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Abstract

Identity and immigration

- A qualitative study with unaccompanied refugee children

Jennie Hamberg Larsson and Matthew McNeill

The main purpose of this study is to illuminate and describe how unaccompanied refugee

children experience changes and reconstructions to their identity after immigration to Sweden.

Using qualitative interviews this study looks at how social relationships in Sweden and a

foreign background influence the reconstruction of unaccompanied refugee children´s

identity. The base for our analysis is identity theory while roll concepts, social identity theory

and concepts of ethnic and national identity are used to give deeper insight into the

experiences of three unaccompanied refugee children. Important results found included a

connection between the way that identity is formed in relationships, especially with

significant others, in the country of origin and how reconstruction of identity develops in the

new country with new social relationships. Furthermore the results showed how this

reconstruction of identity can be linked to different acculturation strategies that incorporate

the importance of an ethnic identity and a national identity.

Keywords: identity, ethnic identity, unaccompanied children, immigration
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1. Inledande avsnitt

1.1. Inledning

Varje år kommer många ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Anledningen till att åka

från hemlandet är varierande men det som dessa barn har gemensamt är att de har lämnat sina

hemland, vänner och släkt bakom sig och har utmaningen av att bygga ett nytt liv i ett nytt

land. En utmaning som ingår i processen av att starta ett nytt liv i Sverige är att ta ställning till

vem man är. Skapandet av nya relationer är en viktig del av denna process. Kjerstin Almqvist

(2006:86) menar att detta inte alltid är lätt och svårigheter kan uppstå på grund av att

ensamkommande flyktingbarns språk, kultur, religion och även utseende av invandrare ofta

skiljer sig från majoritetssamhället i det nya landet.

Målet med uppsatsen är att nå en djupare förståelse av hur invandring till Sverige påverkar

ensamkommande flyktingbarns identitet. Med kvalitativa halvstrukturerade intervjuer har det

försökts att skapa en rik deskriptiv bild av dessa ensamkommande flyktingbarns upplevelser

och ställning till det nya landet. En analys av dessa beskrivningar försöker svara på det

följande syfte och frågeställningar.

1.2. Syfte och frågeställningar

Huvudfrågan för denna uppsats är hur ensamkommande flyktingbarn i Sverige upplever

förändringar och rekonstruktioner av deras identitet.

1.2.1. Syfte
Syftet med denna uppsats är att studera ensamkommande flyktingbarns upplevelse kring

identitetsförändring samt rekonstruktion av deras identitet när de har invandrat till Sverige.

Detta med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med tre unga vuxna som kom till Sverige som

ensamkommande flyktingbarn.

1.2.2. Frågeställningar
- På vilket sätt påverkar intervjupersonernas utländska ursprung deras

identitetsförändring när de har invandrat till Sverige?

- Vilken påverkan har sociala relationer i Sverige på intervjupersonernas identitet?

1.3. Koppling till socialt arbete
Med ett ökande antal av ensamkommande flyktingbarn som mottagits av Sverige har fler

socialarbetare fått arbetsuppgifter gentemot denna grupp. Lagändringen år 2006 innebär att

kommunen har fått uppdrag att arbeta för barnens fortsatta uppväxt och integration efter

beviljande av Permanent uppehållstillstånd (PUT) (Migrationsverket, 2010a:3). I denna
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uppsats undersöks kopplingen mellan invandring, integration och identitetsförändringar. En

bättre förståelse av hur ensamkommande flyktingbarns identitetsförändringar påverkar

utvecklingen av positiva eller negativa självbilder, vilket möjliggör en förbättring av insatser

som fokuserar på immigration och integration av denna målgrupp.

1.4. Uppsatsens disposition
I uppsatsens första kapitel redovisas inledning, syfte och frågeställningar, koppling till socialt

arbete samt begreppsförklaringar. Metoddelen redovisas i kapitel två. I kapitel tre presenteras

tidigare forskning. Identitetsteori, etnisk identitet, social identitet och rollteori används som

teori och analysverktyg och beskrivs i kapitel fyra. Kapitel fem presenter resultat tillsammans

med analysen utifrån fyra teman som avslutas med en sammanfattande helhetsanalys.

Diskussionsdelen redovisas i kapitel sex, där viktiga resultat kopplas ihop med uppsatsens

frågeställningar. Även alternativa tolkningar av resultatet och förslag till fortsatt forskning

presenteras i denna del. Avslutningsvis redovisas referenslistan.

1.5. Begreppsförklaringar
Integration: Individen känner sig delaktig och accepterad i det nya samhället samtidigt som

hon eller han bevarar sin ursprungstillhörighet och gemenskap (Almqvist, 2006:93).

Ensamkommande barn: Personer under 18 år som kommer ensamma till Sverige utan

vårdnadshavare (Migrationsverket, 2010a:2).

Permanent uppehållstillstånd (PUT): När individer har fått permanent uppehållstillstånd har

de samma rättigheter dvs. att bo, arbeta och leva som andra som är bosatta i Sverige. De är

inte längre asylsökande (Migrationsverket, 2010b).

Etnisk identitet: En upplevelse om att tillhöra eller vara medlem i en etnisk grupp. Utifrån att

dela värderingar, attityder och speciella traditioner med gruppen, skapas en identitet där

individen handlar, tänker och känner på ett visst sätt. Den etniska identiteten påverkas av hur

individen förhåller sig till sitt ursprung samt hur individens bild av den etniska tillhörigheten

ser ut. Den etniska identiteten kan inte väljas i och med att individens ursprung är medfött.

Även omgivningens syn på individens etniska tillhörighet har betydelse kring dennes

uppfattning av sin etniska identitet (Almqvist, 2006:80f).

Kultur: Kulturbegreppet är mångsidigt och kan definieras på olika sätt. I denna uppstats utgår

vi från Keesing (1981:68) som skriver att kultur är ”…systems of shared ideas, systems of
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concepts and rules and meanings that underlie and are expressed in the ways that humans

live.”. Keesing (ibid.) menar när kultur är definierad på sådant sätt syftar kulturen till att

individen lever utifrån vad man har lärt sig från kulturen.

National identitet: Är en individs identitet i relation till det större samhället. Phinney,

Horenczyk, Liebkind och Vedder (2001:497) skriver att begreppet ”… involves feelings of

belonging to, and attitudes toward, the larger society.”. I denna uppsats används begreppet för

att förklara ensamkommande flyktingbarns känsla av tillhörighet och attityder gentemot det

nya landet.

Ackulturation: En kulturell förändringsprocess som avgör i vilken utsträckning individen

överger eller tar avstånd från sin kultur, samt hur delaktig individen är i den nya kulturen och

samhället (Almqvist, 2006:92).

2. Metod

2.1. Förförståelse

Vår förförståelse om identitetsförändring hos ensamkommande flyktingbarn var begränsad

inför studiens start. Den kunskap vi hade handlade mest om den praktiska mottagningen av

ensamkommande flyktingbarn. På grund av att denna mottagning har varit ifrågasatt i media

blev vi intresserade av att forska inom området. Utifrån våra preliminära litteratursökningar

bestämde vi oss för att fokusera på identitetsförändring som utgångspunkt. Litteraturen gav

oss djupare förförståelse av området och det var med denna förförståelse vi kunde välja tema

och bygga en intervjuguide.

2.2. Forskningsdesign

Det bedömdes att kvalitativ metod var det bästa tillvägagångssätt för att kunna svara på

uppsatsens frågeställningar. Motiveringen för detta finns i Larssons (2005:92) beskrivning av

kvalitativ metod. I denna beskrivning förklaras hur syftet med metoden är ”… att nå kunskap

om individens subjektiva upplevelser utifrån hennes egna ord, uttryck och

meningsbeskrivningar.”. Metoden tillåter även undersökaren att studera individer utifrån ett

helhetsperspektiv och detta betyder ”… att individer som befinner sig i en viss situation inte

reduceras till enstaka variabler…” (ibid.). Denna beskrivning matchade uppsatsens mål av att

kunna bättre förstå ensamkommande flyktingbarns egna upplevelser av sina livsvärldar.
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2.3. Tillvägagångssätt

2.3.1. Urval av litteratur
En sökning för relevant litteratur gjordes med sökningar genom digitala databaser som är

tillgängliga genom Uppsala universitet och Högskolan i Gävle. Uppsala universitetsbiblioteks

sökverktyg samsök gjorde det möjligt att söka genom databaserna som inkluderade bland

annat Oxford journals, Sage journals och Springerlink. Högskolan i Gävle biblioteks

sökverktyg CSA Illumina gav möjlighet att söka genom flera databaser som ASSIA: Applied

Social Sciences Index and Abstracts, Social Services Abstracts och Sociological Abstracts. I

början var sökorden breda medan vi försökte få en översyn av forskningsläget. Generella

sökord som integration, ensamkommande flyktingbarn, immigration, identity och migrant

children resulterade i tusentals träffar till exempel kombinationen av integration and identity

gav 12 294 träffar och immigration and identity gav 8 438 träffar på Högskolan i Gävle

biblioteks sökverktyg CSA Illumina. En granskning av dessa träffar gjorde det möjligt att

hitta mer specifika sökord som var relevanta till den planerade studien. Dessa inkluderade

bland annat ethnic identity, unaccompanied minors, identity processes, cultural identity och

cultural continuity. Under sökningsprocessen blev det även möjligt att känna igen de

viktigaste verken och författarna. Genom denna trattning av sökresultat ökade vår möjlighet

att hitta bra, lämpig forskning som passade målen med denna uppsats.

2.3.2. Val av metod
Efter att ha valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer blev det viktigt att välja en lämplig

intervjustrategi för att kunna samla in data. Den som valdes var det som Kvale och

Brinkmann (2009:19) kallar för den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Den definieras av

Kvale och Brinkmann (ibid.) ”… som en intervju med målet att erhålla beskrivningar av

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen.”. För att

praktiskt gå till väga följdes Larssons (2005:104) beskrivning av den allmänna

intervjuguiden. Författaren skriver att undersökaren ska forma en intervjuguide utifrån några

valda teman. Under dessa teman finns det några öppna frågor som används som en checklista

som kopplas till studiens frågeställningar, men frågorna ska ses som flexibla och bör anpassas

till hur intervjun utvecklas. I vissa fall kan denna strategi även kopplas med det som kallas för

den informella konversationsintervjun. I denna typ av intervju finns mer flexibilitet och ger

möjlighet till spontana frågor och svar (Larsson, 2005:104f).
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För att kunna utöva denna intervjustrategi byggdes en intervjuguide med fyra teman dvs.

kontakt med det nya landet, kontakt med landsmän, anpassning till det nya landet och

gruppidentifikation. Under varje tema kopplades några frågor som bedömdes relevant till

studiens frågeställningar. Dessa frågor anpassades, omformulerades och ibland stryktes i

efterhand under intervjun, beroende på intervjupersonens svar och intervjuns riktning.

Uppföljningsfrågor och nya frågor som kom fram under intervjun ställdes också till

intervjupersonerna.

Uppföljningsintervjun baserades på uppföljningsfrågor som vi fick i efterhand från den första

intervjun samt bekräftelse av intervjupersonerna att vi hade uppfattat dem rätt.

Intervjupersonerna fick möjlighet att reflektera under veckan som gick mellan den första och

uppföljningsintervjun. De fick möjlighet i början av intervjun att komma med tankar som

eventuellt hade uppkommit från första intervjun.

2.3.3. Urval av intervjupersoner
Urvalsstrategin som användes för att få tag på intervjupersoner kan beskrivas som ett

snörbollsurval. Larsson (2005:103) skriver att ett snöbollsurval sker ”… där man erhållit

intervjupersoner via en person som känner en annan och så vidare.”. Ett samtal med vår

handledare gav namn på en universitetsadjunkt på högskolan som hade arbetat med andra

studenter som hade forskat inom detta område tidigare. Kontakt med denna

universitetsadjunkt gav namnet till en socialsekreterare som arbetar med målgruppen. Efter ett

samtal med henne föreslog hon två lämpliga personer som i sin tur rekommenderade en tredje.

2.3.4. Urvalskriterium
Urvalskriterier för val av intervjupersoner var att de hade kommit till Sverige som

ensamkommande flyktingbarn, talar svenska eller engelska och att de är över 18 år. I telefon

kontakt med socialsekreteraren var det också uttalat att det var viktig att de potentiella

intervjupersonerna skulle kunna tänkas känna sig trygg i en intervjusituation.

2.4. Analys

När vi tolkade och analyserade intervjutexterna skedde det via den så kallade hermeneutiska

cirkeln som sker via en process ”Utifrån en ofta vag och intuitiv uppfattning om texten som

helhet tolkas de enskilda delarna, och utifrån dessa tolkningar relateras delarna i sin tur till

helheten och så vidare” (Kvale & Brinkmann, 2009:226). Vi läste först hela intervjutexten för

att skapa en allmän uppfattning om texten. Sedan tolkade vi texten utifrån våra teman som

sedan kopplades till hela texten. Under analys och tolkningsprocessen gick vi fram och
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tillbaka i textens delar för att skapa en förståelse av intervjutextens mening.

2.5. Vetenskapsfilosofi

De vetenskapsfilosofiska perspektiven som vägleder denna uppsats är det fenomenlogiska och

det hermeneutiska perspektivet. Om man utgår från ”… en hermeneutisk-fenomenologisk

position i sin studie så kan det ge fördelar genom att man skapar goda fenomenologiska

beskrivningar, en bra databas, som sedan kan ligga till grund för hermeneutiska

tolkningar”(Larsson, 2005:30). Kvale och Brinkmann (2009:42) skriver att det

fenomenologiska perspektivet används för att försöka skapa en förståelse utifrån

intervjupersonernas beskrivning av deras upplevelsevärld. Larsson (2005:93) skriver att detta

perspektiv ” … fokuserar på exakta beskrivningar av intervjupersonens upplevelse – eller

livsvärld…”. Det var dessa beskrivningar som lade grunden för utförandet av intervjuerna.

Resultaten visade på bra beskrivningar om att komma till Sverige som ensamkommande

flyktingbarn. Efter att ha samlat in data användes hermeneutik för att analysera detta.

2.6. Process

Totalt gjordes fem intervjuer med tre personer. De tre initiala intervjuerna följdes upp med en

ytterligare intervju med ungefär en vecka mellan. Efter muntligt samtycke spelades

intervjuerna in via bandspelare. Intervjuerna pågick mellan en timme till strax över en och en

halv timme. Intervjuarna turades om att ta en framträdande roll under intervjun. Den som inte

hade denna roll tog anteckningar och kom med frågor i slutet av intervjun.

Avsikten med uppföljningsintervjuerna var att försöka höja kvaliteten av insamlad data.

Larsson (2005:102) skriver att ”Den kvalitativa undersökaren behöver följa upp och klargöra

meningen inklusive att försöka tolka de svar som intervjupersonen ger.”. Det bedömdes att

uppföljningsintervjuer var det bästa sättet att kunna göra detta, delvis på grund av

uppsatsförfattarnas oerfarenhet med intervjusituationer. Larsson (2005:103) menar att ett sätt

att skapa kontroll av intervjuer är genom användning av ”… mycket detaljerade och

uppföljande frågor…” som i sin tur ”… ökar möjligheten att få nyanserade kvalitativ

nyanserade svar.”. Med en vecka mellan intervjuerna blev det möjligt att skapa kontroll av

intervjun. Fördelarna som vi upplevde med uppföljningsintervjuer var en mer avstämd

atmosfär och en större tillit. Det märktes att både intervjupersoner och vi som intervjuare hade

haft möjlighet att reflektera över det som hade sagts under första intervjun och att både frågor

och svar var mer uttänkt.
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En av de initiala intervjupersonerna blev inte aktuellt med en uppföljningsintervju. Det blev

tyvärr omöjligt att hitta en passande tid. Även om det skulle varit önskvärt med en

uppföljningsintervju var tid och scheman begränsande faktorer som ledde till beslutet att

fortsätta utan denna uppföljningsintervju.

2.7. Uppsatsens trovärdighet

2.7.1. Validitet
Validitet är ”… forskarens hantverksskicklighet under en undersökning, på att han ständigt

kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten” (Kvale & Brinkmann, 2009:268).

Vid kvalitativ forskning är forskaren ”… både ett mätinstrument och en uttolkare av mening

vid analysen av data” (Larsson, 2005:115).

Larsson (2005) refererar till Lindström som menar att det som höjer validiteten i uppsatsen är

intervjufrågor som ”… fångar in det som man har för avsikt att försöka fånga in” (Larsson,

2005:116). Med detta i tanke utformade vi intervjufrågorna som ställdes utifrån

intervjuguiden med utvalda teman och öppna frågor som inspirerades från tidigare forskning.

På så vis hade vi viss kunskap om ämnet och kunde utifrån det ställa frågor som passade in i

studiens målgrupp. Öppna frågor möjliggjorde att intervjupersonerna kunde tala utifrån sina

personliga erfarenheter, samtidigt var frågorna flexibla utifrån vad intervjupersonerna talade

om. Uppföljningsfrågor användes för att få en mer tydligt bild av det som hade sagts. Öppna

frågor och uppföljningsfrågor åstadkom intervjuer med rika beskrivningar om

intervjupersonernas upplevelser och tankar, vilket resulterade till rika citat i resultatdelen,

vilket enligt Larsson (2005:116f) ökar validiteten.

Som vi diskuterat ovan gällande uppföljningsintervjun, skapade intervjun större möjlighet att

få ytterligare information och mer nyanserade beskrivningar kring det vi ville ha kunskap om.

Under uppföljningsintervjun upprepades vad som hade sagts i den första intervjun för att få

bekräftat från intervjupersonerna att resultatet överensstämmer med deras uppfattningar om

vad som hade sagts. Denna form av responsvalidering skrivs av Bryman (2002:258) och

intervjupersonerna kunde bekräfta våra återkopplingar på ett bra sätt.

Så som skrivit ovan är hantverkarskickligheten en viktig del i validitetskriteriet. Under hela

forskningsprocessen försökte vi tillsammans kritiskt granska resultatens trovärdighet och med

hjälp av hermeneutiken öka förståelsen av vad intervjupersonerna berättade. Intervjuarens

kvalifikationer är viktiga i och med att forskaren är själva forskningsverktyget i en intervju
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(Kvale & Brinkmann, 2009:182). På grund av oerfarenhet att intervjua kan detta leda till att

en mer erfaren intervjuare skulle ställa andra frågor och få fram annat resultat. Styrkan under

intervjun var att vi båda två deltog och kunde på så vis komplettera varandras frågor och finna

andra infallsvinklar, än om endast en av oss deltog under intervjun.

2.7.2. Reliabilitet
Pålitlighet är ett annat ord för reliabilitet som visar på att forskningsprocessen säkerhetsställs

genom att skapa ”… en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser…”(Bryman,

2002:260f). Det gäller att kunna möjliggöra en granskning om hur forskningsprocessen har

gått till i en studie (ibid.). Faserna i denna uppsats har vi försökt att påvisa genom att redogöra

hur vi har gått tillväga, för att läsaren på bästa sätt ska kunna förstå uppsatsens

forskningsprocess.

”Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den behandlas

ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra

forskare”(Kvale & Brinkmann, 2009:263). Under intervjuerna använde vi oss utav öppna och

tydliga frågor till varje intervjuperson som var kopplade till fyra teman som borde möjliggöra

att intervjusvaren kan bli lika vid samma frågor i ett senare tillfälle. Vi försökte undvika

ledande frågor som ökar reliabiliteten i forskningsresultatet (ibid.). En del frågor var utanför

intervjuguiden som framkom under intervjuns gång, vilket kan minska möjligheten till att

resultatet kan bli lika vid andra tidpunkter. Uppföljningsintervjun påverkade resultatens

tillförlitlighet genom att möjliggöra kompletteringar till intervjusvaren. Strax efter vi var

färdiga med varje intervju påbörjade vi transkriberingen. När vi var färdiga med

transkriberingen upprepade vi intervjun flera gånger för att kontrollera att vi transkriberade

korrekt för att öka tillförlitligheten i texten.

2.7.3. Generalisering
Larsson (2005:118) menar att generalisera utifrån kvalitativ data anses vara begränsad och i

vissa fall omöjlig, det är svårt att generalisera utifrån kvalitativ data för att urvalet är för litet

att kunna generaliseras. Det som gör det möjligt att generalisera kvalitativ data är enligt Kvale

och Brinkmann (2009:281) att utgå från den naturlistiska generaliseringen. Denna form av

generalisering utgår från intervjupersonens erfarenheter och ”… den framgår ur en tyst

kunskap om hur saker förhåller sig och leder till förväntningar snarare än formella

förutsägelser; den kan verbaliseras och därmed övergå från tyst kunskap till explicit
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påståendekunskap” (ibid.). De uttalade erfarenheterna från intervjupersonerna gav bra

kunskap om hur de upplever sin verklighet utifrån uppsatsens syfte.

2.7.4 Intervjupersoner och intervjuareffekt
En utmaning med denna studie var val av intervjupersoner. Detta för flera anledningar. En av

dessa utmaningar fanns i intervjupersonernas kultur. Kvale och Brinkmann (2009:160) skriver

att ”I en främmande kultur behöver intervjuaren tid för att lära känna den nya kulturen och

några av de många verbala och icke verbala faktorer som kan gör att han hamnar fel.”.

Intervjupersonerna som valdes inför intervjuerna har inte bott i Sverige under en längre tid

och på grund av det fanns det fanns vissa svårigheter med språket. Det diskuterades omkring

för- och nackdelarna med att ta in en professionell tolk men det valdes bort. Ahlström och

Wallin (2005) diskuterar dessa nackdelar angående användning av tolk i intervjuer genom en

referens till Patton. Ahlström och Wallin (2005:141) skriver “On the other hand Patton (2002)

describes the difficulties involved when an interpreter is used in interviews. It introduces

another person’s interpretation of what has been said and makes it difficult in the analyses to

tell whose opinion is being expressed, that of the interviewee or that of the interpreter.”. Det

bestämdes att den valda kvalitativa metoden skulle kunna ge möjlighet att förklara eller

omformulera frågor samt ställa uppföljningsfrågor för att säkerställa att intervjupersonen hade

förstått frågorna. Det kan tänkas att dessa utmaningar angående intervjupersonerna skulle

kunna undvikits om urvalskriterium hade krävt att intervjupersonerna hade bott i Sverige en

längre tid. Detta diskuterades men till slut bestämdes att det fanns flera fördelar med att ha

intervjupersoner som inte hade bott i Sverige en längre tid. Detta på grund av att tid ger också

perspektiv och tid för reflektion som kan göra att intervjupersonernas upplevelser av

svårigheter med att tolka majoritetssamhällets kan förklaras bort eller även glömmas. Citaten

som kommer från intervjuerna stödjer detta resonemang. Flera av dessa visar på frågetecken

gällande det nya samhället. Att få insikt i intervjupersonens livsvärld i en viss situation är

målet med kvalitativ forskning och dessa citat stärker metodvalet.

Även intervjuareffekt är någonting som kan kopplas till svårigheter med att genomföra

intervjuer med medlemmar av en annan kultur. En respons som visade verkligheten av detta

var när en av intervjupersonerna berättade om att han kände sig obekväm med umgänge med

kvinnor. Även om han hade börjat vänja sig var det någonting som han fortfarande tänkte på

och hänvisade till intervjusituationen där en av intervjuarna var en kvinna. En annan respons

som tydde på en intervjuareffekt skedde när en intervjuperson sade någonting som skulle
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kunna upplevas som negativ angående Sverige. Då vände intervjupersonen sig om och bad

om ursäkt till intervjuaren som föddes i Sverige. Denna intervjuareffekt var någonting som vi

var medvetna om innan intervjuerna gjordes, men det bestämdes att det inte fanns någonting

att göra åt det. Dessa ärliga uttalanden kan ge stöd till argumentet att det gick bra ändå.

Intervjupersonen skulle inte ha känt behovet att be om ursäkt om inte de hade sagt någonting

som skulle kunna upplevas som kontroversiellt.

2.8. Etiska ställningstaganden

Tanken bakom det etiska ställningstagande var att se till att intervjupersonerna kände sig

bekväma med intervjusituationen och minska risken av att göra någonting som skulle kunna

orsaka skada. För denna anledning valdes vuxna personer över 18 år efter en diskussion med

handledaren och kursansvarig där det kom fram att vuxna människor har en större förmåga för

att kunna ta ställning till intervjubegäran.

E-post skickades till varje intervjuperson med information kring uppsatsen, intervjun och om

deras deltagande. Kvale och Brinkmann (2009:84) skriver om etiska riktlinjer kring en

kvalitativ studie. Det informerade samtycket, konfidentialitet, konsekvenser för

intervjupersonerna som vi noga har reflekterat kring.

2.8.1. Informerat samtycke
Intervjupersonerna blev informerade om uppsatsens övergripande syfte, vad intervjun

kommer att behandla, att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt frivilliga

deltagande samt att neka till frågor (Kvale & Brinkmann, 2009:87). Denna information

skickades till varje intervjuperson via e-post en vecka före intervjun och informationen gick vi

igenom tillsammans med intervjupersonen innan intervjun påbörjades.

2.8.2. Konfidentialitet
”Konfidentialitet i forskning betyder att privat data som identifierar deltagarna i

undersökningen inte kommer att avslöjas” (Kvale & Brinkmann, 2009:88). En viktig del som

intervjupersonerna visade oro för var deras anonymitet. Via e-post och före intervjun

försäkrade vi dem konfidentialitet. Detta genom att muntligt och skriftligt informera

intervjupersonerna att vi använder oss av fingerade namn och städer de nämner. Även att

deras etniska tillhörighet och ålder har mörkats. Citat som kan kopplas till intervjupersonerna

har tagits bort eller ändrats. Detta för att inte röja deras identitet och försäkra att deras

identitet inte kan avslöjas.
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2.8.3. Konsekvenser
Kvale och Brinkmann (2009:89) skriver ”Man måste bedöma konsekvenserna av en kvalitativ

studie både efter den skada som deltagarna kan lida och efter de vetenskapliga fördelar som

deras deltagande i studien ger.”.

Före och efter varje intervju reflekterades kring hur vi på bästa sätt undviker och minskar att

intervjupersonerna har tagit skada av deras deltagande. Intervjupersonerna blev informerade

att kontakta oss om de fick tankar eller vill prata om något som togs upp under intervjun.

Intervjupersonerna fick muntlig och skriftlig information om att uppsatsen blir tillgänglig

allmänheten, där vissa citat från vad som har sagts under intervjun kommer att vara en del av

uppsatsen.

3. Tidigare forskning

Tidigare internationell och nationell forskning kring ensamkommande barn är mångfasetterad.

Uppsatsens riktning avser ensamkommande flyktingbarn och hur deras identitet påverkas i ett

nytt land. Målgruppen ensamkommande flyktingbarn genereras i vissa delar av tidigare

forskning till ungdomar eller äldre som har invandrat till ett nytt land, med eller utan familj.

Relevansen av att ta del av tidigare forskning trots att den inte studerar specifikt

ensamkommande flyktingbarn anser vi vara hög. I och med att forskning tyder på att det sker

en viss identitetsförändring vid invandring när kulturen skiljer sig åt i ett nytt land, oavsett

ålder och medföljande familj.

3.1. Ensamkommande barn i Sverige och vikten av formella relationer

Tidigare forskning visar att formella relationer är viktiga för ensamkommande flyktingbarn.

Dessa relationer kan hjälpa barnen att hantera svårigheter med att komma till ett nytt land. I

en svensk tioårs uppföljningsstudie Ensamma men inte ensamma, undersöker Hessle (2009)

hur ensamkommande barn hanterar livsvillkor och utmaningar efter permanent

uppehållstillstånd i Sverige. Avgörande resultatdelar i studien är formella relationer och

framtidsutsikter för dessa barn. Vägen till etablering och socialisering för ensamkommande

barn i Sverige visade att personer utanför släkten har en viktig funktion för dessa barn, det vill

säga formella relationer. Många av barnen hade en eller fler viktiga vuxna personer så som ex.

lärare och personal på boendet som har stöttat och engagerat sig i barnen.
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3.2. Hur ser framtiden ut för ensamkommande barn i Sverige?

Många ensamkommande barn klarar sig bra i Sverige. De flesta barn enligt Hessles (2009)

studie hade släktingar i Sverige. På så vis är de inte ensamma i den bemärkelsen att vara helt

utan någon anhörig, som cirka en av fyra barn var i studien. Vid uppföljningsintervjun 10 år

efter den första intervjun framkom det att den studerande gruppen trivdes bra i Sverige. De

hade ett bra nätverk och hade någon form av sysselsättning, oberoende om de hade sin familj i

eller utanför Sverige. Ungefär hälften hade gift sig och i de flesta fall var partnern från samma

hemland. De barn som hade svårt att etablera sig i Sverige efter PUT fick hjälp av exempelvis

nära anhöriga, barn och ungdomspsykiatrin, lärare eller klarade krisen på egen hand (Hessle,

2009). Att ensamkommande barn lyckas anpassa sig i Sverige styrks från en ytterligare

uppföljningsstudie av Ahlström och Wallin (2005). Denna studie undersökte hur unga vuxna

invandrare som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn, upplever och har

anpassat sitt liv efter en längre tid i landet. Med kvalitativa intervjuer som analyserades

utifrån deskriptiv fenomenologi, kom författarna fram till att de flesta var nöjda med sitt liv i

Sverige och hade lyckats justera livet till det nya landet. De som var mindre nöjda saknade ett

större socialt nätverk, var singel och hade mindre socialt stöd.

3.3. Ursprungskulturen och nya samhällets påverkan på individens identitet

När individer kommer för att stanna en längre tid i nytt land som skiljer sig åt från sin egen

kultur, kan de vara i behov utav att omvärdera och förändra delar av sin identitet, för att skapa

stabilitet i livet. Detta skrivs av O´Sullivan-Lago och De Abreu (2010) i The Dialogical Self

in a Cultural Contact Zone: Exploring the Perceived ‘Cultural Correction’ Function of

Schooling som är en studie från Irland. Studien ger ett teoretiskt perspektiv om hur människor

kan förstå den identitetsprocess som skapas genom det dialogiska jaget, när en ny kultur och

nytt samhälle infinner sig i livet. Det dialogiska jaget utgår från att identitet är förändrigt,

mångsidigt, komplex, knuten till olika sammanhang och anpassningsbar till förändringar i tid

och rum. Enligt teorin finns en multipel identitet som existerar samtidigt som en del av jagets

helhet. Dessa identiteter interagerar med andra runtomkring och positionerar sig beroende på

sammanhang och relationer med andra. Stor fokus i studien ligger på kulturidentitet och

tillhörighet. Det dialogiska jaget är mångdimensionellt och påverkas av individens kulturella

sammanhang. Nyckelordet för resultatdelen var osäkerhet och hur deltagarna i studien

hanterade det. När osäkerhet blir en intensiv känsla hos individen kan det bli svårt att

härbärgera osäkerheten. Stabilitet och säkerhet blir två viktiga motiverade faktorer i livet som
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individen strävar efter. Deltagarna i studien som var asylsökande upplevde två varianter av

osäkerhet, en kulturell osäkerhet och osäkerhet kring framtiden. För att behärska den

kulturella osäkerheten var asylsökande tvungna att omvärdera, rekonstruera och ändra deras

ställningstagande kring deras uppfattning om sina identiteter i det dialogiska jaget. De flesta

deltagare som hade invandrat till Irland valde att behålla deras kulturella identitet som de hade

från deras hemland och identifierade sig som invandrare. De planerade framtiden i deras

hemland. Medans asylsökande ville assimileras i den Irländska kulturen och såg i nuläget

ingen möjlighet att resa tillbaka till sitt hemland.

Det kan uppkomma fler svårigheter i en individs identitet i och med att kulturen är en del av

identiteten. Kulturen formar identiteten och om den nya kulturen skiljer sig för mycket ifrån

ursprungskulturen kan det leda till identitetskris. Om detta sker får individen svårt att

identifiera sig med omgivande samhälle vilket skrivs i Ahmadis (2003) kapitel Om

jaguppfattningens betydelse för tolkningen av sociala normer. Individen kan förlora sin inre

integritet på grund av att den kulturella uppväxten krockar med den nya samhälleliga

kulturen. Kulturen som införlivades under uppväxten hos individen har format identiteten, hur

hon uppfattar sin plats i omgivning och hur individen ser sin världsbild. Detta är beroende på

vilken kultur och tankesätt som dominerar i individens samhälle, det individualistiska - eller

det holistiska tankesättet. Det holistiska utgår från att individen är en del av något större som

exempelvis familjen. Individen är tillsammans med familjen en helhet. Den individuella

identiteten härstammar från familjen som grupp och familjen formar identiteten hos individen.

Individen blir inte självständig utan påverkas ständigt av sin grupptillhörighet vilket gör att

individens existens skapas i familjen. Jämfört med det holistiska tankesättet betonar

individualistiska tankesättet en självständig individ med ett eget värde. Jaguppfattning

påverkas av kulturens värderingar som i sin tur skapar moraluppfattning hur individen ska

handla och bete sig mot andra. Om ursprungskulturen skiljer sig för stort med den nya

dominerande kulturen skriver Ahmadi (2003:51)”… finns det risk för att individens moraliska

universum och hennes värdesystem kollapsar, något som leder till en förlust av individens

inre integritet.”. Författaren kallar förlusten av inre integritet för grunden till identitetskris.

Samspel med andra människor sker via kulturella värderingar och individens syn på sig själv,

när dessa faktorer går förlorade är det svårt att förstå och identifiera sig med omgivningen. I

sådant fall är det viktigt att det nya samhället och omgivningen gör det möjligt för individen

att lära känna de sociala och kulturella värdena för att lyckas (Ahmadi, 2003:51–58).
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3.4. Samspelet mellan identitet, tillhörighet och plats

Forskning visar på vikten av att ha ett etablerat nätverk som kan kopplas till individens

ursprung att exempelvis vara muslim, för att kunna känna tillhörighet i ett nytt land. Genom

att individen har en grupptillhörighet ökar möjligheten till en positiv självbild. Detta kan

skilja sig mellan olika länder och vilken möjlighet individen har att kunna utveckla sin

identitet, vilket skrivs i artikeln Identities and belonging: a study of Somali refugee and

asylum seekers living in the UK and Denmark . Författarna Valentine, Sporton och Bang

Nielsen (2009) studerar hur identitet, tillhörighet och plats samspelar i hur ungdomar

uppfattar sin identitet i dessa två olika länder. Studien är kvalitativ och utgår från intervjuer

med somaliska ungdomar mellan 11-18 år som är bosatta i Aarhus, Danmark och Sheffield,

England. I artikeln ställs frågor om vad det betyder att vara muslimsk i Aarhus och Sheffield

samt vad det betyder att vara somalisk under tvingad eller självvald flykt. Resultaten visar att

geografisk plats har betydelse gällande identitets uppfattning. Flera av dessa ungdomar hade

åkt till Somalia på besök men trots att de pratade somaliska och såg somalisk ut, blev deras

identitet inte uppfattad som somalisk av den lokala befolkningen. Påföljden av denna upptäckt

var att ungdomarnas uppfattning av att vara muslim blev en viktig fast punkt i deras identitet.

Det intressanta var hur betydelsen av att vara muslim varierade mellan Aarhus och Sheffield. I

Sheffield fanns det en mer etablerad somalisk och muslimskt nätverk som reglerar hur det är

att vara somalisk och muslimsk medan i Aarhus var nätverket löst och det fanns press att

assimileras in i det stora danska samhället. Trots mindre reglering av den ursprungliga

kulturen och mer anpassning till det stora danska samhället hade de somaliska ungdomarna i

Aarhus en betydligt mindre känsla av tillhörighet. Författarna skriver, att trots ungdomarnas

försök att uppföra en dansk identitet i Aarhus hade de svårt att passa in i samhället. Detta var

på grund av majoritetens snäva uppfattning av dansk identitet. Denna uppfattning utgår från

en sekulär världsuppfattning och ett gemensamt utseende som mer eller mindre baseras på

hudfärg. Skillnaden i Sheffield var att de somaliska ungdomar kände som de tillhörde

England även om de inte identifierade sig som engelsk.

3.5. Ackulturation och etnisk identitet

Det är av stor vikt för en positiv identitetsutveckling och anpassning till ett nytt land att

individen har både en etnisk identitet och en nationalidentitet. Detta skrivs i artikeln Ethnic

Identity, Immigration, and Well-Being: An Interactional Perspective, där Phinney et al.

(2001:493ff) presenterar en modell som ger förklaringar till hur människor utvecklas
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psykologisk utifrån interaktioner mellan en identitet som är kopplad till hemlandet och den

nya identitet som är kopplad till det nya landet. Det viktigaste som kommer fram i artikeln är

hur etnisk identitet och nationell identitet samspelar i en invandares ackulturation till det nya

landet. Begreppet ackulturation sammanfattar denna anpassning genom att beskriva hur

beteende, attityder och värderingar förändrar med kontakt mellan kulturer i det nya landet.

Enligt Phinney et al. (2001:494f) är etnisk identitet en subjektiv känsla av att tillhöra en grupp

eller kultur medan nationell identitet beskrivs som identiteten man utvecklar med att vara

medlem i det nya samhället. Styrkan och samspelet av dessa identiteter ger en förutsägande

förståelse av hur framgångsrik ens anpassning till det nya landet kommer att vara. Resultaten

visar att invandare har lättast att anpassa sig till det nya landet när en individ har en

kombination av både en stark etnisk identitet och national identitet.

Uttrycket ackulturation skrivs även av Almqvist (2006) i boken Ungdomar och identitet, som

skapar en bra förklaring kring individens identitetsförändring och hur identitetsprocessen är

kopplad till dennes förhållningssätt till det nya landet. Almqvist (2006:92) skriver ” … att

individer förändras i minst två dimensioner, dels i vilken grad man överger eller tar avstånd

från den kultur som man själv historiskt sett har ansetts tillhöra … dels i vilken grad man

involveras i det nya samhället med dess kultur.”. Separation, assimilation, integration och

marginalisering är olika förhållningssätt som individen kan ha utifrån sin

ackulturationsprocess. Denna process påverkas av individens omgivning, det vill säga

samhället individen lever i och den egna etniska gruppen. Det finns en positiv och negativ

utveckling kring ackulturation. Integration visar att det är det mest positiva förhållningssättet

en individ kan ha och är mest lönsamt för både individen och samhället. Integration visar på

att individen har en bikulturell etnisk identitet, detta genom att vilja behålla sitt etniska

ursprung samtidigt vara delaktig i majoritetssamhället. Medans marginalisering visar på att

individen avhåller sig från sin etniska grupp samt majoritetssamhället. I förhållningssättet

separation utgår individen ifrån sin etniska kultur och försöker hålla sig borta från

majoritetskulturen. Assimilation är däremot ett annat förhållningssätt där individen föredrar

att tillhöra majoritetssamhället framför den egna etniska identiteten (Almqvist, 2006:92ff, 95).

4. Teori och analysverktyg

Genom att studera hur invandring påverkar identiteten, grundas analysverktygen för denna

uppsats utifrån socialpsykologiskt perspektiv. Detta byggs utifrån Franzéns (2001)

identitetsteori och en fördjupning i teorin som kallas för etnisk identitet (Almqvist, 2006;
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Phinney et al., 2001). Social identitetsteori används som en vinkling av identitetsteori för att

kunna förstå ensamkommande flyktingbarn i ett kollektivt sammanhang (Kinnvall, 2003;

Nilsson, 1996). Rollteorins utgångspunkt i denna uppsats är utifrån Nilsson (1996) och Payne

(2002) beskrivning av rollteori och har valts för att komplettera identitetsteori genom att

bättre förklara hur samspel mellan människor sker.

4.1. Identitetsteori

Elsie Franzén (2001:74) menar att identitet är ett begrepp med många definitioner. Utifrån det

socialpsykologiska perspektivet visas hur identitet utvecklas genom samspel med människor i

en individs omgivning. Invandrare presenteras som en unik grupp att studera, detta på grund

av att de måste börja samspela med en ny grupp människor när de flyttar till ett nytt land.

Enligt Franzén (2001:76f) börjar samspelet med speglingar i ett spädbarns närmaste

omgivning. Signaler som barnet skickar ut tolkas och svaras av omgivningen. Dessa svar

berättar för barnet vem barnet är. Vissa människors svar betyder mer för en än andras och

dessa människor kallas för de signifikanta andra. I en situation där man inte är nöjd med den

spegelbild som man får kan man försöka ändra sitt beteende för att visa att bilden inte

stämmer. Människor beter sig olika beroende på sammanhang och grupper. Individens olika

beteende ger olika speglingar. Dessa olika spegelbilder och deras uppfattning är olika delar i

en sammansatt individuell identitet.

Franzéns (2001:77ff) beskriver invandring som att speglarna individen har haft i samspel med

andra tas bort. Konsekvensen är att ”Ingen vet vem man är och för den som kommer ensam

till ett nytt land gäller detta i högsta grad” (Franzén 2001:77). Franzén (2001) skriver att med

tiden kommer de ursprungliga spegelbilderna att ersättas med nya i samband med att man

bygger nya relationer med människor i det nya landet. De nya speglarna ger ofta allmänna

speglingar som inte handlar om vem en människa är som person. Exempel av allmänna

speglingar är invandrare och afrikanskt. Dessa allmänna speglingar är direkt kopplad till hur

annorlunda ett land är i relation till det nya landet. Denna process kan innebära att invandrare

tillskrivs egenskaper som är uppfattad att vara typiska av en kollektiv grupp som invandraren

tillhör. Dessa egenskaper är ofta skapade genom massmedia och med tiden uppfattas dessa

som riktiga. Franzén menar att det är påfrestande för en invandrare att ständigt behöva

försvarar sig själv som individ eller landet som hon eller han kommer ifrån, på grund av dessa

allmänna uppfattningar. Möjligtvis gör språksvårigheter knepigare att försvara sig och
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invandrare lär sig att leva utan gamla speglar och interagerar mindre och mindre med de nya

(Franzén, 2001:78–81).

Franzéns (2001) redovisning av denna teori lade grunden i vår förståelse av hur

intervjupersonernas identitet har förändrats under invandring och hur denna identitet

rekonstrueras i sociala samspel i Sverige.

4.2. Etnisk identitet

Som redovisat i tidigare forskning skriver Phinney et al. (2001:43) om hur det psykologiska

välmåendet hos invandrare är kopplad till samspel mellan en invandares etniska identitet och

nationella identitet, “Specifically, the interrelationship of ethnic and national identity and their

role in the psychological well-being of immigrants can best be understood as an interaction

between the attitudes and characteristics of immigrants and the responses of the receiving

society” (ibid). Med utgång från denna modell används denna begreppssamling för att kunna

analysera hur intervjupersonerna ställer sig till sin etniska tillhörighet, som är en viktig del av

förändring kring deras identitet. Almqvist (2006:86) skriver ”Såväl språk, religion, kultur, och

utseende skiljer sig i dessa invandrargrupper så mycket från den svenska majoriteten att det

aldrig är något alternativ att bara smälta in utan att ta ställning till sitt etniska ursprung och sin

identitet.”. Med hjälp av Almqvists (ibid.) förklaring av ackulturation, som också redovisats i

tidigare forskning ovan, blev det möjligt att göra en djupare analys av intervjupersonernas

förhållningssätt angående sin etniska och nationella identitet.

4.3. Social identitetsteori

Utifrån social identitetsteori kan analysen i uppsatsen belysa vem intervjupersonen anser sig

vara utifrån grupptillhörighet samt betydelsen av denna tillhörighet.

Social identitetsteori förklaras utifrån Nilsson (1996:171f) beskrivning av Tajfel och Turners

teori om social identitet, ”… vår upplevelse av vilka vi är (vårt jag och vår identitet) har två

källor – en personlig och en social; vi har både en psykisk och en social identitet”(Nilsson,

1996:171). Den sociala identiteten härstammar från grupptillhörighet och gäller även de

grupper individen vill vara medlem i där personen stödjer och överskattar gruppen. Den

psykologiska identiteten söker ständigt efter att positivt förstärka jagbilden och självkänslan.

Dessa två delidentiteter samspelar med varandra. Detta visar sig när den psykiska identiteten

känns osäker hos individen är det naturligt att övervärdera den egna grupptillhörighet för att
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individens sociala identitet ska bli starkare, vilket leder till en minskad osäkerhet i den

psykiska identiteten. Kinnvall (2003:23) skriver att social identitet grundas på medlemskap i

en grupp. Författaren skriver även om relationen mellan dominerande och marginaliserade

grupper i ett samhälle. När det är möjligt för en individ att mobilisera sig mellan dessa

grupper ”strävar individen efter att identifiera sig med en högre statusgrupp” (Kinnvall,

2003:24). Om det inte är möjligt för en individ att mobilisera sig högre upp i en önskvärd

statusgrupp, kan individen jämföra sig negativt med den andra status gruppen om hur

individen eller den egna gruppen har blivit diskriminerad av den andra gruppen (ibid.).

4.4. Rollteori

Med hjälp av rollteori kan en förståelse utvecklas om hur svårt det är att rekonstruera

identiteten när tidigare och nya förväntningar om hur individen ska agera i olika situationer

möts.

Rollteoris utgångspunkt i denna uppsats har tagits från både Björn Nilssons Socialpsykologi

(1996) och Malcolm Paynes Modernteoribildning i socialt arbete (2002). Payne (2002:222)

skriver att ”Varje position är förknippad med en roll, som utgör en uppsättning förväntningar

eller beteende som hör ihop med olika positioner i olika sociala strukturer.”. Payne

(2002:221f) menar att rollteori utgår från att människor innehar olika positioner som är

förknippade med vissa förväntningar. Dessa roller måste ses i ett samband med relationer på

grund av att identitet är formad av en annans uppfattning av våra roller. Nilsson (1996:174)

beskriver rollteori som ett samlingsbegrepp vilket kan förklara människors handlande utifrån

den roll som intas. Rollbegreppet definieras av Nilsson (1996:175) som en summa av andras

förväntningar av hur en person ska bete sig i en viss situation. Roller kan bli tillskrivna av

andra på grund av oföränderliga attribut eller förvärvade utifrån handlingar (Payne,

2002:222). Andra begrepp som är viktiga med denna uppsats är rollkonflikt, rollambiguitet,

rollkrav och rolldistans. Enligt Payne (2002:222f) uppstår en rollkonflikt i situationer där två

roller är oförenliga. En rollkonflikt kan uppstå på två sätt. Det första kallas för konflikt mellan

roller och sker när en person har två roller som är oförenliga medan den andra kallas för en

intra-rollkonflikt beskriver hur olika individer kan ha olika uppfattningar om hur en roll ska

se. Rollambiguitet handlar om situationer där en individ är osäkert över hur hon eller han ska

bete sig i en viss roll. Nilsson (1996:175) menar att en oklarhet i rollen kan även uppstår i

situationer där en individs egna förväntningar angående en roll skiljer sig från andras

förväntningar.
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5. Resultat och analys

I denna uppsatsdel redovisas resultat från intervjuerna och vi analyserar detta utifrån tidigare

forskning, identitetsteori, social identitetsteori och rollteori. De fyra teman som redovisas

nedan valdes till frågeguiden som användes under intervjuerna. Utifrån dessa teman har vi

funnit mönster som kopplas till uppsatsens syfte och frågeställningar. Innan resultat och

analys redovisas, presenteras här nedan intervjupersonerna.

5.1. Presentation av intervjupersoner

Intervjupersonerna bor i en mellanstor kommun i Sverige. Alla är myndiga men har kommit

till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. De har bott i landet i en period av ett till tre

år.

Hamza kommer från Afghanistan och definierar sig själv som muslim. Han läser på ett

internationellt gymnasieprogram som har engelska som huvudspråk. Hamza har bott i Sverige

cirka ett år. Hans svenska är begränsad och intervjuerna gjordes på engelska.

Mohammed kommer från Afghanistan och definierar sig själv som muslim. Han har bott i

Sverige i cirka ett och halvt år och bor ensam i en lägenhet. Han läser naturvetenskapliga

programmet på gymnasiet. Intervjun med Mohammed gjordes på svenska.

Ayira kom till Sverige från ett afrikanskt land för ungefär tre år sedan. Hon härstammar från

en minoritetsgrupp i sitt hemland som inte var accepterat av majoritetsbefolkningen. Ayira

definierar sig själv som kristen. Hon bor ensam i en lägenhet. Intervjuerna med henne gjordes

på svenska.

5.2. Tema: Kontakt med det nya landet

Med detta tema ville vi undersöka hur intervjupersoner upplever sociala interaktioner med

människor med svenskt ursprung och hur de upplever olika sociala situationer. Svaren från

intervjupersonerna belyste flera mönster som är viktig i analysen av uppsatsens

frågeställningar. Dessa mönster visar på svårigheter med att kunna tolka beteende och kultur i

vardagliga situationer.

5.2.2 Respekt
Ett mönster som kom fram under intervjuerna var att intervjupersonerna hade en upplevd

känsla av att det finns bristande respekt mellan ungdomar och vuxna människor i Sverige. Ett
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exempel kommer från Hamza som beskriver hur respekt i skolan som upplevs väldigt

annorlunda än i hemlandet.

When I entered the school everyone was calling teachers by name, for example Eric or carina.
In our country we don’t call, if we call our teacher by name it’s something that you don’t
respect you behave something, It shows that you don’t have respect and it’s not good according
to our culture /…/In my country it wasn’t like that. You have to be in the class very quiet, polite
and… but here you can sing you can dance you can play youtube, you can do anything, you can
go out, you can do whatever you want, there are no restrictions /…/And if the teacher is coming
so all should stand up in, for the respect. So according to school everything was different, the
facilities here, everything. I never expected to be in such a class in such an environment. So it
was different for me, something totally.

Efter att ha blivit tillfrågad försökte Hamza förklara vad respekt är enligt sin kultur.

Yeah sure, for example, If you are like two years older than me I do respect for you because you
know much at least you are elder than me and I should give respect, according to religion to
you. And I am not allowed to call you by your name. Maybe I say you uncle or brother, yeah
these words or master /…/ So that’s the thing, if you keep respect, I am sure that you will
respect you, so respect brings respect what we learn in our country, respect to be respected,
something like that.

Detta mönster fanns i Ayiras intervjuer och även hon uttalade sig om hur hon upplever en

skillnad mellan hur studenter behandlar sina lärare i Sverige och hur det är i hem landet.

Ja svenskar också /…/Ja men dom har inte så mycke respekt med gamla förstår du. Typ i skolan
om jag säg, om jag ropar efter min lärare jag kan inte säg ”Maud kan du komma hit ” nej, a du
måste säga ”Ursäkta miss” inte namn, förstår du inte ropa efter namn de e inte respekt.

Även Mohammed gav ett exempel om hur olika uppfattningar av respekt kan upplevas. I

följande citat beskriver Mohammad hur det känns att vara i situationer där värderingar i

hemlandet står i konflikt med de som finns i Sverige.

Vi visar mycket respekt åt vuxna. Så det är ett problem … De är gamla, så vi måste visa respekt
för dem. Eller? Till exempel, i buss om jag åker, om jag sitter i en plats, så kommer en gammal
man eller kvinna, en vuxen. Så om jag sitter kvar så känns det som alla kollar på mig ”det är en
barn som inte..” . Jag är mindre än dem så jag måste stå och säger till dem, varsågod, du sitter,
du är äldre än mig. För det är så där liksom. Här är det inte så där. Har bara alla har lika
jämlikhet, alla är lika samma … Där (Afghanistan) om jag går dit, om jag inte visar respekt för
en vuxen kommer alla anklagar mig, fan du vet. ”Du är inte uppfostrat så bra”, det är ett
problem.

En analys av vilken påverkan denna upplevda känsla av bristande respekt mellan ungdomar

och vuxna människor i Sverige, antas bero på att intervjupersonerna har i vissa situationer,

svårigheter med att kunna identifiera sig med medlemmar av det stora majoritetssamhället. De

redovisade exemplen handlade om beteenden i skolan som upplevdes vara respektlös och

andra beteende som inte visade respekt gentemot vuxna medborgare. Ahmadi (2003:51) i sitt



26

kapitel om överrepresentationen av utländska ungdomar i kriminalstatistik, skriver att ”När

avståndet mellan den kultur som individen har införlivat och den dominerande kulturen är

stort finns det risk för att individens moraliska universum och hela hennes värdesystem

kollapsar, något som leder till en förlust av individens inre integritet” (ibid.). Författaren tror

att en sådan förlust skulle kunna leda till en identitetskris. Utifrån intervjupersonernas

uttalande finns det ingen anledning till att tro att de är i risk för att utveckla en större

benägenhet av att delta i kriminella aktiviteter. Däremot kan man konstatera att det finns ett

stort avstånd mellan intervjupersonernas ursprungskultur och den dominerande kulturen. En

tolkning är att detta skulle kunna leda till svårigheter. Detta inte minst för att Ahmadi

(2003:51f) varnar att en ”… konsekvens av en sådan förlust av inre integritet är att individen

misslyckas med att identifiera sig med det nya samhällets sociala grupper, vilket i sin tur leder

till ytterligare marginalisering.”.

5.2.3. Språk
En förklaring till varför intervjupersonerna skulle kunna uppleva marginalisering härstammar

från deras erfarenhet med språksvårigheter. Detta har lett till ytterligare svårigheter för

intervjupersonerna att kunna ta kontakt och bygga relationer med medlemmar av

majoritetssamhället. Under intervjuerna kom det fram att både Mohammed och Ayira har

svårigheter med att kommunicera med andra elever och det begränsar deras försök till att ta

kontakt. I citatet nedan beskriver Ayira hur svårt det är att tala med sina svenska

klasskamrater.

Dom som vara född i Sverige är lite blyg ja … och jag vågar inte gå och säga allt för jag är
rädd att dom förstår inte vad jag säger. När jag pratar med dom (svenska klasskamrater), dom
säger ”va, va, vad så du” hela tiden… Jag vill känna typ jag e hemma, jag är inte typ invandrar
här, jag vet att jag är invandrar men jag vill känna att, det är mitt land.

Ayira har en egen bild av ”invandrargruppen” och kan inte identifiera sig med denna. Hon

anser sig inte tillhöra en sådan grupp som hon upplever att omgivningen tillskriver henne.

Franzén (2001:77) skriver att alla speglar en individ har haft i hemlandet har nu försvunnit

och ingen i omgivningen vet vem individen är. Det skapar en osäkerhet och den yttre samt

den inre speglingen av en person identitet blir påverkad av speglingen som invandrare och

främling.

Hamza går ett internationellt gymnasieprogram och han upplever inte några svårigheter att bli

förstådd i och med att alla talar samma språk. Utifrån rollteorin kan en ökad förståelse skapas

över vilka förväntningar klasskamraterna har på intervjupersonerna och hur Ayira och
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Mohammed tar sig an de tillskriva rollerna. Samspelet mellan klasskamrater och Ayira samt

Mohammed skapar osäkerhet och förväntningarna från alla inblandade, att de inte förstå

varandra. Payne (2002:222) skriver om tillskrivna roller, så som i detta fall rollen som en

utländsk person. Genom klasskampraternas uppfattning och intervjupersonernas

språksvårigheter skapas en tillskriven roll som innefattar vissa förväntade beteenden. Denna

roll påverkar bilden av intervjupersonerna själva genom att ”Roller formar identitet i andras

ögon. Genom att andra reagerar på oss utifrån deras uppfattning av våra roller, påverkas vår

egen bild av oss själva av dessa roller och de andras uppfattningar” (Payne 2002:222).

Medans Hamza har ett gemensamt språk med sina klasskamrater och har en mer accepterad

roll i skolan trots att han är utländsk.

Franzén (2001:81) skriver att det är viktigt för en individ att kunna försvara sig mot de

fördomar som finns och allmänna uppfattningar om individen på grund av ett utländskt

ursprung. Språket gör det svårt för Ayira och Mohammed att visa sin individuella bild om

vem de är, istället uppfattar omgivningen den mer allmänna bilden av vilka de är. Hamza har

språket som gör att han kan beskriva vem han är som person och rollen som student är en stor

del av hans liv. Att kunna göra sig förstådd har i detta fall utvecklats till att Hamza kan

identifiera sig med andra studenter. Medans Ayira och Mohammed har svårt att identifiera sig

med sina klasskamrater på grund av att det är svårt att ge och skapa förståelse till gruppen.

5.2.4. Skilda tolkningar
Ett exempel av hur en intervjuperson har uppmärksammat avståndet mellan kulturerna

kommer från en beskrivning av en situation som Hamza upplevdes under en bussresa.

A lady was just like going out from the bus at the bus stop and she fall down and I just went to
help her just to, I mean she was too, old maybe more than 70 or 80. And she was oh, “leave me
alone don’t help me” and I was shocked, oh god why? I am not doing something wrong to you. I
just thought the things that I am saying to you. No just in Swedish she just said leave me alone I
can do it. I said, I entered the bus and I was so sad, why? I don’t know why she said this to me.
Is it because culture, or he didn’t want me or he didn’t like me to help him or because I am not
Swedish?/.../ If you help people in Afghanistan they will appreciate it.

När Hamza blev tillfrågad om han skulle våga agera likadant i framtiden svarade han så här:

No, No I won’t do that anymore, yeah I am sure. Because there was a drunk man lying on the
street like two, three weeks ago and I didn’t help him even I didn’t say hi to him because I knew
that he won’t… Maybe he appreciate it, or not, I don’t mind if he appreciate me oh yeah thank
you so much at least he or she does not behave like that. So I stop and I don’t know why.
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Denna interaktion med kvinnan på bussen, visar hur situationer med andra medlemmar av

majoritetssamhället kan vara svårtolkat. Nilsson (1996:175) beskriver sådana upplevelser som

en oklarhet i rollen som innebär att en ”… individ inte riktig förstår hur rollen ska utformas

eller att de egna och andras förväntningar inte stämmer överens.”. Hamzas förväntningar av

sitt beteende stämde inte överens med kvinnans och detta tyder på djupa klyftor mellan

kulturer. Ahmadi (2003:51) skriver att ”Vanligtvis kräver varje flytt mellan olika kulturella

sfärer en rekonstruktion av individens identitet.”. Denna oklarhet i rollen visar varför detta är

så viktigt. Ahmadi (ibid.) menar att djupa klyftor mellan kulturer kan innebära att

rekonstruktionen av identiteten kan ”… resultera i ett ogiltigförklarande av individens

internaliserade värdesystem och en bristning mellan hennes förflutna och den aktuella

verkligheten” (Ahmadi, 2003:51). Hamzas uttalande att han kommer agera annorlunda i

framtiden visar en tydlig rekonstruktion av hans identitet.

En analys utifrån det dialogiska jaget, kan ge svar om varför Hamza inte riskerar att utsättas

för ett ogiltigförklarande av hans internaliserade värdesystem. O’Sullivans och De Abreu

(2010:276) skriver att “Self is conceptualized as composed of a collection of identity

positions (akin to ‘empirical selves’ and characters) that the ‘I’ can move among so that they

interact with one another.”. Dessa författare menar att individerna i sin studie var motiverad

till att använda stabila positioner för att kunna klara av kulturella osäkerheter. Detta innebär

att studiens deltagare ”… developed a (somewhat imagined) Irish cultural position to

reconstruct themselves in the new situation”(ibid.). Utifrån denna analys drar O’Sullivans och

De Abreu (2010) slutsatsen att deltagarna inte övergav sina kulturella identiteter men tog sig

an andra positioner under kontakt med majoritetssamhället för att kunna anpassa sig till det

nya landet. Detta efter att deltagarna hade påtryckt att de kan ha multiple cultural

identifications (O’Sullivans & De Abreu 2010:282). Med denna utgångspunkt kan Hamzas

ändrade beteende visa hur en rekonstruktion av identiteten inte behöver leda till en kollaps av

värderingar. ”Jaget” som O’Sullivans och De Abreu (2010:276) definierar som ”self” som

kan ses utifrån flera identitetspositioner, vilket tillåter Hamza att agera olika i skilda

situationer och på sådant vis upprätthåller han en balans mellan sin etniska - och national

identitet.

5.3. Tema: Kontakt med landsmän

Detta tema är kopplat till tidigare forskning skrivet av Hessle (2009) som visade på att de

flesta ensamkommande barn inte var ensamma utan hade kontakt med någon anhörig.
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Enligt våra intervjupersoner var de ensamma när de kom till Sverige men har med tiden

utvecklat vissa relationer med andra landsmän. Nuvarande samt tidigare relationer med

landsmän påverkar intervjupersonernas syn på deras ursprungsidentitet och hur de

rekonstruerar en ny identitet.

5.3.1. Svårigheter med förväntat beteende
Ett mönster som visade sig i hur det är att leva med ett utländskt ursprung i Sverige, var att

umgänget med landsmän upplevdes som försvårade. Detta på grund av nya inlärda beteenden

och en rädsla för att göra bort sig i situationer med landsmän som kräver att

intervjupersonerna beter sig på ett visst sätt. Ett exempel av detta är när Mohammed uttalade

sig om besök hos olika afghanska familjer i X-stad och hur det kan uppstå problem med regler

från hemlandet om vad de kan tala om.

Vi har försökt att behålla, det är viktigt att behålla /…/ om man går i familjen (familj från
hemlandet) måste man vara jätte noggrann på hur vi säger saker, gör hur man pratar eller
sitter /…/ så det är våra reglar /…/ det är jättesvårt. Om jag glömmer om jag försöker vara lika
som en svensk så känns jag fri, så om jag sitter bland familjen (från hemlandet)blir det också
problem … vi kan inte prata om tjejer, prata om nånting. /…/ Just nu är det svårt, jag kan inte
kontrollera ibland när jag hälsar på en familj som kommer från Afghanistan… Jag går dit med
en kompis och sitter och om en kille eller en vuxen man kommer när vi pratar skit, det känns
jätte pinsamt och måste be ursäkt eller nånting.

Med hjälp av Franzéns (2001) beskrivning av identitetsteori blir det möjligt att förstå hur

dessa interaktioner kan upplevas som svåra och pinsamma. Under besöken med de afghanska

familjerna förekom beteenden som strävar mot den förväntade roll som Mohammed har

kopplad till sin etniska identitet. När detta sker speglar familjerna en bild tillbaka till

Mohammed som inte stämmer med bilden som Mohammed har av sig själv utifrån sin etniska

identitet. Detta kan vara bevis på det som Franzén (2001:77) menar när hon skriver att de

ursprungliga spegelbilderna kommer att ersättas av nya ju längre interaktioner med det nya

samhället pågår.

Mohammed är även orolig om hur förändringar av sin identitet kan ha konsekvenser om han

åker tillbaka till Afghanistan. På grund av detta inser Mohammed att det är viktig att behålla

en del av sin kultur om han ska tillbaka till hemlandet.

Så vi skojar med varan här i Sverige, så nu faktiskt sover vu utan kläder. Så bara en kalsong
alltså och kanske en linne. Så där bodde inte vi, utan kläder. Vi bor i en stor familj /…/ vi
skojade mycket, kompisar, så vad ska vi göra om, när vi kanske gå till Afghanistan? Så om vi,
för nu har vi vant oss , vi sover utan kläder. Vad ska hända då? Kanske mamma kommer och
sparkar ut oss! Det är faktiskt så … Det är sådana saker vi tänker, vad ska vi göra? Vi måste
behålla vår kultur.
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Citatet ovan visar att även den enkla saken av vad man sover i, skapas en viss oro hos

Mohammed. Utifrån Franzéns (2001:76) beskrivning av signifikant andra blir det förståligt att

Mohammed är orolig över hur sin mamma skulle kunna regera. Hon tillsammans med andra

signifikanta andra har hjälpt till att forma den viktigaste bilden av vem Mohammed ser sig

själv att vara. Hans uttalande visar en medvetenhet att de nya inlärda beteende i Sverige

kommer att utmana spegelbilden som Mohammeds mamma har av honom, som i sin tur

utmanar identitetsbilden som Mohammed har av sig själv. Denna medvetenhet är i linje med

tidigare forskning där Valentine et al. (2009: 246) skriver ”For some children who have had

the opportunity to visit their homeland, their sense of identity has been further troubled by a

recognition that despite looking and speaking Somali their identities are read as `not

belonging' by the local population.”.

Mohammeds uttalande visar att han har tänkt på detta och inser betydelsen av förändringar i

sin identitet i Sverige.

5.3.2. Nya könsroller
Ett tydligt exempel av hur ändrat beteende kan försvåra kontakten med landsmän uttalades av

Hamza när han märkte skillnaden mellan hemlandets syn på kvinnor och män jämförelsevis

med Sverige. Hamza förklarade hur han har haft svårt att anpassa sig med närvaron av det

kvinnliga könet och beskrev hur stor skillnaden är mellan hemlandet och Sverige gällande

mötet med kvinnor.

In Afghanistan I told you we were not allowed to meet girls, oh sometimes if I talk about my city
we were not even allowed to look at girls to be honest but if you talk about the capital of
Afghanistan, which is Kabul, most of the people are a little bit open minded. So according to
law you are not allowed to, I don’t know about the law, but according to the religion to meet
girls, have fun with girls but people do, but secret not like in front of other people. Kisses is
something very big, very very big, even hanging is something very big, even talking in the
telephone is something big, almost big.

Hamza förklarade hur umgänget med tjejer både i skolan och i sociala sammanhang var

någonting som han upplever som främmande men att han har insett behovet av att förändra

sitt sätt att umgås med tjejer. Han har blivit mer bekväm med könsblandade situationer men

det är fortfarande någonting som han tänker på.

In the beginning it was something that was very, very difficult for me because I have never been
with girls. In my school we were all boys /…/ In the beginning when I came to Sweden and in
school there were a few girls from different countries. Still, if I compare myself to a Swedish
boy, I don’t feel good to be honest. I don’t feel myself very open when I sit with girls. But I try to
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change that mind and I am trying everyday and can feel the changes. So it is changing day by
day to be with girls in groups and even here,

Det som är intressant är att dessa förändringar skapar en reaktion bland Hamzas landsmän och

han är tvungen att ta ställning till denna reaktion.

Maybe some people say oh let’s look at that guy, he is hanging out with girls or having sex with
girls… what I hear from people oh see how he is dressing, like Swedish. Um sometimes they
talk, I mean the boys or other people. But for me I don’t mind, I don’t talk about others so I
expect people, that they don’t talk about me. But they usually they talk, to be honest, oh see how
he is dressing like Swedish, he’s just hanging out his pants hanging down, even this they say to
me, not in front of me, behind me. But I don’t mind, maybe its different, it depends, what I think
its up on the family. But my family was just like perfect. We had a very good family, my father
was a doctor. And whatever I am today it is all… He taught me everything, how to behave, how
to live in a society how to study and how to help people, I learned all these things from him. I
don’t mind whatever people say about me or think about me. So that is their own issue, and
maybe they don’t have such a capability.

En tolkning av Hamzas hantering av förändringen mellan män och kvinnor i Sverige och

reaktionen från landsmännen kan göras utifrån Paynes (2002) förklaring av rollteori. Där

Payne (2002:222) utgår från att människor innehar olika positioner som är förknippade med

vissa sociala och individuella förväntningar. Rollen som en afghansk man innebär vissa regler

hur interaktion med motsatt kön ska vara. Dessa regler finns inte i det svenska samhället och

med Hamzas anpassning till de nya samhälleliga reglerna uppstår en rollkonflikt. Hamza

väljer att hantera denna rollkonflikt genom att använda sig av värderingar som var inlärda av

hans signifikanta andra. Han säger att sin pappa har lärt honom att inte bryr sig om vad andra

säger. Det kan verka som att det finns en motsägelse i Hamzas hantering av denna rollkonflikt

i att uppfattningen av reglerna angående interaktionen med det motsatta könet är någonting

som säkerligen delas av Hamzas föräldrar. Detta kan förklaras med hjälp av Nilssons

(1996:171f) förklaring av social identitet. Hamzas handlingar kan ses som en sträva efter en

positiv jagbild och självkänsla. Han stöder de grupper som han anser vara viktiga, i detta fall

familjen och sin sociala krets samtidigt som han nedvärderar andra grupper, de som talar

bakom hans rygg.

5.3.3. Gynnande relationer
Att ändra och anpassa sig till ett nytt samhälle behöver inte alltid försvåra kontakt med

landsmän. En intressant motsatts till de två exemplen ovan, visade sig i Ayiras uttalande om

hur hon upplevde möten med landsmän i Sverige. När Ayira träffar människor från sitt etniska

ursprung i Sverige känner hon sig på annat sätt jämförelsevis när hon träffar andra människor

utanför sitt etniska ursprung.
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Jag vet inte det är typ… automatiskt … jag vet inte asså du känner fri … dom (människor från
samma etniska ursprung) är inte kalla som andra och … jag vet inte, vi kan förstå varandra och
det finns /…/ men det kommer automatiskt … att känna varandra, att bli inte blyg att prata med
hon eller han.

Detta uttalande av att Ayira upplever att det är lättare att ha kontakt med landsmän än

majoritetssamhället, kan vara ett tecken på att spegelbilder som ges till varandra från samma

etniska ursprung, stämmer med identitetsbilden de har av sig själva. Som Franzén (2001:76f)

menar att individen är uppväxt med speglar som berättar vem man är och när dessa speglar

försvinner på grund av invandring till ett annat land, blir det problematiskt för individen.

Vissa delar av individens uppfattade identitet kan finnas kvar på grund av kontakter från

hemlandet som speglar vem individen är och har varit.

Bilden som Ayira har om sig själv som en framåt människa bekräftas när hon är i kontakt med

landsmän där hon upplever att det är lätt att förstå varandra och som en följd till det känner

hon sig fri.

Som skrivit ovan upplever Ayiras kontakt med landsmän i Sverige positivt. Däremot

försvårades Mohammeds och Hamzas kontakt med landsmän när de försöker anpassa sig till

det majoritetssamhället. För att kunna anpassa sig till samhället behöver dem ta avstånd från

vissa delar av sin kultur och ta del av det nya. Detta påverkar deras relation med landsmän

negativt och dem behöver ta ställning till anpassning av både sitt ursprung och

majoritetssamhället. Detta leder naturligt vidare till nästa tema: Anpassning det nya landet.

5.4. Tema: Anpassning till det nya landet

I detta tema visas betydelsen av samhällets bemötande gällande intervjupersonernas vilja att

anpassa sig i Sverige och hur viktigt det är att få möjlighet att behålla delar av sin kultur i ett

nytt land.

5.4.1. Bemötande och formella relationer
Ett mönster som upptäcktes var att intervjupersonernas anpassning till det nya samhället antas

bero på vilket bemötande de har fått av deras sociala omgivning. Ayira upplever att stödet har

varit bra från samhället när hon kom till Sverige och beskriver hur hon har fått hjälp och tröst.

Även om stödet har minskat sedan hon flyttade till egen lägenhet tar hon hjälp av en lärare

och sin kontaktperson.

Vi hade personal som jobba där (ankomst boendet) … å vi kunde prata med varandra dom
prata med oss, å när vi lessna dom kommer i vårat rum å berätta allt å gör nånting
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Det är min kontaktperson som har hjälpt mig /…/ det finns inte så många som har hjälpt mig nu
för att jag bor själv … göra allt själv, men om jag inte kan då ringer jag min kontaktperson

Lärare jag har på svenskan det här hon som jag hade i början när jag kom till Sverige /…/i
förra sommarlov det är hon som hjälpte mig att fylla i CV för att få sommarjobb /…/ ibland hon
hjälpte mig med information, om allt

Ayiras positiva inställning till stödet från samhället kan ses som en anledning till att hon trivs

i Sverige och tycker att det är ett bra land. Denna slutsats är i linje med det som Hessle (2009)

skrev om socialisering och etablering i sin uppföljnings studie om ensamkommande

flyktingbarn. Hessle (2009:144) menar att formella relationer är viktiga för ensamkommande

barn vid etablering i samhället. ”De unga har mött ”viktiga andra” personer i Sverige i rollen

som stödjande och engagerade lärare under skoltiden, som ideellt och stödjande ledare i

idrottssammanhang, som bekräftande och stödjande personal vid grupphemmen, som

stödjande psykologer och terapeuter i behandlingssammanhang och som engagerade och

stödjande präster i religiösa församlingar m.m.”(ibid.).

En förklaring utifrån Franzéns (2001:76ff, 80) beskrivning av identitetsteori är att dessa

formella relationer blir en viktig del i identitetsförändringen. Detta på grund av att formella

relationer är nya viktiga speglar som bekräftar vem individen uppfattar sig vara. En allmän

beskrivning av en individ från omgivningen skapar osäkerhet om vem hon tror sig vara, vilket

dessa formella relationer hindrar genom att bekräfta Ayira för den hon är. Hon kan på så vis

rekonstruera en mer positiv identitetsbild av sig själv, genom nytt samspel med andra viktiga

människor trots samspelet med signifikanta andra har gått förlorade i hemlandet.

Mohammed har en mer negativ syn på Sverige och är inte säkert på att han vill bo kvar i

landet. Under intervjun kom det fram att han upplevde bemötande av personalen på boendet

som dåligt och det fanns ingen relation som hade gett honom en mer positiv bild av det nya

samhället.

Jag upplever så, jag märker att de inte hade ingen bra kunskap, personalen och de behandlar
killar från andra länder från Afghanistan Irak å Somalia, Kosovo olika länder. Sen vi hade
olika länder, situationer och olika problem. Några personal bryr sig inte om, de sitta och
dricker kaffe. Ett barn som behöver lite… hjälp, lessen. Sånt personalen sitta och prata lite
ibland de inte stannar /…/ så det gör att… ibland … killar som känner behöver personalen.

Mohammeds negativa uppfattning om personalen som inte förstod barnens problem och brist

på positiva relationer verkar har en direkt påverkan på hans ställning till Sverige.

Först tänkte man jag vill bo i Sverige men nu har vi fått en annan tanke. Så i Sverige om
svenskar kommer inte att vara, vänja sig med oss, invandrare, så det själv gråter vi, vi också
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känns som utomlandsinvandrare så vi vill inte göra någonting bra i Sverige. /…/ Om de
(Svenskar) var snäll, som jag sade om de vara snäll mot mig skulle jag självklart vara snäll med
dem så jag vill gärna att vara med bland dem. /…/ många gånger när det känns så… de
(Svenskar) undviker oss, så då sitter jag och inte säga någonting det går inte /…/ det är så det
är, vårt största problem här /…/ Jag vet inte hoppas att det blir bättre i framtiden men… så jag
bara lever ett tag kanske efter ett tag så kanske lämna jag Sverige och säger att jag kanske åker
till ett annat land… Jag vill inte gärna vara i Sverige

Mohammed har inte förlorat hoppet och tror att en svensk vän kommer göra livet lättare.

När vi kommer hit till Sverige… vi förlorade våra familjer, våra bästa vänner, våra släktingar…
så blir helt ensam. Så vi önskade att vi kunde hitta bra vänner. Särskilt… svenska killar …
måste hitta en bra vän, så, att kunna förstå mig /…/ det är jättesvårt att ta kontakt med svenskar
/…/ det är en besvikelse det blir ännu mer en känsla av ensam … när jag hittar en svensk
kompis kan jag säga ”Det är mitt land nu”.

Även Ayira uttalar sig att det är önskevärt att hitta svenska vänner och tror att livet skulle

berikas med kontakt med dem.

Jag vill känna typ jag e hemma, jag är inte typ invandrar här, jag vet att jag är invandrar men
jag vill känna att det är mitt land … Jag vill inte bara ha mitt land kompis annat land kompis
men svenska också, jag vill känna alla

Det intressanta med detta är att Hessle (2009) påstår att de informella relationerna är mindre

viktiga än de formella i de ensamkommande flyktingbarnens etablering av en gynnsam

situation i Sverige. Hessle (2009:144) skriver ”Alltid har de unga mött någon viktig annan på

vägen. Men, i det informella nätverket hittar man få personer från majoritetskulturen.

Kontakter med personer från majoritetskulturen behövs inte som nära vänner i vardagen,

uppenbarligen.”. Slutsatsen som kan dras är att Ayira och Mohammed har olika uppfattning

om landet på grund av skillnaden i deras formella relationer. Trots att båda längtar efter ett

större socialt nätverk är det någonting som har mindre betydelse i deras etablering.

5.4.3. Vikten av att behålla sin kultur för att kunna anpassa sig i Sverige
Ett annat mönster som upptäcktes var att intervjupersonerna anser det vara viktigt att anpassa

sig till det nya samhället och den svenska kulturen. Samtidigt anser intervjupersonerna att det

är av stor vikt kunna behålla delar av sin kultur. Kulturen är viktigt, vilket styrks av Ahmadi

(2003:51) i och med att den formar individers identitet och världsbild. Om kulturen tas bort

helt försvinner även viktiga delar av en individs identitet. För att individen ska lyckas att

integrera sig i det nya samhället visar tidigare forskning att det är av stor vikt att behålla sin

etniska identitet och att även skapa en nationalidentitet.
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Under intervjun ställdes frågor som gav svar om Hamzas ställning till Sverige och anpassning

till landet. Han påstår sig vara beredd att acceptera många aspekter av det svenska samhället

men att det är viktigt för honom att behålla delar av sin kultur och religion som är en stor del

av vem han är.

But you have to accept Swedish culture because you are living here. I met someone in Malmö
here, he told me so many things about Sweden and he was living here for 14 years and he said
you have to accept most of the things because you’re living in a society and he gave an example
of my country, he said when foreigners are coming in my country they’re not allowed to wear
shorts, they have to cover their heads and their arms and many things. They have to wear skirts
So you see they are obeying our culture, accepting our culture so we have to accept that. And I
said yeah you’re right. So I try to accept the Swedish culture and keep my culture a little bit.

I won’t accept, I won’t change my religion that can be a very good and strong part for me. I
won’t change my nationality. I would forever be Afghanistan. But maybe if they issue me a
Swedish passport but of course they will mention that you are afghan but that you have a
Swedish citizenship but not the nationality. The language of course, I won’t change my
language that’s a part of my culture.

En tolkning kan vara att den kulturella osäkerheten blev mer stabil efter Hamza fick samtala

med en person från Malmö, som berättade att i Sverige accepteras deras kultur och därför ska

de acceptera den svenska kulturen. Det finns vissa delar i Hamzas kultur som han aldrig vill

överge men för att hantera den kulturella osäkerheten, har han omvärderat delar av sin

identitet. Detta går i linje med tidigare forskning skrivet av O´Sullivan-Lago och De Abreu

(2010) som styrker att det blir en kulturell osäkerhet för individen när hemlandet och den nya

kulturen skiljer sig åt för mycket. För att kunna härbärgera denna osäkerhet behöver individen

ändra deras uppfattning om sina identiteter i det dialogiska jaget. Detta kan ses utifrån när

Hamza diskuterar vad han aldrig kommer att lämna, som är en del av ”jaget”, men han kan

tänka sig att ändra andra delar. Han anpassar sig och accepterar nya situationer och

omvärderar sin identitet.

Hans villighet att anpassa sig i Sverige sker inte utan personliga uppoffringar och

kompromisser. Ett uttalande om hur denna anpassning skulle kunna se ut, belyser han några

internkonflikter.

But what I think generally is maybe after some years I would not be a perfect Swedish. But I
would be both, Afghan and Swedish. Maybe for others, like still I don’t eat gris, because I am
not allowed. But people, my people, my friends, they eat /…/ But to be honest I drink alcohol
that is also according to my religion, I am not allowed, but I drink.

Ayira uttalar sig att ha en positiv inställning till anpassning Sverige. Hon uttalar sig om att

vilja vara svensk samtidigt som hon vill behålla sin ursprungsnationalitet och kultur.
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Nej jag ska bli som jag är men också vända, måste för att här bo här i Sverige, jag måste också
göra det dom gör, förstår du vad jag menar? /…/ Jag måste också följa svenska samhället men
jag ska inte också glömma min kultur.

Jag vill vara svensk med, jag vill göra va dom gör, jag vill också bli svensk men jag vill också
bli X (en person från sitt land) Ja för att jag älskar mitt land även om jag bor inte där längre,
men jag älskar även Sverige/…/ när jag sa att jag tycker om mitt land det inte på riktigt att jag
tycker om väldigt mitt land. Jag tycker om vad jag kommer från, inte mitt land, mitt folk och jag
tycker om Sverige för att det är ett bra land jag trivs bra här.

En lyckad integration enligt tidigare forskning, skrivet av Phinney et al. (2001:495) innebär;

“An individual who retains a strong ethnic identity while also identifying with the new

society is considered to have an integrated (or bicultural) identity”. Integration är det mest

lyckade förhållningssättet för individens välmående och anpassning till det nya samhället

(Phinney et al., 2001:502). Ayiras anpassning och viljan att ha en bi kulturell identitet kan

tolkas att hon är på god väg till en lyckad integration.

5.5. Tema Gruppidentifikation

Målet med detta tema var att få insikt om hur intervjupersonerna upplever att andra

identifierar dem utifrån grupptillhörigheter samt hur de upplever sin grupptillhörighet.

5.5.1. Intervjupersonernas upplevelse av tillskriven gruppidentifikation
Ett mönster som hittades gällande gruppidentifikation, var att intervjupersonerna blev

tillskrivna allmänna föreställningar om deras fysiska utseende eller allmänna egenskaper som

var kopplade till deras hemländer. I detta fall stereotypa föreställningar som terrorist,

mörkhyade människor eller att individen är farlig. Massmedia är en förstärkande faktor som

har uppmärksammat att exempelvis afghanska män kan vara terrorister och farliga.

Franzén (2001:78,80) skriver om allmänna speglar som gör att den sociala omgivningen

uppfattar individen som en kollektiv människa och som en främling när språk och namn etc.

är annorlunda. Det är kränkande att beskrivas utifrån en kollektiv identitet och behövas möta

fördomar om landet man har kommit ifrån. Under en längre tid kan detta ”… skapa stress och

osäkerhet om vem man egentligen är”(Franzén, 2001:80).

Intervjupersonerna upplever att många i samhället har allmänna föreställningar om deras

tillhörighet. Ett exempel som Hamza tog upp var hur flera hade beskrivit honom och sina

kompisar som terrorister.

But mostly they only, some people they only decide my country from the media. /…/ the only
thing that they remember is Osama and terrorists, Hessbellah and Omar and nine eleven and
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that’s it, nothing else, they only know nine eleven, Osama, Taliban and… terrorist. I experience
that /…/ And even my friends which are still studying in x-city, their teachers told them to be
aware of these issues here, if you face someone like this you should call the police. Yeah, the
schools administration told them this in x-city, because there was some election… And I think
that X-city was most around here that was voting for Sverige demokraterna. So they told the
student, the immigrant students I mean, not Swedish that if they face someone like this they
should call the police.

Fler allmänna kommentarer på grund av ett utländskt utseende beskrivs av Ayira. En äldre

dam tilltalade Ayira negativt på ålderdomshemmet hon arbetade på. I citatet nedan, visar det

sig att det var hennes hudfärg som skapade ett visst beteende.

Olika tanter som va inte bra mot mig, men dom (personalen) hade sagt till mig föra jag börja
att det finns dom som inte är bra… Ja, det finns dom som kan prata skit om mig men jag får inte
lyssna på dom, det va en tant som brukade ropa efter mig ”svartskalla” när hon visste att jag
heter Ayira men när hon vill ha kaffe eller nånting hon bara ”Svartskalla vill ha kaffe”

Dessa allmänna bilder bromsade Hamzas möjlighet till att utveckla vissa relationer. Detta

visade sig när en tjej i Hamzas omgivning inte fick träffa honom på grund av hennes mors

negativa föreställning om afghanska män.

And I met some people it was in winter, I say we’re from Afghanistan, “Oh I have to go you are
from” why? “My mom said that you meet afghan people, so, keep away from them”. It was a
lady, yeah, I don’t know. I didn’t knew her /…/ But I just only knew her friends and we’re
talking. I don’t know, she only asked something from my friend and I said we are from
Afghanistan and she said “oh I have to get away from you now” why? “My mom told me to
keep away from afghan people it’s too dangerous” so we said ok. Maybe she was drunk, or
maybe ... I don’t know.

5.5.2. Hur intervjupersonerna upplever sina grupptillhörigheter
Ett ytterligare mönster som upptäcktes var hur tillhörighet till en viss etnisk grupp hade varit

en stor del av hur intervjupersonerna hade definierat sig själv i hemlandet. Identitet som var

mer kopplad till hemlandet börjar suddas ut när de lever i Sverige men vissa delar finns

fortfarande kvar av den etniska identiteten som en viktig del i livet. Intervjupersonernas

möjlighet att tillskriva sin etniska grupptillhörighet i Sverige är minimal och den utgör inte

samma förståelse som det gjorde i hemlandet.

Hamza definierar sig själv som Afghansk på grund av att människor i Sverige känner bara till

landet Afghanistan. Skillnaden från hemlandet var att han presenterade sig mer utifrån

provinsen han kommer ifrån och sin etniska grupptillhörighet.

In Afghanistan people do not ask where you are from because they know you are from here. But
here they ask where are you from? Like, I don’t say that I am ethnic group y, I say afghan
because I belong to Afghanistan. You don’t know me by ethnic group x or y you know me by
Afghanistan because my country’s name is Afghanistan not (ethnic group land). So I usually say
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Afghanistan. But here if someone asks me where I am from, I say… If an afghan asks me where
you from? I won’t say that I am from Afghanistan but I will say my province, that I belong to
this province. But that’s it. They don’t ask which group. If they did ask which group, if they did I
would just say Afghanistan

Denna presentation av sig själv som Hamza uttalar sig om, skapar en allmän bild och

uppfattning om ett ursprung. Den allmänna bilden om ursprungstillhörighet och tidigare

identitet kan kopplas till Franzéns (2001:78) beskrivning av nya spegelbilder. De tidigare

spegelbilderna försvinner bort om vem man är och tillhör när en individ invandrar till ett nytt

land. Det nya sociala samspelet gör att de nya spegelbilderna ersätter de gamla (ibid.) och

Hamza börjar förändra sin identitet utifrån de nya spegelbilderna.

För att kunna hantera förlusten av delar i identiteten och gamla spegelbilderna kan

medlemskap i olika grupper vara en räddning. Grupptillhörigheter kan öka individens

möjlighet att bli positiv uppmärksammad och få stöd. Individen blir accepterad och de

individuella egenskaperna blir mer framträdande i en positiv grupptillhörighet (Franzén,

2001:84). Intervjupersonerna har olika grupptillhörigheter och finner stöd i dessa.

Ayira var aktiv inom kyrkan i sitt hemland och berättade om hur mycket hennes mamma var i

kyrkan. Ayira är även i Sverige aktiv i kyrkan, hon är involverad i en gospel kör och reser

mycket för att sjunga och delta i andra kyrkors mässor.

Före min mamma dog hon brukar gå typ varje dag … men speciellt på moronen typ klockan fem
/…/göra nåt speciellt med kyrkan, ah sjunga dansa /…/ Ja asså mitt folk tycker om mycket att be
/…/ Ja och de tror mycket på gud för de hade många problemet, förstår du därför de be be be
be, om du träffar nån med bibel de berättar om allt, typ han börjar be då jag säger jag har
problem, min gud hade hjälpt mig.

Ayiras grupptillhörighet till kyrkan gör att hon reser mycket och skapar nya kontakter. Hon

uttalade sig att det är roligt trots att hon talde om skillnaderna i hemlandet och i Sverige.

Jag går på kör och sjunger å vi träffas olika folk... å vi kan då prata tillsammans å lite grann å
känner dom. /…/Asså vi brukar träffas… i kyrkan inte här … i Stockholm och Eskilstuna i förra
i veckan också vi var i Örebro, ja vi brukar träffas i kyrkan å sen vi har ingen såna sång vi hade
i Afrika /…/Ja asså här i Sverige i kyrkan de är lite lugnare …de typ inte så många folk som
kommer och …gospel i våra kyrka, i mitt land … vi brukar typ dansa å göra förstår du …göra
nånting roligt men här är det lite kallare …ja men det är roligt i alla fall.

Grupptillhörighet kan visa sig på andra sätt än vad som skrivits ovan. Mohammed uttryckte

sig att ha en gemensam förståelse med sina vänner från olika länder, vilket leder till stöd och

en grupptillhörighet.
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Bara två tre tillsammans med egna språket … men det finns från andra länder jag umgås med
hela tiden/…/ vi har jättebra umgås med varandra vi skojar och spelar gitaro … helt okey med
dom … lite svårt med svenskar

Han fortsatte berätta att det är lättare att umgås med vänner från andra länder för att de förstår

varandra bättre än svenskar på grund av att de har gemensamma problem.

Det beror på att vi alla känns lika, känns samma sak och vi har samma problem … som så
Sverige nytt land … jag försökte umgås mycket med svenska killar… jag gick fram till svenskar
och jag kunde inte kunde tolka svenskan, så jag pratade engelska med dom lite, skojade lite
grann så /…/men bakom ryggen vissa (svenska killar) de vill inte /…/ Ja så då dom svenskar …
jag märke dom är rädd för någonting …jag vet blyg kanske…

Utifrån social identitetsteori skrivet av Nilsson (1996:171f), visas hur stor betydelse

grupptillhörighet har för intervjupersonerna för att minska sin osäkerhet i sin psykologiska

identitet i det nya samhället. Genom att de har en grupptillhörighet, stärker det deras självbild.

Ayira genom att vara aktiv i kyrkan och genom att göra detta medlemskap som en del av

hennes liv, stärker det hennes sociala identitet om att tillhöra en grupp. Även Mohammeds

känner en grupptillhörighet med andra utländska vänner som har en gemensam förståelse för

varandras situation, vilket stärker hans grupptillhörighet och självbild.

Utifrån social identitetsteori som skrivs av Kinnvall (2003:23f), om hur individen försöker

identifiera sig med en annan grupp som individen vill tillhöra. När detta misslyckats betonar

individen gruppens negativa påverkan och uttalar en form av diskriminering från denna

grupp, vilket antas att Mohammed upplever. Han känner sig utanför och uttalar sig att

svenskar inte vill eller vågar tala med honom. Hans uttalande kan kopplas till en upplevd

diskriminering, som är normalt att känna när Mohammed i nuläget inte kan uppnå en önskad

vänskap med dessa personer som talar svenska.

Hamza uttrycker en stark grupptillhörighet till sin familj och vill att familjen hjälper honom

med viktiga beslut, så som att välja fru och ha åsikter om hans utbildning.

Because the father and the mother decide what you should do. We are not allowed to say I am
going to be a doctor, no. So whatever the dad or mom say. But my mom was just thinking. I am
talking about all afghans. But my mom and dad were educated and they wanted me to decide
what to do. And we are not allowed to pick the girl to marry and stuff like that and do your
further education by your own decision/…/Oh I am changing but not as much as I should be. I
am very hopeful that I will find my family one day, I am very hopeful for that and of course they
(family) will help me with the girls. At least I will get their advice.

Familjens beslut om Hamzas liv är viktigt, det kan kopplas till tidigare forskning skrivet av

Ahmadi (2003:57) gällande det holistiska tankesättet där individen är en helhet med familjen.
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Hamza är påverkad av familjens åsikter och vill att de ska vara delaktiga i särskilda beslut.

Många av hans beslut måste vara självbestämda på grund av att hans föräldrar bor i ett annat

land. Sverige som utgår från det individualistiska tankesättet ställer krav på individen att vara

självständig. Det kan antas att Hamza utvecklar ett mer individualistiskt tankesätt när han

lever i Sverige än vad hans skulle ha gjort i sitt hemland.

5.6. Sammanfattande helhetsanalys

I redovisade teman och analyserna ovan har vissa delsvar kommit fram om hur olika

situationer och sociala samspel kan påverka ensamkommande flyktingbarns identitet. Det

framkommer att intervjupersonernas identitet påverkas och förändras olika av flera faktorer.

Dessa faktorer kan tänkas bero på deras kultur och hur dem förstår det nya

majoritetssamhället. Även kontakt med landsmän, signifikanta andra och omgivande samhälle

är viktiga faktorer som påverkar intervjupersonernas syn på sig själva och omgivande

samhälle.

En av fler faktorer som den nya identiteten påverkas av, är i vilken grad individen tar avstånd

från sin kultur och i vilken grad individen blir delaktig i den nya kulturen och samhället. Samt

hur individens omgivning och samhälle påverkar henne, med andra ord individens väg till

ackulturation (Almqvist, 2006: 91f). Franzéns (2001:76f) beskrivning av identitetsteori, visar

på hur samspelet med andra i omgivningen bygger ens identitet genom att spegla och bekräfta

vem vi är genom viktiga personer dvs. signifikanta andra. Utifrån dessa speglingar får vi olika

bekräftelser beroende på vilka grupper och miljöer man vistas i och på så vis skapas en

upplevd identitet. Analysen utifrån Nilssons (1996) beskrivning av social identitetsteori

visade att intervjupersonernas identitet blir starkare vid en grupptillhörighet. Denna

tillhörighet är viktig för att kunna bekräfta vem de är, samt en vägledning hur de ska förhålla

sig till samhället. Grupptillhörigheten bekräftar intervjupersonernas individuella egenskaper

och det skapas en mer positiv självbild hos intervjupersonerna, jämfört med de allmänna

egenskaperna som kan tillskrivas av det övriga samhället. Även analysen utifrån Franzéns

(2001) identitetsteori visar att intervjupersonerna utvecklar en mer positiv identitet genom

grupptillhörighet. Genom denna tillhörighet har intervjupersonerna möjlighet att göra sig

förstådda, genom att språket inte blir ett lika stort hinder som i majoritetssamhället. Språket

ökar möjligheten att berätta vem intervjupersonerna anser sig själva vara vilket kan bli svårt

när språket är ett hinder. I och med att omgivningen bekräftar och påverkar en individs
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identitet kan det resultera till en mer negativ eller positiv identitetsförändring. Detta beroende

på hur och om omgivningen bekräftar intervjupersonerna.

Intervjupersonernas sociala samspel med majoritetssamhället i Sverige visar på svårigheter att

kunna identifiera sig med det nya landet, vilket kan leda till vissa risker gällande deras

ackulturationsprocess. Detta antas grunda på stora skillnader i värderingar i den egna och nya

kulturen. Analysen av dessa skillnader visade att det finns en risk för marginalisering, men en

tolkning utifrån O´Sullivans och De Abreu (2010) ”det dialogiska jaget” visade att det är

möjligt att utveckla multiple cultural identifications (O’Sullivans & De Abreu 2010:282).

Med olika identitetspositioner blir det möjligt för intervjupersonerna att kunna ändra vissa

delar av sitt beteende och anpassa sig till det nya landet, samtidigt som det blir möjligt att

behålla vissa värderingar som tillhör deras ursprungliga kultur.

Denna analys utifrån O´Sullivans och De Abreu (2010) studie kan vara en förklaring till att

även om det finns stora skillnader i ett nytt land finns det individer som lyckas bra att behålla

sin etniska identitet, samtidigt de har en positiv inställning att vilja anpassa sig. Andra

lyckliga anpassningsstrategier kan också ha att göra med hur intervjupersonernas status såg ut

i hemlandet. Almqvist (2006:94) skriver om hur medlemmar av minoritetsgrupper i ett land

har ofta utvecklade strategier för att kunna behålla sin etniska identitet. Dessa

överlevnadsstrategier följer med till det nya landet och med en positiv inställning om en

framtid i Sverige, ökar chansen till en god etnisk identitetsutveckling. Denna förmåga är

någonting som tas med till det nya landet och kan bli en del av individens förhållningsätt till

ackulturation.

Ayira är beredd att anpassa sig till det nya landet och hade en väldigt positiv syn till Sverige

under intervjuerna. Hon verkar inte ha svårt med idén av flera kulturella identiteter och säger

att, hon bara vill vara den hon är. På grund av att hennes etniska grupp var en minoritet och

inte accepterad i hemlandet antas hon ha en färdigutvecklad och stabil etnisk identitet. Sverige

ger henne en större frihet än vad som fanns i hemlandet och hon verkar beredd att

rekonstruera delar av sin identitet för att kunna etablera sig i landet. Framtidsplanen att stanna

i Sverige är delvis på grund av att det är omöjligt för Ayira att flytta tillbaka till hemlandet.

Hon vill integreras i Sverige vilket även kan härledas till Mohammeds plan när han kom till

Sverige. En viktig del gällande integration som kan kopplas till integrationsprocessen, är om
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majoritetssamhället accepterar de som invandrar till landet. Vilket upplevdes olika hos

intervjupersonerna och kan i sin tur kopplas till hur de själva ställer sig till integration.

Det är för tidigt att kunna dra slutsatser om intervjupersonernas ackulturation. Både Hessle

(2009), Ahlström och Wallins (2005) studie som redovisas i tidigare forskning, drog

slutsatsen att de flesta ensamkommande barn hade haft det bra efter en längre tid. Frågan är

hur det kan bli så när det finns tecken till utanförskap hos intervjupersonerna? Det enklaste

svaret är just tid. Ahlström och Wallin (2005:136) skriver “However, most interviewees

indicated that their quality of life had increased with their increasing proficiency in Swedish.”.

Språkfärdigheter tar tid och som redovisat tidigare utifrån Franzén (2001:81), att individens

identitet påverkas av att inte kunna tala emot fördomar av den kollektiva tillskrivningen på

personens identitet. Detta begränsar individen att kunna förklara vem denne egentligen är via

språket. Med ett förbättrat språk kan det tänkas att intervjupersonerna kommer att uppleva

bemötande av majoritetssamhället på ett annat sätt än just idag. Det kan även tänkas att

förbättrade språkfärdigheter kommer att underlätta hur intervjupersonerna kommer att

uppleva rollförväntningar och rollkonflikter i framtiden. Med tanke på omgivningens

förväntningar på hur intervjupersonerna ska agera i olika situationer påverkar det

intervjupersonernas identitet och deras rolltagande i det nya samhället. Det kan antas att det

blir lättare för intervjupersonerna att tolka dessa situationer och förväntningar med förbättrade

språkfärdigheter. Denna analys innebär en förståelse att det finns processer som tar tid.

En annan process som kan ta tid är uppbyggandet av sociala relationer. Hessle (2009) menar

att det alltid har funnits en viktig formell relation som har hjälpt de studerade personerna med

etablering. Efter en sådan kort tid i Sverige är det möjligt att dessa relationer inte har

utvecklats än hos intervjupersonerna i denna uppsats. Ayiras positiva beskrivning av hennes

formella relationer sammanfaller med hennes positiva syn på hennes nya land, Sverige.

Det som slår märkligt utifrån Hessles (2009) studie är att hon påstår att informella relationer

med medlemmar av majoritetssamhället inte behövs för en lyckad socialisering och

etablering. Detta är i starkt kontrast till denna studie om intervjupersoners längtan efter

svenska vänner. Att de inte behövs i etablering kan antas att Hessles (2009) intervjupersoner

har valt eller blivit tvungen att ha separation som en ackulturation förhållningssätt. Detta på

grund av att det är svårt att se hur ett liv utan vänner från majoritetssamhället kan ses som en

lyckad integration i meningen som Almqvist (2006:93) menar.
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6. Diskussion

Syftet med uppsatsen var att studera intervjupersonernas upplevelse kring identitetsförändring

och rekonstruktion av deras identitet när de har invandrat till Sverige. Utifrån frågeställningar

som beskrivs nedan, redovisas viktiga resultat.

6.1. På vilket sätt påverkar intervjupersonernas utländska ursprung deras
identitetsförändring när de har invandrat till Sverige?

Socialt samspel i hemlandet med viktiga personer, särskild signifikanta andra, innebär ofta

inlärd kultur och värderingar som ibland står i kontrast till majoritetssamhället i det nya

landet. På så sätt kan den etniska identiteten ses som en grundsten i intervjupersonernas liv.

Detta bekräftades av intervjupersonerna att de behöver ta ställning till nya värderingar och

den nya kulturen. Hot eller förändringar till detta kräver att intervjupersonerna tar ställning till

sin etniska identitet. Intervjupersonerna hanterade svåra förändringar utifrån att tänka kring

hur de trodde att deras signifikanta andra skulle ställa sig till situationen.

Även intervjupersonernas uppväxt och förhållande med sina signifikanta andra antas ha en

stor påverkan om hur mycket intervjupersonerna behåller delar av sin kultur. Samt till deras

förmåga att anpassa sig till majoritetssamhällets kultur och värderingar verkar ha betydelse.

Intervjupersonerna tänkte kring hur deras föräldrar skulle svara när de blev osäkra gällande

anpassning till samhället och vad de ska behålla ifrån sin kultur.

Att ha ett utländskt ursprung kan innebära stora skillnader i kultur, språk utseende etc. från

majoritetssamhället. Detta kan enligt intervjupersonerna leda till svårigheter med att

identifiera sig med befolkningen. Intervjupersonerna uttalade sig att majoritetssamhället

kunde tillskriva egenskaper som är kopplad till en mer allmän eller negativ grupptillhörighet

istället för att se deras specifika egenskaper. Den tillskrivna negativa grupptillhörigheten

kunde hindra intervjupersonerna att skapa nya kontakter.

Det intervjupersonerna har med sig till Sverige antas vara av stor betydelse. Utbildning,

språkfärdigheter och sociala färdigheter är betydelsefulla faktorer av hur de såg på sig själva i

relation till det nya landet. Avståndet mellan en individ och majoritetssamhället minskar ju

mer likt ursprungskulturen är. En kristen tro, tidigare utbildning och det engelska språket är

tre faktorer som kan ses som broar mellan det nya landet och hemlandet.



44

6.2. Vilken påverkan har sociala relationer i Sverige på
intervjupersonernas identitet?

Intervjupersonerna upplevde svårigheter gällande förväntningar från landsmän,

majoritetssamhället och andra invandrargrupper om hur de ska agera i vissa situationer. Dessa

förväntningar skapar osäkerhet och det är svårt för intervjupersonerna att tolka vad som anses

vara rätt att bete sig i olika sociala sammanhang. Detta antas bero på att kulturerna skiljer sig

åt. Sociala relationer i Sverige presenterar nya rollförväntningar om hur intervjupersonerna

ska bete sig i olika sociala sammanhang. Intervjupersonen kan hamna i en rollkonflikt där

egna förväntningar angående en viss roll inte stämmar överens med andra personer eller

grupper. Vilket kan antas skapa en osäkerhet på hur de ser sig själva i förhållande till

omgivningen.

På grund av nya identitetsspeglar i Sverige behöver intervjupersonerna rekonstruera sin

identitet och ta ställning till sin etniska identitet. Intervjupersonerna definierar sig själva

utifrån en mer allmän beskrivning som till exempel afghansk istället för sin specifika etniska

tillhörighet i Sverige. Detta kan innebära att intervjupersonerna väljer bort en hittills viktig

del av deras identitet.

Utifrån uppsatsens resultat och analys av insamlad data, visade sig att sociala relationer har en

viktig betydelse för intervjupersonernas ställningstagande till det nya landet. Vi anar två

viktiga aspekter som påverkar deras nationalidentitet i positiv eller negativ riktning. Den

första aspekten var hur mottagandet såg ut när de kom till Sverige. Andra aspekten var om det

fanns viktiga formella personer i intervjupersonernas liv. Intervjupersonen som upplevde en

positiv mottagning och hade formella relationer som bidrog med olika sorters vägledning,

uttalade en positiv syn landet. Motsatsen visade sig att intervjupersonen som upplevde en

dålig mottagning och sämre kontakt med formella relationer hade en mer negativ syn på

Sverige.

Gruppidentitet gentemot nya sociala relationer i det nya landet kan innebära en positiv eller en

negativ självbild. Att vara en student på gymnasium upplevdes positiv medan att identifiera

sig som en invandrare upplevdes som negativ. Intervjupersonernas grupptillhörighet fyllde

olika stödjande funktioner som vägledning, gemenskap och ömsesidig förståelse.
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6.3. Alternativa tolkningar av resultatet

Ett av de viktigaste resultaten som kom fram i denna uppsats är som skrivit tidigare, att det tar

tid att lära sig språket och att en individ behöver språket för att kunna förklara vem man

egentligen är. Det intressanta med denna analys är att det sätter mycket ansvar på den

individuella invandraren att anpassa sig till landet och lära sig språket. En anledning till detta

resultat var att intervjupersonerna förnekade att de upplevde diskriminering i samhället. Med

tanke på metoden som används i denna studie blev det viktig att hålla analysen till de

fenomenologiska beskrivningarna som kom fram. I dessa var det intervjupersonerna som

insåg själva vikten av språkkunskap och förståelse av det nya landet för att kunna anpassa sig

till det. Det är därför analysen och resultaten ser ut som de gör.

Samtidigt visade tidigare forskning att en viktig förutsättning för ett lyckligt utfall av

ackulturationsprocessen är att majoritetssamhället accepterar de som invandrar till landet.

Denna samhälleliga acceptans gör det lättare att ha ett ackulturationsförhållningsätt som

stödjer en positiv självbild och grundar för en positiv identitetsutveckling (Almqvist,

2006:93). Utifrån denna förståelse skulle det vara möjligt att tolka intervjupersonernas

svårigheter med att kunna ta kontakt med majoritetssamhället som en påföljd av

majoritetssamhällets hållning till ensamkommande flyktingbarn. Det kan vara så att det som

intervjupersonerna ser som kulturella skillnader och svårigheter att tolka sociala samspel

faktiskt är ett tecken på en negativ ställning till invandrare. En sådan tolkning skulle minska

ansvaret som det individuella flyktingbarnet och sätta mer ansvar på samhället. Ett sådant

resultat, om bekräftad, skulle kunna innebära att det behövs samhällsförändringar för att

kunna stödja en positiv identitetsutveckling hos flyktingbarnen. Stöd för detta finns i tidigare

forskning där de flesta ensamkommande flyktingbarn har etablerad en gynnsam livssituation i

Sverige men att de har få oformella relationer inom majoritetssamhället. En situation som står

i kontrast till denna studie är våra intervjupersoners önskemål.

6.4. Metoddiskussion

En konsekvens av att välja uppföljningsintervjuer var att antalet intervjupersoner blev tre. Det

kan tänkas att om antalet intervjupersoner hade varit fler skulle innehållet i uppsatsen kunnat

visa ett mer nyansrikt och annorlunda resultat. Samtidigt djupet som uppnåddes med

uppföljningsintervjuer bedöms mer värdefullt gentemot uppsatsens syfte.
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Det är möjligt att intervjupersonernas språkfärdigheter kan ha haft en påverkan på uppsatsens

trovärdighet. I och med att intervjupersonerna hade vissa svårigheter med det svenska och

engelska språket kan det ha påverkat vår uppfattning om vad de egentligen menade. Även

deras uppfattning av vad vi sa under intervjun, kan ha missuppfattats och intervjupersonerna

kan ha svarat annorlunda om en tolk fanns med under intervjun. Detta var någonting som vi

var medveten om sedan tidigare och nackdelarna av att inblanda en tolk in i

intervjusituationen som diskuterats tidigare, gjorde att detta val aldrig kändes aktuellt.

Valet av teorier kan ha påverkat analysen av resultatet. Hade vi valt andra teorier skulle

uppsatsens kunnat ha belyst andra faktorer som påverkar ensamkommande flyktingbarns

identitet som ex. faktorer på makronivå. Begreppet identitet utgår inte endast från en

definition vilket kan ha påverkat den valda identitetsteorin. Skulle vi ha valt en annan teori

gällande identitet kan det tänkas att det har även här belyst andra faktorer på individnivå.

6.5. Förslag till fortsatt forskning

Denna alternativa studie skulle utforska majoritetssamhällets attityder och beteende. Det

skulle kunna ge andra förklaringar till bakomliggande faktorer till ensamkommande

flyktingbarns identitetsförändring. Med tanke på de alternativa tolkningar som diskuteras

ovan skulle fortsatt forskning angående majoritetssamhällets attityder och beteende vara ett

viktigt tillskott till den forskning som redan finns. Motiveringen för detta finns i att utfallet av

ackulturationen berör mycket på majoritetssamhällets medlemmars acceptans av de som

invandrar till landet. Anledningen till att detta skulle vara ett tillskott är att forskning som

endast fokusera på den individuella invandraren riskerar att sätta allt ansvar på individen. Som

till exempel i denna uppsats har det skrivits mycket om språk och svårigheter med att tolka

majoritetssamhällets beteende, värderingar och kultur.

En alternativ studie skulle studera majoritetssamhället och ställa frågor utifrån vilka

möjligheter som finns för ensamkommande flyktingbarn. Vilken reaktion skapar deras

invandring? Resultaten från forskning om majoritetssamhället skulle göra det möjligt att

skapa en förståelse om vart svårigheter finns i möten mellan kulturerna och gör det möjligt att

göra en djupare analys på dessa interaktioner.
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Bilaga 1

Informationsbrev via e-post till intervjupersonerna

Hej!

Vi är två socionomstudenter från Gävle högskola som ser fram emot att intervjua

personer som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Vi skriver ett

examensarbete och vill med din hjälp få kunskap om hur ensamkommande

flyktingbarns identitet förändras vid ankomst till ett annat land. Mest intressant för oss

är hur ensamkommande flyktingbarn tar ställning till sitt ursprung (kultur, religion,

språk osv.) och det svenska samhället efter ankomsten till Sverige.

Tidigare forskning menar att på grund av att invandrares språk, kultur, religion och

utseende skiljer sig från den svenska majoriteten blir det oundviklig att invandrare

måste ta ställning till sitt ursprung, för att kunna börja anpassa sig till det nya landet.

Med att du själv har kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn vill vi veta

hur du har upplevt Sverige utifrån dessa skillnader. För denna anledning vill vi ställa

frågor angående grupptillhörighet, bemötande och framtiden.

Som ensamkommande barn utan nära anhörigs stöd kan vi ana att det är svårt att behålla

sin ursprungsidentitet. Många faktorer som exempelvis utseende, språk och religion

påverkar hur en människa och hennes omgivning ser på sig själv. Vi kommer även att

ställa frågor utifrån dessa faktorer och hur du uppfattar omgivningens bemötande av dig

Under intervjun kommer vi att använda oss av bandspelare på grund av att få med allt

som sägs som sedan ska skrivs ned. Du har all rätt att avbryta intervjun, säga till om du

inte vill svara på en fråga eller dra tillbaka ditt deltagande när du vill. Den information

vi får av dig behandlas konfidentiellt dvs. informationen du ger oss, kan inte ledas till

dig som person. Vi använder oss utav ett påhittat namn, hemland och nämner inte vilken

ort du är bosatt i. Vår plan är att intervjua cirka tre-fem personer. Den information vi får

under intervjuerna analyserar vi med hjälp av teorier och tidigare forskning. Vissa

utvalda meningar som sägs under intervjun kommer att användas som citat i uppsatsen

för att öka tillförlitligheten och förståelsen av intervjun. Denna uppsats kommer att vara

tillgänglig för allmänheten, men som vi skrev innan kommer ingen veta att just du har

medverkat.

Vänliga hälsningar

Matthew McNeill
matthewmcneill@hotmail.com
073-6986516

Jennie Hamberg Larsson
jenniehl@hotmail.se

073-3 821975



Bilaga 2

Intervjuguide

Tema 1

Gruppidentifikation

- Berätta om din umgängeskrets och vilken/ vilka grupper som är viktig för dig?

- Vad är skillnaden mellan att ha vänner från andra länder och svenska vänner?

- Hur gör man för att komma i kontakt med personer från samma land i Sverige? Har du

fått information stöd kring det och sådant fall på vilket sätt?

Tema 2

Kontakt med landsmän

- Har du kontakt med landsmän/ släktingar? Om sådant är fallet beskriv er

kontakt.

- På vilket sätt påverkar kontakterna ditt liv i Sverige?

- Vad är skillnaden med att ha kontakt med människor i Sverige och från X land?

- På vilket sätt skiljer sig kontakten mellan människor här i Sverige och i ditt

hemland?

Tema 3.

Samhällets bemötande informellt och formellt

- Utifrån din huvudsakliga sysselsättning kan du berätta om hur du upplever

bemötandet av arbetskamrater/studenter/lärare etc.

- Hur hjälper dessa dig till att förstå den ”svenska kulturen”, -koder, traditioner,

värderingar etc.?

- Kan du berätta om din upplevelse av hur du blir och har blivit bemött som

invandrare här i Sverige?

- Har du blivit diskriminerad någon gång? I så fall beskriv vad som inträffade när

du blev diskriminerad?

Tema 4.

Förhållningssätt – Ackulturation

- Hur tänker du kring din etniska tillhörighet och att vara svensk?

- Är det viktigt för dig att ha kvar din kulturella bakgrund? Om sådant är fallet,

vad är viktigt för dig att ha kvar av din kultur?

- Vad är av värde för dig att utveckla relationer till svenskar?

- Upplever du att du har fått stöd i att bevara din etniska identitet/ursprung?



- Finns det möjlighet till att ha kvar sin kultur i Sverige och i sådant fall på vilket

sätt (Tradition, högtider, språk, religion etc.)?

- Hur ser du på framtiden? Hur ser du på den gällande val av partner och

familjbildning?

- Har du upplevt någon kulturkrock i Sverige? I sådant fall vad inträffade, hur

löste du/ni det?

- Hur tycker du att du som person har förändrats sedan du kom till Sverige?

- Vem/vilka har hjälpt dig här i Sverige när du har stött på problem, motgångar

och stöttat dig i framgångar? Välj en eller fler situationer som du vill berätta mer

om.

- Anser du att du är en del i det svenska samhället? Vad behöver en person göra

för att bli accepterad i del svenska samhället?

Övrigt;

- Vill du tillägga något eller har du några frågor?


