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Sammanfattning  

De senaste åren har antalet människor som tvingats på flykt från sina hemländer ökat markant med 

cirka 17 miljoner jämfört med 2011. Ett antal av dessa flyktingar är barn under 18 år som skiljts från 

sina föräldrar och som sökt sig till Sverige i hopp om att få en tryggare tillvaro samt ett bättre liv. 

Sveriges kommuner har ansvaret för det praktiska mottagandet och socialnämnden har det yttersta 

ansvaret för de ungas hälsa, vilket innebär att personal runt de ensamkommande unga måste kunna 

identifiera om de unga far illa. Tidigare forskning har uppmärksammat att ensamkommande unga 

utestängs och utsätts för rasistiska fördomar samt bristande tolerans för deras kultur och språk. 

Tidigare forskningsstudier har dock gett en delad bild av hur ensamkommande unga reagerar när de 

möts med diskriminering och vardagsrasism och därför har denna studies syfte varit att undersöka de 

ensamkommande ungas upplevelser och reaktioner i sådana situationer. Studien har haft en kvalitativ 

forskningsstrategi och induktivt angreppssätt. Åtta ensamkommande unga, mellan 17 till 18 år, deltog 

i studien och som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. De två övergripande 

teman som genererades var de ungas tankar om det svenska samhället och de ungas tankar om hur 

omgivningen bemöter dem. Vid analysen användes hermeneutisk meningstolkning och teorier om 

rasifiering och vardagsrasism. Slutsatserna från studien var att ensamkommande unga bemöts med 

uteslutslutning och samhälleliga negativa föreställningar om deras kultur och identitet samt att de i 

viss mån utsätts för olika former av rasistiskt motstånd. Studien visar även att de ensamkommande 

unga har reagerat med känslor av frustration, besvikelse, maktlöshet, utanförskap och rädslor i kontakt 

med svenskar.  

 

Nyckelord: Ensamkommande unga, bemötande, diskriminering, vardagsrasism, tillhörighet 
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Abstract 

The number of people forced to be refugees have increased tremendously in the last few years. Some 

of these refugees are minors under the age of 18 who are separated from their parents and families and 

come to Sweden in the hope of getting safer and better life. Sweden has municipalities and social 

welfare boards which are responsible for the reception of the minors and the minors’ health 

respectively. For these units to give proper help to the unaccompanied minors, they must be able to 

identify if the minors are exposed to bad situations. Previous researches have shown that 

unaccompanied children are exposed to discrimination and racial stereotyping in addition to less 

tolerance to their culture and language. These researches, however, have different picture of how the 

unaccompanied minors react when they face discrimination and daily-racism. Therefore, this research 

studied unaccompanied children with the purpose of finding out their experience and reaction related 

to discrimination. The study has followed a qualitative research strategy with inductive approach. 

Eight unaccompanied minors between 17–18 years old participated in the study and data was collected 

through semi-structured interviews. The two overall themes generated were the minors thought about 

the Swedish society and their though about how this society meets them. The collected data was 

analyzed using hermeneutic interpretation and theories of racialization and daily-racism. The study 

reached to the conclusion that the unaccompanied children faced exclusions, societal misconception 

about their culture and identity and to some extent exposure to different forms of racial resistance. The 

study also showed that the unaccompanied minors have reacted with feelings of frustration, 

disappointment, powerlessness, alienation and fear towards the Swedish society. 

 

Keywords: Unaccompanied minors, treatment, discrimination, daily-racism, belongingness 
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Förord  

Först vill jag rikta ett stort tack till alla ensamkommande unga respondenter som delat med sig av sina 

berättelser och gjort denna uppsats möjlig att genomföra. Jag känner mig tacksam över allt som de lärt 

mig och det förtroende de gett mig. Jag vill även tacka min handledare Johan Vamstad som har väglett 

mig och fått mig att se uppsatsen med andra ögon. Därefter vill tacka min närmaste vän Malin för 

hennes positiva energi och nödvändiga fikapauser samt min familj för sin villkorslösa kärlek. 

Framförallt vill jag lyfta fram min mamma som en stor inspirationskälla och min största utmanare till 

att fortsätta att utvecklas. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min man Hailemichael som stöttat 

mig och skött det praktiska här hemma samt lyssnat på alla mina idéer och tankar från början till slut.  
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1 Inledning  

Detta arbete fokuserar på de ensamkommande ungas upplevelser av hur de bemötts i det svenska 

samhället. Med ensamkommande unga avses i denna studie samma definition som i svensk lag 

(2010:532), det vill säga ett barn under 18 år som sökt asyl i Sverige på grund av skyddsbehov och 

som inte haft medföljande eller mottagande vårdnadshavare/ställföreträdare. Kapitlet inleds med en 

kort redogörelse av bakgrundsfakta om de ensamkommande unga och sedan kommer en mer ingående 

redogörelse av gällande svensk lagtext inom området. Kapitlet avslutas med en disposition. 

 

1.1 Bakgrundsfakta om ensamkommande unga 

Under slutet av 2014 hade ca 59,5 miljoner människor i världen tvingats på flykt på grund av 

förföljelser, konflikter samt våld och kränkningar av mänskliga rättigheter. Den globala migrationen 

var då, enligt FNs flyktingorgan (Unicef) den högsta på flera år, jämfört med 2011 då antalet 

flyktingar i världen var 42,5 miljoner (UNHCR, 2014). I Sverige sökte mer än 81 000 personer asyl 

2014, vilket var det största antalet för Sverige sedan början av 1900-talet (www.scb.se). Utöver vuxna 

och familjer kommer varje år ett antal ensamkommande unga till Sverige för att söka asyl. År 2015 

sökte närmare 163 000 människor asyl i Sverige, varav totalt 35 369 var ensamkommande unga. 

Majoriteten av de ensamkommande unga var pojkar (www.migrationsverket.se). Anledningen till att 

de unga ger sig iväg ensamma på flykt kan variera stort, till exempel för att de vill undvika att bli 

barnsoldater eller på grund av våld i hemmet. Gemensamt för de unga är att de sökt sig till Sverige för 

att få en tryggare tillvaro och ett bättre liv. De ungas kontakt med sina familjer och släktingar i 

hemlandet varierar från mycket till ingen kontakt alls.  

 Socialstyrelsen (2013) skriver att myndighetspersoner och resurspersoner runt de ensamkommande 

unga måste lyfta fram de ungas egna resurser samt beakta deras egen vilja och önskemål i beslut som 

rör ensamkommande. Samtidigt behöver myndighetspersoner och resurspersoner i sitt arbete ta hänsyn 

till att de ensamkommande unga är minderåriga, att de vistas i ett nytt land utan vårdnadshavare samt 

att de unga ofta har traumatiska erfarenheter från tiden före och under flykten (Socialstyrelsen, 2013-

5-2, 2013). Socialstyrelsen (2013-5-2, 2013) har varnat för att för stort fokus på de ensamkommande 

ungas psykiska mående kan resultera i att yrkesverksamma missar att identifiera strukturell 

diskriminering i form av rasism och social exkludering som drabbar vissa etniska grupper. För att 

motarbeta synen på de unga som offer och unga med psykiska svårigheter förespråkar Socialstyrelsen 

(2013-5-2, 2013) att barnperspektivet lyftas fram för att ta tillvara på de ungas egna resurser. 

Socialstyrelsen (2013-5-2, 2013, s. 32) skriver följande om bemötandet, 
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Mottagandet måste ha en handlingsberedskap för att se, ta emot och stödja varje ensamkommande barn 

som en person med unika förmågor samt vara uppmärksam på om den unge utsätts för trakasserier, 

mobbning eller rasism och där kön, sexuell läggning, kultur, religion etc. ger barnen och ungdomarna 

vitt skilda möjligheter och utmaningar i mötet med sin omgivning. 

 

1.2 Det sociala arbetets ansvar för ensamkommande unga enligt svensk lag 

Med ensamkommande unga avses enligt svensk lag (2010:532) barn som är under 18 år och som sökt 

asyl i Sverige på grund av skyddsbehov. De ensamkommande unga ska ha kommit utan medföljande 

vårdnadshavare/ställföreträdare och inte ha blivit mottagna i Sverige av en vårdnadshavare/ 

ställföreträdare. 

I 2 och 3 §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under 18 år som vid ankomsten till 

Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 

föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommandebarn). 

Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att anse som ensamkommande. Lag (2010:532). 

De ensamkommande unga har samma rättigheter som andra barn som omfattas av socialtjänstlagen, 

SoL (SFS 2001:453) samt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (SFS 1990:54). 

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagandet, vilket bland annat innebär att de 

ensamkommande unga hänvisas till en ansvarig kommun, att ett offentligt biträde utses som är jurist 

eller advokat samt att Migrationsverket utreder och beslutar om uppehållstillstånd. Kommunerna har 

ansvaret för det praktiska mottagandet genom att ordna boende, daglig omsorg, god man och skolgång, 

samt om det behövs, beslutar om särskilt stöd. Socialnämnden har förstahandsansvaret för samverkan 

med andra samhällsorgan, organisationer och andra berörda om en ensamkommande ung på något sätt 

riskerar eller far illa. Bland annat ska socialnämnden upprätta genomförandeplaner som omfattar 

uppdrag, åtgärder och insatser. Ansvaret för samverkan gäller även organiseringen runt de unga med 

socialtjänsten, god man och skolan. För att säkerställa vården ska socialnämnden genomföra 

personliga besök till stället där den unge vistas samt att hålla enskilda samtal med den unga och de 

ansvariga. ”Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, 

sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående” (s. 45). Ett 

uppehållstillstånd innebär att Migrationsverkets ansvar upphör och socialnämnden tilldelas ansvaret 

för försörjningen för den unga utöver ansvaret för boendet. God man har inte längre ansvaret efter att 

de ensamkommande unga fyllt 18 år och vid ett uppehållstillstånd ersätts goda man av särskilt 

förordnad vårdnadshavare.   
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1.3 Disposition 

Föreliggande uppsats är indelad i 8 kapitel. Kapitel 1 ger en inledande bakgrund till studien med 

formulering av problemområdet och syftet som sedan specificeras i frågeställningarna. I kapitel 2 

presenteras tidigare forskning om bemötande av ensamkommande unga i värdländerna, för att ge en 

fördjupad förståelse av kunskapsläget. I kapitel 3 presenteras teorier om rasifiering och vardagsrasism 

för att lägga grunden för en teoretisk kunskap om de processer av diskriminering som identifierats i 

den tidigare forskningen inom området. I kapitel 4 presenteras studiens design med vetenskapssyn och 

forskningsstrategi. Sedan presenteras val av datainsamlingsmetod och dataanalysmetod för att ge 

läsaren inblick i arbetsprocessen. I detta kapitel finns även en metoddiskussion om etiska och 

metodologiska överväganden av studien. I kapitel 5 presenteras resultaten från intervjuerna med de 

ensamkommande unga. I kapitel 6 analyseras resultaten utifrån hermeneutisk meningstolkning och 

sedan relateras resultaten till tidigare forskning som presenterats i kapitel 3. Därefter analyseras 

resultaten utifrån teorier om rasifiering och vardagsrasism med hjälp av en analysmetod som 

presenterats i kapitel 4. I kapitel 7 sammanfattas studiens resultat och slutsatser. I kapitel 8 diskuteras 

studiens slutsatser med fokus på brister och förtjänster. Slutligen ges rekommendationer för framtida 

forskning och praxis för det sociala arbetet. I bilagorna finns det informationsbrev och det 

frågeformulär som använts i studien samt tre tabeller som redovisar de ensamkommande ungas 

upplevelser av marginalisering, problematisering och repression (i kapitel 6.3) utifrån teorier om 

rasifiering och vardagsrasism.  

 

1.4 Problemformulering 

Socialstyrelsen (2013-5-2, 2013) har varnat för att ett allt för stort fokus på de ensamkommande ungas 

psykiska hälsa kan resultera i att det sociala arbetet missar att identifiera när eller om de unga utsätts 

för diskriminering, rasism och social exkludering. Den tidigare forskningen (se kapitel 2 s. 8) har 

uppmärksammat att de ensamkommande unga betraktas som avvikande i värdländerna, dels som barn 

utan föräldrar och dels som invandrare. De ensamkommande unga har visat sig ha svårt att lära känna 

svenska/vita ungdomar och de unga har, enligt den tidigare forskningen, blivit bemötta med rasistiska 

fördomar. Det är framför allt ensamkommande tonåringar som exponeras för olika former av rasism. 

Bristande tolerans från omgivningen för de ensamkommande ungas erfarenheter, kultur och språk har 

enligt den tidigare forskningen även fått negativa konsekvenser för de ungas upplevelser av livet i 

värdlandet. Samtidigt ger den befintliga forskningen en splittrad bild av hur de ensamkommande unga 

reagerar när de utsätts för rasism och generaliseringar om kulturella särdrag. Några av de tidigare 

studierna menar att ensamkommande unga anpassar sitt beteende för att undvika fördomar genom att 

till exempel vara skötsamma, andra forskare menar att de unga isolerar sig, att de upplever en känsla 
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av utanförskap och i värsta fall att de börjar skämmas över sin kultur. Ytterligare en forskningsstudie 

menar att de unga använder sin kulturella identitet för att göra motstånd mot rasism. Det sociala 

arbetet ska verka för att lyfta fram de ensamkommande ungas egna resurser. Tidigare forskning visar 

dock att det behövs mer kunskap om hur de unga reagerar om de utsätts för diskriminering och/eller 

rasism. Det är därför viktigt att bygga upp kunskapen om de ensamkommande ungas upplevelser av 

bemötandet i Sverige samt hur de reagerar om de utsätts för diskriminering och/eller rasism i sin 

vardag. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka de ensamkommande ungas upplevelser och reaktioner när de möts 

av diskriminering och vardagsrasism i värdlandet.  

 Vilka negativa erfarenheter har de ensamkommande unga av bemötandet i värdlandet? 

 Hur reagerar de ensamkommande unga om de blir negativt bemötta i värdlandet? 

 

1.6 Studiens avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till att studera ensamkommande unga som är i åldrarna 17 till 18 år, att de 

unga har stannat mer än ett halvår i Sverige och går i svensk skola, att de har kontaktperson och god 

man samt har andra sociala kontakter i det svenska samhället. Denna studies syfte har också 

begränsats till att enbart fokusera på de ensamkommande ungas upplevelse och reaktioner om de 

bemöts av diskriminering och vardagsrasism. Fokus har därmed vid analys av resultaten inte i första 

hand legat på positiva erfarenheter av bemötandet i Sverige. 
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2 Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras forskningsområdet om ensamkommande unga utifrån denna studies 

avgränsning av hur ensamkommande unga upplever bemötandet i värdlandet. Den tidigare 

forskningen som förmedlas i kapitlet har inspirerat och legat till grund för val av teorier, val av syfte 

och problemformulering samt insamling av empiri. Kapitlet inleds med tidigare forskning som 

identifierat ett antal svårigheter i samband med de ensamkommande ungas möte med befolkningen i 

värdlandet och därefter presenteras den tidigare forskningens förslag på förbättringar av bemötandet. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den kunskap som kommer att användas vid den teoretiska 

tolkningen av denna studies empiri i kapitel 6. 

 

2.1 Negativt bemötande av ensamkommande unga i värdländerna 

Enligt Wernersjö (2014, s. 72) räcker det inte med att ensamkommande unga har ett uppehållstillstånd 

för att de ska uppleva en känsla av att vara en del av ett socialt sammanhang och att de har ett hem i 

Sverige. Wernersjö (2014, s. 72) skriver att ensamkommande unga projicieras som främlingar och 

tillskrivs tillhöra en underordnad social grupp, på grund av kollektiva föreställningar om nationell 

gemenskap i Sverige. Wernersjö (2014, s. 72) skriver att dessa unga i olika diskurser betraktas som 

avvikande, dels som invandrare och dels för att de skilts från sina föräldrar. Enligt Wernersjö (2014, s. 

72) markeras en gräns i olika sociala sammanhang mellan de individer som tillhör och de som inte 

tillhör gemenskapen. Ensamkommande unga betraktas av samhället som antingen falska eller extra 

sårbara. Ensamkommande pojkar tvingas, enligt Wernersjö (2014, s. 72), att, i sin vardag, förhandla 

om sin tillhörighet för att exempelvis inte bli sammankopplade med den rasistiska bilden 

av ”invandraren” med sociala problem och manlig aggressivitet. De unga gör detta bland annat genom 

att ta avstånd från utåtagerande beteenden och istället betonar de en vilja att studera och arbeta (a.a., 

2014, s.73). I Kohli och Matihers (2003) studie har det också framkommit att ensamkommande unga 

anstränger sig för att vara artiga och medvetet undviker beteenden som kan betraktas negativt av 

myndigheterna. Dunkerley, Maegusuku-Hewett, Scourfield och Smalley (2007) har även skrivit att 

tidigare forskning kommit fram till att ensamkommande unga som klarar sig bra i värdlandet riskerade 

att bli betraktade som ekonomiska flyktingar. Vernersjö (2014) skriver att framförallt 

ensamkommande flickor, när de kommer i kontakt med professionella hjälpare, förhandlar om den 

allmänna bilden av dem som sårbara och hjälplösa. I vissa fall kan då bekräftelse av den professionella 

hjälparens bild av dem vara gynnsam och i andra fall innebära en förnekelse (a.a., 2014, s.73). 

Wernersjö (2014) menar att detta bland annat identifieras i hur de ensamkommande unga uttrycker 

tacksamhet, vilket han menar är ett sätt att förhandla om att ingå i värdlandet (a.a., 2014, s.75). 
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Dunkerley, Maegusuku-Hewett, Scourfield och Smalley (2007) har också skrivit att tidigare forskning 

kommit fram till att det sociala arbetet tenderar att betrakta ensamkommande unga som passiva och 

hjälplösa, vilket bland annat framkommit när socialarbetare framfört kritik om regeringens 

invandringspolitik och när välgörenhetsorganisationer efterfrågat mer resurser. 

 Wernersjö (2014) skriver i sin studie att sociala gränser mellan ensamkommande och svenska 

ungdomar skapar svårigheter för de unga att bli vän med dem och lära känna ungdomar som 

kategoriseras som svenskar. Eriksson och von Greiffs (2014) studie visade också att de 

ensamkommande unga saknade möjligheter till integrering, gemenskap och relationer med jämnåriga 

svenska kamrater. I Dunkerley, Maegusuku-Hewett, Scourfield och Smalleys (2007) studie hade några 

av de unga respondenterna blivit del av större vänkretsar där det även ingick inhemska ungdomar och 

resten hade sökt sig till minoriteter av annat etniskt ursprung som delade deras bakgrund och kom från 

andra kulturer än de inhemska ungdomarna. Kohli och Matihers (2003) menar att de största 

utmaningarna för de ensamkommande unga i värdländerna är att hantera förlusten av ett hem, bristen 

på vänner och isolering från andra människor. Eriksson och von Greiff (2014) samt Dunkerley, 

Maegusuku-Hewett, Scourfield och Smalley (2007) hävdar att de unga sökte sig till vänner med 

skiftande nationalitet som en reaktion på att de hade erfarit rasism och marginalisering i värdländerna. 

Deveci (2012) har också skrivit i sin studie att tidigare forskning har definierat de ensamkommande 

unga som marginaliserade på grund av utsatthet för institutionella och direkta fördomar samt 

främlingsfientlighet (a.a., 2012, s. 368). I Dunkerley, Maegusuku-Hewett, Scourfield och Smalleys 

(2007) studie hade över en tredjedel av de unga som var i mitten och sena tonåren utsatts för subtila 

och direkta former av rasism i skolan och på andra platser i samhället. I Eriksson och von Greiffs 

(2014) studie berättade också de ensamkommande unga att de hade upplevt exkludering, 

diskriminering och nedvärdering i skolan, i familjehemmen och på gruppboenden. Detta gjorde att alla 

utom två ensamkommande unga kände sig osäkra på om de ville stanna i familjehemmen. 

 Ett annat resultat från Eriksson och von Greiffs (2014) studie var att de ensamkommande unga 

saknade långvariga relationer med vuxna och att de upplevde att de inte blev tillräckligt sedda eller 

hörda i sina behov. De ensamkommande ungas upplevelse av meningen med livet påverkades även 

negativt av att omgivningen i vissa fall visade bristande tolerans, acceptans och hänsyn till deras 

erfarenheter, kultur och språk (Eriksson & von Greiff, 2014). Vargas (1999, s. 286) hävdar att 

utbildningspersonal generellt har svårt att bemöta ensamkommande ungas behov vid bedömning och 

placering i skolan på grund av kulturella missförstånd, som är ett resultat av generaliseringar av 

kulturella särdrag. Vargas (1998, s. 287) menar att bristande kunskap hos utbildningspersonal och 

hjälpare om kulturella skillnader mellan olika ensamkommande unga kan leda till att de unga utsätts 
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för generaliseringar och bemöts utifrån obefogade stereotyper av positiv och negativ karaktär (a.a., 

1998, s.287). Vargas (1998, s. 286) kommenterar detta på följande sätt, 

 

In assessing refugee children in the schools, it is important to avoid generalizations about cultural 

characteristics of particular ethnic, racial, or cultural groups, e.g., that all Latinos are Mexicans or all 

Asians share a common background…. Lack of knowledge of cultural differences among the various 

groups may be detrimental to the academic experience of refugee children, and it may also lead to 

cultural misunderstandings in the school, cascading into homes and the community, creating 'culturally 

incongruous learning environments 

 Vargas (1998, s.287) menar att ensamkommande unga i sådana situationer kan tappa förtroendet för 

samhället, uppleva en känsla av utanförskap och i värsta fall börja skämmas över sin kulturella och 

etniska bakgrund. Vargas (1998, s.287) menar att det bland annat kan resultera i att de unga isolerar 

sig, upplever kulturchock och oförmåga att kommunicera med andra människor. Samtidigt har 

Dunkerley, Maegusuku-Hewett, Scourfield och Smalley (2007) visat att en stark kulturell identitet kan 

hjälpa unga att hantera påfrestande situationer. De hävdar att ensamkommande ungas upplevelse av 

sin identitet ofta bygger på en kulturell förankring med resurser och känsla av gemenskap. I Dunkerley, 

m.fl. (2007) studie använde också några flickor hijab, muslimsk sjal, för att aktivt utmana och göra 

motstånd mot diskriminering och rasism samt för att demonstrera etnisk separation. Enligt samma 

forskare utrycks etniska och kulturella identiteter i värderingar och klädval, vilket till exempel kan 

identifieras som modeaccessoarer. 

 

2.2 Åtgärder för bättre bemötande av ensamkommande unga 

Deveci (2012) har i sin studie utgått ifrån sin tioåriga erfarenhet från arbete med ensamkommande 

unga inom Storbritanniens immigrationskontroll. Deveci (2012) menar att personliga och 

professionella relationer är avgörande för att ensamkommande barn ska utveckla en känsla av 

tillhörighet och välbefinnande, med framtidstro. Han upptäckte även att den icke-professionella rollen, 

med engagemanget i centrum, var det mest framgångsrika för att stödja de unga. Vargas (1998, s.303) 

studie visade också att medlare med förståelse för olika kulturer kan förbättra relationen och minimera 

missförstånd mellan de ensamkommande unga och personal. Vargas (1998, s.303) skriver dock att det 

behövs mer forskning inom området innan det säkert kan konstateras att kulturförmedling fungerar, 

framförallt när motståndet mot migration ökar. Wernersjö (2014, s.76) har i sin studie skrivit att 

kommuner som har ansvar för boenden och omsorg behöver tillhandahålla fler mötesplatser än enbart 

via idrottsaktiviteter. Det vill säga mötesplatser där ensamkommande unga och andra svenska 

ungdomar kan mötas för att lära känna varandra samt utforska kulturella likheter och skillnader. Fler 

mötesplatser menar Wernersjö (2014, s.76) kan bidra till att de ensamkommande unga blir mer 

inkluderade i samhället.  
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3 Teorier om rasifiering och vardagsrasism 

I detta kapitel görs en mer ingående beskrivning av teorier om begreppen rasifiering och 

vardagsrasism, eftersom den tidigare forskningen har identifierat att de ensamkommande unga bemöts 

med bristande förståelse för deras kultur, att de utsätts för marginalisering samt olika former av direkt 

och indirekt rasism.  

 Rasifiering är ett begrepp som handlar om kategoriseringar, tankemodeller och associationer om 

människors olikheter utifrån kulturella och utseendemässiga tillskrivningar. Rasifieringsprocesser gör 

att hierarkisk rangordning mellan människor framstår som naturliga inslag i sociala relationer och 

maktstrukturer. Molina (2005, s. 95) skriver, ”Rasifieringsprocesser är associerade till en 

essentialistisk människosyn som legitimerar den sociala rangordningen utifrån en föreställning om 

människors väsensskilda och oföränderliga tillskrivningar”. Teori om rasifiering handlar om sociala 

processer som leder fram till rasindelning, rasdiskriminering och rasistisk stigmatisering (Molina, 

2005). 

 Rasifieringsbegreppet kan utgöra en förståelseram vid analyser av exploaterande mekanismer som 

är anledningen till att vissa människor utestängs från att ta del av medborgerliga rättigheter. En analys 

utifrån rasifieringsbegreppet lägger fokus på sociala praktiker, handlingar, normer och kategorier kring 

ras som skapar och bibehåller föreställningar om en uppdelning mellan människor. Det är 

interaktionen mellan subjekten som studeras för att upptäcka samhällets värdesystem, institutioner och 

vardagspraxis. Molina (2005, s. 98) lyfter fram diskursanalyser som nödvändiga för att upptäcka 

rasifieringsprocesser som kan upplevas som naturliga även för de människor som utsätts. Molina 

(2005, s. 104) skriver att studiet av rasifiering strävar efter att besvara, ”frågorna hur, varför och med 

vilka effekter sociala meningar förknippas med rasmässiga särdrag...”. Det är även viktigt att beakta 

att rasifiering inte är ett isolerat fenomen utan existerar på flera olika samhällsnivåer samtidigt. Det 

kan handla om små vardagshändelser på mikronivå, när människor socialiserar med varandra, det kan 

vara på mesonivå i form av gruppindelning mellan människor och på makronivå som visar sig i 

svårigheter för vissa människor att komma in på bostads- och arbetsmarknaden (Molina, 2005). 

 Vardagsrasism är enligt Essed (2005) vardagliga erfarenheter av rasdiskriminering som förkommer 

tillräckligt ofta för att nästan tas för givna. Med vardag i begreppet vardagsrasism åsyftas enligt Essed 

(2005, s. 75) ofta, ”en välbekant värld, en värld av praktiskt intresse och praktiker som vi socialiseras 

in i för att kunna klara oss i systemet”. Rasdiskriminering förekommer i den makrostrukturella 

kontexten och visar sig i etniska och rasmässiga hierarkier och ojämlikhet. Mikroorättvisor identifieras 

i vanliga förekommande situationer, attityder och beteenden. Vardagsrasismen består av en process 
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där priviligierade vita människor ofta omedvetet använder sin makt. De utsatta och omgivningen 

vänjer sig vid de små orättvisorna. Det finns även likheter mellan ras- och könsdiskriminering, som till 

exempel nedlåtande behandling och kommentarer. Skillnaden är att vardagsrasism ofta uttrycks i 

undvikande av kontakt. Essed (2005) skriver att vardagsrasism inte är extrema uttryck för rasism, 

samtidigt som hon lyfter fram att daglig utsatthet kan resultera i allvarliga psykologiska påfrestningar 

för offret. 

 Vardagsrasism består av tre processer. Den första processen är marginalisering av de individer som 

betraktas som etniskt eller rasmässigt avvikande från majoriteten/vita människor. Den andra processen 

består av att majoriteten/vita människor problematiserar dessa gruppers tillskrivna egenskaper, 

identitet och kultur. Essed (2005, s. 79) hävdar att till exempel studenter som tillhör minoriteter i vissa 

fall blir förknippade med ideologiska idéer om dem som mindre kultiverade, mindre socialt 

kompetenta samt tankar om lägre intelligens och språkliga brister. Den sista processen är repression, 

det vill säga motstånd genom förödmjukelse eller våld. Enligt Essed (2005, s. 79) identifieras 

repression i oförskämdhet, nedlåtenhet, etniska skämt och skrämsel samt att privilegierade människors 

förnekar existensen av rasism i vardagen och anklagar utsatta för överkänslighet. De enskilda och 

vardagliga händelserna får sin mening inom ramen för dessa processer av vardagsrasism. Essed (2005, 

s. 76) argumenterar för att fokus vid studiet av vardagsrasism bör vara på effekterna och 

konsekvenserna för de utsatta för att inte reducera problemet med rasism till antaganden om 

fördomsfulla personer (Essed, 2005). 
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4 Metod 

4.1 Studiens design 

4.1.1 Hermeneutisk vetenskapssyn 

Tolkningsperspektivet i denna studie utgår från en hermeneutisk vetenskapssyn, vilket innebär en 

ansats att tolka och förstå meningsfulla fenomen som till exempel handlingar och normer i den sociala 

kontexten (Watt Boolsen, 2007s. 32). Denna studie har som ansats att uppnå ökad förståelse av hur 

ensamkommande unga upplever sin omgivning. Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 81) beskriver den 

hermeneutiska arbetsmetoden som en pendel mellan helhet respektive delar och mellan olika analys- 

och abstraktionsnivåer. Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 81) menar även att de tolkningar och analyser 

som arbetas fram måste hänga ihop på ett logiskt sätt för att anses trovärdiga. 

 

4.1.2 Kvalitativ forskningsstrategi med exemplifierat fall 

Denna uppsats utgår från en kvalitativ forskningsstrategi som enligt Bryman (2008, s. 40) generera 

data med fokus på ord, uppfattningar och tolkningar. Uppsatsen har även formen av en fallstudie som 

Bryman (2008, s. 48) definierar som en ingående och detaljerad studie av ett specifikt fall, eftersom 

syftet är att belysa ensamkommande ungas unika upplevelser, erfarenheter och situation. Studien utgår 

från ett exemplifierat fall som enligt Bryman (2008) är en ansats att fånga och beskriva förhållanden, 

villkor för en vanlig situation som kan uppvisas utifrån ett representativt fall (a.a., 2008, s. 77). 

Därmed utgår uppsatsen från att även andra ensamkommande unga kan känna igen sig i 

respondenternas berättelser och upplevelser av bemötandet i Sverige.  

 

4.1.3 Induktiv som angreppssätt 

Studiens design är konstruerad för att passa en induktiv forskningsprocess, vilket enligt Bryman (2008, 

s. 28) definieras av att forskaren drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer. Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 238) skriver att, ”Induktion är den process där man observerar ett antal fall i 

syfte att säga något generellt om den givna klassens fall”. Den induktiva processen innebär således att 

forskaren inte närmar sig studieämnet med tydliga idéer om vad som ska testas, det är istället något 

som växer fram under processen (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna uppsats har därför utgått från en 

generell kunskap kring området bemötande av de ensamkommande unga som identifierats i den 

tidigare forskningen. Information från respondenterna har sedan samlats in med ett öppet angreppssätt. 

De ensamkommande ungas svar har därefter fått lägga grund för de generaliseringar och slutsatser 

som blivit uppsatsens resultat. 
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4.1.4 Teoretiskt urval av respondenter 

Urvalet av respondenterna i denna uppsats har genomförts utifrån ett så kallat teoretiskt urval. Bryman 

(2008, s. 392) beskriver denna form av urval som målstyrt, där respondenterna väljs ut efter teoretiska 

kriterier som kan vara relaterade till platser, organisationer, händelser eller människor. Urvalen är 

därmed inte slumpmässiga och forskaren måste vara medveten om vilka kriterier som ska gälla för att 

ta med eller utesluta deltagare. Nya data samlas sedan in tills materialet uppnått teoretisk mättnad, det 

vill säga att inga nya och relevanta kategorier kan observeras (a.a., 2008 s. 392). Kriterierna för urvalet 

i denna uppsats var; att de unga sökt asyl i Sverige som ensamkommande, att de var mellan 17 till 18 

år gamla och att de till viss del var integrerade i det svenska samhället. 

 Ensamkommandes förbund har i Eriksson och von Greiffs, (2014) forskning framkommit som ett 

exempel på en ideell förening som bildats av ensamkommande unga i Sverige. Målet med 

verksamheten är att arbeta för ett värdigt bemötande vid asylprocessen och mot rasism samt för att 

göra deras röster hörda. Förbundet består, utöver medlemmarna, av en styrelse och två anställda. 

Förbundet består även av lokalgrupper i Malmö, Ludvika, Uppsala och Stockholm. 

(http://ensamkommandesforbund.se/). Medlemmarna i Ensamkommandes förbund överensstämde med 

denna uppsats urvalskriterier för respondenter och därför kontaktades lokalgruppen i Stockholm den 

10 april. Tre ensamkommande unga från Ensamkommandes förbund deltog i studien. Efter kontakt 

med en av dessa ungdomars kontaktperson deltog sedan ytterligare fem unga ensamkommande. Totalt 

har åtta ungdomar deltagit i studien. Fyra av de ensamkommande unga kommer från Afghanistan, tre 

kommer från Syrien och en kommer från Eritrea. Respondenterna består av sju pojkar och en flicka. 

Kritik kan framföras om att studien borde ha haft tydligare definierade kriterier för ett teoretiskt urval. 

Det är dock idag mycket svårt att hitta ensamkommande unga som vill eller kan ställa upp för intervju, 

eftersom de är extra utsatta för mediabevakning och olika psykosociala påfrestningar. 

 

4.1.5 Urval av tidigare forskning 

Bergmark (2014, s. 152) skriver att, ”Grundläggande för alla typer av översikter är att de baseras på 

systematiska litteratursökningar i internationella databaser”. Bergmark (2014) skriver även att en 

tydligt avgränsad frågeställning som underlag för söktermer är avgörande för att kunna identifiera och 

välja ut relevanta originalstudier. Denna studies frågeställningar om de ensamkommande ungas 

erfarenheter och tankar om bemötande har vidare fått vara utgångpunkt vid val av sökord: 

ensamkommande, ensamkommande barn, ensamkommande ungdomar, bemötande, tillhörighet, 

diskriminering, rasism, unaccompanied young refugees, refugee children samt belongingness. Den 

tidigare forskningen har i denna studie hämtats från databaser som Libris, Social services abstracts/ 
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Sociological abstracts och Google Scholar. Litteraturen har även avgränsats till vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar.  

 Den tidigare forskningen kommer från Sverige, England samt USA och har dominerats av 

kvalitativa studier. De sociala förhållandena kan antas variera mellan dessa länder och därför har störst 

vikt lagts vid de två svenska rapporterna. De övriga rapporterna har valts ut eftersom de bedömts 

tillföra viktig kunskap till ämnet genom att styrka resultaten från de svenska rapporterna och bidra 

med andra infallsvinklar på fenomenet som studerats. Det hade dock varit önskvärt att den tidigare 

forskningen även hade innehållit kvantitativa studier, eftersom de enligt Bryman (2008) ofta har större 

generaliserbarhet i resultaten. Då hade denna studies resultat också kunnat relateras till en annan 

undersökningsnivå. Kritik kan även framföras om att den tidigare forskningen är mycket begränsad på 

grund av att ämnet är relativt nytt och outforskat, vilket har begränsat förståelsen för de ungas 

livssituation i värdländerna. Samtidigt kan den begränsade tidigare forskningen om ensamkommande 

unga, med framförallt ett psykosocialt fokus, ytterligare motivera behovet av denna studie. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

4.2.1 Beskrivning och motivering av datainsamlingsmetod   

I denna studie har semistrukturerad intervjuteknik använts för insamling av data. Intervjuschemat 

utformades efter olika teman med i huvudsak öppna frågor (Bryman, 2008). ”… intervjuaren ställer ett 

antal frågor utifrån en generellt hållen intervjuguide, där det också är möjligt att variera 

ordningsföljden mellan frågorna. Frågorna brukar också vara mer allmänt formulerade…” (a.a., 2008, 

s. 654). Intervju som teknik har i denna undersökning valts utifrån dess flexibilitet för upplägg samt 

utifrån dess generering av fylliga och detaljerade data från respondenternas egna berättelser och 

uppfattningar. 

 

4.2.2 Implementering av datainsamlingsmetod 

De frågor som togs fram för intervjuerna med de ensamkommande unga har handlat om språk, 

grupperingar, kön, förväntningar, rasism, utseende som hårfärg och kläder samt etnisk och kulturell 

bakgrund. Valda intervjuteman har stävat efter att motsvara den tidigare forskningens identifierade 

problemområden som; utsattheten för rasism, bristande förståelse för de ungas språkkunskaper, 

stereotypa fördomar om etnisk och kulturell bakgrund samt de ensamkommande ungas anpassning till 

omgivningens föreställningar om de unga. Anledningen till att frågor ställts om de ensamkommande 

ungas erfarenhet av olika grupper/kompisgäng är för att ge de unga en möjlighet att själva berätta om 

det existerar en uppdelning efter etnisk eller kulturell tillhörighet mellan till exempel de unga och de 

svenska ungdomarna. När frågor ställts om förväntningar från samhället har avsikten varit att 
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undersöka om de unga upplever att omgivningen signalerat eller markerat att de unga måste vara eller 

bete sig på ett speciellt sätt. Vid frågor om orättvis behandling/diskriminering har strävan varit att ge 

den unga utrymme att själv få berätta om den unga upplevt negativt bemötande. När frågor ställts om 

den unga upplevt skillnader i omgivningens bemötande av ensamkommande flickor respektive 

ensamkommande pojkar har syftet varit att ta reda på om föreställningar om könsroller påverkat 

bemötandet. Intervjufrågorna med teman presenteras i studiens bifogade bilagor. Viktigt att nämna om 

frågorna är dock att de togs fram i början av denna studie, vilket förklarar varför frågorna är en aning 

spretiga. 

 Intervjuerna har genomförts med en respondent i taget och det språk som använts är svenska, 

förutom med en respondent där engelska använts. Intervjuerna ägde rum i för respondenterna kända 

miljöer och var i genomsnitt cirka 40 minuter långa. Intervjuerna har spelats in för att därefter 

transkriberats direkt efter intervjun. För att efteråt kunna bedöma kvalitén på de genomförda 

intervjuerna har jag utgått från Kvale & Brinkmanns (2014, s. 206) sex kvalitetskriterier, som bland 

annat innebär en bedömning av omfattningen av spontana, rikliga och relevanta intervjusvar samt en 

verifiering av forskarens direkta tolkningar. Intervjuerna med de ensamkommande unga bedöms ha 

genererat spontana och ärliga svar. Jag är dock medveten om att de ensamkommande ungas 

språkkunskaper har varierat stort och i efterhand kan det konstateras att det hade varit bra att anlita 

tolk vid tre av åtta intervjuer. Trots detta har dessa tre intervjuer valts att tas med då de bedömdes 

berika det totala resultatet för studien. Jag är även medveten om att tolkningen av den engelska 

intervjun kan ha påverkats av översättningen från engelska till svenska. När respondenterna inte 

förstått frågorna har frågorna förklarats på annat sätt och Google translate har använts för att översätta 

vissa begrepp till deras hemspråk. För att säkerställa tolkningarna under intervjun har deras berättelser 

sammanfattats och respondenterna har fått direkta följdfrågor för att få mer utvecklade svar, vilket 

bedöms ha höjt trovärdigheten i tolkningar och resultat. 

 

4.3 Metod för analys   

4.3.1 Kodning som förberedande analys  

Analysen i denna studie har till att börja med följt Kvale & Brinkmanns (2014, s. 236) sex steg i en 

förberedande analys. Första steget har varit att låta intervjupersonerna reflektera över sina egna svar. 

Sedan har en gemensam förståelse av berättelserna skapats och därefter har jag gjort en första tolkning 

och analys av utskrifterna från intervjun. I arbetet med denna uppsats har även de inspelade 

intervjuerna transkriberats ordagrant för att få med så mycket som möjligt av innehållet eftersom 

Kvale & Brinkmann (2014) skriver att genomförandet av utskrifterna är en viktig del i 

analysprocessen. Efter transkriberingen kodades arbetet efter Jönsons (2010, s. 57) förslag för hur man 
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kan strukturera upp intervjumaterialet. Till att börja med markerade jag och klippte ihop alla 

respondenternas svar under respektive fråga, sedan relaterade jag de frågor och koder som hade ett 

samband. Till exempel fanns det ett samband mellan de ensamkommande ungas språksvårigheter och 

hur de tänkte kring grupper av svenska ungdomar. Därefter gick jag igenom hela materialet igen för att 

hitta övergripande teman och upptäckte då att de unga under intervjun varierade mellan 

inifrånperspektiv och utifrånperspektiv. 

 

4.3.2 Hermeneutisk meningstolkning 

Vid tolkningen och analysen i denna studie har jag, med utgångpunkt i hermeneutiska principer, 

försökt att ha en cirkelrörelse mellan detaljer som val av ord, till specifika teman, till övergripande 

sammanhang. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 254) är det första problemet i samband med 

hermeneutisk tolkning att definiera om syftet med undersökningen är att förstå den intervjuades 

uppfattning eller att hitta en bredare förståelse av fenomenet som studeras. Det gäller också att fundera 

över om fokus i intervjun är på vad som uttryckligen sagts eller innebörden av meningen (a.a., 2014). I 

denna studie har syftet varit att undersöka de ensamkommande ungas upplevelser, vilket gjort att jag i 

samband med tolkningen försökt att sätta mig in i de ungas egna uppfattningar av omgivningen. Fokus 

vid tolkningarna har också varit på innebörden av vad som sagts för att förstå de ungas reagerande och 

för att inte fastna i respondenternas bristande kunskaper i svenska. Kvale och Brinkmann (2014, s. 254) 

skriver att analysen av intervjuer ofta leder till en stor variation av tolkningar och att det därför är 

viktigt att forskaren intar olika tolkningsperspektiv samt ställer olika frågor till texten. Forskaren 

måste vara tydlig med belägg och argument som ligger till grund för tolkningen, så att dessa kan 

prövas av andra (a.a., 2014). Jag har därför vid tolkningen börjat med att utgå från det som 

respondenterna själva betonat och försökt förmedla det som jag grundat min förståelse på. De frågor 

som ställdes till materialet har i första hand tagit sin utgångspunkt i de inledande frågeställningarna. 

 

4.3.3 Metodologiska frågor för att urskilja rasifiering och vardagsrasism   

För att ytterligare få fram meningen i det som sagts kan forskaren enligt Kvale och Brinkmann (2014, 

s. 257) tillämpa en så kallad teoretisk ram, det vill säga använda teorier för att uppnå en förståelse 

bortom det sunda förnuftet (a.a., 2014, s. 257). Det sista steget i analysen av denna studies resultat har 

därför genomförts med hjälp av Esseds (2005) analysmetod som bygger på teorier om rasifiering och 

vardagsrasism för att synliggöra och återskapa skildringar av vardagsrasistiska erfarenheter. För att 

sätta in resultaten i metodformatet har sedan meningskoncentrering använts. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 246) kan meningskoncentrering förstås som ett sätt att dra ihop respondenternas 
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berättelser till korta formuleringar. Esseds (2005) analysmetoden har därmed gjort det möjligt att svara 

på denna studies syfte, eftersom de ungas berättelser har synliggjorts och strukturerats upp. 

 Analysmetoden är tänkt att undersöka de utsattas berättelse av sina erfarenheter och förhindra att de 

icke utsatta får tolkningsföreträde, eftersom de icke utsatta enligt Essed (2005, s. 83) ofta uppfattar 

omgivningen som fri från rasism. Essed (2005, s. 85) skriver, ”Erfarenhet är ett centralt begrepp i 

studiet av vardagsrasism. Personliga skildringar av rasism placerar såväl berättarna som deras 

upplevelser i den sociala kontext som är deras vardag”. Analysmetoden bygger på allmänna 

hermeneutisk slutledning samt jämförelser med andra former av diskriminering och situationer som 

inte är att betrakta som rasistiska. Metoden genomförs i fyra steg, där informationen struktureras efter 

tre kategorier som sedan leder fram till en argumenterande slutsats. Den första kategorin är kontexten 

som innebär att aktörerna, tiden, platsen, händelseförloppet och de sociala omständigheterna redovisas. 

Den andra kategorin är komplikationen som syftar till att redovisa vad som inte gick rätt till genom att 

jämföra med kunskap om hur det borde gott till och andra komplikationer som har observerats 

samtidigt. Den tredje kategorin är utvärdering som innebär att forskaren gör en bedömning och drar en 

slutsats utifrån framkommen informationen i de två tidigare kategorierna. Analysmetoden avslutas 

med att forskaren sedan genomför en argumentation om situationens kontinuitet över tid och jämför 

avvikelsen med andra situationer. Essed (2005, s. 87) skriver att frågor som kan sällas till texten är; - 

hur borde det gått till, finns det andra situationer där det inte är ett problem, finns det likartad 

diskriminering? 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I studien har hänsyn tagits till tre nivåer av forskningsetik, inomvetenskaplig forskningsetik, 

utomvetenskaplig forskningsetik och intern - extern forskningsetik (Forsman, 1997). För att minimera 

egen påverkan vid studiens upplägg har jag eftersträvat Forsmans (1997, s.18) forskningsetiska krav 

om hållning av ärlighet, öppenhet och opartiskhet samt systematiskt och kritiskt ifrågasättande för att 

uppnå vetenskaplig trovärdighet. 

 För att göra hållbara etiska överväganden i samband med metodanvändningen och bedömningar 

om konsekvenser under studien (Forsman, 1997, s.38) har Brymans (2013) fyra forskningsetiska 

principer för samhällsvetenskaplig forskning beaktats (Bryman, 2013, s.131-132). För att uppfylla 

informationskravet har deltagarna informerats om syftet med studien, att det är frivilligt att delta och 

att de kan avbryta sin medverkan om de önskar. Information har också getts om genomförandet av 

intervjuerna och respondenterna har kunnat påverka valet av plats för intervjuerna. För att uppfylla 

samtyckeskravet har alla respondenter själva bestämt om de velat delta i studien och utöver detta har 

även kontakt tagits via mail och telefon med personer som är gode män till de ensamkommande unga, 
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eftersom dessa är minderåriga. All information från intervjuerna har hanterats med stor försiktighet för 

att uppfylla konfidentialitetskravet. Intervjupersonerna är alla anonyma, deras berättelser har 

avidentifierats och bevaras oåtkomligt för obehöriga. Utifrån nyttjandekravet har materialet endast 

använts för denna examensuppsats vid Ersta Sköndal Högskola. 

 Barnforskning kräver enligt Schiratzki (2011) extra forskningsetiska krav och då framförallt vid 

studier som kan innebära psykisk påverkan på barn under 18 år. Schiratzki (2011, s. 135) skriver att 

forskningen framförallt måste beakta barnets ålder och mognad vid samtycke till deltagande. Den övre 

gränsen som lyfts fram i svensk lagtext för att markera barnets bestämmanderätt är 15 år (Schiratzki, 

2011), de unga som deltagit i denna studie har varit mellan 17 till 18 år och det har varit en 

förutsättning för att kunna genomföra intervjuerna. Det har under studiens gång funnits en 

medvetenhet om att ensamkommande unga är en utsatt grupp med tanke på traumatiska erfarenheter. 

Vid intervjuerna har därför inga frågor ställs om de ungas hemländer och flykt till Sverige. Vid tyngre 

frågor om orättvisor, diskriminering och rasism har de unga själva fått välja hur mycket de velat 

berätta och när de tagit upp svårare saker som till exempel misshandel har inga följdfrågor ställts om 

detaljer. De följdfrågor som ställdes har handlat om deras tankar, upplevelser och reaktioner efter 

händelserna. Intervjuerna genomfördes enskilt med respondenterna, förutom vid ett tillfälle, då tre 

ensamkommande pojkar ville närvara för att ge och få stöd av varandra när jag intervjuade dem en i 

taget. Jag har under intervjusituationen läst av stämningen och fokuserat på att bekräfta de unga för att 

öka deras känsla av trygghet. Denna studie har även följt Forsmans (2012) två principer, att göra gott 

och rättvisa genom att de ensamkommande unga har fått en möjlighet att föra sin egen talan, reflektera 

och påverka bemötandet i Sverige. Jag har också uppfattat det som att många av de ensamkommande 

unga respondenterna upplevt en lättnad över att studien ger dem en möjlighet att dela och bearbeta 

sina upplevelser av bemötandet i Sverige. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

I detta avsnitt redovisas de bedömningskriterier som kommer att användas för att bedöma denna 

studies tillförlitlighet. Här diskuteras även studiens metodupplägg utifrån bedömningskriterierna. 

Slutsatser om studiens tillförlitlighet diskuteras dock först i kapitel 8.  

 Validitet är ett mått på om studien undersökt det den påståtts undersöka samt om undersökningen 

och slutsatserna hänger ihop på ett trovärdigt sätt (Bryman, 2011). Reliabilitet är ett mått på hur pass 

tillförlitliga och pålitliga resultaten är från en vetenskaplig undersökning (a.a., 2011). Bryman (2011, s. 

351-352) har föreslagit att kvalitativa forskare kan lägga mindre vikt vid mätning och att anpassa 

begreppen. Bryman (2011, s. 354-355) har istället föreslagit användningen av fyra motsvarande 

kriterier. Det första kriteriet är trovärdighet som motsvarar validitet och det andra är överförbarhet som 
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motsvarar extern validitet, det tredje är pålitlighet som motsvarar reliabilitet och det fjärde är möjlighet 

att styrka och konfirmera som motsvarar objektivitet (a.a., 2011, s. 354-355). 

 För att uppnå trovärdighet i resultaten måste forskningen följa de regler som finns kring forskning 

samt att respondenterna i studien får ta del av resultaten. I denna uppsats finns det därför detaljerade 

redogörelser för forskningsmetodologiska och forskningsetiska överväganden.  

 För att kunna uppnå överförbarhet av resultaten till annan miljö måste producerade beskrivningar 

vara fylliga och detaljerade samt möjliga att identifiera i annan kontext, situation eller tidpunkt. För att 

stimulera respondenterna till fylliga berättelser har intervjufrågorna i huvudsak bestått av öppna frågor 

och resultatet har presenterats i olika teman utifrån det kontextuella innehållet.  

Kvalitativa studier brukar kritiseras för att resultaten från undersökningarna inte kan generaliseras till 

andra miljöer och därför menar Bryman (2011) att… ”Resultaten från den kvalitativa forskningen ska i 

stället generaliseras till teori och inte till populationer”. Vid generalisering av resultaten från denna 

studie är det därför viktigt att observera att fokus har varit på generella tendenser av omgivningens 

bemötande vid vardaglig interaktion samt en strävan att generalisera till teorier om rasifiering och 

vardagsrasism.  

 För att uppnå pålitlighet i alla faser av forskningsprocessen redovisas rapporten för handledare och 

klasskamrater, som även granskar och bedömer om de teoretiska slutsatserna är berättigade. I denna 

studie har forskningsprocessen noggrant redovisats och delarna har diskuterats ingående i de olika 

avsnitten. Vid de sammanfattande resultatredovisningarna har citaten valts ut för att illustrera det 

kontextuella innehållet. Citaten som använts har dock inte alltid varit långa och jag har även gjort 

språkliga rättningar med hänsyn till de ensamkommande ungas språksvårigheter.  

 Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa att hon har agerat i 

god tro under genomförandet av studien, det vill säga att hon inte har låtit personliga värderingar eller 

teoretiska inriktningar påverka upplägget och resultatet vid genomförandet av studien. Vid 

genomförandet av studien och bearbetningen av resultaten har jag haft en medvetenhet om att jag kan 

ha påverkats av det som skrivits om ensamkommande unga i medierna och den tidigare forskningen 

inom området samt att jag under delar av studien har jobbat lite extra som kurator vid en 

språkintroduktion för ensamkommande unga. Det har därför varit viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt under hela genomförandet, vilket Stenbock-Hult (2004, s. 142) bland annat beskriver 

som en strävan efter att granska tanken som ligger bakom direkta emotioner och känslor under arbetet, 

där fakta och ideal skiljs åt samt ett sökande efter tillräckligt med evidens vid omdömen.  
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5 Resultat från intervjuer med ensamkommande unga  

Detta kapitel inleds med en kort övergripande sammanfattning av respondenternas livssituation, sedan 

redovisas respondenternas tanker om omgivningen. Därefter presenteras respondenternas tankar om 

hur omgivningen bemöter dem. Med omgivning avses här den miljö som de unga befinner sig i och 

inkluderar den närmaste kretsen, kontaktnätet och människor de möter i det svenska samhället. De 

ensamkommande unga respondenterna kommer presenteras som E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 och E8.  

E står för ensamkommande och jag har valt att kalla respondenterna efter koder med hänvisning till de 

forskningsetiska försiktighetsåtgärder som diskuterats i kapitel 4.  

 

5.1 Kort övergripande sammanfattning av respondenternas livssituation  

De ensamkommande unga respondenterna har mycket begränsad eller ingen kontakt med svenska 

ungdomar. De unga umgås framförallt med andra ungdomar med samma bakgrund och etnicitet samt 

rör sig bland människor som inte kategoriserar sig som svenskar. När de unga kommunicerar med 

personer som pratar flytande svenska är det nästan bara med vuxna och personal vid skolan, HVB-

hemmen och familjehemmen.  

 

5.2 Respondenternas tankar om det svenska samhället 

I denna del presenteras de ensamkommande ungas tankar om jämnåriga svenska ungdomar, hur de 

unga upplever sig själva i relation till det svenska samhället och de ungas tankar om exponering för 

rasism.    

 

5.2.1 Respondenternas tankar om svenska ungdomar 

De ensamkommande unga har i intervjuerna lyft fram att de upplever att det finns stora skillnader 

mellan dem och svenska ungdomar samt att svenska ungdomar oftast rör sig i isolerade grupper. E4, 

E5 och E6 berättade även att det framförallt i början var svårt att förstå det svenska samhället på grund 

av olikheter jämfört med deras hemländer och på grund av språksvårigheter. E2 berättade att han 

upplever att svenska ungdomar inte förstår och inte heller bryr sig när han är ledsen. Han ser det som 

att de har allt samt att de inte har någon erfarenhet av vad krig innebär. E2 kommenterade detta på 

följande sätt, 

Första året det var många av mina klasskamrater, dom vill umgås med mig, men jag är rädd. Jag vill 

inte prata med dom, för att känner mycket skillnad mellan jag och dom. Dom har familjen, dom har bra 

liv, jag har ingenting, jag har borta allt, jag har borta min familj, jag har borta mitt liv… man vill inte 

prata för dom förstår inte vad betyder krig. Du saknar syskon, för dom har allt, jag förstår bara att jag 

känner, dom bryr sig inte när man till exempel blir ledsen, när man saknar sin familj. 
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E1, E4 och E6 tyckte dock att svenska personer i allmänhet är snälla och hjälpsamma. E5 höll inte 

med och tyckte att framförallt svenska ungdomar mest pratar med varandra och att de inte förstår vad 

han säger. E5 kommenterade detta på följande sätt, ”Dom är inte snälla, dom pratar med varandra, 

dom förstår inte oss… vi kan repetera och dom kan förstå”. 

 

5.2.2 Respondenternas tankar om att smälta in i samhället 

De ensamkommande unga respondenterna har haft olika tankar om varför de inte tycker att utseendet 

med kläder och hårfärg påverkar hur de blir bemötta av folk i Sverige. E8 tänker att inga människor i 

omgivning kommenterar eller reagerar på om man själv valt sina kläder och trivs med sin kropp. E1 

reflekterade över att hans tjejkompisar som bär hijab (muslimsk sjal för att täcka håret) inte har fått 

några kommentarer. E5 tänker att de unga smälter in i omgivningen, eftersom folk i Stockholm under 

en dag träffar många olika människor med varierande kläder och hårfärg. Han hade också valt att 

betrakta de personer som pekat ut honom på offentliga platser som avvikande och som rasister. E3 och 

E7 upplevde samtidigt att människor i Sverige undvikit kontakt och inte svarat när de frågat om adress 

och vägbeskrivning. E3 berättade att han valt att fokusera på att människor är olika, trots att han känt 

sig besviken över att svenskar inte bemött honom på ett bättre sätt. E7 har också berättat att när han 

och hans vänner åker tåg brukar svenska personer välja att stå upp istället för att sätta sig på sätet 

bredvid, när det är upptaget på andra platser. E7 berättade vidare att han och hans vänner tror att 

svenskar är rädda för invandrare. Han kommenterade detta på följande sätt, 

Det finns svenska människor som är rädda för invandrare, jag tycker inte det är bra… det finns massor 

av dåliga folk, kanske gör många fel, många dåliga saker, men alla är inte lika. Det känns jättedåligt. 

Jag tänker varför de är så, jag är också människa. Alla är också människor, de är olika. 

E7 tyckte att det är mycket dåligt och han upplevde att han inte kan göra något åt saken, förutom att 

vara skötsam och till exempel inte dricka alkohol. E7 berättade också att han och hans kompisar inte 

brukar prata med någon vuxen om de svenska personernas beteende.  

 

5.2.3 Respondenternas tankar om rasism i Sverige 

E2 upplever att det finns många rasister i Sverige och han berättade om när en grupp rasister kom till 

hans väns boende. E2 berättade även att personalen på hans boende för en tid sedan införde hårdare 

regler vad gäller säkerheten, bland annat måste de nu gå direkt hem till boendet efter skolan. Eftersom 

personalen på HVB-hemmet pratar om rasister känner han sig onormal, rädd och på sin vakt när han 

går i staden och träffar nya människor. E7 upplevde också att det finns många rasister i Sverige och 

han berättade att han träffat rasister i samhället två till tre gånger på cirka två år. Dessa rasister har 

även varit invandrare som är födda eller har bott länge i Sverige. Han berättade som exempel om en 
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gång då han mötte en man på gymmet som obefogat började skrika olämpliga, rasistiska saker till 

honom för att han pratade i telefonen i omklädningsrummet. E7 hade då ifrågasatt mannens beteende 

och en annan person hade gått i försvar för E7. Mannen hade sedan bett om ursäkt. E7 är inte orolig att 

samma situation kommer att hända igen eftersom han vet att han kan försvara sig. 

 E4, E5 och E6 upplever att en liten del av svenskarna inte tycker om ensamkommande unga. E5 

kommenterade det på följande sätt, ”de tror att vi kommer hit och stjäl deras land”. E5 berättade att 

han nyligen träffat en rasist vid tågstationen. Två vakter hade kommit emot honom och hans kompis. 

E5 hade suttit på golvet och pratat i telefonen när ena vakten hade beordrat att de skulle lämna platsen. 

När pojkarna inte var tillräckligt snabba därifrån misshandlade vakten dem båda och hotade om mer 

våld nästa gång han skulle se dem. Efteråt hade E5 fått stöttning av sin kontaktperson och gode man 

som polisanmälde händelsen. Ärendet gick dock inte vidare i rätten. För att skydda sig mot rasism 

säger E5; ”prata inte med dem, visa dom respekt, visa dom att vi är bra”, vilket de andra E4 och E6 

höll med om. E5 berättade också att han försöker fokusera på positiva erfarenheter och betydelsefulla 

människor som hans kontaktperson samt att han försöker visa sig extra hjälpsam mot andra. 

 

5.3 Respondenternas tankar om hur omgivningen bemöter de unga 

I denna del av studien presenteras de ungas tankar om hur de blir bemötta av omgivningen. Här 

presenteras de ensamkommande ungas upplevelser av hur jämnåriga ungdomar uppträtt, bland annat i 

skolan samt vilken föreställning de uppfattar att de jämnåriga ungdomarna har om dem. I denna del 

redovisas även de ensamkommande ungas upplevelser och tankar om det svenska samhällets 

förväntningar på hur de unga förväntas bete sig samt hur de unga upplever att det svenska samhället 

förhåller sig till deras kultur och etnicitet. 

 

5.3.1 Respondenternas tanker om vad svenska ungdomar tänker om dem 

E4, E5 och E6 upplevde en rädsla för att svenska personer/ungdomar ska skratta åt dem när de pratar 

svenska. E5 säger, 

Jag tycker inte om att prata med svenska människor, kanske för att jag inte kan prata svenska. Jag tror 

att dom ska skratta åt mig eller nånting och så... men jag har inte provat att... jag har inte sett en person 

som skrattat åt mig när jag pratat med honom. 

E2 berättade också att han under första året i Sverige kände sig rädd när klasskamraterna inte förstod 

vad han sa, repeterade vad han sa samt skrattade åt honom. E2 berättade även att han ibland var orolig 

att svenska ungdomar skulle tycka att det är tråkigt att umgås med honom när han inte pratar svenska 

tillräckligt bra och snabbt. Idag händer det att svenska ungdomar från andra skolklasser skrattar när 

han uttalar ord fel. Det har dock blivit lättare för honom sedan han blev kompis med svenska elever i 

hans klass, elever som är inkluderande, lär honom svenska, är snälla och stöttande.  
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5.3.2 Respondenternas tanker om hur samhället vill att de unga ska bete sig 

E1 och E3 tänker att det svenska samhället vill att de ensamkommande unga ska uppväga för att de 

blivit mottagna och hjälpta i Sverige. E1 och E3 menade att de unga på olika sätt måste bidra till 

samhället genom att göra sitt bästa, studera, lära sig språket och kulturen i Sverige samt att de inte ska 

göra dumma saker, som till exempel att begå brott. E3 förklarade det med att, 

Det måste vara ömsesidigt, alla olika folkgrupper har sin egen kultur. Vi måste lära oss av den nya 

kulturen, det handlar om ömsesidig lärdom. Jag måste acceptera andra för att de ska acceptera mig, jag 

måste göra mitt bästa att bidra i samhället som samhället bidrar till mig. En viss förändring måste ske, 

man kan inte leva precis som man gjorde i hemlandet. 

E1 tyckte inte att den hjälp han har fått är en rättighet eftersom ensamkommande unga på anda ställen 

i världen inte kan få ett hem eller gå i skolan och därför ser han det som självklart att han förväntas 

kompensera för den hjälp han fått. E2 jämförde också med hur de ensamkommande unga blir bemötta 

i Sverige med hur flyktingbarn blir bemötta i Iran. Där får de inte gå i skolan om föräldrarna inte är 

godkända av regeringen. E2 upplevde inte att det finns någon särskild förväntan på honom eftersom 

hans lärare har lärt honom att alla människor är och ska bli bemötta lika oavsett härkomst, hudfärg 

eller åsikter. Samtidigt berättade E2 att han flera gånger bråkat med personalen på boendet om bland 

annat städning, matlagning och stöttning från personalen. Han berättade vidare att alla ungdomar på 

boendet förväntas klara sig själva oavsett om de är 15, 16 eller 17 år och att personalen motiverat detta 

med att ungdomarna kommer att bo ensamma senast vid 21 års ålder. E2 förklarade följande, 

Efter när man kommer som en flykting till Sverige, dom tror… vi måste klara allt själva, men dom 

förstår inte allt, jag är också människa, jag behöver en vuxen person, jag är fortfarande som en ungdom 

är. Okej, jag flytt mitt land, jag har många problem… men fortfarande, jag behöver en vuxen person. 

Jag har inte lärt mig mycket, jag behöver en person som kan visa mig, det här är fel, det här är rätt. Men 

dom tror, nej… vi kan klara. Ja… dom tror att vi är en stark person… men vi inte stark, när man har 

problem. 

E2 berättade att han drömt extra mycket om sin mamma och pappa i hemlandet på grund av att 

personalen inte förstått hans behov och inte stöttat tillräckligt. E2 berättade även att han på olika sätt 

undvikit att gå till HVB-hemmet, även när det varit sent på kvällen. E2 berättade att han inte längre 

vill visa kärlek till personalen och att han har slutat bry sig var han bor.    

 

5.3.3 Respondenternas tankar om vad omgivningen tänker om deras kultur och etnicitet 

Ensamkommande 2, 4, 5, 6 och 7 berättade att de inte vill visa sin kultur och att de kommer från 

Afghanistan och Syrien. E7 använder ett radband (muslimskt böneband) som armband och ett 

traditionellt halsband för pojkar och män i Afghanistan, men han menar att han enbart bär dem som 

modeaccessoarer. Även E2 berättade om ett traditionellt halsband från Afghanistan som för honom är 
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förknippat med hemspråket, hans religion och en viktig kulturell förebild. E2 använde dock inte 

halsbandet i skolan eftersom han är rädd att klasskamraterna ska tro att det är en symbol för krig då det 

har formen av ett svärd. E2 förklarade det med att det finns många som praktiserar hans kultur och 

religionen islam på ett negativt och felaktigt sätt och nämnde självmordsbombare som exempel. 

 E1 och E2 kände sig oroliga för konsekvenserna av hur tidningar och teve skildrar när flyktingar 

och ensamkommande ungdomar beter sig dumt och begår brott. De upplevde också att de inte har 

någon vuxen att diskutera problemet med. E1 berättade att han och andra afghanska ungdomar är 

oroliga och mår dåligt över att folk tänker dumma saker om flyktingar när tv och tidningar visar och 

skriver om att vissa flyktingar gjort olagligheter. E1 kommenterade det med, 

Ibland känner jag mig inte accepterade, eftersom vissa flyktingar begå brott här… så de flesta 

människor tror att alla flyktingar är likadana. När någon begår brott tror folk att alla är så. Så när jag 

hör på nyheter, i TV och i tidningen så ... det gjorde att jag inte känner mig bra, eftersom jag tror att 

folk tänker dåligt om oss.  

E1 tyckte också att det är orättvist att tusentals personer pekas ut på grund av en person och han var 

orolig för att människor i Sverige i framtiden kommer att börja känna hat mot dem. Han hade dock 

inte mött någon som sagt något om det som visats i teve och skrivits i tidningarna. Även E2 kände sig 

orolig och han var rädd att det ska påverka honom när tidningarna skriver negativt om någon från hans 

grupp. Till exempel berättade han om när tidningarna skrev om att afghanska ensamkommande killar i 

Stockholm hade tafsat på ett antal flickor under en festival. Det går många flickor i E2:s klass och han 

har blivit rädd att de skulle tänka dömande saker om honom. Han kommenterade det på följande sätt, 

Dom säger i tidningen, det finns många afghanska personer som gjorde fel med tjejerna i noll åtta. Sen 

när jag går i skolan, den här tiden, först jag lite orolig… För mina klasskamrater dom har många tjejer, 

dom också kanske tänker fel om mig, jag är också afghansk, jag är också en flykting. Men tänker ledsen, 

tre veckor… när jag hälsa på dom jag lite rädd. Jag alltid ser doms ansikte… dom är fortfarande glad att 

träffa mig eller dom lite sur? För att om det händer nånting, du också ser på dig själv. 

E7 berättade att han och hans kompisar brukar diskutera i grupp när någon som de känner gjort något 

dumt. De brukar påminna varandra om att folk i Sverige kan börja tänka att ensamkommande unga 

beter sig på ett visst sätt beroende på var de kommer ifrån. Han illustrerade diskussionen på följande 

sätt; ”De ska inte göra så killar, för att dom kommer tänka om dig, afghaner är så, somalier är så”.  

E2 kände sig också irriterad över hur teve och skolan skildrar hans hemland och han menar att det 

alltid lyfts fram hur fattigt folket är där och hur dåligt liv de har. E2 var rädd att folk skulle tro att han 

och andra ensamkommande unga har kommit till Sverige för att tjäna pengar och därför vill han visa 

svenskar att det inte stämmer genom att fokusera på studierna i skolan. 
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6 Analys av resultatet 

Detta kapitel inleds med att resultaten från intervjuerna med de ensamkommande unga analyseras i 

relation till den tidigare forskningen som studien bygger på och som i vissa delar är tänkt att förankra 

samt ge stöd åt resultaten. I kapitlet redovisas även mina reflektioner i löpande text som en diskussion 

genom hela analysen. Kapitlet avslutas med en separat analys utifrån teorier om begreppen rasifiering 

och vardagsrasism i ett försök att uppnå en djupare förståelse av resultatet. 

 

6.1 Tolkning av respondenternas tankar om omgivningen 

I denna studie hade alla de ensamkommande unga svårt att hitta svenska vänner och de umgicks till 

största delen med ungdomar från samma etniska och kulturella bakgrund, vilket ger en 

överensstämmande bild med resultaten från den tidigare forskningen (Vernersjö, 2014, Eriksson & 

von Greiffs, 2014, Dunkerley, Maegusuku-Hewett, Scourfield & Smalley, 2007, Matihers, 2003). Min 

tolkning av de ensamkommande ungas berättelser och tankar om svenska ungdomar tar utgångspunkt i 

deras betoning av svårigheter med att förstå det svenska samhället. Det framgår som att de unga 

upplever svårigheter med att hänga med, tolka och uppfatta det kommunikativa samspelet med de 

svenska ungdomarna. Utifrån en betoning på skillnader och erfarenheter kan jag läsa ut att de unga 

upplever en distans mellan dem och svenska ungdomar. Detta tar sig uttryck på en fysisk nivå som 

yttrar sig i gruppbildning och på en psykisk nivå i form av tankar om olika livserfarenheter och 

kunskaper. Jag förstår det som att de ensamkommande unga upplever känslor av frustration och 

besvikelse eftersom de tänker att svenska ungdomar inte vill eller kan förstå vad de unga menar och 

känner. 

 Min förståelse för hur de ensamkommande unga upplever sig själva i förhållande till det svenska 

samhället tar sin utgångspunkt i de ungas reflektioner kring frånvaro av kommentarer och direkta 

beteendemässiga reaktioner. Att de unga upplever frånvaro av kommentarer kring hur de ser ut och 

klär sig kan tolkas som att de unga upplever att omgivningen har acceptans för fysiska olikheter. Det 

framgår som att de unga upplever frånvaron av kommentarer som självklar. När de ensamkommande 

unga reflekterar kring svenskars avvikande reaktioner och direkta undvikanden samt beskriver 

svenskar som rädda för invandrare, ger de unga uttryck för upplevelser av att de blir utstötta och 

maktlösa. Jag tolkar de två olika perspektiven som att de unga i offentliga sammanhang identifierar sig 

som invandrare och därför enbart upplever sig avvikande när de möter människor som de kategoriserar 

som svenskar. Wernersjö (2014) skriver att gränsen mellan de ensamkommande unga och 

majoritetssamhället markeras i olika sociala sammanhang och därför framgår det som att berättelserna 
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om svenskarnas undvikande beteende och deras reaktioner är markeringar och uttryck för direkta 

åtskillnader. 

 När det kommer till de ensamkommande ungas berättelser om rasism i Sverige tolkar jag det som 

att omgivningens bemötande både har förstärkt och lindrat de ungas känslomässiga upplevelser av 

rasism. För den ensamkommande pojken som hade hört om rasism ökade hans egen vaksamhet efter 

att personalen hade betonat säkerheten på HVB-hemmet. Den pojke som hade fått stöttning vid 

argumentationen mot en rasist hade stärkts i sin känsla av att kunna försvara sig. Den pojke som hade 

blivit misshandlad och inte fått hjälp i den direkta situationen betonade sedan vikten av att visa respekt 

för rasister och genom att visa på att han är en bra person. Jag förstår det också som att omgivningen 

genom sitt bemötande påverkat de ungas uppfattningar om omfattningen av rasism som fenomen i 

Sverige, där omgivningen antingen förstorat upp eller neutraliserat problemet. Att de ensamkommande 

unga är extra utsatta för rasism framgår av detta resultat och av den tidigare forskningen (Eriksson och 

von Greiffs, 2014, Dunkerley, Maegusuku-Hewett, Scourfield & Smalley, 2007, samt Devici, 2012). 

 

6.2 Tolkningar av respondenternas tankar om omgivningens bemötande 

En tolkning är att de ensamkommande ungas rädslor vid kontakt med svenska ungdomar påverkats av 

att de unga saknar vardaglig interaktion med svenska ungdomar i till exempel skolan. Av intervjuerna 

går det att läsa ut att de ensamkommande unga isolerar sig för att undvika svenska ungdomar. Det kan 

därför även tolkas som att de unga undviker svenska ungdomar för att inte behöva uppleva negativa 

erfarenheter. Tidigare forskningsresultat har visat att ensamkommande unga medvetet undviker 

situationer där de kan riskera att mötas av nedvärdering, diskriminering och rasism (Eriksson och von 

Greiffs, 2014, Dunkerley, Maegusuku-Hewett, Scourfield & Smalley, 2007, samt Devici, 2012), vilket 

stödjer denna tolkning. 

 Det framstår som att de ensamkommande unga försöker anpassa sig till hur de uppfattar att 

samhället vill att de ska bete sig, genom att betona vikten av att bidra, inte göra dumma saker samt 

genom anpassning till vad de uppfattar som svensk kultur. Det kan också handla om att de 

ensamkommande unga jämför bemötandet i Sverige med bemötandet i andra länder för att kunna 

föreställa sig vilket bemötande de kan förvänta sig. Diskrepansen mellan betoningen av lika 

behandling och de höga förväntningarna på att de ensamkommande unga ska klara sig själva kan 

tolkas som ett tecken på att de unga försöker förstå sin roll i relation till samhället. Kanske kan det 

även handla om ett sätt för de unga att visa tacksamhet till värdlandet och därmed en förhandling om 

att få vara en del av den föreställda kollektiva gemenskap som Vernersjö (2014) i sin studie 

identifierat. 
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 Jag tolkar det som att respondenterna upplever att tidningar och tv skildrar en stereotyp och 

onyanserad negativ bild av dem som ensamkommande unga och som invandrare. Det verkar även som 

att de unga i sin vardag har strategier för att undvika att bli bemötta utifrån dessa stereotypa fördomar. 

Jag förstår det som att de unga undviker att visa var de kommer ifrån och deras kulturella bakgrund 

genom att inte använda kulturella/religiösa symboler eller genom att hävda att det enbart är 

modeaccessoarer. Mitt resultat överensstämmer inte med Dunkerley, Maegusuku-Hewett, Scourfield 

och Smalleys (2007) studie, där de unga använde kulturella symboler för att utmana diskriminering 

och rasism. Jag lutar mig mer mot den tidigare forskningen som säger att de ensamkommande unga 

som upplevt bristande tolerans från omgivningen kan uppleva utanförskap och minskad kulturell 

stolthet (Eriksson och von Greiffs, 2014, Vargas, 1998). Det går också att läsa ut att de 

ensamkommande unga undviker att bli förknippade med de stereotypa fördomarna genom att fokusera 

på att studera och genom att påminna varandra om att inte göra dumma saker som att begå brott, vilket 

kan relateras till Wernersjös (2014) studie där de unga pojkarna försökte undvika att bli 

sammankopplade med den stereotypa bilden av invandraren med sociala problem. De ungas oro när 

några av de ensamkommande begår brott kan också relateras till Kohli och Matihers (2003) resultat 

som visade att de unga undviker beteenden som kan betraktas negativt av myndigheter. De ungas 

tankar om att svenskar tänker negativa saker om de ensamkommande unga samt att svenskar i 

framtiden kan börja känna hat kan tolkas som ett uttryck för att de unga upplever sig ensamma och att 

de inte får hjälp att hantera sin oro. Min förståelse är också att ensamkommande unga upplever att 

diskussionen om hur de unga är och ska bete sig pågår ovanför deras huvuden, utan att de kan påverka 

den bild som sprids. Detta eftersom många ensamkommande unga har betonat att de inte kan göra 

något för att påverka omgivningen samt att många av de unga nämnt att ingen vuxen pratat med dem 

om detta. 

 

6.3 Analys av resultat utifrån teorier om rasifiering och vardagsrasism 

Nedan har resultaten tolkats utifrån Esseds (2005) analysmetod som hjälper forskaren att skildra och 

återskapa vardagsrasistiska erfarenheter hos de ensamkommande unga. Informationen från 

intervjuerna har vid analysen strukturerats i fem kategorier, varav fyra utgår från Esseds (2005) 

analysmetod. De kategorier som härrör från Esseds (2005) analysmetod är kategorierna kontext, 

komplikation, utvärdering och argumentation. Därutöver har jag lagt till ytterligare en kategori kallad 

reaktion. Den första kategorin, som är det första steget i Esseds (2005) analysmetod, beskriver 

kontexten som den unga vid händelsen har befunnit sig i. Den andra kategorin, andra steget i Esseds 

(2005) analysmetod, är komplikationen som beskriver vad som inte gick rätt till och hur det borde ha 

gått till. Den tredje kategorin, som jag lagt till, beskriver hur de unga reagerat vid händelsen. Den 
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fjärde kategorin, som är det tredje steget i Esseds (2005) analysmetod, är utvärderingen. I 

utvärderingen har de ungas erfarenheter bedömts utifrån de två första stegen i analysen. Analysen 

avslutas sedan, enligt Esseds (2005) analysmetod, med en argumentation där de ungas erfarenheter 

värderats utifrån händelsernas avvikelse och kontinuitet över tid. Under kategorierna utvärdering och 

argumentation har jag även utgått från teorier om begreppen rasifiering och vardagsrasism. (Se bilaga 

3, tabell 1-3). 

 De ensamkommande unga har vid intervjuerna berättat om tre situationer som de upplevt att de 

blivit utestängda från gemenskap med människor som de unga kategoriserar som svenskar. De 

sammanhang som de unga beskrivit har varit i skolan, när de åker tåg och när de rör sig ute på stan. I 

skolan har de svenska ungdomarna inte inbjudit de ensamkommande unga att umgås med dem och de 

svenska ungdomarna har inte brytt sig när de unga varit ledsna. Enligt de unga har de svenska 

ungdomarna inte heller förstått när de unga pratat svenska samt gett dem tillräckligt med tid att 

förklara vad de menat. Avståndstagandet har även återkommit i situationer då de unga åkt tåg och 

svenskar valt att stå upp istället för att sätta sig på sätet bredvid de unga samt i situationer då de unga 

på stan frågat om vägbeskrivning och svenskarna passerat utan att svara. I skolan har också svenska 

ungdomar skrattat när de unga pratat svenska. De ensamkommande unga har bland annat reagerat med 

att känna sig maktlösa, uppleva en distans till svenskar och börjat tänka att svenskar är rädda för 

invandrare samt att de själva blivit rädda för svenska ungdomar. Molina (2005) skriver att 

rasindelningar skapar och bibehåller en uppdelning mellan människor och detta kan eventuellt 

identifieras i uppdelningen mellan de svenska ungdomarna och de ensamkommande unga. De tre 

situationer som de ensamkommande unga beskrivit kan också betraktas som processer av 

marginalisering, eftersom Esseds (2005) beskriver att marginalisering är en process av vardagsrasism 

som identifieras i sociala sammanhang där grupper på grund av kulturella och etniska tillskrivningar 

förskjuts. Utifrån att Esseds (2005) skriver att vardagsrasism kan identifieras i hierarkiska relationer 

kan de svenska ungdomarnas negativa attityder gentemot de ensamkommande unga även förstås som 

att de unga upplever att de svenska ungdomarna är i en maktposition. Det är dock inte möjligt att 

utesluta att svenska ungdomars beteende kan förklaras som mobbing eller omedvetna handlingar. 

Sammantaget går det ändå att förstå situationen som en effekt av marginalisering eftersom det går att 

identifiera en kontinuitet i svenskarnas sätt att ta avstånd till de ensamkommande unga.  

 Vid intervjuerna har de ensamkommande unga berättat att de följer vad medier visar och skriver. 

De har då upplevt att invandrare/ensamkommande unga ofta uppmärksammas i samband med 

rapportering av brott eller olämpligt beteende samt att media sprider en övervägande negativ bild av 

dessa kategorier/grupper. De unga har sedan reagerat med att tänka att mediabilden skapar stereotypa 

fördomsbilder och att de inte kan påverka mediabilden samt med att de blivit oroliga över människors 
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framtida reaktioner. Vid utvärdering av erfarenheten av medierapporteringen antogs att en snedvriden 

bild av invandrare/afghaner vid rapportering av brott och olämpligt beteende kan leda till en 

samhällelig stigmatisering av de som uppfattas tillhöra kategorin invandrare/afghaner. Det var också 

möjligt att anta att föreställningar om skillnaderna mellan invandrare/afghaner och svenskar förstärks 

om media vid rapporteringen gör en uppdelning mellan kategorierna. Detta utifrån att Molina (2005) 

skriver att rasifiering i samhället består av sociala processer som leder fram till kategorisering av 

människor utifrån föreställningar om biologiska och kulturella skillnader. Kategoriseringsprocesserna 

kan sedan enligt Molina (2005) resultera i en stigmatisering av vissa grupper av människor. En 

övervägande negativ bild av invandrare/afghaner/ensamkommande unga i media kan även tänkas 

innebära att de ungas kultur och identitet problematiseras. Detta eftersom Essed (2005) skriver att 

vardagsrasism bland annat består av en process där grupper i olika sammanhang tillskrivs vissa 

egenskaper. Det behövs dock statistik för att kunna fastställa om media oftare rapporterar när dessa 

grupper begår brott och beter sig olämpligt. Det behövs även en närmare granskning, under längre tid 

för att kunna analysera om media förmedlar en övervägande negativ bild av de unga. Utöver det kan 

det även konstateras att en uppdelning mellan olika kategorier/etniska grupper kan vara motiverat i de 

sammanhang då medborgarskap har betydelse för rapporteringen.  

 De ensamkommande unga har vidare berättat om tre situationer då de varit utsatta för fysiskt 

motstånd och våld. En erfarenhet var att en grupp rasister hade sökt upp ett hem för ensamkommande 

unga, vilket fick till effekt att personalen tvingades höja säkerheten även på andra HVB-hem. Den 

andra erfarenheten var att en man i ett gym hade börjat skrika rasistiska saker till en ensamkommande 

ung för att hen pratade i telefon i omklädningsrummet och detta trots att det inte fanns några sådana 

regler. Ytterligare en situation var att en ensamkommande ung hade blivit misshandlad och hotad av 

en vakt på en tågstation, detta för att hen suttit på golvet och inte lämnat platsen direkt vid tillsägelse. 

De ensamkommande unga har sedan reagerat med att bland annat bli oroliga, vaksamma och 

ifrågasättande samt att de försökt anpassa sig till hur de tror att omgivningen vill att de ska bete sig. 

Essed (2005) skriver att den sista processen av vardagsrasism är motstånd genom en våldshandling 

och förödmjukelse, så kallad repression. Att en grupp rasister söker upp ett hem för ensamkommande 

unga är därför att betrakta som en repression. Lika så kan situationen i gymmet ses som ett motstånd 

genom förödmjukelse eftersom den vuxna personen inte heller har någon rätt att skapa egna regler. 

Situationen på tågstationen är svårare att dra några slutsatser av eftersom vaktens beteende kan vara ett 

uttryck för trakasserier av okänd anledning. För att kunna konstatera om det är ett uttryck för 

vardagsrasism behövas det statistik som visar att påhopp på tågstationer hänt vid flera tillfällen. Att de 

två första situationerna handlar om repression styrks däremot av att situationerna tydligt avviker från 

normala situationer. 
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7 Slutsatser och sammanfattande resultat  

I detta kapitel sammanfattas och presenteras denna studies huvudresultat utifrån det formulerade syftet 

att undersöka de ensamkommande ungas upplevelser och reaktioner om de möts av diskriminering och 

vardagsrasism. Denna studie har utgått från en kvalitativ forskningsdesign och utifrån de formulerade 

frågeställningarna har åtta ensamkommande unga intervjuats om deras erfarenheter och reaktioner när 

de erfarit negativt bemötande. 

 Resultatet har visat på tendenser till att de ensamkommande unga utsätts för en form av 

marginalisering, vilket bland annat identifierats i att de unga har svårigheter att lära känna och bli vän 

med ungdomar som de kategoriserar som svenskar. De ensamkommande unga upplever sig avvikande 

när de träffar svenska ungdomar. Studien har även visat på antydningar till att ungdomar i skolan 

skapar och upprätthåller en uppdelning mellan de ensamkommande unga och andra ungdomar utifrån 

etnisk eller kulturell tillhörighet. Ensamkommande unga upplever att de utestängs samt nedvärderas då 

andra ungdomar till exempel skrattar och härmar när de unga kommunicerar på svenska, vilket kan 

förstås som en process av marginalisering. För att säkrare kunna bedöma om den unga erfarit 

vardagsrasism skulle det dock behöva göras uppföljningar av hur ofta och i vilken omfattning de 

svenska ungdomarna utestänger den unga från gemenskap. Utan vetskap om kontinuiteten i de svenska 

ungdomarnas handlande kan det inte uteslutas att det även kan handla om mobbning eller en 

omedveten handling. Ensamkommande unga utsätts eventuellt även för vardagsrasism av vissa 

människor som de unga kategoriserar som svenskar när de rör sig på allmänna platser. Det gäller till 

exempel när ensamkommande unga åker tåg och en del svenskar väljer att stå upp i tåget, istället för 

att sätta sig bredvid den unga. Att denna händelse återupprepas vid flera tillfällen tyder på en 

kontinuitet i svenskarnas beteende. 

 Studiens resultat har också visat att de ensamkommande unga upplever att media sprider en 

övervägande negativ bild av ensamkommande unga. De gånger media ger en onyanserad bild av de 

ensamkommande unga kan mediabilden möjligen tänkas bidra till att allmänheten uppfattar att de 

unga ställer till problem på grund av sin kultur och identitet. De ensamkommande unga har även vid 

upprepade tillfällen upplevt sig tvungna att förhålla sig till medierapporteringen i sin vardag. Det 

gäller bland annat när media vid brottsrapportering gjort en uppdelning mellan kategorierna invandrare 

eller afghanska ungdomar och kategorin svenskar. Medierapporteringen skulle dock behöva granskas 

närmare under en längre tid för att kunna utvärdera om media förmedlar en till övervägande negativ 

bild av de unga. 
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 Ett annat resultat har visat tendenser till att de ensamkommande unga utsatts för repression av 

rasistiskt slag vid olika tillfällen. De ensamkommande unga har bland annat berättat om när de utsatts 

för angrepp och trakasserier vid ett HVB-hem för ensamkommande unga, i ett allmänt gym samt på en 

tågstation. De rasistiska angreppen och trakasserierna har yttrat sig i våldshandlingar eller 

förödmjukelser mot ensamkommande unga. Omfattningen av problemet har dock inte varit möjlig att 

konstatera eftersom det kräver att man genomför en statistisk undersökning.  

 Studiens resultat har också visat att uppdelningen mellan de ensamkommande unga och de svenska 

ungdomarna påverkar deras tankar om olikheter och skapar svårigheter för dem att förstå varandra, det 

vill säga att effekter av fysisk och psykisk distans uppstår. De ensamkommande unga har upplevt 

frustration och rädslor i kontakt med svenska ungdomar samt att de reagerat på svenskarnas 

undvikande beteende med en känsla av besvikelse och maktlöshet. De unga har även haft tankar om att 

svenskar är rädda för invandrare. De unga har också försökt visa svenskar att de är bra personer och att 

de försöker att fokusera på positiva erfarenheter. 

 Ett annat resultat är att de ensamkommande unga försöker förstå sin roll i relation till det svenska 

samhället, exempelvis genom att de unga anpassar sig till hur de tror att omgivningen vill att de ska 

bete sig. De unga har olika strategier för att undvika att bli bemötta utifrån stereotypa fördomar, 

genom att till exempel inte visa sin kultur/religion och genom att påminna varandra om att inte göra 

dumma saker. De ensamkommande unga har även upplevt känslor av utanförskap på grund av 

bristande tolerans från omgivningen samt att de upplever att de inte kan påverka den bild som media 

sprider. Den ensamkommande unga som hade blivit orättvist bemött av personalen hade reagerat med 

att undvika HVB-hemmet, fått mer hemlängtan och kände sig likgiltig inför var hen skulle bo. De 

ensamkommande unga har också upplevt sig ensamma att hantera sin oro och sina rädslor för att 

svenskar i framtiden ska börja känna hat mot dem. 

 Vid utsatthet för rasistisk repression hade en av de ensamkommande unga reagerat med oro, blivit 

på sin vakt och rädd samt känt sig avvikande mot andra ungdomar. En annan ensamkommande ung 

hade vid händelsen reagerat med ifrågasättande, som resulterade i större självförtroende. Den sista 

unga hade reagerat med att börja undvika svenskar och genom att visa dem respekt samt visa sig 

positiv och duktig utåt. De ensamkommande ungas upplevelser och bedömning av omfattningen av 

rasism i Sverige har också påverkats av omgivningens bemötande efter händelsen. I vissa fall har deras 

känslor lindrats och i vissa fall har de förstärkts.   
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8 Diskussion  

Resultatet i denna studie har utifrån syftet identifierat ett antal olika processer av vardagsrasism och 

hur de ensamkommande unga tänker och reagerar. I följande kapitel kommer studiens upplägg, 

genomförande och resultat att diskuteras i relation till de bedömningskriterier om tillförlitlighet som 

redovisats i metodavsnittet (se kapitel 4 s. 19-20). Slutligen görs även en återkoppling till uppsatsens 

inledning, med förslag på åtgärder och vidare forskning.   

 För att höja trovärdigheten i resultatet har val och överväganden kontinuerligt redovisats under 

studien. Det finns dock vissa begränsningar i resultatets överförbarhet till annan kontext, andra 

situationer och tidpunkter. Detta eftersom de ensamkommande unga inte är en homogen grupp. På 

grund av tidsbrist samt begränsningar i omfång av studien har även antalet deltagare varit få. Samtidigt 

har intervjuerna överlag genererat fylliga och detaljerade svar, vilket till viss del möjliggjort 

generaliseringar till teorier om rasifiering och vardagsrasism. För bedömningar om studiens slutsatser 

är berättigade har alla faser i forskningsprocessen kritiskt granskats. Denna studie har haft en öppen 

forskningsfråga samt ett syfte som gett en bred ingång till ämnet. Fördelen med detta har varit att de 

ensamkommande ungas berättelser blivit mer fria från påverkan. Nackdelen har dock varit att ett stort, 

spretigt och ostrukturerat material har genererats, vilket medfört svårigheter i uppsatsarbetet att 

analysera och dra slutsatser. Studiens pålitlighet har dock stärkts av att klasskamrater och handledare 

under uppsatsskrivandet granskat och bedömt de teoretiska slutsatserna. Slutligen kan resultaten 

diskuteras utifrån eventuell påverkan av mina värderingar och teoretisk inriktning som studien utgått 

från. Jag vill därför börja med att återkoppla till studiens avgränsning (se kapitel 1 s. 7) som innebar 

att studien enbart fokuserat på de ensamkommande ungas upplevelser och reaktioner om de mötts av 

diskriminering och vardagsrasism. Därför har inte positivt bemötande från svenskar tagits med i 

resultatet, vilket vid övertolkning kan ge en felaktig bild av att de unga enbart erfarit negativt 

bemötande från svenskar. I övrigt har kontinuerligt i studien redovisats hur bearbetningen genomförts 

och vad som legat till grund för olika ställningstaganden. Försök har även gjorts att lyfta fram de 

ungas egna röster genom hela studien. 

 Denna studie har många likheter med den tidigare forskningen inom området vilka också varit av 

kvalitativ karaktär. De tidigare forskningsstudierna har dock oftast även omfattat studier av yngre barn 

och en tidigare forskningsstudie har tagit med asylsökande barn som kommit med föräldrar 

(Dunkerley, Maegusuku-Hewett, Scourfield & Smalley, 2007). Föreliggande studie har kommit fram 

till i huvudsak likartade resultat som tidigare studier; Att de unga betraktas som avvikande, bemöts 

med rasistiska fördomar, har svårt att lära känna svenskar/inhemska ungdomar, att de unga söker sig 

till vänner med annan bakgrund än svensk bakgrund och att de unga anpassar sitt beteende för att 
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undvika fördomar, upplever en känsla av utanförskap samt att de unga möts av bristande tolerans för 

deras kultur och språk, vilket påverkar deras psykiska välbefinnande. I denna studie har dock inte de 

ensamkommande unga skämts över sin kulturella bakgrund eller använt sin kulturella identitet för att 

göra motstånd mot rasism. Varför resultatet i detta fall skiljer sig kan inte denna studie svara på. 

 Med en teoretisk grund om rasismens ideologier och tankemodeller, där människor kategoriserats 

utifrån kulturella och utseendemässiga tillskrivningar samt social rangordning kunde jag lättare 

identifiera rasistiska uttryck i den vardagliga kontexten som studerades. Teorier om vardagsrasism gav 

sedan ett redskap att identifiera olika former av diskriminerande uttryck som normalt kan vara svåra 

att upptäcka, eftersom normalisering är en del av vardagsrasistiska processer. Kritik bör dock 

framföras om att studiens resultat varit för litet och alltför generellt i förhållande till dessa stora teorier. 

Detta har begränsat möjligheterna att fullt ut använda och relatera till teorierna i den omfattning som 

hade varit önskvärt. 

 Denna studies resultat har även relevans för det sociala arbetet eftersom socialnämnden genom 

lagen har ansvaret för de ensamkommande ungas hälsa, utveckling och sociala beteende samt har till 

uppdrag att ta fram åtgärder om de unga på något sätt riskerar att fara illa. För att kunna axla ansvaret 

att verka för de ensamkommande ungas hälsa och utveckling bör resultatet att de unga bland annat 

upplever känslor av frustration, besvikelse, maktlöshet, utanförskap och rädslor i kontakt med 

svenskar tas på allvar. Resultatet visar också att de ensamkommande unga har ett behov av ett större 

vuxenstöd för att hantera dessa tankar och andra tankar om svenskar som rädslor eller hatiska tankar. 

Resultatet visar vidare, som Deveci (2012) skriver, att det behövs fler engagerade yrkesverksamma 

runt de ensamkommande unga som kan öka deras känslor av tillhörighet och välbefinnande. I ett större 

perspektiv behöver det sociala arbetet även ta fram metoder för att förhindra vardagsrasistiska 

processer av marginalisering, problematisering och repression. Till att börja med skulle det kunna vara, 

som Wernersjö (1998) föreslagit, att tillhandahålla fler mötesplatser för de ensamkommande unga och 

svenska ungdomar. Skolan behöver kanske undersöka om medlare som Vargas (1998) studerat, kan 

minska distansen mellan de ensamkommande unga och de svenska ungdomarna i skolan. Studiens 

resultat kan eventuellt också bidra till idéer för socionomstudenter om hur diskriminering, rasism och 

social exkludering kan identifieras i vardagen. 

 En ingång till vidare forskning kan vara att göra en jämförande studie kring hur ensamkommande 

unga respektive svenska ungdomar i samma skola tänker om och upplever varandra, för att närmare 

undersöka orsakerna till uppdelningen mellan grupperna. En annan ingång till vidare studier skulle 

kunna vara att närmare undersöka hur de ensamkommande unga skildras i media. För större 

forskningsstudier finns det inom området ett stort behov av kvantitativ forskning för att kunna bedöma 

omfattningen av strukturell diskriminering och rasism riktad mot ensamkommande unga.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Jag heter Johanna Segerlund och går sjätte terminen på socionomprogrammet vid Ersta Sköndal 

högskola. Jag skriver nu min kandidatuppsats som handlar om ensamkommande ungas upplevelser 

och reagerande när de möts med fördomar och ifrågasättande i Sverige. Jag kommer inte att gå in på 

anledningar till att de flytt eller om deras upplevelser från sin resa till Sverige. Tanken med studien är 

att belysa de ensamkommande ungas upplevelser och egna resurser för att öka medvetenheten och 

förståelsen hos professionella som möter dessa barn i sitt arbete här i Sverige. Jag önskar därför att få 

intervjua några ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande unga. Intervjuerna kommer 

att ta cirka en timme och intervjuerna kommer att spelas in på band. Materialet kommer enbart att 

användas vid Ersta Sköndal högskola. Intervjupersonerna kommer att vara anonyma och deras 

berättelser kommer att avidentifieras, det vill säga ingen kommer att känna igen deltagarna.  

 

Tack på förhand för deltagande i min studie.  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till de ensamkommande unga  

 Hur skulle du beskriva folks agerande och beteende när du pratar svenska? 

 Vad har du för erfarenheter av olika grupper eller kompisgäng i Stockholm/Sverige?  

 Tror du att du kommer få fler vänner i framtiden här i Stockholm? 

 Vad har människor du möter för förväntningar på ensamkommande?  

 Har de förväntningar på att du måste bete dig eller vara på något speciellt sätt? 

 Har du eller känner du någon som blivit orättvist behandlad/diskriminerad av människor i 

Sverige?  

 Tror du att utseende som kläder, hår och din bakgrund påverkar hur folk bemöter dig i 

Sverige? 

 Händer det att du som kille/tjej blir bemött annorlunda jämfört med andra jämnåriga 

killar/tjejer som har kommit som ensamkommande? 

 Har du någon gång stött på rasism? Kan du berätta mer om det? 

 Hur skyddar du dig från rasism? Eller hur försvarar du dig mot rasism?  
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Bilaga 3 

Tabell 1: De ensamkommande ungas upplevelser som visar på marginalisering 
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Tabell 2: De ensamkommande ungas upplevelser som visar på 
problematisering 
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Tabell 3: De ensamkommande ungas upplevelser som visar på repression 

 


