utsago kopplar jag även till det diskussioner som kulturvetare, fil. mag och 

doktoranden Elin Almér för, i boken Ungdomar och identitet (red.) av Ann Frisén och Philip Hwang. 

Vilket är att ett tämligen vanligt förekommande upplevelse för individer som lever i samhällen 

där deras modermål inte är det dominerande språket är jämförelsevis många tråkiga erfarenheter 

av situationer där de har upplevt känslan av att deras identitet och röst har tagits ifrån dem.175 

 

Pia fortsatte som följande: 

 

Pia: En del kan vara väldigt taggade att lära sig svenska och vill bara läsa och andra blir 

tvärtom och tycker att allt är jobbigt och så speciellt för de som väntar på 

uppehållstillstånds svar. Vi får uppmuntra dem så mycket som vi kan utan att pusha 

dem för mycket och pressa dem. Sen får vi också tänka på att det är inte alla som har 

gått i skolan i hemlandet […] 

 

Franzén skriver om hur en klart motivationshämmande faktor för en invandrare kan vara känslan 

av att dennes vistelse i det nya landet kan bli kortvarig.176 Detta kan förklara varför vissa 

ungdomar som Pia har arbetat med inte har varit helt motiverade till att lära sig det svenska 

språket. Enligt Pias uttalande så finns det två typer av ungdomar när det rör sig om ämnet 

inlärning av det svenska språket. Första typen är de som är ivriga att lära sig och sattsar hårt på 

inlärningen och inte låter deras väntan på uppehållstillstånd påverka dem. Den andra typen är de 

                                                 
173 Angel, Birgitta. & Hjern, Anders. Att möta flyktingar, (Lund, 2004), s. 130 

174 Almér, Elin. i Frisén, Ann. & Hwang, Philip. (red.) Ungdomar och identitet, (Stockholm, 2006) s. 110 

175 Ibid. s. 124 

176 Franzén, C. Elsie. Att bryta upp och byta land, (Falun 2009), s. 38-39 
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ungdomar vars osäkerhet rörande deras situation och uppehållstillstånd kan komma att påverka 

dem på så vis att så de drar sig undan från att lära sig det svenska språket. Franzén skriver även 

om hur så länge som en individ uppfattar sin vistelse som temporär så finns det ingen stark 

motivation hos denne för inlärning av ett språk som denne inte kan använda i något annat land.177 

Jag anser att även detta kan förklara de omotiverade ungdomarnas beteende.   

 

Pia pratade även om de väldigt motiverade ungdomarna, de som verkligen ville lära sig, de som 

bara ville läsa. Karin pratade också om detta med mig. 

 

Karin: Det är så roligt att se hur glada de kan bli när de märker att de har börjat lära 

sig och kan göra sig förstådda […] Det lyfter deras självförtroende massor när de 

börjar lära sig svenska. De blir så stolta. Det lyser om dem när de kan prata och 

känner att de till och med kan tolka för polaren.  

 

Även Åke sa lite om detta. 

 

Åke: […] Två saker som gör dessa ungdomar riktigt nöjda och glada är positivt besked 

på uppehållstillståndet och när de märker att de kan börja föra mindre konversationer 

på svenska […] När de lär sig svenska märker man en förändring till det positiva, det 

är som om de blir mer hoppfulla. 

 

Pia, Karin och Åke pratade om de motiverade ungdomarna och hur inlärning av det svenska 

språket för med sig positiva effekter i deras självförtroende. Det var väldigt trevligt att se den 

glädje som personalen kände rörande detta ämne då det var tydligt i sättet som de så passionerat 

pratade om detta att för dem var ungdomarnas glädje väldigt viktig. Som Franzén skriver så är 

språk inte enbart ett kommunikationsmedel utan är även en del av en individs identitet. Han 

skriver även att det kan det vara en härlig känsla att lära sig ett nytt språk och inse att man kan 

klara sig på sina nyfunna kunskaper och vara kapabel till att få kontakt med nya individer.178 Att 

tolka utifrån dessa tre informanters utsagor, så verkar även ungdomarna att hålla med Franzén 

om att det är härligt att inse att man har lärt sig ett nytt språk och kan klara sig på de nya 

språkkunskaperna.  

 

En diskussion som Ali förde med brinnande passion var hans åsikter och känslor kring hur han 

tycker att ungdomarna behöver mer kontakt med det svenska samhället utanför skolan och 

klassrummen. Ali som själv har ett väldigt aktiv föreningsliv pratade om hur han har försökt att 

hjälpa ungdomarna att hitta nya vägar till att lära känna Sverige och svenska individer. Jag ska 

citera ett utdrag från denna konversation. 

 

                                                 
177 Franzén, C. Elsie. Att bryta upp och byta land, (Falun 2009), s. 39 

178 Ibid. s. 37 
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Ali: När det gäller ungdomarna känner jag att det är mycket som kan förbättras 

speciellt när det gäller språk och hur de får lära sig svenska […] Jag har märkt att de 

umgås väldigt mycket i samma kretsar. De rör sig inom samma krets av andra från sitt 

hemland eller andra ensamkommande […] Alltså är deras kontaktytor ut till samhället 

inte så stort. Jag skulle vilja att de ska kunna röra sig inom så många olika forum som 

möjligt. Så att de kan hitta nya människor. Nya vänner. Nya intressen. Sånt som kan ta 

de vidare […] Det är bara riktigt svårt. Det går inte så lätt att göra allt det där. 

 

Hos Ali märktes det någon typ av uppgivenhet rörande situationen. Han har försökt och han vill 

men han har inte fått det resultat som han önskar. Men som alla andra informanter så kämpar 

han vidare precis som ungdomarna och jobbar för ungdomarnas bästa. Ali känner att ett stabilt 

kontaktnät utanför skolväsendet kan ta ungdomarna längre och att det skulle göra de riktigt gott 

om dem kunde ha aktiviteter i samrörelse med etniskt svenska individer. Jag finner ett tydligt och 

stark samband mellan Alis utsago och Angel och Hjerns påståenden kring hur språk inte är något 

som en individ enbart lär sig sittandes vid en skolbänk.179 Angel och Hjern påpekar hur en 

levande kontakt med det svenska samhället och kontakt med svenska individer är nödvändig för 

inlärning av det svenska språket.180 

 

Det svenska språkets betydelse har varit väldigt tydligt i denna del av undersökningen. Alla 

informanter har enhetligt haft samma känsla och åsikt rörande den vikt och den roll som 

kunskapen och kunnigheten av det svenska språket förfogar över. Angel och Hjerns skriver om 

hur kommunikationssvårigheter förstärker både känslan av isolering och utanförskap.181 Det 

framkommer tydligt hur hårt personalen arbetar för att överkomma de språkbarriärer som kan 

finnas mellan dem och ungdomarna. Den förståelse som personalen har för ungdomarnas 

situation kan förminska riskerna för ungdomarna att känna sig isolerade i deras nya hem, vilket är 

boendet för de ensamkommande flyktingarna. Detta då personalen kämpar och tar till alla medel 

för att ha en så obehindrad kommunikation som möjligt med ungdomarna. Informanterna visar 

även en tydlig förståelse för hur språket inte enbart är ett kommunikationsmedel och att det även 

berör ungdomarnas självförtroende, identitet och samhörighetskänsla. Franzén skriver precis så 

om hur språk är mer än bara ett kommunikationsmedel och även är en del av en individs 

identitet.182 Informanterna visar på hur de vill förbättra och expandera de ensamkommande 

flyktingarnas möjligheter till lärande av svenska språket utanför skolmiljön. Dock är de även 

bittert medvetna om de begränsningar som finns både för personalen att åstadkomma detta och 

för ungdomarna att lyckas med detta på egen hand.  

 

 

                                                 
179 Angel, Birgitta. & Hjern, Anders. Att möta flyktingar, (Lund, 2004), s. 129 

180 Ibid. s. 129 
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182 Franzén, C. Elsie. Att bryta upp och byta land, (Falun 2009), s. 37 
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Avslutande diskussion 

Syftet som har legat till grund för denna uppsats var att uppmärksamma de professionella vuxna 

som arbetar med ensamkommande ungdomar vid två olika HVB-hem och belysa hur personalen 

kan komma att resonerar kring ungdomarnas religion, etnicitet, kultur, utanförskap samt hur 

personalen konstruerar ungdomarnas kön i sina dagliga arbeten med ungdomarna. Uppsatsen 

grundar sig främst på följande tre grundläggande frågeställningar, vilka besvarades under studiens 

gång: 

 

 Vilka föreställningar har de anställda kring ungdomarnas etnicitet? 

  Hur ser de anställdas föreställningar ut kring hur ungdomarnas kön konstrueras?  

 Hur resonerar de anställda kring ungdomarna och utanförskap i det svenska samhället? 

 

Denna studie var väldigt intressant för mig att utföra och har med sig medfört att jag har både 

fått förändrade uppfattningar samt nya frågeställningar rörande detta fält. Användningen av en 

intersektionell analys kom väl till hands under studiens gång då det stundvis inte var enkelt att se 

tydliga gränser mellan kultur, religion och kön. Det blev väldigt tydligt för mig hur kultur, 

religion, kön och makt är sammanbundna och hur de påverkar varandra. Det framkom vid vissa 

tillfällen tydliga positioneringar av dessa i jämförelse med varandra utifrån ett maktperspektiv. 

Som när Mustafa visade tydligt på hur han ser skillnader mellan könen utifrån ett maktperspektiv 

samt hur han anser att dessa skillnader har sin grund i ungdomarnas kulturella bakgrund. Det 

gjordes även tydliga sammankopplingar mellan kön och religion av Åke när han förklarade 

skillnaderna tjejernas beteende genom att sammanbinda deras beteende med deras religion. Pia 

förklarade ungdomarnas beteendeskillnader genom sammankopplingar mellan kultur, religion 

och synen på det andra könet. Det framkom även tydliga föreställningar av auktoritet mellan 

könen där mannen förklarades som den som kvinnans överordnade och förklarades med 

sammankopplingar till kultur. Exempel på detta är när Karin pratade om hur ”Killarna, de flesta, 

eller typ alla, kommer från mansdominerande länder och kulturer och killarna syns mer och hörs 

mer och gör mer”. Utifrån personalens utsagor framkom det även tydliga associeringar mellan 

religion och kultur utifrån ett maktperspektiv också där religionen var den inflytelserika som 

kunde påverka ungdomens kulturella känsla. Utifrån utsagor gjorda av personalen blev det tydligt 

för mig hur otroligt komplicerat det är att analysera etnicitet utan beblandningen av kultur samt 

hur kultur och ungdomarnas identitet är sammanvävd samt hur språk och utanförskap påverkar 

varandra. Att använda mig av en intersektionell utgångspunkt hjälpte mig att inte bara förminska 

riskerna av att viktiga aspekter av personalens föreställningar gå förlorade bara för att jag skulle 

analysera de separerade från varandra. 
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 Intersektionell analys hjälpte mig även att inse hur alla kategorier dessa inte bara är 

sammanvävda med varandra utan att de även påverkar varandra och hur inga av dessa 

föreställningar kommer helt enskilda eller separerade från de andra kategorierna. Detta var väldigt 

tydligt när personalen pratade om kön men samtidigt blandade in kultur, eller när de diskuterade 

ungdomarnas kön och även berörde deras etniska bakgrund och så vidare. Den intersektionella 

analysen tillhandahöll mig med ett teoretiskt ramverk där jag såg konstruktionen av kön, etnicitet, 

kultur, klass och ras som en multidimensionell sammansättning av makt. Att använda sig av den 

intersektionella perspektivet hjälpte mig även att se hur dessa kategorier inte bara är 

sammankopplade med varandra utan även är påverkningsbara av varandra. Med hjälp av 

intersektionell analys kunde jag även hur dessa kategoriers och deras positionering i relation till 

varandra är kontextbaserade samt hur samspelet mellan kategorierna bidrar till skapande av 

ojämlikheter. Det är lätt att se nu efter att studien är utförd att det är orimligt för mig att påstå att 

jag kan ge helt separata svar till mina föreställningar då jag har märkt tydligt hur de flesta av dessa 

punkter och ämnen är sammankopplade. Visst kan vissa punkter beröras separat ifrån varandra 

men i ett större sammanhang är frågeställningarna förknippade med varandra på ett eller annat 

sätt.  

 

Studiens sju deltagare har olika åldrar samt kommer från olika länder och bakgrunder. Några av 

de vuxna delar hemspråk med vissa av barnen och har även själva immigrerat till Sverige medan 

de andra anställda är etniska svenskar och har inte några gemensamma nämnare med 

ungdomarna. Det kan ses som problematiskt att avgöra hur dessa skillnader kan påverka 

resultatet av denna studie eller individens beteende gentemot ungdomarna. Men det är 

ofrånkomligen för det är precis så som verkligheten ser ut, det är aldrig helt svart och vit och det 

går inte exakt säga hur dessa skillnader kan påverka denna studie då det var inte detta som studien 

ämnade besvara.  

 

Jag anser att det kan förekomma stigmatisering av ungdomarna utan att personalen har för avsikt 

att stigmatisera de eller ens märker att de stigmatiserar ungdomarna. I min mening så kan det av 

vissa i personalgrupperna förekomma tydliga gränsdragningar mellan olika folkgrupper där de 

binder samman samhälleliga beteenden, kultur, religion, språk, utseende och tankesätt med mera 

till individens etniska bakgrund och på så vis kan de genom denna typ av stigmatisering skapa en 

känsla av ”oss” och ”de andra”. Denna känsla av ”vi” och ”dem” är något som inte bara kan 

prägla personalens tankesätt men även deras beteenden. Denna uppdelning av ”vi” och ”dem”, är 

något som både personalen med invandrarbakgrund samt personalen med etnisk svensk 

bakgrund gör. De individer ur personalgruppen som själva har invandrat till Sverige kan stundvis 

ha en egen ”vi”-känsla med ungdomarna där de knyter band med varandra genom deras delade 

erfarenheter, språk och även kulturella beteenden. Då blir resterande individer som inte delar 

dessa egenskaper med de, ”de” andra och i detta fall behöver inte gränserna för ”de” dras vid de 
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ur personalgruppen som inte delar samma egenskaper med ungdomarna utan alla andra individer 

i samhället som inte delar dessa egenskaper med ungdomarna kan få bemärkelsen ”de” andra. 

Samtidigt bildas det grupperingar från andra sidan också där personalen med etniskt svensk 

bakgrund bildar en egen ”vi”-grupp som är varierande i sitt omfång då den stundvis berör i 

princip alla andra individer förutom ensamkommande barn, eller stundvis är denna ”vi”-grupp 

bestående av de andra i personalgruppen med svenskt ursprung och ”de” andra är inte bara 

ungdomarna utan även de ur personalgruppen med utländsk bakgrund. Dessa ungdomar kan lätt 

komma att känna sig som ”de andra”, vilket kan komma att påverka ungdomarna negativt 

eftersom de inte känner sig lika välkomna eller omhändertagna av personalen. Från personalens 

sida kan detta resultera i orättvis behandling av ungdomarna genom felaktig tillskrivning av 

egenskaper som för den ungdomen inte är gällande. Detta kan resultera i begränsade 

livsmöjligheter enligt Goffman.183 Den etniska kategorisering som jag anser äga rum av delar av 

personalgruppen sker på olika grader och på olika sätt och som tidigare sagt utan att personalen 

har för avsikt att åstadkomma detta. Här menar jag inte att alla ur personalgruppen enhetligt eller 

hela tiden arbetar stigmatiserande eller hämmande mot ungdomarna. Tvärtom så är det tydligt 

hur personalen enhetlig har för avsikt och eftersträvar att uppnå och uppfylla ungdomarnas alla 

behov.  

 

Ett behov hos ungdomarna som personalen försöker uppfylla är behovet av samhörighet med 

sina landsmän. Personalen är medveten om vikten av bibehållandet av kulturella normer, 

värderingar och traditioner för ungdomarna. Personalens positiva ställning till ungdomarnas 

behov och försök att vidmakthålla sina kulturella traditioner kan förenkla och bidra till att 

ungdomarna ska vara kapabla av att bibehålla deras etniska bakgrund. Detta bidrar i sin tur till 

positiv utveckling av ungdomarnas identitet både på individuell nivå och gruppnivå. Jag anser mig 

ha uppfattat att personalen ser både fördelar och nackdelar i ungdomarnas umgänge med sina 

landsmän, de både förstår det men även förstår hur det kan hämma eller stoppa deras möjligheter 

till integration i Sverige. För mig framkom det tydligt hur personalen var medvetna om hur 

ungdomarnas etnicitet är föränderlig samtidigt som den är bestående. Utöver detta märker 

personalen av hur ungdomarna samtidigt som de värnar om sina kulturella traditioner och 

normer även tar till sig nya traditioner och normer som i grunden är kopplade med Sverige och 

svenska traditioner och normer. 

 

Det går inte att förneka hur personalen har tydliga föreställningar om kön och maktstrukturen 

mellan könen samt hur de kategoriserar ungdomarna i olika grupper beroende på ungdomens 

kön. Jag anser att inte går att antyda på hur exakt personalens föreställningar om ungdomarnas 

kön är då personalens föreställningar om kön var sammankopplad med flera olika komponenter. 

                                                 
183 Goffman, Erving. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2005), s. 14 
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Så som ungdomarnas kulturella bakgrund, religion, etnicitet med mera. Jag fann mig göra flera 

tydliga kopplingar mellan kön, beteende och kulturell bakgrund utifrån personalens utsagor 

angående ungdomarna. Pias utsago om hennes tankar kring ungdomarnas kulturella tillhörighet är 

ett exempel på hur personalen kan ha föreställningar som sammankopplar flera olika kategorier. 

Pia kopplade ungdomarnas kulturella tillhörighet samman med deras syn och tolerans mot andra 

religion, synen på kvinnor och deras roll samt skillnaderna mellan könen. Detta citat av henne är 

exempel på detta: ”En del kulturer tycker ju att det är kvinnans jobb och då tycker grabbarna att 

det är tjejerna som bor på boendets uppgift att städa och laga mat.[…]”. Utöver detta tycker jag 

att jag såg tydliga förklaringar från personalens håll rörande ungdomarnas beteende genom en 

sammanknytning av ungdomens kön till dennes ledarposition. Karins utsago: ”Killarna vet att de 

är bäst och det är som en gemensam känsla som de delar med varandra” känns som ett tydlig 

exempel på hur personalen kan knyta en ungdoms ledarposition med dennes kön. Personalen 

kopplar även ungdomarnas beteendeskillnader till deras biologiska kön och sättet som de har 

blivit uppväxta på. Där kopplar personalen även in religion och kultur som faktorer med 

avgörande roll. Exempel på detta är när Hamed diskuterade med mig om hur grabbarna på 

boendet pratar hellre med honom än hans kvinnliga kollegor om känsliga ämnen som tjejer, 

förhållanden, sex. Han såg sitt kön som en man som en fördel i relationen med killarna på 

boendet. Han förklarade detta genom att koppla samman killarnas beteende med deras kulturella 

bakgrund och sa att: ”Grabbarna vågar nog ställa fler frågor till mig än vad de skulle göra om jag 

vore en tjej. […] För dem är det en mansgrej för dem att prata om förhållanden och sånt och det 

gör man bara med andra män. det är en mans grej”. Personalen ser inget fel i att utan vidare 

reflektioner förklara en ungdoms beteende utifrån dennes kön och rättfärdiga dennes beteende 

genom att knyta an beteendet till dennes kulturella eller religiösa bakgrund. Här vill jag återkoppla 

till ett citat från Maryam då jag tycker att detta citat är en tydlig förklaring av sammankopplingen 

av en ungdoms kön med dennes maktordning och deras kulturella bakgrund: ” De kommer från 

länder där de tyvärr har en annan syn på kvinnor. De ser inte på kvinnor som här. Du vet i deras 

hemländer så är det ju grabbarna som får göra allt och tjejerna är som bara hemma”.  Jag såg 

tydligt hur för personalen det antogs vara fullt normalt att killarna hade ledarrollen och tjejerna 

var automatiskt följarna. Dessa antaganden som av personalen kan tas dagligen är något som sker 

utan att det läggs större vikt vid de, men i det långa loppet då? Kan personalens antaganden 

komma att på något sätt påverka ungdomarna? deras relationer med deras omvärld? Deras syn på 

det andra könet?  

 

Jag anser att det framkommer under studiens gång tydligt hur personalen förstår och visar hänsyn 

till ungdomarnas olika behov och hur de gör allt i deras makt för att förse ungdomarna med alla 

redskap de behöver för att kunna uppnå och tillgodose alla sina behov. Detta vare sig, för 

ungdomen det rör sig om att få utlopp för känslor, andra emotionella behov, behov för att få stå 

på egna ben, få utlopp för sin egen individualitet och identitet samt sociala behov. Vissa ur 
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personalgruppen har erfarenheter som de på sitt sätt kan relatera till ungdomarna och även om de 

inte har det så har de allihop någon gång varit ensamma, ledsna, i behov av omtanke, medkänsla 

och vänner och detta är något som i deras arbete berikar deras förståelse för ungdomarna och 

även gynnar både personalen och ungdomarna. Jag anser att förståelse för andras situation kan 

ses som ett redskap för att på bästa möjliga sätt förstå och lösa diverse problem eller situationer 

som kan uppstå. Personalen förstår hur det kan vara lättare för ungdomarna att söka sig till 

individer som de räknar som ”sina egna” för där känner de sig accepterade och välkomna. Men 

de ser även hur just detta kan verka hämmande för ungdomarna för att försöka stäcka sig utanför 

sin trygghets ramar och försöka förse sig själva med en socialnätverk bestående av individer med 

svenskbakgrund. De är medvetna om hur det finns både positiva och negativa aspekter av 

ungdomarnas umgänge med sina landsmän och de är även smärtsamt medveten om hur 

ungdomarna är begränsade i deras möjligheter till att starta nya vänkretsar med individer av 

svenskbakgrund. Med allt detta i åtanke så ser personalen positivt på ungdomarnas umgänge med 

sina landsmän eftersom de ser ungdomarnas umgänge med sina landsmäns som ett utgångsläge 

för ungdomarna att starta sina nya liv i. Personalen förstår att ungdomarnas behov av 

socialisering med sina landsmän grundar sig i flera olika faktorer såsom samma gemensamma 

värderingar, samma kulturella bakgrund, samma tradition och något som är väldigt viktigt samma 

språk. Betydelsen av språket och språkkunskaper har varit otroligt tydlig i denna undersökning. 

Samtidigt har det även varit tydligt hur personalen gör sitt bästa för att uppmuntra och motivera 

ungdomarna till inlärning av det svenska språket.  

 

Ett hinder som personalen ofta kan möta i början av en ungdoms vistelse på HVB-hemmet, är 

språkbarriären som kan uppstå men detta är inget som de låter påverka deras jobb och istället 

jobbar hårt för att överkomma. Språkets under är mycket större än vad en kan tänka sig. Språket 

är som tidigare nämnts i uppsatsen mycket mer än bara ett kommunikationsmedel. Språket kan 

vara en del av en individs identitet.184 Och personalen visar tydligt hur de är medvetna om vikten 

av kommunikation. De är medvetna om ungdomarnas behov av att känna sig kapabla av att 

uttrycka sig själva, deras behov och känslor och samtidigt känna sig hörda. Jag ser detta som 

något otroligt positivt då med språkets hjälp en individ kan ge uttryck för det egna jaget, sin 

identitet och sin inre världsbild.185 Jag anser att personalen är väl införstådda på vikten av 

kommunikation och de är väl medvetna om vilka positiva och negativa påföljder en lyckad eller 

icke fungerande kommunikation kan ha. Då kommunikationssvårigheter förstärker känslan av 

isolering och utanförskap,186 så kan personalens inställning rörande kommunikation komma att 

öka risken för att ungdomarna ska känna sig isolerade och utanför i deras omedelbara omvärld. 

Jag anser att personalen har visat mig väldigt tydligt hur ungdomarna sätter ett högt värde i deras 

                                                 
184 Franzén, C. Elsie. Att bryta upp och byta land, (Falun 2009), s. 37. 

185 Almér, Elin. i Frisén, Ann. & Hwang, Philip. (red.) Ungdomar och identitet, (Stockholm, 2006) s. 110. 

186 Angel, Birgitta. & Hjern, Anders. Att möta flyktingar, (Lund, 2004), s. 130. 
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kulturella och etniska bakgrund samt hur för ungdomarna umgänge med likasinnade och 

samspråkiga är viktigt. Personalen förstår hur umgänge med samspråkiga kan underlätta inte bara 

vardagen men även omställningen till det nya livet i Sverige för ungdomarna. Samtidigt är 

personalen måna om att ungdomarna ska kunna ha ett kontaktnät med etniskt svenska individer.  

 

Jag vill bara avsluta med att återigen påpeka att mina deltagare och deras utsagor representerar 

bara sig själva samt att deras utsagor inte ger någon heltäckande representation för alla individer 

verksamma som personal inom detta arbetsfält. Mina informanter har pratat utifrån sig själva och 

sina tankar och känslor och det är just det som denna uppsats är baserad på, dessa 7 

professionella vuxnas utsagor om endast den berörda delen av deras liv som sker under arbetstid. 

Detta fält är ett otroligt stort fält som kan studeras utifrån många olika infallsvinklar. Jag har nu 

genom denna studie kunnat belysa en väldigt liten del av denna fort växande fält och skulle finna 

en stor glädje i att i framtiden kunna jobba mer inom detta ämnesområde och fält. Jag anser att 

det är viktigt att lyfta blicken bortom endast HVB-hemmen och det som sker där och ta hänsyn 

till personalens roll i ungdomarnas första steg in till det svenska samhället. Personalen är bland de 

första individer som dessa ungdomar har daglig kontakt med så det är de som lägger grundstenen 

för dessa ungdomars tillit till det svenska samhället samt vuxna individer i Sverige. Det är 

personalen och det som sker på boendet som sätter grundstenen för ungdomarnas 

integrationsprocess in till det svenska samhället, så jag anser att det är av oerhört stort vikt att 

dessa individer som dagligen jobbar med ensamkommande ungdomar ska vara väl medvetna om 

det roll som spelar i deras integrationsprocess. Samtidigt tycker jag att det är av vikt att inte 

glömma bort hur det inte enbart är personalen som har en viktig roll för dessa ungdomar och att 

det svenska samhället i stort har det mest övergripande rollen i ungdomarnas integrationsprocess 

och möjligheter. Med allt ovannämnda sagt så är jag mer än säker på att personalen gör allt i sin 

makt och så gott som de kan för att ge dessa ensamkommande ungdomar de bästa 

förutsättningarna för att lyckas i deras nya land och för att känna sig välkomna, trygga och säkra 

med att de ska även känna sig hemma. Dock tänker jag ändå på hur personalen inte alltid verkar 

reflektera över vilken makt deras arbetsroll besitter samt hur viktig roll de har i dessa ungdomars 

liv. Detta och det intryck som jag stundvis fick av personalen att de inte alltid reflekterar över 

deras handlingar eller hur de inte alltid är medvetna om sina förutfattade meningar om 

ungdomarnas etniska bakgrund, kultur, kön och religion kan inte bara påverka ungdomarna men 

kan även ha ett motverkande effekt i dessa ungdomars integrationsprocess. Jag anser att detta är 

något som behövs läggas mer fokus på samt att ändringar bör göras inom detta för ungdomarnas 

bästa.  
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Tankar kring fortsatt forskning 

Individer som jobbar med ensamkommande ungdomar besitter en sådan otrolig viktigt roll i 

ungdomarnas liv och det vore i min mening fel att inte belysa deras roll mer. Dessa professionella 

vuxna uppfyller inte bara rollen av en ungdomsledare eller boendepedagog, de får fylla i skorna 

för ett helt släktträd för ungdomarna. Dessa vuxnas ansvar går bortom deras arbetsroll och för 

ungdomarna är de mycket mer än bara personer som råkar jobba på deras boende. De är inte 

bara auktoritetsfigurer utan även allt annat som en ungdom behöver för att kunna växa upp till en 

fullfjädrad och fungerande vuxen medborgare av samhället. Så jag tycker att detta område är mer 

än värd att forska vidare inom och uppmärksamma både de som i fältet är aktiva och de i 

omvärlden om dessa individers värdefulla insats och avgörande roll. Som vidare forskning skulle 

jag ha funnit det otroligt intressant och givande att fokusera mer på och gå in djupare på 

personalens inflytande på ungdomar. Med denna inflytande menar jag hur personalens sätt att 

konstruera kön, etnicitet och kultur påverkar ungdomarna. Både under deras tid som boende på 

ett HVB-hem samt i livet efter boendet. Ett annat exempel på fortsatt forskning skulle kunna 

vara att studera hur personalens förutfattade meningar och åsikter komma att i det långa loppet 

påverka dessa ungdomar. Jag skulle även tycka att det vore väldigt intressant om forskning 

gjordes om personalens handlingar, beslut, beteende och förklaringar av ungdomarna och deras 

beteende nu, kan komma att påverka ungdomarna i deras liv efter att de har lämnat boendet. 

Fortsatt forskning inom de ovannämnda inriktningarna skulle kunna medföra förbättrade 

arbetssätt, tydligare rutiner, större medvetenhet hos personalen om deras handlingar samt dess 

potentiellt negativa konsekvenser. Sådana forskningsresultat kan användas som grund för 

vidareutbildningar för personalen.   
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