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ÖNSKAN OM ETT VANLIGT LIV – EN STUDIE ENSAMKOMMANDE AFGHANSKA 

UNGA MÄNS LIVSSITUATION 

 

Sammanfattning 

I denna uppsats är syftet att skapa en fördjupad förståelse för unga afghanska 

ensamkommande mäns livssituation genom intervjuer som analyserats utifrån begreppen 

habitus, kapital och fält. De flesta av respondenterna har visat sig vara beredda att slita hårt 

för att förverkliga sina ambitioner och strävan mot ett liv med stabila levnadsförhållanden. 

Vad denna strävan gett för resultat skiljer sig åt i gruppen. De som lyckas med att förvärva det 

kapital som fungerar som inträdesbiljett på arbetsmarknaden eller till högre utbildning, hyser 

ett stort mått av framtidstro. För ett par av de unga männen har inte stödet från samhället varit 

tillräckligt och de upplever en osäkerhet inför framtiden. I flera av de unga männens 

berättelser framträder tecken på solidaritet, i första hand mot familjen, men även gentemot 

samhället samt den egna gruppen landsmän. Det verkar som om flera av de unga männen 

finner en livsstil utifrån habitus som fungerar både i det svenska samhället och i det afghanska 

även om det traditionella livsmönstret i hög grad består. En högre grad av interaktion med 

andra i samhället utifrån gemensamma intressen skulle kunna bidra till förändring av 

traditionella mönster och en ökad integration. 
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WISHING FOR AN ORDINARY LIFE – A STUDY ON UNACCOMPANIED AFGHAN 

YOUNG MEN'S LIFE SITUATION 

 

 

Abstract 

In this paper the aim is to create an indepth understanding of young Afghan 

unaccompanied men's life situations through interviews analysed with the concepts of habitus, 

capital and field. Most of the respondents have shown a willingness to toil hard to realize their 

ambitions and aspirations towards a life with stable living conditions. What results this 

endeavour has given differ within the group. Those who have manage to acquire capital that 

serves as the admission ticket to the labour market or to higher education, have a high degree 

of hope for the future. For a few of the young men the support from society has not been 

sufficient and they experience an uncertainty about the future. In several of the young men's 

stories signs of solidarity emerge, primarily towards family, but also towards society and their 

own compatriots. It appears that several of the young men find a lifestyle based on habitus 

that works both in the Swedish society and amongst Afghans although the traditional pattern 

of life to a great extent is maintained. A higher degree of interaction with others in the 

community on the basis of shared interests could lead to a change in traditional patterns and 

more integration. 

 

Keywords: unaccompanied refugee children, young Afghan men, habitus, capital, field. 
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Inledning och bakgrund 

Qatra, qatra darya mesha 
Många droppar små, blir en stor å 

 

Det afghanska ordspråket på Dari talar om vikten av att inte ge upp. Förändring kan börja i de 

små sakerna. Att bygga ett liv och en framtid i Sverige när man kommer från en annan del av 

världen kan tyckas vara som att droppe för droppe fylla en å. Det tar tid, det kräver uthållighet 

och resultatet är inte alltid omedelbart synligt.  

I efterdyningarna av den så kallade flyktingkrisen under 2015 finns en pågående debatt där 

flera frågor om de ensamkommande hänger i luften. Hur ska det gå för alla dessa unga 

människor som kommit hit? Hur ska vi kunna ta hand om dem? Hur kommer de att påverka 

vårt samhälle?  

Många unga afghaner flyr från en osäker tillvaro i hemlandet där det finns en pågående 

politisk instabilitet och arbetslöshet med en särskilt utsatthet för de som tillhör folkgruppen 

hazara, vilket en stor del av de ensamkommande gör. Migrationsverket uppger att villkoren 

för hazara har förbättrats efter 2001 i Afghanistan gällande tillgång utbildning och sjukvård 

men att deras säkerhet förvärrats under 2015 då flera större attentat ledda av Talibanerna ägt 

rum. Enligt Migrationsverket kommer ungefär hälften av afghanerna från Iran där det finns en 

stor grupp afghaner med och utan tillstånd att få vistas i landet. För de som har tillstånd löper 

de en risk att inte bli förnyade och de som saknar giltiga handlingar riskerar att deporteras 

tillbaka till hemlandet. För båda grupperna i Iran saknas framtidsutsikter då de inte får tillgång 

till grundläggande rättigheter såsom högre utbildning och avancerad sjukvård 

(Migrationsverket, 2016). 

Situationen i hemlandet och i grannländerna gör att många unga afghaner flyr till Europa 

för att få en möjlighet att skaffa sig utbildning och en stabilare grund att bygga sin framtid på. 

Det faktum att det finns ett nätverk av unga afghaner som håller på att etablera sig i Sverige 

samt ett mottagande som får ett rykte om sig att vara gott, utgör en attraktionskraft för fler att 

ge sig iväg på den riskfyllda resan hit (Migrationsverket, 2016). 

Hur ser det den afghanska kulturella identiteten ut och vad är det som de unga männen som 

kommer till Sverige bär med sig i sitt bagage? Mir Hekmatullah Sadat (2008) har forskat 

kring den afghanska identiteten eller afghanskheten, som han kallar Afghaniyat på Dari, och 

vad som händer med den i diasporan till Nordamerika, Australien och Europa. Sadat menar att 

Afghaniyat är framvuxet ur ett samhälle som präglas av kollektiva normer som grundar sig på 

ett utbyggt nätverk av familjära och sociala band där människor lever i nära förbundenhet och 

beroende av varandra. Centrala moraliska värderingar är tarbiya (hur man för sig, beter sig), 

haya (kyskhet) och sharm (skam). En politisk liberalism finns hos vissa grupper av afghaner 

vilket inte påverkar den sociala konservatism som alltjämt råder i Afghaniyat (a.a.). Den bild 

som i stora drag träder fram i Sadats artikel är att afghanerna kommer från ett kollektivt och 

traditionellt samhälle som står i kontrast mot det mer individualistiska samhälle de träder in i.  

Det samhälle som tar emot de unga afghanerna står inför en utmaning när det gäller att 

skapa förutsättningar för delaktighet och möten och förståelse mellan människor från olika 

kulturer. Likaså kommunerna och dess sociala arbete, som har fått till uppgift att bedriva 

mottagandet, utmanas av att finna nya former och förhållningssätt för att kunna ta sig an en 

relativt ny målgrupp. Denna utmaning gör det nödvändigt att integrera den kunskap som finns 

inom socialt arbete gällande ungdomars utveckling, boendeplaceringar, kunskap om migration 
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och trauma med mer specifika kunskaper om de unga afghanerna och vad som sker med dem i 

mötet med samhället de nu är en del av 

 

Problemformulering 

Under de senaste åren har Sverige tagit emot alltfler ensamkommande flyktingbarn. Sedan 

2006 har antalet ensamkommande barn ökat från 816 barn som sökt asyl till 35 369 barn år 

2015, satt i relation till 7049 barn under 2014 enligt statistik från Migrationsverket, 2016. 

Kommunerna har ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn och ersättning utgår från 

Migrationsverket till kommunerna fram till dess att de unga fyller 21 år. Socialtjänsten 

ansvarar för placering av de minderåriga och i många fall, verksamhet som syftar till att slussa 

de unga i samhället då de fyller 21 år.  

Av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har en stor andel kommit från 

Afghanistan. År 2015 var 21 926 av alla ensamkommande asylsökande barn från Afghanistan. 

De allra flesta har fått stanna i Sverige. Av alla ensamkommande som fick permanent 

uppehållstillstånd det året var 79 procent från Afghanistan. De afghanska ungdomarna är 

främst pojkar i åldrarna 13-17 år (93 procent), varav den största gruppen är 15-16 år (60 

procent). Dessa ungdomar utgör således en stor målgrupp för det sociala arbetet. Behovet av 

forskning ökar i takt med den praktiska yrkesutövningen för att ge en bättre förståelse för 

målgruppen och hur det strukturella såväl som det individinriktade sociala arbetet kan finna 

en riktning som blir långsiktigt gynnsam. 

Flertalet studier inom den svenska och internationella forskningen som finns om de 

ensamkommande barnen under de senaste tio till tolv åren, har fokuserat på den första tiden i 

mottagarlandet, under asyltiden och under tiden i mottagningssystemet. Det finns svenska 

studier som följt barnen och de unga över tid men inte främst på det sociala arbetets område 

(Hessle, 2009, Wallin och Ahlström, 2005). Den mentala hälsan hos nyanlända med 

uppföljning några år därefter har studerats i Belgien av Vervliet, Lammertyn, Broekaert, 

Derluyn (2014). De konstaterar att den mentala ohälsan inte förändrades nämnvärt över tid 

och förblev överlag hög. Signifikanta förändringar i den mentala hälsan kan möjligtvis ske 

längre fram vilket skulle behöva studeras. Denna studie fokuserar på de enskilda individernas 

hälsa och har inte något fokus på den strukturella nivån eller långsiktiga verkningar (a.a.). 

I Hessles (2009) longitudinella studie av inom ramen för pedagogik, har de som kommit 

som ensamkommande barn till Sverige följts upp som unga vuxna efter 10 år. Hessle 

poängterar vikten av det transnationella nätverket i de ungas etableringsprocess som efter en 

tioårs period överlag bedöms som gynnsam. Hessle verkar inte bedöma integration på det 

mellanmänskliga planet i det svenska samhället som avgörande utan drar slutsatsen att ett 

bevarande av den egna kulturella identiteten genom det transnationella nätverket utgör en 

förutsättning för etablering. 

För att kartlägga hur de bekymmer som har med flyktingskapet att göra påverkar 

ensamkommande unga över tid, har Wallin och Ahlström (2005) har gjort en studie där de 

följt unga vuxna under sju år efter de fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Resultatet 

visar att de flesta av de unga vuxna har kunnat skapa sig en fungerande livssituation och har 

lämnat de problem som har med flyktingskapet specifikt att göra, men ett fåtal lider av 

symptom av PTSD och andra bekymmer relaterade till flyktingskapet. Wallin och Ahlström 

har ett fokus på hälsoaspekten för individerna i sin studie. 
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Ungdomar som lämnat vården inom det kommunala mottagningssystemet för 

ensamkommande har studerats av Åsa Söderkvist (2014) inom ramen för socialt arbete. I 

Söderkvists forskning har fokus varit på de ungas uppfattningar om etnicitet och kultur i den 

transnationella sfären. Det som framkommit i studien är att barndom och övergång till 

vuxenlivet för ensamkommande kan skilja sig markant från andra unga som lämnar vården 

och var problematiskt med anledning av att deras identitet och känsla av tillhörighet formas 

av flera olika geografiska plaster och personer som de är knutna till. Söderkvists studie 

angränsar till den här uppsatsen men har ett annat angreppssätt och fokusområde. 

I flera av dessa studier poängteras att det finns ett behov av fler uppföljande studier utifrån 

olika aspekter av de ungas livssituation, välmående och etablering i mottagarlandet. Detta är 

också något som efterlyses, liksom fler studier inom ramen för socialt arbete, i den 

forskningsöversikt som författats av Brunnberg, Borg och Fridström (2009). 

Den här uppsatsen har kommit till för att ge en bättre förståelse för de ensamkommande 

unga afghanernas livssituation efter det att de lämnat kommunens mottagningssystem. 

Ambitionen är att synliggöra vad som sker i samspelet mellan individ och samhälle under en 

period av etablering genom nätverk, utbildning och/eller arbete. Den angränsande forskning 

som finns att ta del av har inte i första hand haft ett fokus på samspelet mellan individ, grupp 

och samhälle vilket denna studie syftar till genom att utföra en djupare analys av de 

ensamkommandes egna beskrivningar satta i relation till Bourdieus teoretiska begrepp. Dessa 

begrepp möjliggör att se på de ungas situation utifrån ett dynamiskt och flerdimensionellt 

perspektiv som förhoppningsvis kan bidra till att fördjupa och nyansera bilden av de 

ensamkommande unga och därmed lämna ett bidrag till det sociala arbetets praktik. 

 

Syfte 

Att söka en fördjupad förståelse för hur unga män från Afghanistan, som kommit till Sverige 

som ensamkommande barn, ser på sin livssituation samt hur de påverkas i interaktionen med 

andra.  

 

Frågeställningar 

Hur beskriver de unga männen sin livssituation från ankomsten till Sverige, i nuläget och i 

framtiden?  

 

Vilka habitus hos de unga männen framträder utifrån den sociala situation de befinner sig i? 

 

Vilket kapital är gångbart för de unga männen i den aktuella livssituationen? 

 

Kan man urskilja drag av en gemensam livsstil hos de unga männen?  

 

Begrepp och definitioner 

För läsaren av den här uppsatsen kan det vara av värde att klarlägga vissa begrepp och 

definitioner som jag använder mig av för att underlätta läsningen.  

Med ensamkommande barn eller ensamkommande unga avses de barn och ungdomar 

under 18 år som kommit till ett mottagarland för att söka asyl och är vid tidpunkten för 
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ankomsten skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen som fungerar som en 

ställföreträdande förälder. Denna definition är utformad i likhet med vad som står angivet i 1 

§ femte stycket i lagen om mottagande av asylsökande (1994:137). I uppsatsen kommer 

respondenterna att benämnas unga män snarare än ensamkommande barn- eller unga med 

anledning av att de inte längre är under 18 år samt att medvetet söka undvika en 

kategorisering av dem utifrån deras lagliga status vid inträdet i det svenska samhället. Trots 

detta utgör deras bakgrund en anledning till att de valts ut i denna studie då det finns ett 

kunskapsintresse kring unga vuxna som anlänt som ensamkommande flyktingbarn. 

Begreppet livssituation används i uppsatsen för att belysa de olika aspekterna: socialt 

nätverk och relationer, sysselsättning och mental och psykosocial hälsa. De unga männen har 

intervjuats utifrån dessa aspekter vilket har genererat berättelser ur deras liv från tiden de 

befunnit sig i Sverige, i nuläget och tankar om framtiden.  Dessa berättelser om 

livssituationen utgör det resultat som sedan analyserats utifrån Bourdieus begrepp. 

Bourdieus begrepp valts som analysredskap och finns beskrivna i teoriavsnittet. Begreppen 

habitus, kapital, fält och livsstil möjliggör att se på gruppen ensamkommande utifrån ett 

perspektiv som luckrar upp färdiga kategoriseringar. En sådan kategorisering kan vara 

gruppen ensamkommande barn eller afghaner.  

 

Teoretisk referensram: Bourdieu 

Begreppen kapital, habitus och fält 

Begreppen kapital i dess olika former, habitus, fält och livsstil kommer att användas som 

analytiska redskap i denna studie. Donald Broady (1990) en av Bourdieus främsta uttolkare i 

Sverige beskriver Bourdieus begrepp enligt följande,  

”De är inte begrepp av den sort som utgör etiketter på observerbara fenomen. De fungerar 

istället som redskap för bearbetning av det omedelbart observerbara, ja till och med som 

tillhyggen som låter forskaren att slå hål på självklarheten och självtillräckligheten hos de 

omedelbara framträdelserna.” (s. 167) 

Begreppen användes med andra ord av Bourdieu som forskningsredskap och utgör i denna 

studie detsamma. De kan därmed vara en hjälp av bryta ned kategorier såsom 

ensamkommande flyktingbarn eller afghaner i mer precisa beståndsdelar som ger en bättre 

skärpa och tar mer individuella hänsyn. 

Bourdieu bryter ned kapital begreppet i flera kategorier. Det begrepp som Bourdieu 

benämner symboliskt kapital, kan enligt Broady, också beskrivas som anseende eller det som 

erkänns av andra som värdefullt. Symboliskt kapital kan inte enbart existera på det 

individuella planet utan det existerar alltid i ett socialt sammanhang. Andra behöver uppfatta 

och tillskriva det ett värde för att det skall kunna ses som ett symboliskt kapital. Det kan 

användas för att förklara varför vissa människor, institutioner eller titlar betraktas som 

prestigefulla, hedervärda eller högt ansedda och värderade. Det handlar inte om att ha en 

teknisk förmåga att utföra någonting såsom att spela ett instrument eller att kunna köra bil. 

Dessa förmågor blir symboliskt kapital enbart om de betraktas som värdefulla av andra i den 

sociala kontexten som man befinner sig i (a.a.). 

Broady beskriver kulturellt kapital som en bred underkategori till symboliskt kapital. 

Kulturellt kapital är verksamt inom en viss kulturell sfär, vilket för Bourdieu var i Frankrike. 

Kulturellt kapital har används av Bourdieu för att beskriva dominansförhållandena i det 

franska samhället där en viss form av symboliskt kapital värderas högre än annat. Det kan 
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även ses som en form av bildningskapital snarare än ekonomiskt kapital. Det kulturella 

kapitalet kan förmedlas mellan generationerna men kan också förvärvas genom 

utbildningsystemet (a.a.). 

Ett annat begrepp är det sociala kapitalet som består av tillgångar i form av kontakter, 

släktrelationer eller vad Broady kallar för förbindelser. Det låter sig inte lagras i examina eller 

titlar såsom det symboliska kapitalet utan existerar i banden som förenar individerna i en 

grupp med varandra. Individerna har var och en tillförskaffat sig symboliskt kapital såsom 

examina eller titlar eller positioner i samhället som sedan i sin tur blir en gemensam tillgång 

för de som tillhör gruppen. Detta sker enbart i den mån som tillgångarna erkänns som 

värdefulla och eftertraktade (a.a.).  

I Bourdieus studier om folkgrupper i Algeriet, som han skriver om i Sociologi de l Álgerie 

(1958) kan man finna en illustration till kapital begreppen. Det finns en tydlig koppling 

mellan hedern och begreppet symboliskt kapital som Bourdieu senare utvecklar. Hedern eller 

prestigen handlar inte om materiell rikedom i första hand, utan en respekt som är byggd 

utifrån en ställning i det sociala sammanhanget som dikterar villkoren för relationerna i 

samhället. Hedern kan förknippas med ett namn som i sin tur kan utgöra en symbol eller 

garanti för beskydd och trygghet och utstrålar därmed en attraktionskraft som gör att andra 

kringliggande grupper vill ansluta sig till det namnet (a.a.). Broady (1990) kallar detta för en 

hederns logik (s. 197), där namnets beskyddande effekt inte handlar om någon egentlig makt 

utan snarare en symbolisk sådan. I de algeriska studierna beskrev Bourdieu även betydelsen 

av släkt- och vänskapsrelationer vilket Broady ser som ett sätt att gestalta begreppet socialt 

kapital. 

Bourdieus begrepp habitus beskrivs av Broady som det förkroppsligade kapitalet. För att 

kunna studera den objektiva sociala världen sociologiskt, måste man inkludera hur människor 

orienterar sig i den världen. Ett bestämt slag av kapital måste enligt Bourdieu studeras i sin 

givna kontext eller i sitt specifika sociala sammanhang. Han kallar detta sammanhang för ett 

fält. Det är inom detta fält som kapitalet är verksamt. Broady definierar Bourdieus begrepp 

habitus som: 

”…system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den 

sociala världen. Dessa system av dispositioner är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva 

minnen, sätt att rör sig och tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen.” (Broady, 

1990, s. 225) 

Det är det habitus, som formats av erfarenheter i det liv som levts, som påverkar tanke och 

handling i en viss riktning och bidrar därmed till att den sociala världen upprätthålls och 

återskapas. Enligt Bourdieu är alla människor utrustade med ett habitus. Då habitus kan 

benämnas som förkroppsligat kapital, kan det ligga nära till hands att tänka att habitus alltid är 

kapital. Detta dementerar Broady med förklaringen att kapital är enbart en tillgång i 

Bourdieus mening då det är erkänt och värderat i den sociala världen. En människa eller 

grupp människor kan därför ha ett habitus som inte värderas tillräckligt högt för att kunna 

benämnas som kapital (Broady, 1990). 

Bourdieus habitus begrepp kan inte liknas vid en socialisationsteori där normer i samhället 

internaliseras i individens sinne. Det är snarare så att det handlar om ett system av 

dispositioner eller anlag som finns nedlagt i kroppen, formade från barndomen och framåt, 

som gör det möjligt för individen att praktiskt bemästra eller ha färdigheten att kunna ta sig an 

olika situationer. Dessa dispositioner anger ett antal principer som bestämmer sättet att 

handla, tänka, förstå och värdera vad som krävs av dem i det sociala sammanhanget. Detta 
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pågår i en ständig process där människors habitus möter det sociala sammanhanget som 

tillsammans utgör villkoren för tanke och handling. (Broady, 1990) 

Människan åtnjuter en begränsad frihet att handla utifrån ett bestämt register av strategier 

som anges av en given habitus utifrån den aktuella situationen. Strategierna utvecklas i mötet 

mellan människans habitus och de aktuella sociala betingelserna. Bourdieu tillskriver 

människan en förmåga till aktivt handlande utifrån sin vilja och sina intentioner, och bör inte 

placeras i ett fack av sociologisk determinism, menar Broady. Ändå är det i en viss mening så 

att denna vilja och dessa intentioner är bestämda då de inplanterats eller inkorporerats i 

människan genom en sorts ömsesidig socialiseringsprocess (a.a.).  

En habitus är inte lätt föränderligt även om det inte heller kan beskrivas som permanent. 

Broady kallar det för ”seglivat” och det kan överleva de sociala omständigheter som omger 

det. I mötet med ett socialt sammanhang som inte känns igen eller känns som hemma, finns 

två alternativ. Om habitus är den starkaste kraften kan människorna ändra på de sociala 

betingelserna. Är de sociala betingelserna överlägsna kan det ske en successiv omvandling av 

habitus hos individen eller så kan denne välja att fly därifrån (a.a.). 

”Det begrepp som Bourdieu skulle komma att utveckla fungerade som ett slags mellanled som 

så att säga bröt direktkopplingen mellan ”yttre” och ”inre”, mellan samhällets normsystem och 

individens internalisering av samma normsystem, mellan den allmänna ”kulturen” och 

individernas ”attityder”, skriver Broady (1990, s. 241.) 

Lundin (2004) menar att habitus, som formats av de tidigare livserfarenheterna, utgör en 

sorts filter eller som hon skriver ”dispositioner till ett sätt att reagera” (s. 59) som avgör hur 

individen kommer att handla i ett visst socialt sammanhang. Habitus styr tanke, känsla och 

handling hos individen och resulterar i en livsstil som är gemensam med andra som kommer 

från samma samhällsgrupp. Individen förfogar över ett visst habitus och är på så sätt en aktör, 

men motiven till handlingen är mer eller mindre omedvetna och oreflekterade. De finns på 

sätt och vis dolda i ett förkroppsligade habitus (a.a.).  

Bourdieus begrepp socialt fält kan även beskrivas som ”ett strukturerat socialt rum” 

(Broady, 1990, s. 272) som innefattar ett system av relationer mellan positioner. Positionerna 

kan besittas av sådant som individer, grupper, institutioner, yrkesgrupper eller vetenskapliga 

discipliner. Ett fält förutsätter att det finns någon sorts makthierarki där det råder 

dominansförhållanden mellan olika positioner. Det förutsätter även någon form av 

specialisering såsom i det moderna samhället där det symboliska kapitalet är differentierat och 

inte enhetligt såsom i mer traditionella samhällen (a.a.).  

Bourdieu använde sig av en kombination av sina begrepp i sina studier. Då han studerade 

en viss samhällsgrupp intresserade han sig för deras habitus men även de sociala 

omständigheterna inom ett socialt fält som innefattade ett system av relationer mellan olika 

positioner. Broady påpekar att det finns ett grundmönster i Bourdieus sätt att analysera med 

hjälp av begreppen där ramen för människors handlande ger bestämda strategier eller ett visst 

handlingsutrymme, är deras habitus. Vad som slutligen bestämmer hur de kommer att handla 

är det som sker i mötet mellan deras habitus och den aktuella sociala situationen (a.a.). 

Lundin (2004) redogör för Bourdieus begrepp fält och beskriver det som spelplanen eller 

arenan där det pågår en maktkamp mellan kapital, kulturella och ekonomiska, dvs. tillgångar 

som i den sociala världen erkänns som värdefulla. Habitus styr vilka strategier, eller 

handlingar, som används på fältet. Handlandet är ett resultat av både habitus och positionen 

på fältet. Positionen på fältet utgör den yttre, objektiva strukturen och habitus den inre 

subjektiva strukturen (a.a.). 
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Lundin skriver att den position man föds in i har avgörande betydelse för habitus 

utformning. Det är i den tidiga barndomen och de erfarenheter man samlar på sig där som 

dispositionerna formas. De befästs sedan genom att fortsätta i liknade mönster som sina 

föräldrar. Ett exempel på detta kan vara att ett medelklass barn med akademiker till föräldrar 

läser vidare på universitet och väljer ett yrke i linje med det. Vad Bourdieu kallar för hysteris 

uppstår när habitus och position på fältet inte harmonierar med varandra (a.a.).  

 

Individen som ett subjekt eller objekt? 

Lundin (2004) skriver om Bourdieu utifrån ett aktörs – strukturperspektiv. Hon menar att 

Bourdieu med habitus begreppet strävar efter att förena subjektivism och objektivism, det vill 

säga undvika att antingen se individen som en rationellt handlande fri aktör eller en passiv 

normföljare. Att Bourdieu använder sig av termen agent innebär inte att han tillskriver 

individen förmågan att reflexivt styra sina handlingar. Inte heller är människans handlande 

enbart en reaktion på yttre stimuli (a.a.).  

Är då social förändring möjlig enligt Bourdieu? Lundin beskriver att nya situationer manar 

fram nya sätt att handla. Dessa har sitt ursprung i habitus och är förutsägbara men inte givna. 

”Sociala praktiker präglas av öppenhet och föränderlighet, men endast inom ramen för habitus 

principer” (s.64), skriver Lundin. Detta för med sig att vissa sätt att handla, tänka eller känna 

är i princip uteslutna. Förändring är därmed alltid grundad i en viss habitus och bygger på ett 

samspel mellan de yttre och de inre strukturerna. Förvärvande av nytt kapital kan förändra de 

sociala villkoren och göra att individen förflyttar sig till icke-nedärvda positioner. Lundin 

pekar på en kritik mot Bourdieus tänkande som menar att det begränsar individen som aktör 

då hen inte förmår betrakta spelet som pågår på det sociala fältet med ett utifrån perspektiv. 

Detta medför att positionerna vidmakthålls utan kritisk granskning. Hen kan inte förändra de 

underliggande strukturerna utan enbart sin egen livsstil. Ett fält upphör att existera enbart om 

en majoritet upphör att delta i spelet eller i maktkampen (a.a.). 

Bourdieu själv hänvisar till Pascals ord för ett klargörande gällande relationen mellan 

objektivitet och subjektivitet, ”Världen griper och uppslukar mig som en punkt, men jag 

begriper den.” Individen är en punkt i det sociala rummet, en ståndpunkt eller ett perspektiv 

vilket bestäms och definieras av den objektiva position som den antagit. Han avslutar detta 

resonemang med att slå fast, 

”Det sociala rummet är verkligen den första och sista verkligheten, eftersom det ytterst 

bestämmer de föreställningar som de sociala agenterna kan bilda sig av det.” (Bourdieu, 1994, s. 

24) 

Jenkins (1992) skriver om Bourdieus kritik mot ett radikalt aktörsperspektiv då det 

framställs på så sätt att det förbiser strukturernas påverkan. Bourdieu, enligt Jenkins, 

förespråkar snarare att det sker en anpassning av habitus för att möta omständigheterna på 

fältet. Hur man ska handla, eller de sociala praktikerna som är sprungna ur habitus, är en 

produkt av processer som inte tillfullo är medvetna och inte heller helt omedvetna. Man vet, 

utan att veta, hur man ska handla. Med andra ord, man får en känsla för spelet som inte är 

reflekterat eller helt utkristalliserat. Det finns en sorts mönster eller en förutsägbarhet där man 

vet hur saker oftast utspelar sig men inte exakt vad som kommer att hända. I händelse av en 

kris, då rutiner och vardaglighet rubbas, kan nya beteendemönster komma fram. Dessa har 

ändock sitt ursprung i habitus och är en del av repertoaren även om de inte varit synliga. 

Vidare beskriver Jenkins Bourdieus förvärvande av social kompetens som något som 
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utvecklas genom att känna till reglerna för det sociala livet samt en lärandeprocess som sker 

genom undervisning och övning. Social interaktion mellan olika individer bygger på en 

kombination av frihet och bundenhet (a.a.).  

 

Livsstil 

Bourdieu arbetade i sin forskning med att söka efter gemensamma nämnare för lika grupper 

av människor som en gestaltning av gemensam habitus, skriver Broady (1990). Detta kunde 

röra sig om att vissa grupper av människor kunde välja en likartad livsstil eller ha en likartad 

hållning till exempelvis kultur eller privatekonomi vilket Bourdieu sökte finna skäl till genom 

en habitus som formats på ett likartat sätt i en viss samhällsgrupp (a.a). Bourdieu beskriver 

detta på följande sätt: 

”Habitus utgör denna generativa och enhetsskapande princip som omvandlar de inneboende och 

relationella egenskaperna i en position till en enhetlig livsstil, det vill säga en enhetlig 

uppsättning av personer, tillgångar och praktiker.” (Bourdieu, 1994, s. 19) 

Habitus förenar en viss samhällsgrupp i en gemensam livsstil och fungerar därmed 

differentierande mot andra grupper. Det kan röra sig om skillnader i smak eller vad som 

bedöms vara gott eller ont, eftersträvansvärt eller likgiltigt, vackert eller mediokert. Bourdieu 

undviker att hamna i ett statiskt klasstänkande genom att habitus kan variera mellan grupper 

men också inom gruppen. Även om Bourdieu talar om klasser, som ett sätt att dela in 

samhällsgrupper med gemensamma nämnare i forskningssyfte, fjärmar han sig från Marx 

klassindelning såsom en grupp människor som skall mobiliseras till kamp mot en annan. 

Bourdieu talar om likheter i smak, i samtalsämnen, intressen vilket gör det lättare att förstå sig 

på varandra och att trivas tillsammans (Bourdieu, 1994). 

Sammanfattning av begreppen  

Sammanfattningsvis kan man säga att Bourdieu genom sina begrepp habitus, kapital och fält 

ger analytiska verktyg som bidrar till ett perspektiv i forskningen som luckrar upp dikotomin 

mellan struktur- och aktörstänkanden. Individens habitus är sammanlänkat med det sociala 

sammanhang som hen befinner sig i och kan inte frikopplas eller förklaras utan det. 

Föränderligheten och anpassningen av habitus till villkoren på det sociala fältet sker genom 

att olika former av kapital förvärvas och blir verksamma. Olika sidor av habitus, som utgör 

det förkroppsligade kapitalet, blir synliga utifrån vilka villkor som råder på det aktuella 

sociala fältet. En grupp individer kan dela gemensamma drag som förenar dem i en gemensam 

livsstil då de delar liknande habitus och även vistas på samma eller liknande sociala fält. 

Individen kan också skilja sig från gruppen på det sociala fältet genom förvärvat socialt eller 

symboliskt kapital uttryckt i strategier och kompetenser vilket ger en framflyttad position.  

I resultat och analysavsnittet beskrivs närmre hur begreppen kommer att användas utifrån 

materialet i denna studie. 

Relevans för socialt arbete 

Betydelsen av Bourdieu för socialt arbete har behandlats av Garrett (2007). Han välkomnar 

det nyvakna intresset som han ser från det sociala arbete men vill belysa några problematiska 

aspekter. Själva stilen som Bourdieu använder då han formulerar sig menar Garrett kan vara 
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ett hinder för att förstå och kunna greppa hans kärnbegrepp. I texterna finns en problematik då 

de är delvis kontext bundna till Frankrike och den intellektuella världen vilket kan verka 

begränsande när det gäller förståelse och överförbarhet till andra fält. Garrett menar att 

bortsett från Bourdieus forskning kring kabylerna i Algeriet, saknas ett engagemang och ett 

fokus på det mångkulturella samhället där olika kulturella bakgrunder och etnicitet tas i 

beaktande i forskningen. Även när det gäller människans deltagande och förmåga till 

frigörelse och förändring ser Garrett bekymmer när det gäller att applicera Bourdieus 

begreppsapparat i socialt arbete. Trots att det finns hinder som kan frustrera och röra om när 

Bourdieus begrepp används i det sociala arbetet, menar Garrett att de fyller en funktion 

genom att bidra med en motvikt genom att poängtera relevansen och trögrörligheten hos de 

sociala strukturerna i jämförelse med den nyliberala moderna synen på individens överdrivet 

uppblåsta förmåga till egen agens och påverkan.  

 

Garrett (2007) argumenterar för att socialarbetare kan berikas av Bourdieus syn på habitus 

och kapital i socialarbetare och klient relationen. Dessa begrepp kan exempelvis belysa och 

tydliggöra vad ”good enough parenting” kan innebära utifrån de sociala omständigheter som 

klienterna är satta inom. Bourdieus värdering av att använda sig av multipla perspektiv i att 

förstå ett socialt sammanhang, ser Garrett som ett välkommet bidrag i en tid där checklistor 

och tidsdisciplin, i en nyliberal anda, riskerar förenkla och försämra lyssnandet och dialogen 

inom socialt arbete där olika röster och perspektiv behöver bli hörda. 

 

Tidigare forskning 

I min avgränsning av tidigare forskning fokuserar jag huvudsakligen på etableringsprocessen 

och till viss del på mottagandet. Mitt huvudsakliga fokus har varit att få kunskap om vad 

tidigare forskning visar om utfallet av mötet mellan de ensamkommande unga och det 

mottagande samhället. Av särskilt intresse har varit studier som visar på en utveckling över 

tid. Jag har därför valt att fördjupa mig i forskning om ensamkommande som fokuserar på 

tiden i hemlandet, flykten eller asylprocessen som sådan även om jag är medveten om att 

dessa faktorer finns med som påverkansfaktorer hur etableringsprocessen kan komma att se 

ut. Jag har även valt att avgränsa mig till forskning från Europa med ett särskilt fokus på 

Sverige.  

Sökord som jag använt är ”ensamkommande flyktingbarn”, ”unaccompanied youth”, 

”unaccompanied refugee”. Jag har sökt genom bibliotekets söktjänster såsom Libris, DIVA, 

Social Services Abstract, Sociological Abstract samt Google. 

 

Studier om mottagandet 

De första av de studier som jag valt att ta med i detta avsnitt fokuserar på mottagandet av 

samhället och de ensamkommandes upplevelse av det samt diskursen som råder i samhället 

kring dem. En aspekt av de ungas upplevelse av mottagandet är hur hemma de känner sig i det 

svenska samhället eller deras känsla av att höra till. Ulrika Werensjö (2014) behandlar detta 

tema och kombinerar det med ett studium av den diskurs som råder i samhället kring gruppen 

ensamkommande.  

Hon har intervjuat 17 ensamkommande ungdomar på ett boende på landsbygden i norra 

Sverige inom det vetenskapliga fältet sociologi. Förutom de kvalitativa intervjuerna har hon 
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gjort en etnografisk studie och ett litteraturstudium. Hennes studie har haft fokus på 

ungdomarnas förhandlingar och upplevelser av tillhörighet belonging i det nya sammanhang 

som de befinner sig. Hon har studerat hur rasifiering och diskriminering påverkat de 

ensamkommandes känsla av att höra till eller att vara hemma, belonging. Werensjö 

konstaterar att de ensamkommande skapar någon sorts känsla av tillhörighet som bygger på 

de relationer de skapat. Att få permanent uppehållstillstånd innebär inte automatiskt att 

känslan av tillhörighet infinner sig. Det lokala sammanhanget spelar roll när det gäller 

möjligheten till att bygga relationer och känna att man hör till. Tiden är en annan faktor som 

spelar roll. Studien visar på brister i delaktighet i mottagningssystemet och svårigheter att lära 

känna andra unga svenskar. Utifrån sin forskning argumenterar Werensjö att genom att verka 

för ökad delaktighet där de ensamkommandes röster blir hörda, kan olikheter och likheter 

med andra svenska ungdomar tydliggöras vilket kan bidra till att minska de hinder som finns 

för de ensamkommande att kunna uppleva tillhörighet. 

Känslan av tillhörighet påverkas av de diskurser som finns i samhället om de 

ensamkommande där de benämns som utsatta eller oegentliga, bogus, vilket skapar ett 

främlingskap. Den syn som finns i samhällsdiskursen utmanas i sin tur av de 

ensamkommandes syn på sig själva. De utmanar konceptet av sig själva som en utsatt grupp 

genom att beskriva sig själva som aktörer i sin egen livssituation och i samhället. Werensjö 

har funnit svårigheter att studera effekterna av rasifiering och diskriminering hos de 

ensamkommande då de själva varit under dess påverkan. Hon menar att de ensamkommandes 

användning av tacksamhet kan utgöra ett sätt att hantera sin position utifrån de rådande 

diskurserna. 

Stretmo och Melander har i en rapport skriven åt FoU i Väst (2013), kartlagt de 

ensamkommande barn och ungdomar som kom till Göteborgsregionen under 2008 för att få 

kunskap om målgruppen och stärka mottagandet i kommunerna. Denna studie är av intresse 

här då den kartlägger och synliggör de ensamkommandes olika relationer och nätverk. 

Stretmo och Melander riktar kritik mot att ensidigt använda sig av ett salutogent perspektiv 

eller av coping/resilience begreppet, då det tenderar att fokusera på individens 

handlingsförmåga och blundar inför hur maktstrukturer påverkar förutsättningarna för 

människors utveckling. De har efterfrågat barnens erfarenheter av mottagandet samt olika 

aktörers erfarenheter genom att fokusera på skolan, hälso-och sjukvård, socialtjänst, boenden, 

familjehem samt gode män. För att få kunskap om detta har de använt sig av en registerstudie 

samt en intervjustudie. 

Stretmo och Melander skiljer på olika typer av relationer som de ensamkommande har i sitt 

nätverk. Familje-och släktrelationerna präglas av kollektiva normer, ömsesidighet och 

varaktighet. Vänner och föreningsmedlemmar präglas också av ömsesidighet och är bestående 

så länge de båda parterna önskar. De professionella och semiprofessionella relationerna är 

uppdragsstyrda och därmed tidsbegränsade. Stretmo och Melander pekar på barnens behov av 

det som de nära, familjelika relationerna ger såsom villkorslöskärlek och varaktighet över tid. 

För att detta behov skall tillgodoses är det viktigt att värna om kontakten med familjen men 

även att de professionella funderar över hur de i sin roll kan möta barnens behov (a.a.). 

I rapporten lyfts fram att föräldraskap kan bedrivas på distans och har visat sig ha en 

betydelse för ungdomarna som får ta emot stöd, fostran och kärlek. Ömsesidigheten i 

relationen gör att barnen också påverkas av hur föräldrarna och syskonen har det. 

Ungdomarna ser det som viktigt att få stöd för att kunna återförenas med sina föräldrar. 

Varaktiga vänskapsrelationer knyts på boendet framförallt inom den egna språk- och 
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landsgruppen. Relationerna till personalen på boendet betraktas av ungdomarna som mindre 

betydelsefulla i ett långsiktigt perspektiv, men ses som viktiga för att få de praktiska 

omsorgsbehoven tillgodosedda samt behovet av vägledning och information om det svenska 

samhället. Socialsekreterarna ses som viktiga personer att vända sig till när de har problem 

vilket också förutsätter en tillitsfull relation. De gode männen är också viktiga som 

problemlösare men skiljer sig åt från socialsekreterarna genom att vara mer familjelika i sin 

karaktär vilken också gäller för kontaktpersoner. Lärarna ger en kombination av pedagogiskt 

stöd och känslomässigt stöd i skolan men interaktion med andra elever försvåras genom att ett 

gemensamt språk saknas (a.a.). 

Stretmo och Melander drar slutsatsen att det är viktigt att det finns vuxna som kan fungera 

som brobyggare in i sociala gemenskaper i föreningar och i arbetslivet. Författarna menar att 

ungdomarna kan behöva relationer som de tar i anspråk såsom kontaktpersoner som är mer 

semiprofessionella och kan även ha ett syfte av att bli långsiktiga utanför ramen för 

uppdraget. 

Stretmo (2014) har även studerat skillnaden mellan synen på de ensamkommande i media i 

Sverige och i Norge i sin avhandling i sociologi som innefattar tre fallstudier. Stretmos 

forskning öppnar upp för att studera vad som sker i samspelet mellan individen och samhället 

och pekar på behovet av att inte begränsa bilden av dem i enlighet med givna kategorier. Hon 

konstaterar att i Norge har man en syn på gruppen som aktiva och kreativa medan man i 

Sverige företrädesvis ser på dem som utsatta och såsom utgörande en riskgrupp. Skillnaden i 

synsätt mellan länderna genererar inte så stora skillnader i policy. I både Norge och Sverige 

råder en mjukare linje i mottagandet men en hårdare asylprövning jämfört med andra 

asylsökande. I sin studie ser Stretmo att synen i media också återfinns bland de professionella 

och de ensamkommande själva i Sverige. 

Synen på de ensamkommande barnen som framträder i media skiljer sig i Sverige och 

Norge. I Norge ses de som barn i allmänhet: aktiva, kreativa och med en rätt till skydd.  I 

Sverige beskrivs de mer som passiva, utsatta och utgörande en riskgrupp. Resultatet i policy 

blev liknande i båda länderna: ett mjukare mottagande men tuffare tag i asylprövningen. Det 

finns samband mellan den bild av ensamkommande som målas i media och i offentlig policy 

samt den som de professionella har som arbetar med deras dagliga omsorg. De som arbetar 

med både omsorg och kontroll och tenderar att kategorisera ungdomarna i enlighet med 

gender och etnicitet. De ensamkommande barnens bild av sig själva kan i gengäld ses som 

försök att rekonstruera bilden av dem som från att vara problem till att vara förtjänta och 

legitima och socialt accepterade i Sverige. Stretmo menar att strävan mot socialt erkännande 

tar bort fokus från strukturella orättvisor och att samhället därför istället bör betrakta dem som 

barn i pubertet och att verka för systemförändringar för att möta deras behov.  

En sammanhållen bild av forskning om ensamkommande barn bidrar Brunnberg, Borg och 

Fridström (2011) med i sin forskningsöversikt med ett socialpsykologiskt perspektiv. De 

framför synen av de ensamkommande som en utsatt grupp. De har fler symptom av 

posttraumatiskt stressyndrom och högre sjuklighet än befolkningen i övrigt och kan komma 

att behöva ta del av så väl generella som selektiva insatser för barn och ungdomar för att få en 

god psykisk hälsa. Som motvikt till detta menar de att forskningen pekar på att många av de 

ensamkommande barnen visar på en god motståndskraft, resilience, mot svårigheter de mött 

och därigenom har möjlighet att hantera utsattheten som de befinner sig i. Brunnberg m fl. 

konstaterar att det behövs fler longitudinella studier som belyser mottagandet av de 

ensamkommande, när det gäller både organisering och utformning, inte minst i den svenska 
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kontexten. Följande faktorer anser de som betydelsefulla i mottagandet av de 

ensamkommande barnen: sammanhållning, anknytning, kommunikation, 

hälsa/ickediskriminering, kunskapsdimensioner, sammanhang samt bedömning av barns bästa 

(a.a.). 

Utifrån denna forskningsöversikt framträder ett behov av forskning i socialt arbete 

gällande målgruppen med fokus inte bara på individ utan på vad som sker i samspelet mellan 

individ och samhälle. Detta kan betraktas i enlighet med Stretmo och Melanders (2013) 

argumentation om att det finns en risk att individen tillskrivs problem som är strukturella och 

att den egna utsatthet samt förmåga till hanterbarhet inte sätts i en samhällelig kontext över 

tid. 

Kohli (2007) är en av dem som har forskat inom ramen för socialt arbete. Han har 

intervjuat socialarbetare i England som arbetar med att ta emot ensamkommande 

flyktingbarn. Genom socialarbetarnas berättelser har han fått kunskap om att de 

ensamkommande är mycket sparsamma med att delge omständigheter kring deras historia 

innan de kom till England. Han har funnit olika skäl till detta som både har att göra med 

asylprocessen men även ett sätt att hantera svåra erfarenheter som de bär med sig genom att 

boxa in dem och stänga locket och inte öppna dem igen. De ensamkommande som 

socialarbetarna hade kontakt med var i hög grad angelägna om att lyckas med sin skolgång 

och att kunna skapa sig en fungerande tillvaro i det nya värdlandet. De använde sig av sina 

egna förmågor och vägleddes av sina egna behov men fick också stöd och hjälp av andra 

vuxna och jämnåriga, både sådana kända och mindre kända av socialarbetarna (a.a.).  

 

Uppföljande studier av ensamkommande 

Uppföljande studier bedöms som intressanta i denna uppsats då de visar på en utveckling över 

tid och synliggör en förändringsprocess. Studierna av Vervliet m fl. (2014, 2015) har ett fokus 

på mental hälsa och ett tidigt skede i mottagningsprocessen. De är av intresse då de 

förespråkar ett undvikande av att patologisera gruppen trots att de visar tecken på ohälsa 

(Vervliet m fl., 2014) samt ger en bakgrundsbild på de livsöden som några av de afghanska 

ungdomarna bär med sig (Vervliet m fl., 2015) där det kollektiva beslutsfattandet är en del. 

Den första studien av Vervliet, Lammertyn, Broekaert, Derluyn (2014) är en longitudinell 

studie i psykologi där de studerat ensamkommandes barns mentala hälsa vid ankomsten till 

Belgien och i två intervaller fram till ett och ett halvt år senare. Studien visar att den mentala 

ohälsan hos gruppen inte förändrades nämnvärt över tid och förblev överlag hög. Verveliet 

öppnar upp för att signifikanta förändringar i den mentala hälsan möjligtvis sker längre fram 

men detta har ännu inte studerats. Både de traumatiska händelserna och de dagliga 

stressorerna påverkar den mentala hälsan. Påverkan av de dagliga stressorerna såsom 

diskriminering och sociala stressorer i relationer ökade över tid liksom materiella stressorer. 

Stora individuella variationer återfanns trots att en generellt sett stor risk att utveckla mental 

ohälsa gällde för gruppen som helhet. Verveliet m fl. såg också tecken på en stark 

motståndskraft och agens hos de ensamkommande barnen och vill därför förespråka att 

undvika en patologisering av gruppen. 

Vervliet, Vanobbergen, Broekaert och Derluyn (2015) har därefter gjort en studie inom 

ramen för psykologi där de studerat ensamkommande unga afghaners aspirations eller 

förhoppningar inför flykten samt en kort tid efter ankomsten under asylprocessen. I denna 

studie har de kunnat påvisa att flertalet flydde från en hotfull situation för att finna skydd och 
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säkerhet. Den största gruppen i studien var från folkgruppen pashtu och riskerade att bli 

rekryterade till att strida med Talibanerna. Andra hade fått ta emot dödshot från Talibanerna 

eller riskerade bli offer för blodshämnd. En grupp hade svårt att finna möjlighet till utbildning 

och/eller hade ekonomiska bekymmer. De hoppades få möjlighet att kunna utbilda sig och att 

få ett arbete. En betydande del hade ett uppdrag att föra hela familjen till säkerhet, men inte 

alla, då några snarare hade målet att kunna skapa själva ett bättre liv i första hand (a.a.).  

Vervliet m fl. (2015) beskriver att beslutet som togs för de unga att resa var ett kollektivt 

sådant, fattat av en eller oftast flera familjemedlemmar och sällan av ungdomarna själva. 

Familjens starka intention med resan gav sig i uttryck genom de uppoffringar de fått göra 

ekonomiskt för att kunna finansiera pojkarnas resa. Då pojkarna varit en kort tid i Belgien, 

uttryckte de en förhoppning att få ett uppehållstillstånd för att kunna få stanna och eventuellt 

kunna återförenas med sin familj. De uttryckte också en önskan att få studera och kunna 

bygga ett gott liv i det nya landet genom att få arbete och tjäna pengar. De ville även kunna 

skicka pengar till sina familjer i hemlandet. Vervliet m fl. konstaterar att förhoppningarna inte 

hade förändrats särskilt mycket före och efter ankomsten till Belgien, vilket kan bero på att de 

ännu inte etablerat kontakt med sina familjer. De pekar på det faktum att de ensamkommande 

inte bara har förhoppningar som är kopplade till flyktingskapet utan även sådana kopplade till 

deras position eller identitet som man, son, bror eller vän. Det utmanar konceptet av de 

ensamkommande som utsatta barn och lyfter fram dem som aktörer med egna förhoppningar 

och mål. Forskarna ser ett behov av mer forskning inom området där man kan följa de 

ensamkommande och deras familjers bana under etableringen i värdlandet. 

Ett längre tidsperspektiv finns i den studie som Wallin och Ahlström (2005) har gjort inom 

hälsovetenskapen där de följt upp ensamkommande unga vuxna sju år efter dem fått 

permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studien syftade till att beskriva hur ensamkommande 

unga vuxna upplevde sin livssituation och sitt välmående. Samtliga av de intervjuade kom 

från krigshärjade länder som de flytt ifrån. Det är den andra uppföljande studien där 11 unga 

intervjuades. I den första studien från 1993 intervjuades 34 unga nyanlända ensamkommande. 

I första studien och i den första uppföljningen som gjordes tre år efter dem fått 

uppehållstillstånd, visade det sig att de unga upplevde ett dåligt mående av det slaget som ofta 

drabbar flyktingar.  

Studiens resultat var att de flesta av de unga vuxna uttryckte en förnöjsamhet över livet och 

hade börjat anpassa sig till Sverige. De hade ett socialt nätverk av vänner från samma etniska 

grupp och svenska kontakter som bestod mestadels av arbetskamrater. De flesta beskrev att de 

mådde bra nu tack vare familj, vänner och jobb men att de mått sämre bakåt i tiden. Ett fåtal 

mådde fortfarande dåligt och hade olika symptom på depression och stress. Dessa hade också 

ett litet nätverk och begränsat socialt stöd. I studien framgår att de flesta fått jobb och därmed 

fått kontakter utanför den egna etniska gruppen. Hälften hade gift sig med en partner från den 

egna etniska gruppen. De kände ett visst ansvar att ekonomiskt bistå familjen i hemlandet 

(a.a.).  

Respondenterna upplevde bristande språkkunskaper som en förlust och hade en önskan att 

lära sig bättre svenska. Några hade anpassat sig till begränsningarna som språket innebar 

genom att välja ett yrke som inte krävde så mycket språk. De flesta hade ambitioner för 

framtiden och realistiska förhoppningar. De planerade för sin framtid i Sverige inte minst med 

tanke på möjligheterna för deras barn, men ville gärna kunna besöka hemlandet. Några ville 

resa tillbaka till hemlandet för att arbeta med att bidra till uppbyggnaden, men de ville ha kvar 
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möjligheten att återvända till Sverige. Flertalet upplevde att de nått framgång då de kunnat 

etablera sig i Sverige (a.a). 

Wallin och Ahlström (2005) visar på att de unga vuxna använde sig av olika coping 

strategier såsom att försöka glömma det som varit eller att fly från det genom att fylla 

tillvaron med annat. Författarna påpekar att resultatet kan vara färgat av att de som lät sig 

intervjuas var de som mådde bra i stort, och att det kan vara så att en del av de som inte ville 

vara med i studien mådde sämre. Författarna ser det sociala stödet som de har från sina egna 

landsmän som en möjlig förklaring till de ungas generella känsla av välmående och att de som 

mådde sämre saknade ett fullgott socialt nätverk. 

I Hessles studie (2009) i pedagogik om ensamkommande barn i Sverige har hon följt upp 

unga vuxna efter 10 år i Sverige. Hessle har i sin avhandling utgått från kliniska intervjuer av 

ensamkommande barn vid ankomsten till Sverige som följts upp av en kvantitativ 

registerstudie tio år senare och ett urval av djupintervjuer från det materialet. Hessles fokus är 

bland annat att finna hur de ensamkommandes livsvillkor ser ut efter en tio års period i 

Sverige. Genom sin studie pekar Hessle på att de trauman som de nyanlända barnen bär 

tecken på och som gör att tidigare forskning definierar dem som en utsatt grupp, hindrar inte 

dem att kunna återknyta kontakten med familj eller annat transnationellt nätverk och 

därigenom få fungerande livssituationer.  Hessle menar att de ensamkommande barnen i 

studien har efter tio år generellt en gynnsam etablering. Av barnen som kom ensamma har en 

majoritet tagits om hand av familjens transnationella nätverk. De övriga sökte upp personer 

från de transnationella nätverket som utgjorde en grund för deras socialisation och etablering i 

Sverige. Vägen till etablering med start i resan från hemlandet innehåller specifika utmaningar 

under begränsade tidsperioder. Betydelsen av ett transnationellt perspektiv i de ungas 

nätverksskapande som haft betydelse för socialisationen och en gynnsam etablering (a.a.). 

Den teoribildning som finns gällande det transnationella perspektivet finns med som ett 

betydelsefullt perspektiv i Hessles longitudinella studie från 2009. Righard (2015) verksam 

inom disciplinen socialt arbete menar att genom att anta ett transnationalistiskt perspektiv på 

migration leder det oss till att ompröva ett sätt att tänka som utgått ifrån att livet eller 

vardagen för ett växande antal individer inte enbart kan betraktas utifrån vad som äger rum 

inom nationalstatens gränser. Istället bidrar ett transnationellt perspektiv med att lyfta blicken 

och se att vardagslivet påverkas av vad som pågår i ett flertal olika länder. Människor kan 

därför upprätthålla starka och varaktiga relationer över statsgränserna och kan uppleva en 

känsla av tillhörighet på olika geografiska platser. Enligt Righard leder detta perspektiv oss 

till att se bortom begreppspar som in – eller utvandring eller in- eller utvandringsländer och 

istället se att migrationen är en process som rör sig mellan olika länder.  Integration blir inte 

heller ett verksamt begrepp då det blir osäkert i vilket land som den skall äga rum (a.a.).  

Utifrån det transnationella perspektivet har Hessle (2011) värderat de ensamkommandes 

etablering som god. Hessle har inte tagit i beaktande hur de ensamkommande i studie 

påverkats i frågan om delaktighet i samhället eller ömsesidig anpassning för integration och 

möjlighet till demokrati vilket väckts som en kritik av Baianstovu (2012). 

Baianstovu (2012) skriver angående de ensamkommandes transnationella nätverk i sin 

avhandling i socialt arbete, att det kan fylla en viktig funktion för den enskildes identitet och 

känsla av välbefinnande. Baianstovu vill peka på vikten av att detta inte innebär att staten 

fråntas ett ansvar att verka för jämlika levnadsförhållanden. Det finns en risk att de patriarkala 

värderingarna får fritt spelrum om individen hänvisas till de transnationella nätverket som 

utgörande av den primära grunden för välbefinnande. Om ett barns behov bedöms vara 
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tillgodosett av den enda anledningen att de har tillgång till släkten eller den egna kulturen, 

bedöms det snarare utifrån vad Baianstovu med hänvisning till Durkheim, kallar ”den 

mekaniska solidaritetens domäner” vilket är präglat av yttre kontroll, kollektiva normer, 

blodsband och familj. I bedömningen av barnets bästa bör det som tillhör den ”organiska 

solidaritetens domäner” vilket är präglat av reflexivitet, inre kontroll, demokrati och 

förhandling tas i beaktande (a.a.). 

Åsa Söderkvist (2014) skriver i sin artikel inom socialt arbete om ensamkommade unga 

som lämnat vården inom kommunens mottagningssystem med fokus på deras uppfattningar 

om etnicitet och kultur i den transnationella sfären. Söderkvist har använt sig av 

djupintervjuer med ensamkommande unga för att kommit fram till sitt resultat. Detta har hon 

sedan analyserat mot teori om transnationalism och barndomsbegreppet ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det hon har sett i sin studie är att barndom och övergång 

till vuxenlivet för ensamkommande kan skilja sig markant från andra unga som lämnar vården 

och var problematiskt med anledning av att deras identitet och känsla av tillhörighet formas 

av flera olika geografiska platser och personer som de är knutna till. Upplevelsen av 

utanförskap förstärks av de unga männens syn på sig själva som statiskt kulturellt annorlunda 

än svenskar. Söderkvist förespråkar en mer flexibel syn som involverar interaktion med de 

relationer som finns i andra länder, och skulle kunna minska synen på dem själva som 

annorlunda. Söderkvist menar att då man lämnar vården, för att leva i det svenska samhället, 

krävs både att vara förberedd för övergången till vuxenlivet och en viss grad av ”svenskhet”, 

gestaltad både i hur de ser på sig själva och hur andra uppfattar dem. 

 

En studie om ensamkommande utifrån habitus begreppet 

Engebrigtsens fallstudie (2011) som inkluderats i denna sammanställning belyser hur habitus 

begreppet kan användas i forskning kring ensamkommande unga där spänningen mellan det 

kollektiva och de individualistiska synliggörs. Även den diskurs kring institution av Solheim 

(1990) som refereras till i artikeln kan vara tillämpbar på den målgrupp som denna uppsats 

berör. 

Ali kom till Sverige som ensamkommande barn från Somalia i mitten av 1990-talet. 

Engebrigtsen (2011) berättar hans historia inom ramen för antropologi och använder det som 

en fallstudie för att belysa frågan om idén om det självständiga jaget och det kollektiva 

ideologierna i den somaliska respektive norska världsuppfattningen. Engebrigtsen menar att 

Somalierna generellt har vad hon kallar för en nomadisk habitus vilket inkluderar hur de ser 

på plats, själv och samhälle.  

Engelbrigtsen hänvisar till en studie av Solheim (1990:5) där hon studerar norska 

flyktingförläggningar och hävdar att de kan betraktas som totala institutioner i enlighet med 

Goffmans tänkande. Solheim fann att kombinationen av utvecklad omsorg och stark kontroll 

från socialarbetare ledde till klientskapande av individerna. Engelbrigtsen konstaterar att 

institutionerna för ensamkommande i Norge har dessa båda ingredienser och syftar till en 

socialisering av de unga till det norska samhället. Individuella utvecklingsplaner skapas i 

mottagningssystemet för att främja en individens linjära planering mot ett självständigt liv. 

Detta menar Engelbrigtsen, kommer i kollision med kollektivistiska sättet att tänka där 

individen som en enskild aktör blir en illusion. Engelbrigtsen menar att ensamkommande 

ungdomar, som inte har ett utbrett socialt nätverket och ofta saknar utbildningsbakgrund, kan 
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ha svårt att klara av att fullfölja skolan och finna att den individuella livsplanen inte 

förverkligas samt är kantad av hinder. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis ger forskningen, utifrån olika akademiska discipliner, som belyses i den 

här uppsatsen en mångfacetterad bild av gruppen ensamkommande barn. Ett fokus i forskning 

finns på mottagandet och den första tiden i mottagarlandet såsom hos Werensjö, 2014; 

Stretmo och Melander, 2013 och Kohli 2007, men det finns även studier som belyser 

processen av att etablera sig i det nya landet ur ett längre perspektiv såsom Hessle, 2009 och 

Wallin och Ahlström, 2005. Liksom Brunnberg m fl. (2011) lyfter i sin forskningsöversikt 

framstår gruppen ensamkommande som en utsatt grupp men också med en förmåga till 

återhämtning och att klara sig relativt väl trots motgångar. Det kan finnas en spänning mellan 

de kulturer som de ensamkommande representerar och det som värdlandet präglas av vilket 

kan utgöra ett spänningsfält för de ensamkommande att hantera. Kontrasten synliggörs i 

kontakten med det transnationella nätverket och familjen som generellt verkar vara präglade 

av ett samhälle med mer traditionella värderingar än det som värdlandet domineras av.  

 

 

Metod 

En hermeneutisk ansats 

Hermeneutiken utgör den vetenskapliga grund på vilken denna uppsats är uppbyggd och 

genomförd. Grundantagandet i den hermeneutiska inriktningen består i att tolkningen av 

texten eller av materialet inte leder till avslöjandet av någon sanning i objektiv bemärkelse. 

Snarare syftar tolkningsprocessen mot en alltmer fördjupad förståelse av ett fenomen i en 

kontext (tid och rum) utifrån ett perspektiv präglat av uttolkaren (förförståelse). Alvesson och 

Sköldberg (2012) skriver att genom att anta ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt, 

finns en möjlighet att lyfta tolkningsmönstret över ”common-sense” nivån. Detta är en 

målsättning jag vill ansluta mig till. 

I bearbetningen av materialet och analysen i den här uppsatsen, har jag valt en 

hermeneutisk ansats åskådliggjord i den modell som Alvesson och Sköldberg (2008) 

beskriver. Hermeneutiken leder forskaren in i en spiralliknande tolkningsprocess som består 

av ett pendlande mellan del och helhet samt förförståelse och förståelse (a.a., s. 212). När man 

talar om texten i hermeneutisk mening syftas inte enbart till det skrivna ordet utan det kan 

även innebära handlingar och erfarenheter. Forskaren går in i en dialog med texten genom att 

ställa frågor till texten utifrån en förförståelse som ger en ökande förståelse vilket i sin tur 

bidrar med att omforma förförståelsen. Texten ses som en helhet, uppbyggd av delar, som har 

en mening och är sammanhängande. Genom forskningsprocessen avslöjas denna mening 

alltmer i en dialektik mellan del och helhet, förförståelse och förståelse, vilket ger en insikt 

och möjliggör kritisk reflektion (a.a.). 

Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter fram den reflexiva tolkningen som en modell 

bestående av fyra delar och tolkningsnivåer: i kontakt med det empiriska materialet, genom en 

medvetenhet om tolkningen, genom att göra den politisk-ideologiska kontexten explicit och 

slutligen genom en självkritisk granskning av språket. I uppsatsen har inte denna modell 
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tillfullo tillämpats med anledning av tids- och utrymmesskäl, men den har inspirerat till att 

tänka in de olika aspekterna i tolkningen i ett försök i att ta tolkningen ett steg vidare. 

En möjlig fortsättning på detta arbete skulle vara att fördjupa den politisk-ideologiska 

kontexten liksom en fördjupning av språkets innebörd. 

 

Studien  

För att få en fördjupad förståelse av de unga vuxnas situation som kommit som 

ensamkommande barn till Sverige, har jag valt att göra en kvalitativ studie genom 

djupintervjuer. Ett övervägande har gjorts om att göra en kvantitativ del för kunna kartlägga 

en större urvalsgrupp när det gäller faktorer som påverkar etableringen såsom utbildning, 

arbete och bostad. Detta valdes bort till förmån för att kunna inkludera mer av de unga 

männens berättelser och därmed fånga in deras upplevelser av livssituationen. Liksom Rubin 

och Rubin (2012) påpekar ger kvalitativa djupintervjuer en väg in till en annan människas 

livsberättelse som inte annars skulle vara känd eller tillgänglig för forskaren. Den kvalitativa 

ansatsen i kombination med en hermeneutisk ansats lämpade sig därmed för syftet med 

uppsatsen, att söka förståelse för de unga männens livssituation.  

Såsom en logisk följd av den vetenskapliga hermeneutiska ansatsen i studien, är dess 

forskningsansats abduktiv i den bemärkelse att den låter empirin brottas med och mot teorin 

för att söka finna en förståelse av djupstrukturer och mönster (Alvesson och Sköldberg, 2009).  

En begränsning med studien utifrån en abduktiv ansats är att den inte haft någon ambition att 

rucka på de teoretiska begreppen som tillämpats utan i likhet med en deduktiv ansats inordnat 

sig under dem (a.a.). 

 De teoretiska begreppen habitus, kapital och fält som använts i analysen av resultatet, har 

också till viss del präglat förberedandet och genomförandet av intervjuerna då de funnits med 

som ett raster genom hela processen. Den tidigare forskning som jag valt ut att finnas med i 

studien ger en bild av angränsande studier och olika perspektiv som genererar olika slutsatser. 

En ambition med denna studie som är skriven inom ramen för socialt arbete är att den ska 

åskådliggöra de olika nivåerna som socialt arbete berör, individ, grupp och samhälle, och visa 

på hur dessa samspelar med varandra. 

 

Urval och urvalsprocess 

De unga män som valts ut för intervjuer är alla afghaner. Detta grundar sig på att de utgör den 

klart största landsgruppen ensamkommande unga som tagits emot i Sverige och även i staden 

som de bor i (se problemformulering). De har tagits emot i en mellanstor stad med ett 

utvecklat mottagande av ensamkommande barn och unga.  

De åtta unga vuxna som intervjuats har valts ut av 23 unga som avslutat sin period av stöd 

från socialtjänsten, som ansvarar för kommunens flyktingmottagning av ensamkommande 

barn och unga, efter att ha fyllt 21 år under perioden 2012 – 2016. De kriterier som jag använt 

mig av i urvalsprocessen är min avgränsning när det gäller att de var afghaner och män, vilket 

utgjorde den största delen, närmare bestämt 17 av 23. Jag tog sedan kontakt via telefon med 

ett urval av de listan med viss hänsyn tagen till om de var studerande eller arbetade alternativt 

eventuellt arbetslösa för att få med flera ur varje kategori. Det som sedan avgjorde vilka som 

intervjuades var också vilka som jag kunde få tag på via telefon. Flera hade bytt 

telefonnummer och jag saknade deras kontaktuppgifter. Några hade även flyttat från staden 
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vilket försvårade genomförandet av en intervju och gjorde att de valdes bort. Efter ha fått 

kontakt med nio av de unga och lämnat meddelande på telefonsvaren och via sms till en 

tionde, var det åtta som svarade att de var villiga att låta sig intervjuas. En av de som föll bort 

blev sjuk och hade därefter inte möjlighet att sätta av tid för en intervju och den sista svarade 

aldrig på meddelanden på telefonen. 

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i den verksamhetslokal som tillhör den utslussningsverksamhet som 

de unga männen varit inskrivna i. De gavs alla möjligheten att träffas där eller någon 

annanstans, men samtliga samtyckte till att träffas i verksamhetslokalens samtalsrum.  

De åtta intervjuer som genomförts har tagit mellan 40 minuter och drygt en timma per 

intervju. Intervjuerna har varit byggda på några övergripande frågor med syfte att generera 

berättelser och beskrivningar. Intervjufrågorna finns med i bilaga 1. I intervjun har även en 

enkel nätverkskarta ritats och en livslinje. Livslinjen bestod av en tidsaxel över tiden från 

ankomsten till Sverige till nuläget. Respondenterna fick sedan ange hur de upplevde sin 

situation och hur de mådde under perioden som de varit i Sverige genom att rita en linje som 

går uppåt mot toppen eller nedåt mot botten och samtidigt beskriva vad som påverkade dem i 

olika riktningar. Intervjuerna har transkriberats ordagrant och materialet har analyserats i 

enlighet med principer för kvalitativ metod angivna i Rubin och Rubin (2012). De citat som 

finns med är ordagrant återgivna. Grammatiken är inte ”rättad” med anledning av att jag anser 

att språket i sig visar något om respondenterna genom det sätt som de uttrycker sig på. 

 

Min roll som intervjuare och min grund för förförståelse 

Grunden för min förförståelse är dels socialt arbete inom Sverige, dels en längre vistelse i 

Afghanistan för en tid sedan. När intervjuerna genomförandes hade jag nyligen avslutat en 

anställning som kurator inom den verksamhet för ensamkommande unga som samtliga av de 

intervjuade tidigare varit inskrivna i. Jag har även träffat ett par av dem i rollen som 

socialsekreterare. Eftersom jag bott i Afghanistan under en sexårsperiod och där varit verksam 

inom socialt arbete, genom biståndsarbete i rollen som utbildare och handledare av lokala 

socialarbetare, kan jag tala deras språk till viss del och har även en förkunskap om kultur och 

om samhälle. Detta sammanlagt bidrar till den kunskap om gruppen unga afghaner som 

kommit hit som ensamkommande och den förförståelse jag hade med mig då jag gick in i 

uppsatsarbetet. 

Min tidigare professionella relation med flera av respondenterna kan ha inneburit att några 

valt att undanhålla vissa svårigheter för att inte riskera att jag ska se dem som mindre 

framgångsrika eller andra typer av intervjuareffekter som uppstått i intervjusituationen. 

Samtidigt kan också det faktum att det finns en relation, i olika hög grad, och därmed en 

grogrund för tillit mellan mig som intervjuare och de unga, bidra till att de väljer att berätta 

uppriktigt om sin situation. I intervju situationerna har jag kunnat se tecken på båda dessa 

fenomen. 

Att som studerande eller forskare kunna vara helt neutral eller liknas vid en tabula rasa, 

tror jag inte är möjligt i mötet med de unga vuxna och deras livssituation. I intervjusituationen 

uppstår ett möte och ett samtal. Till skillnad från att vara kurator tar jag som studerande, med 
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mig det samtal som förts och reflekterar över det genom att ta ett steg tillbaka från praktiken 

och sätta in samtalets innehåll i en vetenskaplig kontext. 

Som praktiker vill jag framhålla vikten av att det som studeras också kommer det praktiska 

sociala arbetet och den grupp som studerats till del, exempelvis genom att kunskap och 

förståelse som genereras i studien kommuniceras i dialog med dem som arbetar med 

ensamkommande. En av respondenterna påpekade att han ville delta i intervjuerna för att 

kunna bidra till att bilden av de ensamkommande nyanseras i kontrast till den negativa och 

stigmatiserande bild som han upplever framkommer genom media. Eliasson (1987) skriver 

om den process som den praktiknära forskningen genomgår och betonar den ömsesidiga 

processen i forskningsarbetet mellan två subjekt, de som forskas kring och den som forskar. 

Hon betonar av vikten av partstagande för svaga grupper i samhället både när det gäller att 

föra fram deras talan samt att låta dem vara delaktiga i forskningen som ett etiskt 

ställningstagande. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då denna studie berör och involverar unga människor som kommit till Sverige som 

ensamkommande flyktingbarn finns skäl att noga överväga de kriterier som är vedertagna 

gällande forskningsetik. I Helsingforsdeklarationen artikel 19 står det,  

“All vulnerable groups and individuals should receive specifically considered protection”. 

De ensamkommande kan ses som en särskilt utsatt grupp då de är unga människor som 

kommit till Sverige utan sina familjer och som minderåriga varit beroende av de insatser som 

samhället har att erbjuda. Brunnberg, Borg och Fridström (2011) skriver i sin 

forskningsöversikt,  

”Ett tema som återkommer i många studier är att de ensamkommande barnen är i en särskilt 

utsatt och marginaliserad situation inte bara i asylprocessen utan även på annat sätt.” (a.a., s. 

111). 

I enlighet med de rekommendationer som återfinns i Vetenskapsrådet rapport (2011:1) 

redogörs för följande begrepp i relation till den aktuella uppsatsen. De unga män som 

intervjuats i denna studie är alla över 18 år och har haft uppehållstillstånd under fem till sex 

år. Hänsyn har tagits i val av metod och även frågeställningar för studien till vad jag som 

intervjuare känner till om gruppen och vad de själva har visat sig vara villiga att samtala om, 

av erfarenhet från att ha jobbat som kurator och socialsekreterare med gruppen. Fokus har 

varit på situationen i Sverige med ett här och nu perspektiv snarare än ett tillbakablickande 

fokus när det gäller resan till Sverige eller situationen i hemlandet som kan vara nära relaterad 

till traumatiska händelser. Detta hänsynstagande har vägts mot kunskapsintresset av att känna 

till deras bakgrund för att kunna berika den kunskap som finns om gruppen. Jag har då funnit 

att det varit mer relevant även ur detta hänseende att anta ett ”här och nu perspektiv” men att 

ge dem utrymme att själva berätta saker från deras bakgrund utifrån öppna frågeställningar. 

Jag anser att denna avvägning av integritetsintresset gentemot kunskapsintresset varit behjälpt 

av att jag haft en förkunskap om gruppen och till viss del en förtroendefull relation med några 

av individerna. 

De unga som intervjuats har alla informerats om konfidentialiteten och gällande de 

uppgifter som de lämnar och kring deras person. De har också samtyckt till att intervjuerna 

spelas in efter att ha fått möjlighet att opponera sig mot detta. Respondenterna har fått 

information om att de inte kommer att nämnas vid namn och att anonymiteten kommer att 
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beaktas, men att deras berättelser kommer att användas i uppsatsen. Jag har berättat om syftet 

med studien och att materialet enbart kommer att användas i denna studie men att andra 

kommer att kunna ta del av den i enlighet med nyttjandekravet. De har även fått information 

om att de själva bestämmer om de vill svara på frågorna och att de kan avböja att svara om de 

så önskar. I intervjusituationen har jag försökt vara lyhörd för om de signalerat genom sitt 

kroppsspråk eller på annat sätt att de inte velat samtala mer om någon fråga och tagit hänsyn 

till detta. Samtliga av de intervjuade har svarat på de frågor jag ställt och har inte uttryckt att 

de inte velat prata om något av de områden som adresserats.  

 

Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Ovanstående resonemang kring de unga vuxna och min roll som intervjuare bör tas i 

beaktande när det gäller tillförlitligheten i materialet både för att stärka den men också peka 

på svagheter.  

Baianstovu (2012) använder sig av Jürgen Habermas diskursetik och begreppet 

kommunikativt handlande i en metodologisk diskussion kring sin studie. Hon menar att 

genom att underkasta sig diskursetikens regler i en metodologisk kontext, bidrar det till att 

styrka studiens tillförlitlighet. Huruvida ett yttrande kan betraktas som giltigt eller ej, är något 

som man kan både argumentera för och emot. En tillräcklig grad av transparens i yttrandet, 

möjliggör för en sådan kritisk granskning utifrån. 

”Kommunikativt handlande kännetecknas av att deltagarna gör sig förstådda genom att tydligt 

referera till den objektiva, den sociala och den subjektiva världen genom sanningsanspråk.” 

(ibid, s. 129). 

I denna studie är det applicerbart på så sätt att de yttranden som framkommer genom 

intervjuerna ses som subjektiva sanningsanspråk som refererar till en objektiv verklighet i den 

bemärkelse att det refererar till en existerande verklighet som kan betraktas både av 

respondenterna, forskaren och av läsaren utifrån sina respektive livsvärldsperspektiv. Ett 

kritiskt förhållningssätt är en förutsättning för att det material som bearbetas i studien kan 

framställas på ett mångfacetterat och fördjupat sätt. Se även hermeneutikens sanningsanspråk 

ovan. 

Studiens trovärdighet har sin grund i att det bygger på förstahandsutsagor genom att ta del 

av de unga männens egna berättelser. Respondenterna har genom det öppna upplägget på 

frågorna i intervjun kunnat belysa de aspekter de själva velat dela med sig av och på de sätt 

som de själva tolkat frågorna. Genom att ställa följdfrågor har jag kunnat ytterligare leda dem 

in på områden som var i linje med studiens syfte och därmed få ett material som varit i högre 

grad jämförbart sinsemellan. Studien bygger även på ett anspråk om ärlighet och en uppriktig 

vilja att denna studie ska bidra till att belysa de ensamkommandes livssituation än tydligare.  

Överförbarheten i studien kan ses som begränsad med anledning av att den är en kvalitativ 

studie, person- och situationsbetingad, och är begränsad i sin omfattning. Trots detta finns en 

möjlighet till indirekt överförbarhet i enlighet med det resonemang som Alvesson och 

Sköldberg (2008) lyfter fram genom att anta en epistemologisk ståndpunkt där det finns under 

mönster och tendenser som kan vara gemensamma i olika sociala sammanhang och inte bara i 

det enskilda empiriska fallet. Dessa mönster kan länka samman olika observerbara fenomen i 

sociala sammanhang och ge en gemensam grund för förståelse och kunskap. Någon direkt 

överförbarhet till andra situationer är därmed inte möjlig, men genom en reflekterande och 

tolkande process kan kvalitativ förståelse ändå vara verksam i andra sammanhang än det som 
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konkret studerats (a.a.). Denna studie hoppas jag kan bidra med, tillsammans med den övriga 

kunskapen som finns kring de ensamkommande unga, ett reflektionsunderlag i det sociala 

arbetets praktik och utförande. Studien kan även ge uppslag till vidare forskning vilket jag 

återkommer till i slutdiskussionen. 

 

Analysförfarande och modell utifrån Bourdieu 

I tolkningsprocessen har jag valt att först stanna till vid empirin och låta texten få tala som 

ett första led i tolkningsprocessen. I detta skede har delarna i texten ställts mot helheten och 

min förförståelse mot den förståelse som texten genererat. Nästa steg har varit att sätta detta i 

relation till teorin, Bourdieus begrepp och teoretiska referensram och tolkat texten utifrån dem 

i flera olika omgångar och skikt. 

De begrepp som Bourdieu utformat såsom analysredskap i samhällsvetenskapliga studier, 

används för att lyfta resultatet till en teoretisk nivå och därmed möjliggöra en tolkning med 

lite större penseldrag än den enskilda livssituationen för individen. Habitus används här för att 

gestalta den disposition som finns nedlagt i varje individ och reglerar tanke, känsla och 

handling. De unga männen i denna studie har präglats av att ha växt upp i en annan social 

kontext än den nuvarande där de ska bygga sitt vuxenliv. Deras habitus har formats redan i 

den tidiga barndomen, men har också fortfarande potential till omdaning. Detta sker genom 

långsamma processer i samspelet mellan den sociala situationen, eller med Bourdieus 

terminologi, på det sociala fältet.  

Genom söka efter uttryck för habitus både för individerna och gruppen, inom de sociala 

sammanhang som de befinner sig i, finns en möjlighet att vaska fram skillnader mellan 

enskilda individer samtidigt som det ger möjlighet att se sociala och kulturella mönster inom 

gruppen. Kapital och habitus kan göra ett väsentligt bidrag till fördjupad förståelse av de 

ensamkommande barnens individuella livsmönster och vad som villkorar mönstren genom att 

synliggöra i vilka interaktioner eller sociala fält som de mejslas fram, befästs, utvecklas och 

förändras.  

De unga männen lever i olika hög grad både i det traditionella samhället, präglat av det 

kollektiva beslutsfattandet, såväl som i det moderna samhället, präglat av det individuella. 

Kollektiva, traditionella samhällen och moderna, individualistiska finns med som begreppspar 

i analysen. Dessa används för att beskriva skillnader i exempelvis beslutsfattande, huruvida de 

fattas av gruppen eller av individen (Engebrigtsen, 2011 och Baianstovu, 2012). De kommer 

också att kopplas ihop med hederskultur som en del av det mer kollektiva, traditionella 

samhället. Såsom Bourdieu (1987) fann i sina studier i Algeriet, kunde habitus begreppet 

kopplas samman med individ och kollektiv och kapital begreppet kopplas till en 

hederskontext. Hedern utgör då ett symboliskt kapital som blir förkroppsligat i en livshållning 

(habitus).  

Begreppet livsstil från Bourdieu, beskrivet i teoriavsnittet, kommer också att lyftas in i 

analysen. Med livsstil menas här om det kan finnas gemensamma drag inom gruppen unga 

män som intervjuats i fråga om tycke och smak, intressen, livsprioriteringar med mera, som 

förenar dem eller särskiljer dem åt. Frågan bli här om de utifrån habitus finner de likheter i 

fråga om intresse och smak samt i vad de värderar som kapital inom gruppen.  

I analysen av resultatet har jag sökt efter tecken på hur habitus gestaltar sig utifrån de unga 

männens berättelser. Jag har försökt att kartlägga den sociala kontexten, indelad i olika sociala 

fält som de befinner sig på. Vad de själva och andra de interagerar med på fältet värderar som 
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kapital har också varit ett fokusområde. Här har jag velat utröna vilken sorts kapital som de 

själva förvärvat samt hur de använt sig av det för att påverka och förändra och anpassa sig till 

de sociala fält de befinner sig på. I sin tur har deras förvärvande av kapital visat på habitus 

och kunnat ge indikationer på en anpassning av habitus eller situationer då de utifrån habitus 

inte kunnat finna en önskad eller förväntad position på det sociala fältet. Denna svårighet har 

jag kallat för att det uppstått ett ”skav” mellan habitus och kraven på det sociala fältet. 

 

Resultat och analys 

Begreppsanvändning i analysen 

I denna studie är syftet att förstå hur de ensamkommande unga männen från Afghanistan ser 

på sin livssituation och hur de formas i relation till den sociala situation som de befinner sig i. 

Då denna studie har en hermeneutisk ansats kommer resultatet att tolkas både utifrån del och 

helhet och förförståelse och förståelse. Till hjälp i tolkningsprocessen används Bourdieus 

begrepp (se analysförfarande i metodavsnittet).  

En fråga som kommer upp är vilka aspekter av habitus som blir synliga eller framträdande 

hos de unga männen utifrån deras positioner på olika sociala fält? Vilka former av kapital är 

gångbara för dem att använda sig av? Det vill säga, vilka förmågor, kunskaper eller 

färdigheter använder de sig av och hur gångbara är dessa i det svenska samhället? I vilka 

situationer uppstår det ett ”skav” mellan deras habitus och de förväntningar eller krav som 

ställs på dem på olika sociala fält? I studien framgår det att förväntningarna och kraven 

kommer från flera olika sociala fält, från det kollektiva familjenätverk de fortfarande är en del 

av, och från de normer som reglerar det samhälle de är en del av i Sverige. 

De rubriker som används i redogörelsen av resultatet och analysen utgör olika aspekter av 

de unga männens livssituation såsom begreppet används i uppsatsen.  

De citat som lyfts fram har till syfte att tydliggöra fenomen av särskilt relevans i studien 

såsom en avvikelse eller ett mönster. Vid användning av citat används: R= respondent och I= 

intervjuare. Av hänsyn till anonymiteten ges ingen bakgrundsbeskrivning av respondenterna 

som inte heller särskiljs genom fiktiva namn. Detta ställningstagande har gjorts för att skydda 

identiteterna av de respondenter som deltagit i studien. När jag använder R1 och R2 vid citat 

är det för att urskilja att det rör sig om olika personer som talar. 

 

Socialt nätverk 

Familj 

Av resultatet kan man uttolka att flera av de afghanska unga männens koppling till deras 

ursprungsfamiljer och de kulturella normsystem som de representerar, påverkar hur deras liv 

utformas här i Sverige. De unga männen är sammanlänkande med familjen, om än i olika hög 

grad, fast de befunnit sig i Sverige i fem till sju år och ur ett svenskt perspektiv har blivit 

vuxna. Deras berättelser vittnar om att länken inte främst består av möjligheten till daglig 

interaktion med familjen utan snarare av de sociala band till de kollektiva samhällssystem 

deras familjer lever i. Det faktum att de genom sociala medier och internetapplikationer 

relativt lätt kan upprätthålla kontakten, verkar stärka och aktualisera dessa band. Detta kan 
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beskrivas som om den konkreta livsvärld som familjen lever i kliver in i de unga männens liv 

genom telefonsamtal eller annan kommunikation som för flera är ständigt pågående. 

Avgörande beslut, såsom val av äktenskapspartner, involverar familjen för flera av dem. Flera 

berättar att de bär på en förpliktelse mot familjen att förvalta den möjlighet de fått till ett annat 

liv i och med flykten och etableringen i Sverige. 

Ett uttryck för detta hos flera av de unga är ett ansvarstagande för familjen ekonomiskt. De 

förväntades kunna skicka pengar och till viss del bidra till familjens försörjning. En av de 

unga berättar att han har ett försörjningsansvar för familjen vilket påverkar hans livsplanering 

här i Sverige genom att han behöver skaffa sig ett jobb så snart som möjligt. Han berättar att 

han håller på att spara för att kunna resa till hemlandet för att gifta sig, men att det är svårt att 

få ihop tillräckligt med pengar då det samtidigt finns en förväntan från familjen om att han 

ska skicka pengar till deras löpande utgifter.  

R ”Ja, men det går inte. Min mamma säger att det kommer att bli naoroz (nyår) så jag måste 

köpa lite kläder till henne och någonting. Så de ringde mig, har du pengar att skicka?”  

I respondentens beskrivning av hans utbildningsbana och sökandet efter jobb finns en 

genomgående strävan till att kunna komma ut i arbete så snart som möjligt för att kunna tjäna 

pengar till bröllopet och till familjen. Under tiden som han läser söker han extrajobb utöver 

det extrajobb som han redan har ett par timmar i veckan. 

R ”Jag har försökt jättemycket. Jag har ringt till de andra man ska jobba på helgerna, men jag 

har inte hittat sån här jobb. Jag har sökt överallt. Städ och hotell och allt. Men de har inte 

svarat.” 

Av denne unge mans berättelse kan man skönja att de band som han har till familjen i 

hemlandet, påverkar honom i hög grad här i Sverige. Den individuella planering som han gör 

här, syftar i hans föreställningsvärld till att möta de behov som finns i familjekollektivet och 

inte bara hans egna. Det sociala fält som han befinner sig på, utgörs inte bara av de positioner 

som är synliga på den lokala eller nationella arenan utan även av positioner i hemlandet. Detta 

gör att ett arbete blir ett medel inte bara för att försörja sig utan även att kunna leva upp till 

förväntningar på ett bättre liv för familjen samt att kunna betala det som krävs för att 

finansiera sitt eget bröllop.  

Det som försvårar det hela för den unge mannen är att hans kapital på den svenska 

arbetsmarknaden inte värderas så högt. Han behöver klara av att ta vissa examina som 

fungerar som inträdesbiljett, eller ett kapital, som möjliggör för honom att stärka sin position 

på fältet arbetsmarknaden. Dessa examina, som fungerar som ett kulturellt kapital, är inte 

lättförvärvade då de kräver språkkunskaper, studieteknik och förkunskaper som förvärvas 

genom år av skolgång och fostran i det svenska utbildningssystemet. De förväntningar som 

han har på sig från familjen försöker han möta genom att lyfta fram de egenskaper han har 

förvärvat i hans habitus såsom att kämpa hårt och idogt söka efter möjligheter till arbete.  

En annan ung man berättar att han ofta tänker på familjens problem och jobbar samtidigt 

hårt med skolan som kräver mycket. Han har svårt att koppla bort det och få sinnesro och 

beskriver att det hjälper att träna på helgen för att kunna skapa sig lite eget utrymme. 

R ”Då är det träning. Då tar jag igen träning för det hjälper mig att vara pigg. Och att hålla mig 

lite utanför skolan och skapa ett utrymme för mig själv att vara i utan att tänka på familjens 

problem, skolan och bara vara för mig själv.” 

Att satsa på skolan hänger i vissa fall ihop med de förväntningar som de unga upplever att 

familjen har på dem. En ung man beskriver att han kan ha svårt att vara med kompisar då det 

gör att han ägnar mindre tid åt studierna. 
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R ”Jag valde att inte ha min familj och nu har jag kommit hit för att plugga och nu kan jag inte 

strunta i mina studier och vara med mina vänner. På något sätt kommer jag att få den här 

känslan, den här dåliga känslan att jag på något sätt var otrogen på något sätt. Jag vet hur kan 

man uttrycka det. Nej, så det är därför.” 

Den oro för familjen och den känsla av ansvar och krav som manar fram hårt arbete hos 

denne unge man, utgör tecken på en syn på sig själv som en pusselbit i helheten som utgörs av 

familjen. Att lyftas ut geografiskt innebär inte en frihet från ansvar eller band utan snarare ett 

ökat ansvar att bidra och nyttja de möjligheter i form av studier som kan leda till ett välstånd 

som gynnar hela familjen. Studierna utgör ett kapital inte bara för den enskildes 

självförverkligande utan för familjen som har behov och förväntningar. Denne unge man har 

strategier att hantera de krav som ställs på honom som innebär att träna och att fokusera på 

uppgiften snarare än att umgås med vänner.  

De sociala band som utgör det transnationella nätverket för de unga männen i studien, 

består till största del av kontakt med familj i betydelsen kärnfamilj. Det som framgår i denna 

studie är att samtliga unga har kontakt med familj i hemlandet, men att endast ett par av dem 

berättar om betydelsefulla, pågående relationer utöver detta. En av killarna uttrycker att han 

har släktingar som bor i olika delar av Europa och Asien och att han har kontakt med dem och 

även besöker dem. En annan har också närstående i andra länder i Europa som han håller 

kontakten med. Även de som har kontakter med släktingar eller vänner i olika länder, 

beskriver inte dessa som de mest betydelsefulla. De problematiserar även kring dem då det är 

svårt att hinna med att hålla kontakten med många olika personer eftersom tillvaron i Sverige 

ser annorlunda ut än i hemlandsregionen. 

R ”Här dagarna är så kort. Man är ju på jobbet till fyra så man blir helt trött, sen man åker till 

gymmet och tränar lite och sen kommer hem. Man helt glömmer att ringa till nära grannar alltså. 

Om man är släkt och har granne.” 

I ”Det är svårt att hinna med. Tycker de att det är konstigt eller?” 

R ”Jo, det är konstigt. Jag vet inte var tar vägen de här dagarna. Jag hade precis ringt till min 

kompis, därför jag sa ambassad i Iran. Ringde han hans lillebror kom till Sverige. Han frågade, 

varför du ringer inte mig och så. Till och med han sade jag skickar biljett och du kommer hit! 

Men jag sa tack jag hinner inte jag har ingen semester.” 

I ”Hur känner du då när de säger så här? Får du dåligt samvete eller?” 

R ”Jo, de tror att vi blir helt, slutat med kontakten med familjen eller kompisar och sånt. De tror 

att vi glömde allting.” 

Beskrivningen av att inte hinna med att ha kontakt med många olika personer såsom det 

kan vara förväntat av dem utifrån normer från ett kollektivt samhälle där relationer utgör ett 

betydande kapital, kan vara ett tecken en övergång till något annat än det traditionella. För att 

stärka sin position på det sociala fältet i den nuvarande livssituationen, krävs inte bara socialt 

kapital i form av relationer och förbindelser utan även ett symboliskt kapital som består av 

utbildning, lönearbete och att satsa på den egna hälsan och välbefinnandet. Denna övergång 

mellan olika sociala fält och att leva i båda världarna, verkar utgöra ett pågående skav såsom 

den unge mannen beskriver inträffar då han inte hinner med att hålla kontakt med släktingar 

och vänner utanför Sverige.  

 

Livspartner 

Några av respondenterna var förlovade, eller på väg att bli det, och en var gift. I samtliga av 

dessa fall har de en partner från Afghanistan, men en av dem har träffat sin partner här i 

Sverige. En annan av respondenterna har bott tillsammans med sin svenska flickvän i flera år. 
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Så gott som samtliga planerar att gifta sig i framtiden. De som förlovat sig inom familjens 

hägn och försorg, beskriver det som en möjlighet att få bilda familj och att inte behöva leva 

ensamma här i Sverige. Det innebär en del praktiska bestyr för dem då de efter giftermålet 

behöver ansöka om att frun ska få komma till Sverige för att bo och leva här samt en längre 

tids väntan. En av de unga männen säger att han inte tänkt att gifta sig, men att ensamheten 

gjort att han ändrat sig. Han ser också att han praktiskt och ekonomiskt har möjlighet att ta 

emot en partner och att det därför blivit aktuellt för honom. 

R ”Jag var inte så här jätte, vad ska man säga, sugen på att gifta mig så det är jätte mycket 

ansvar. Sen så, du vet själv hur det är. Sen så känner man att då har man ingen familj och sånt. 

Det är klart man har kompisar men hemma blir det så jättetråkigt.” 

Utifrån den här unge mannens berättelse kan man tolka det som att han står och väger 

mellan olika alternativ. Å ena sidan att leva ensam och å andra sidan att åka till familjen i 

hemlandet och gifta sig. Alternativet att hitta en livspartner på egen hand är inget som han 

lyfter fram. Utifrån den tradition han beskriver är valet av äktenskapspartner en 

familjeangelägenhet. Han har tidigare berättat att han ännu inte besökt familjen i hemlandet, 

men att då han nu planerar att göra det, kommer han också att förlova sig. Kontakten med 

familjen handlar således inte bara om att relatera till varandra genom att mötas utan även en 

funktion genom att familjebanden stärks i och med giftemål.  

I Bourdieus studier bland kabylerna i Algeriet, utgör heder en form av symboliskt kapital 

(Bourdieu, 1987). Det samhälle som de afghanska unga männen beskriver kan liknas vid detta 

då familjebanden inte bara handlar om att ekonomiskt kapital överförs utan även symboliskt 

kapital. Det symboliska kapitalet, eller familjenamnet som bär hedern, lever vidare genom att 

giftemål sker inom familjens hägn och urvalskrets (Bourdieu, 1987). En tolkning av detta 

utifrån de unga afghanerna kan vara att det möjliggör att familjens position stärks och lever 

vidare på det sociala fältet i Sverige men även i hemlandet.  

Respondenterna i denna studie som planerar att gifta sig med en partner från hemlandet, 

uttrycker att de inte vill leva ensamma. De signalerar inte att detta går mot deras vilja eller att 

de känner sig tvingade att gifta sig. Sådana aspekter kan givetvis finnas med, men de förblir i 

så fall outtalade här. I samtliga fall av de som är förlovade handlar det om arrangerade 

äktenskap som verkar bygga på ett samförstånd mellan familjen i hemlandet och de unga 

männen här. Det finns en förväntan hos flera på att få dela livet med en partner med anledning 

av att det kommer att innebära någonting positivt. Inom den ram som habitus utgör kan 

alternativet att tilldelas eller att söka efter en fru som finns inom familjens hägn eller 

bekantskapskrets framstå som det mest rimliga och troliga alternativet. Då ensamhet utgör det 

enda alternativet, framstår möjligheten att få gifta sig som attraktivt. 

I ”Känns det jobbigt att vänta?” 

R1 ”Ja, suck, väldigt mycket.” 

R2 ”Jag försöker att hon ska komma hit. Hon kommer att komma hit, det är jättebra för mig 

också.” 

Då paret har förlovat sig bildar de en egen enhet där de kan ha kontakt med varandra 

genom internet eller telefon och lär på så sätt känna varandra på distans. Här finns en 

möjlighet för de unga männen i Sverige att förbereda sin blivande fru på vad som väntar i 

Sverige och för dem att gemensamt planera sitt liv tillsammans. Inom äktenskapet verkar de 

ha en frihet att utforma ett gemensamt liv där kvinnorna också kan få möjlighet att förvärva 

eller omvandla utbildningskapital de har med sig från hemlandet och kan behöva skaffa sig 

för att positionera sig på det nya sociala fältet.  
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En av de unga männen beskriver tydligt att han vill att båda ska kunna jobba och att 

kvinnan också ska få möjlighet till vidare utbildning. Denna frihet inom äktenskapet som 

verkar rymmas inom det habitus som han har, ger en möjlighet för jämställdhet utifrån att 

båda kan förvärva kulturellt kapital och finna positioner på det sociala fältet inte bara i 

relation till varandra utan även enskilt. Ett tidigt barnafödande kan försena denna 

positionering även om det kan öppna upp för andra sociala fält inom ramen för föräldraskapet. 

En av respondenterna har en svensk flickvän sedan några år tillbaka. För honom är det inte 

främmande att tänka sig att leva tillsammans med en svensk partner också i framtiden. Han 

skiljer sig därmed från de andra i studien. Kan det innebära at habitus i hans fall sedan 

tidigare varit mer öppet för andra möjligheter gällande framtida äktenskapspartner? Det kan 

också vara så att hans habitus formats i högre grad då han levt tillsammans med en svensk 

flickvän och präglats och formats av denna relation. Han är också den enda av respondenterna 

som uppger att han har en nära vänskapsrelation med någon utanför den egna landsgruppen.  

En jämförelse mellan två av de unga männen i studien visar på skillnader i livsstil. Den 

unge mannen i studien som talar om att han egentligen inte tänkt resa till familjen för att gifta 

sig men att det blir så ensamt att leva här, att det ändå framstår som ett alternativ, skiljer sig 

från den som ser en möjlighet att leva tillsammans med en svensk. Den förste har ett arbete 

och har på så sätt etablerat sig i samhället men upplever ändå en tomhet då han saknar en 

partner. Han har i sitt nätverk inte några nära svenska kontakter, utan det består av de 

afghanska unga männen och familjen i hemlandet. Det kan därför ligga nära till hands, eller 

med Bourdieus termer, finnas i hans habitus, att söka sig till familjen då han vill ha en partner 

att dela livet med. 

Den andre unge mannen ser det som en möjlighet att leva tillsammans med en partner som 

är från Sverige. Han har också ett långvarigt förhållande med en svensk. Utifrån hans habitus 

finns därmed en möjlighet till en icketraditionell lösning trots att han har kontakt med 

familjemedlemmar i hemlandsområdet. Detta synliggör att de unga männen inte är stöpta i en 

form. Deras habitus förutbestämmer inte dem till att göra likadana val. Inte heller är det 

sannolikt att en gemensam nationell eller kulturell tillhörighet bestämmer habitus utan att det 

finns variationer och inslag av individuella val som leder till olika livsvägar. Den sociala 

situationen de befinner sig i kan se olika ut vilket också kan leda till att de formas åt olika håll 

och därigenom att skillnaderna förstärks och befästs. 

 

Vänner 

Bourdieu menar att de som delar en liknande habitus också upplever en samhörighet i 

intressen och smak. Detta kan för de unga männen resultera i att de tycker om samma 

maträtter eller fritidsaktiviteter eller filmer. För flera av dem består de närmsta vännerna av 

andra unga med samma bakgrund. Inom det sociala fält eller sammanhang som de blev satta i 

då de placerades på ett boende för ensamkommande barn har det bildats grupper som fortsatt 

att umgås med varandra även efter att de flyttat ut. Förutom familjen lyfter samtliga av de 

unga männen fram vännerna som betydelsefulla om än i olika grad.  

R1 ”Det är inget roligt att vara liksom hemma själv. Vi har ingen familj och inget sånt så att vi 

måste hitta på att vara tillsammans och ha lite kul så annars man blir deprimerad.” 

R2 ”Kompisar är viktigt. Bara jobb man blir trött på allting. Typ som (familjemedlem) säger att 

”du dör för dina kompisar!”. 

R3 ”De är nära, inte som familjen, men vi har kontakt väldigt mycket för att jag är lite bort…, 

vad heter det, jag har långt avstånd till familjen.” 
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De unga männen reflekterar över skillnader i relationskultur här i Sverige och i 

Afghanistan. Några beskriver samhället här som annorlunda. Det är mer stressigt, mer att 

göra, man hinner inte med att ha lika mycket kontakt med vänner i ens närhet eller längre 

bort. 

Att hälsa på hos varandra, framgår det av intervjuerna, är vanligt bland de afghanska unga 

männen, men ändå har något förändrats i omfattningen av relaterande och besökande. En av 

dem beskriver det så här: 

R ”Ja, jag säger, när ni kommer, ni ringer. Om jag kommer till er jag också ringer. Kanske ni 

inte är hemma eller de inte är hemma eller kanske jag vill inte öppna dörren eller kanske jag har 

ingen tid. Den enda som jag inte ringer är (kompis) som jag umgås. Kanske han inte ringer 

heller om jag är hemma. Men de andra jag går inte hos dem längre. Jag är också lite svensk nu.” 

Denne unge man säger sig ha anammat detta att inte störa andra genom att besöka dem 

oanmäld och uppskattar själv att inte bli störd av spontana besök. Kanske är det så att detta 

funnits som en del av hans habitus och nu placerats i ett fält där det blivit socialt accepterat att 

plocka fram det? Han kan på detta sätt använda sig av det som passar honom utifrån de 

spelregler som gäller på det nya sociala fältet. Den stress och det tempo som finns i det 

svenska samhället påverkar också beteendemönstret. Även om flera säger sig vilja ha kontakt 

med vänner och bekanta, så gör det sätt som samhället är strukturerat med jobb och skola och 

fritid att tiden och orken blir begränsad. Ett ändrat beteendemönster utifrån habitus, anpassat 

till det sociala fält som råder gällande kontakter och relationer, kan bli en konsekvens av 

detta. Detta blir synligt här i likhet med vad som beskrivs gällande de transnationella 

relationerna. Det verkar alltså vara samma fenomen som gör sig gällande oavsett om vänner 

eller släktingar bor nära eller långt bort. 

 

Kontakt med svenskar 

Flera av de unga männen reflekterar över hur de ser att man relaterar till varandra i 

hemlandskulturen jämfört med i det svenska samhället och förhåller sig till det på olika sätt. 

Liksom de svenska ungdomarna i gymnasieklassen beskrivs som blyga och tillbakahållna i 

kontakten, beskrivs också mötet med ”främlingar” som mindre spontant eller ”varmt” än i den 

afghanska kulturen. Det som uppfattas som ”varmt” för respondenterna verkar vara en 

öppenhet och en spontanitet i mötet med dem man inte känner så väl. Då de flesta av de unga 

inte har vänskapsrelationer med svenskar i någon större utsträckning, begränsas de möten som 

de har till den offentliga arenan, skolan eller arbetet. En kille beskriver svenskarna som inte så 

”varma” och svårare att få kontakt med. På jobbet kan man prata med varandra men inte så 

mycket på bussen eller i det offentliga rummet. 

R ”Men i Afghanistan om man kommer och sitter bredvid en person så kan man prata. Kanske 

språken också att man tänker på sig själv. Om jag pratar med han, han förstår mig eller inte 

förstår mig. Man kan inte att börja. Man vågar inte så bra. …. (I Afghanistan) Alla pratar med 

varandra även om man inte känner varandra. Men här är lite tysta folk försöker att inte störd till 

varandra och sånt. …. Ja, alla, har lite stress och mera bråttom i Sverige. Det är så också. Det är 

mycket stressigt här.” 

De unga som går gymnasiet är äldre än sina klasskompisar, men de beskriver också att det 

finns ytterligare skillnader som gör att de känner att de skiljer sig från de andra och inte kan 

relatera till dem så lätt. En av killarna berättar att han upplever att han inte är intresserad av 

samma samtalsämnen, filmer eller sätt att umgås på. Han upplever dem som barnsliga och 

oerfarna.  
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R ”Det är mest fritiden som vi hade tillsammans, alltså de pratar om saker och ting som jag 

tyckte att nej, det är för barnsligt och jag har redan upplevt de sakerna. Så jag vill inte igen, för 

dem var det helt nytt, något färskt och jag tänkte att jag redan upplevt och det var inte något nytt 

och det var inte alls något kul.” 

Det habitus som de här unga männen sätter ord på verkar stämma dåligt mot det habitus 

som ungdomarna i klassen. På det sociala fältet ”skolan” finns en diskrepans mellan de unga 

männen i studien och deras klasskamrater i form av olika intressen, smak och språk. Det 

verkar också handla också om skillnad i attityder och förhållningssätt. De svenska 

ungdomarna som växt upp i den svenska kontexten har anammat ett visst sätt att förhålla sig 

till varandra och till andra som inte riktigt möter upp mot de unga männen från Afghanistan. 

De upplever dem som barnsliga och blyga och inte intresserade av samma saker. Utifrån det 

som beskrivs i andra delar av de afghanska unga männens berättelser kan man tolka det som 

att de har i sin habitus ett annat fokus på att komma fram mot ett mål och ett mer vuxet sätt. 

De förströelser som finns på vägen är inte riktigt så relevanta för dem och appellerar inte 

heller till vad de tycker om eller finner intressant. 

R2 ”Jag är tyst och orkar inte säga. Alltså de håller på att spela med dator. Alltså hela tiden. Jag 

orkar inte spela med dator. …. Ja, de växte upp med så här spel. Men vi är inte så. Vi är inte van 

med. Jag hoppas det blir bättre på universitetet, att åldern blir närmare. 

En annan av respondenterna känner att det är svårt att kommunicera med svenska 

ungdomar då de använder sig av en annan typ av språk än vad han lärt sig. Han menar att de 

talar en sorts slang där de blandar in ord från olika språk såsom arabiska eller turkiska. De 

vuxna är lättare att kommunicera med då de talar en mer ”korrekt” svenska såsom de fått lära 

sig i svenskundervisningen. Han påpekar också att det kan vara svårt att kommunicera med 

ungdomarna i klassen då de inte tänker på att han inte varit så länge i Sverige. Han tycker det 

är svårt att fråga om saker som han inte förstår och menar att de inte heller rättar honom när 

han säger fel. Andra invandrarungdomar är rakare och reagerar eller säger till när han 

använder fel ord även om de inte alltid gör det på ett schysst sätt. Svenskarna beskriver han 

som artiga och lite blyga och därmed svårare att relatera till. De har också andra intressen. 

Språket som utgör en grund för kommunikation kan vara ett uttryck för habitus och ett sätt 

att positionera sig på det sociala fältet. Språket utgör således ett kulturellt kapital som för de 

unga männen i studien tar tid att förvärva. Det språk de fått lära sig av sina lärare och personal 

på boenden är inte samma språk som används av ungdomar. I den mån som de unga männen 

haft ett umgänge begränsat till professionella har de därmed inte kunnat förvärva det kapital 

som är gällande inom ungdomsarenan. Deras positioner på det fältet försvagas därmed. Detta 

sker i kombination med att det habitus som de unga männen i studien som går gymnasiet 

gestaltar verkar skilja sig åt även på andra områden såsom när det gäller intressen eller 

förströelser. Beröringspunkterna och möjligheten för möten blir begränsade då en skillnad i 

livsstil skapar en klyfta mellan grupperna. En faktor som talar mot att sådana möten skulle 

äga rum är tidsfaktorn då det tar tid att lära sig språk, men även det faktum att habitus är 

seglivat och tar tid att förändra sig eller anpassa sig till nya sociala omständigheter. Detta kan 

tala för möjligheten att, såsom en av respondenterna hoppas, det på universitetet lättare ska 

vara möjligt att nära och genuina möten skall kunna äga rum. Där är också troligt att 

studentgruppen mer differentierad i ålder än i gymnasieklassen vilket skulle kunna bidra till 

fler likheter i språk och intressen. 
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Att få hjälp och att få hjälpa andra 

I ett samhälle som är präglat av det moderna, individualistiska tänkandet, är det samhällets 

institutioner och dess representanter som är de som också stödjer och hjälper medborgarna 

(Engebrigtsen, 2011, Baianstovu 2012). De relationer som bildas regleras av institutionens 

regelverk och blir av en annan art än de oreglerade relationerna inom familjen eller mellan 

vänner (Stretmo och Melander, 2013). Det kollektiva samhället präglas snarare av familje- 

och släktrelationer och de band som knyts relationellt inom den egna gruppen för att ge en 

social trygghet och möjlig garanti om välfärd. Tilliten skapas inom de egna leden snarare än 

gentemot stat och institution. 

De unga som gått igenom kommunens mottagningssystem har tidigare haft tillgång till den 

hjälpapparat som socialtjänsten som representant för det moderna samhället erbjuder 

ensamkommande unga som en ersättning för föräldrar eller andra vuxna vårdnadshavare som 

ansvarar för de ungas livssituation. Redan här har hjälpfunktionen förflyttats från det sociala 

fältet som tidigare bestått av familjerelationer eller andra relationer inom den familjära sfären 

till det offentliga. I och med att de unga männen i studien fyllt 21 år och därmed inte haft 

tillgång till samma sociala insatser har de funnit olika sätt att klara sig själva när det gäller att 

ta del av samhällets olika tjänster eller att ta reda på information som har betydelse för ens 

livsföring.  

Några av de unga männen i studien har anpassat sig till ett system där man på egen hand 

söker information och navigerar sig fram till den specialiserade instans i samhället som kan 

hjälpa till med det man behöver. Dessa personer är också de som förvärvat ett 

utbildningskapital genom skolgången men inte uteslutande. Andra har förvärvat ett kapital av 

språk och förmåga att kunna söka information på nätet och ta till sig av den på andra sätt än 

genom skolan. Det finns också de som betonar vikten av att ha kontakter, som en form av 

socialt kapital att förvalta, som kan ge ingångar till andra fält och hjälp vid behov. Detta kan 

ses som en alternativ strategi utifrån habitus och kan i flera av fallen kombineras med den 

första strategin att söka information på egen hand.  

Dessa strategier kan ses som två olika spår som har blivit synliga hos respondenterna. Det 

ena spåret är att samla på sig kontakter med personer och relationer som är etablerade i 

Sverige, som kan vara till hjälp och som man kan fråga då man behöver något. Även personer 

i det transnationella nätverket kan vara till hjälp då man behöver det. För en kille handlar det 

inte bara om att få hjälp utan också om relationen i sig. 

R ”Ja, alla är viktiga, ha kontakt och så. En dag man kanske fastnar med någonting så kan man 

få hjälp. Det bara inte man tänker på …. Det är bra att ha kontakt också. Jag försöker inte tappa 

kontakten, att hålla kvar. Ja, för att de inte ska känna sig, ja förut behövde han hjälp så vi hade 

kontakt. Nu klarar han sig och pratar inte med mig.” 

En annan del av de unga männen pekar mer på förmågan att själva kunna söka information 

via Internet eller genom att vända sig direkt till den instans som ansvarar för den verksamhet, 

eller den myndighet, som man behöver komma i kontakt med. Dessa två spår finns 

närvarande hos samtliga av respondenterna, men en del poängterar mer det ena sättet än det 

andra.  

Det första av två spåren visar på att de unga männen väljer i olika grad att använda sig av 

det traditionella mönstret som består av att knyta och använda sig av kontakter och 

förbindelser för att få hjälp. En habitus som sannolikt är förenlig i hög grad med det samhälle 

de vuxit upp i där relationer utgör det sociala kapital som ger en framflyttad position på det 
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sociala fältet. Det andra spåret kan vara ett resultat av en anpassad habitus till det sociala fältet 

där kapital även innebär att som individ kunna navigera enskilt och ta hjälp av det offentliga 

såsom en medborgare i samhället med rättigheter att ta del av information och den 

välfärdsapparat som erbjuds dem i egenskap av detta. För dem som väljer det andra spåret blir 

frågan om vem de ber om hjälp inte relevant. Det handlar inte om relation som ett nödvändigt 

kapital utan om symboliskt kapital i form av kunskaper och färdigheter såsom språk, 

datakunskap och viss samhällsorientering.  

För en av dem som uttryckt att de haft stora svårigheter då de lämnat mottagningssystemet, 

har det kapital som krävts för att använda sig av dessa strategier inte upplevts som tillräckligt. 

Trots att han haft afghanska jämnåriga vänner i sitt nätverk han kunnat få hjälp av har han en 

upplevelse av att inte kunna bemästra de svårigheter han stått inför. Han tycker sig inte heller 

haft den kunskap som krävts för att klara av att söka information på egen hand. Han har 

upplevt att han tappat kontrollen genom att göra val som lett till en nedåtgående spiral som 

slutat i desperation. Denne unge man beskriver att han inte har förstått hur saker fungerat och 

att han sökt hjälp av samhället men att det då varit försent eller att han nekats hjälpen av andra 

skäl. I hans fall har det samhälleliga skyddsnätet inte kunnat möta hans behov och han har 

istället använt sig av en strategi att ta saken i egna händer genom att gå runt lagen och en stor 

personlig uppoffring i tid och kraft vilket satt sina spår i hans självförtroende och tilltro till 

samhället.  

För denne unge man har det uppstått svårigheter att positionera sig på det sociala fältet. 

Utifrån habitus har han saknat det kapital, både socialt och kulturellt, för att vinna en önskad 

position på fältet. Den strategi han utifrån habitus tagit till har skavt mot hans värderingar och 

inte varit ett förstahandsval utan snarare en nödlösning för att kunna vara kvar på fältet utan 

att gå under. Vad som har att göra med hans habitus och vad som har att göra med de sociala 

omständigheterna han är satt i, kan vara svårt att uttolka eller skapa en förståelse kring. Hans 

situation belyser däremot det faktum att det finns de som kan behöva mer stöd från samhället 

än vad som erbjuds eller vad som de kunnat ta emot utifrån de förutsättningar som habitus 

ger.  

Flera av respondenterna har på olika sätt involverats i att hjälpa nyanlända landsmän. Två 

av dem har jobbat som elevassistenter inom gymnasieskolan där de kunnat hjälpa till med att 

förklara saker på deras modersmål, Dari. De har även fått svara på frågor om andra saker och 

verkar ha fått en roll som samhällsinformatörer och i viss mån kulturtolkar. 

R1 ”Jag som elevstödjare måste vara med dem under rasten också. Alltså man går inte till 

lärarrummet och tar en fika med dem under rasten. Så man umgås med dem man pratar med 

dem, man sitter och äter med dem. Så de frågar ju om allt möjligt, inte bara skolan.” 

Även ideellt är det flera av respondenterna som hjälper nyanlända. En ung man berättar att 

han hjälper vänner och bekanta och även landsmän han träffar i centrum. 

R2 ”Två familjer jag träffar här. Jag försöker ställa upp när de behöver hjälp. När jag ser att 

någon behöver hjälp då tänker jag att jag kan det här.” 

R2 ”Jag bara säger till att om ni behöver hjälp så ring mig. Jag har varit på skolan, jag träffade 

några, ”Hej, det var du en gång som tolkade för oss. Hur mår du, är det bra? Så behöver ni 

hjälp? Vi behöver kanske, så jag lämnade mitt nummer. Det är bara att säga till.” 

Några av respondenterna åker en gång i veckan till ett par flyktingförläggningar och 

hjälper till där med bland annat svensk undervisning. 

R ” Vi håller på att lära ut. Eftersom det kommer nya varje dag, inte just nu. …. Ja, för att vi var 

ju i samma situation som de är just nu. Därför vi vet att det är svårt. Vi var ju här så vi hade 
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ingen som kan prata samma språk. Det var lite, några personal som kunde språket, men inte som 

vi går dit.” 

Flera uttrycker att de själva saknade någon som kunde hjälpa dem genom att förklara saker 

på deras modersmål i början. Det finns fördelar med att få använda sig av sitt modersmål som 

påverkar hur obehindrat man kan kommunicera. 

R ”Ja, man kan fråga lite smartare. Man har ingen begränsning. Man förstår bättre. Annars när 

man har ett språk som man inte är så duktig på man frågar, man förstår vad du sa men inte så 

riktigt.” 

En av de unga berättar att han vill fortsätta med att hjälpa de nyanlända. Han ser detta inte 

bara som en individuell insats utan även som en del i integrationsarbetet. 

R ”Ja, jag ska jobba mer. På min fritid och ge ut lite gratis. Det ska jag göra. Jag tycker det är 

fint för att jag, den tiden som jag kom hit det var ingen som…. Jag fick inte den hjälpen som jag 

ville från de personen som har erfarenhet, t ex som ensamkommande. Men nu jag har gått själv, 

en ensamkommande kommer till Sverige, har gått igenom hela vägen. Studerat och lyckats. Jag 

tycker att jag har gjort ett bra jobb hittills. Jag vill dela det här med nyanlända som behöver lite 

motivation. Lite information. Att hitta rätt väg. När jag kan, de andra kan också. Alltså blir det 

bra. Det blir både bra för dem och för samhället. Det blir lite mer om integration också.” 

En tendens som man kan skönja i respondenternas svar är att relation och stöd inte 

nödvändigtvis handlar om skilda saker eller skilda personer, utan att de sammanflätas med 

varandra. Detta blir synligt exempelvis då en ung man inte vill att de som tidigare hjälpt 

honom ska känna att han försummar dem nu då han klarar mer på egen hand. Även då en ung 

man hjälper nyanlända på sitt jobb som elevstödjare, erbjuder han sig att hjälpa elever han 

möter i staden. En av ungdomarna poängterar att de inte längre tillhör kommunens 

verksamhet men ser ändå personer som de mött där som betydelsefulla i sitt nätverk av 

relationer. Det moderna samhället med specialiserade och professionella hjälpapparat smälter 

samman med det traditionella samhällets mer relationella och familjära stödstruktur i det 

habitus som framträder här hos några av de unga männen. 

Det finns också en uttryckt vilja att ge tillbaka något av den hjälp man själv har fått genom 

att hjälpa andra. Detta blandas med en vilja att göra det bättre för de som kommer nu genom 

att fylla i ett tomrum i det offentliga mottagandet som de själva känt av gällande tillgången till 

landsmän som kan fungera som både språk-, kultur- och kunskapstolkar. Man kan tolka det 

som en solidaritet med sina egna landsmän som manifesterar sig i ”goda gärningar” men 

också mot det svenska samhället då det finns uttryck för en ambition att de nyanlända ska 

kunna integreras väl i samhället.  

I dessa berättelser framträder olika typer av solidaritet, gentemot samhället i stort såväl 

som gentemot den egna gruppen landsmän. De verkar vara sprungna ur en blandning av 

tacksamhetsskuld mot samhället för det stöd som getts och en syn på att det medborgerliga, 

rättighetsbaserade stödet inte är tillräckligt eller fullgott i sig självt. De vill därmed bidra med 

stöd inte i första hand som representanter för samhället utan snarare utifrån en identitet som 

landsmän och som delare av samma språk och likheter i kultur. De begränsar sig inte till det 

offentliga medborgerliga rättighetsbaserade stödet, utan komplimenterar detta med en 

dimension som fattas det. Detta innebär inte att de tillfullo hamnar i det traditionella mönstret 

där förbindelser och släktband utgör kodex, utan skapar snarare en ny arena grundat på 

gemensamma erfarenheter och förståelse utifrån en delad habitus. Det symboliska kapital som 

de därmed förmedlar ersätter inte det som det offentliga mottagandet ger, utan verkar som ett 

komplement. Detta syftar till att stärka de nyanländas position i det sociala sammanhanget 
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men kan även ha en effekt av att stärka de unga männens position som förmedlare av 

kapitalet.   

Genom att hjälpa nyanlända landsmän bidrar de således till att stärka de nyanländas 

position på fältet i den sociala arenan. De delar med sig av förvärvat kapital som de nu har 

inkorporerat i sin habitus genom att undervisa de nyanlända. Det faktum att de kommer från 

liknande sociala sammanhang som de nyanlända, gör att de lättare kan se vilket kapital de 

saknar och behöver och de nyanlända kan hitta beröringsytor och förståelse utifrån sin 

situation. Det kan också möjligen vara en grund för tillit och trovärdighet utifrån delade 

sociala koder och band. Att vara en hjälpare kan också stärka ens position på det sociala fältet 

utifrån att det ger en dignitet av att vara en som hjälper andra från att ha varit en som blir 

hjälpt.   

Den gränsdragning som finns mellan att hjälpa som en del av ens lönearbete och att hjälpa 

ideellt, verkar inte vara så tydlig för den unge man som ställer upp för samma personer när 

han möter dem på staden såväl som på arbetsplatsen. De regler för hjälpande som samhällets 

institutioner för med sig, uttalade eller outtalade, verkar inte gälla för honom. Måhända är 

detta en manifestation av en habitus som är orienterat både mot det mer kollektiva samhället 

där stödjande relationer inte är institutionaliserade som norm, och det svenska samhället som 

är mer präglat av att hjälpa genom det offentliga.  

 

Vägen mot etablering och en framtid i Sverige 

De unga männen i studien som nu är vuxna, berättar om sin bana eller väg från det att de kom 

till Sverige som asylsökande till där de befinner sig idag. På vandringen längs denna väg 

utgör habitus en förutsättning för att orientera sig, hitta riktning och mål och ta sig över hinder 

längs vägen. På det sociala fältet som de positionerar sig från boende på institution till 

självständigt boende använder de sig av tidigare förvärvat kapital men har också behövt skaffa 

sig nytt kapital såsom utbildning och kännedom om sociala koder. De har använt sig av olika 

strategier och valt olika livsvägar men det finns också likheter som förenar i gemensam 

livsstil hos en del. 

 

Den första tiden 

För de unga som kom till Sverige då de var tonåringar, kommer de in på det sociala fältet 

”asylsökande” och ”HVB institutionen”. De upplever samtliga en osäkerhet i att vara 

asylsökande och flera beskriver att de var på botten under denna period. Deras habitus har 

förflyttats till ett annat socialt fält där de inte vet vilket kapital de skall använda sig av. De har 

inte heller kontroll över den utan är i händerna på främlingar och i en främmande miljö. De 

blir begränsade i sin handlingsförmåga och flera vittnar om att de tappar i egen 

handlingsförmåga. De strategier som de har med sig behöver här omvandlas till fungerande 

strategier på det nya fältet. Flera av respondenterna berättar att då de kom till Sverige, i början 

under asyltiden och sedan på HVB hemmet, upplevde de sig omhändertagna och lite 

bekymmerslösa. De fick maten lagad och behövde inte anstränga sig på samma sätt för att få 

livet att fungera. Studierna var inte heller på samma allvar då de inte riktigt såg målet så 

tydligt framför sig med en tillvaro där de behövde klara sig själva i högre grad. Någon 

använder ordet ”äventyr” för att beskriva den första tiden, medan andra beskriver det som lite 

av en skyddad värld.  
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Känslan av äventyr och bekymmerslöshet kan hänga ihop med att nu vara i en miljö där 

man blir omhändertagen och får uppleva nya saker utifrån en trygghet i att vara i goda händer. 

På institutionen tillgodoses de grundläggande behoven i bästa fall och fokus kan förflyttas 

från överlevnad och skydd (Verveliet m fl 2014) till möjligheter som erbjuds i den nya 

världen. Engelbrigtsen (2011) som skriver om att de institutioner som tar emot flyktingar kan 

liknas vid Goffmans totala institutioner, präglade av stark kontroll i kombination med 

utvecklad omsorg. Dessa skapar klienter som skall socialiseras in i samhället, präglat av en 

syn på individen som en fri aktör med beroendeförhållande till skola, arbetsmarknad, stat och 

nation och nedtonande beroendet av familj, släkt och grannskap. 

R1 ”På ett sätt var jag mentalt helt förkrossad men på ett sätt var jag på topp…. Det var så 

många saker man ville ta reda på, det var ju nytt.” 

R2 ”Det var ganska skönt. Personalen var fin. Det var ”nice”. Vi var som en liten familj. Jag har 

väldigt ljusa minnen från den tiden.” 

Parallellt med de positiva beskrivningarna kring den första tiden i Sverige, finns de som 

beskriver hur svårt det var att vänta på uppehållstillstånd och inte veta om man får stanna eller 

ej. Flera hade inte kontakt med sina familjer i början och bar på mycket oro och ovisshet. Att få 

uppehållstillstånd beskrivs av flera av de unga som enormt positivt. En kille ser det som att det 

var då det började. Tiden i asyl var mer av en ”icke-tid” som var mer som en dimma.  

R1 ”Man lever här på boendet och tänker på ingenting. Man bara får sina pengar, sin fritid och 

går i skolan och tänker på ingenting.” 

R2 ”Om jag ska säga, då räknar jag aldrig det första året eftersom jag hade inget 

uppehållstillstånd. Jag hade inget… Där någonstans fick jag uppehållstillstånd. Då började jag 

gå till skolan. Eftersom jag har inte varit.” 

Att flera också har tappat kontakten med sin familj gör att de inte heller kan ta sin tillflykt 

till den välkända ”hemmaarenan”. Utifrån antagandet att de kommer från ett samhälle där 

kollektiva värderingar råder, blir de som satelliter som tappat kontakt med radiocentralen. 

Bourdieus begrepp hysteresis kan vara tillämpbart här då det blir ett glapp mellan habitus och 

positionen på fältet. Ett annat sätt att benämna detta skulle kunna vara kulturkrock. Då de inte 

så enkelt kan flytta sin position, kan man tänka att habitus anpassar sig gradvis och sakta till 

den nya positionen. Kompisgruppen, bestående av landsmän, kan här utgöra fält där de känner 

sig mer hemma i början och utgöra en frizon i det inledande skedet. 

R ”Det var lite svårt för att jag hade inte så mycket kontakt med min mamma. För att min 

mamma och bror de hade flytt från byn till (….). Det var lite tufft där. Jag var helt nere. Jag 

visste inte var de var. Det var lite svårt för mig också om man tänker att kunna stanna här eller 

ska gå tillbaka. Man vet inte.” 

 

Vägen eller banan som leder vidare 

Den strävan som flera av de unga gestaltar genom sitt sätt att försöka ta sig fram inom skola 

och arbetsmarknad vittnar om att de ändå ser detta som den framkomliga vägen eller banan 

som kan ge dem ett bra liv i Sverige. De strategier som de kommer med till Sverige utifrån sitt 

habitus, behöver anpassas för att fungera på det nya fältet. Redan på institutionen får de erfara 

detta och där börjar sannolikt en process av förvärvande av kapital för att flytta fram sina 

positioner på fältet för flera av dem. Några beskriver tiden på institution som en ”icketid”. 

Först när de hamnade i ett eget boende kunde de återerövra sin handlingsförmåga eller 

förmåga till egen agens. 

Vid intervjutillfället har samtliga av respondenterna jobb eller studerar. Ett par av dem har 

genomgått någon kortare period av arbetslöshet. Flera av de som kom in på gymnasiet och 
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fortsatte läsa där har planer på att läsa vidare på universitet. De som inte kom in på gymnasiet 

har gått eller går någon form av vuxenutbildning eller yrkesutbildning. Gemensamt för de 

som studerar och de som jobbar, finns moment av hårt arbete och en stark strävan att komma 

vidare och framåt med som en tydlig ingrediens.  

Utifrån materialet i intervjuerna kan man skönja två olika förhållningssätt till tillvaron som 

de befinner sig i och vägen framåt. De unga männen kan i sina beskrivningar ha delar av båda 

förhållningssätten med sig. För att beskriva dessa tendenser använder jag mig av metaforerna 

”banan” och ”vägen”. Den ena gruppen verkar se livet som utstakad bana som man färdas på 

och behöver följa och inte glida av åt ena eller andra hållet. För att kunna hålla sig på banan 

och komma till målet, behöver man kämpa och göra rätt val. Ett annat synsätt är att se 

tillvaron mer som en vandring på en väg där man ibland hamnar i korsningar som leder till 

olika vägval och möjligheter. Gemensamt för samtliga respondenter är målet, önskan om ett 

”vanligt liv”.  

En sorts kapital för de unga männen i studien, i den mening som Bourdieu ger begreppet, 

kan vara att kunna erövra tillräckliga språkkunskaper och förmåga att gå vidare mot en högre 

utbildning och få tillgång till en annan arena på arbetsmarknaden. Här skulle vi kunna likna 

arbetsmarknaden vid ett socialt fält där utbildning utgör kapital som stärker ens position i det 

pågående spelet. Förvärvandet av utbildningskapitalet är en faktor som tidigt delar upp de 

som kommer som flyktingar till Sverige i gymnasieåldern. Vissa hinner söka in på ett 

nationellt program (innan 20 årsålder) och andra får fortsätta på andra vägar: såsom via 

vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning eller genom att söka jobb. 

Utbildningskapitalet kan därmed bli en vattendelare som därmed också ger ett socialt kapital 

inom fältet ”de ensamkommande”. Några får ett anseende i gruppen såsom de som har lyckats 

ta sig in på gymnasiet och förflyttar sina positioner framåt.  

Utifrån ett tänkande där livet är som en bana man behöver följa, blir att inte komma in på 

gymnasiet ett misslyckande. På grund av tidsbrist eller bristande förmåga eller ansträngning 

hamnade man utanför banan och riskerar att inte komma tillbaka igen för att kunna ta sig mot 

målet ”ett vanligt liv”. En av de unga männen som intervjuades berättade att han ångrade att 

han inte fortsatt på gymnasiet som han kommit in på men valde att avbryta på grund av en 

skada som skulle försvåra att arbeta inom det han utbildade sig till. Han såg detta som ett 

misslyckande även om han nu går på en annan utbildning, bland annat därför att han förlorat 

tid men också för att han gått miste om en examen.  Gymnasieexamen blir en sorts kapital 

som har ett egenvärde, även om det inte nödvändigtvis skulle kunna omsättas på fältet 

arbetsmarknaden till ett jobb inom samma område. 

En av respondenterna har ett jobb med en relativt trygg arbetssituation. Han verkar mer än 

de andra att ha lagt ned den idoga strävan framåt och vidare och säger att han är ganska nöjd 

med sin situation där han är nu. Han har en tydlig kompetens som också efterfrågas på den 

svenska arbetsmarknaden. Han har också kunnat använda sig av kunskaper han hade innan 

han kom till Sverige och sedan legitimera och utveckla dessa färdigheter genom 

yrkesutbildning. 

R ”Ja, vad ska man göra. Ja, det är klart jag trivs men man måste jobba med någonting för att 

kunna försörja sig. Jag kan inte säga att jag kommer att jobba som (…) hela mitt liv som man 

säger så. Men än så länge, ja, man måste kunna försörja sig och sånt. Det är bra.” 

Han beskriver att det är ett ganska hårt arbete som är fysiskt krävande och att en del av de 

svenska ungdomar som utbildat sig inom yrket inte klarar av det eller står ut med det, men att 
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han som hade tidigare erfarenhet av arbetet inte ryggar för det. Han kom inte in på gymnasiet, 

vilket verkar var den givna ”banan”, men kan i efterhand se detta som något positivt också. 

R ”Jag är inte en pluggmänniska om man säger så och jag tänkte i skolan det är inte min grej. 

Jag måste börja ta någon annan väg. Jag måste börja någon vuxenutbildning, vad som helst. Jag 

gick ett år och praktiserade på (…) och då fick jag jobb därifrån. Ja, men jag tycker det blev bra 

att jag inte gick på gymnasiet.” 

Denne unge man har mer eller mindre medvetet valt bort en att läsa på gymnasiet och haft 

en inriktning att ta sig in på arbetsmarknaden på annat sätt. Han hade med sig kapital i form 

av erfarenhet av ett yrke som han sedan kunde via utbildning få legitimation för och därmed 

växla till gångbart kapital på den svenska arbetsmarknaden. Då han fått en position på det 

sociala fältet som arbetsmarknaden utgör, möjliggör det för honom att förvärva ytterligare 

kapital i form av förtroende, arbetslivserfarenhet och anställningstrygghet. Han ger uttryck för 

att var nöjd med sin tillvaro utifrån att han har en stabil tillvaro med jobb och bostad som ger 

förutsättningar att komma vidare. Hans habitus, format av tidigare erfarenheter, gestaltar en 

vilja till anpassning och hårt arbete. Detta kan till och med ge honom en fördel jämfört med 

andra som gått ut utbildningen i Sverige som väjer för det tuffa arbetet. 

En annan av de som inte gått på gymnasiet ser detta som mer problematiskt att inte ha gjort 

klart en utbildning. Han har valt att läsa på vuxenutbildning på kvällstid vid sidan av sitt jobb. 

Han upplever att de krav som ställs på arbetsmarknaden gör att man behöver ha 

gymnasiekompetens, och att det jobb han har nu inte är det han vill slå sig till ro med. 

R ”Ja, vad ska man göra. Jag tycker det är svårt faktiskt. Det är tufft. Det är tufft. Men det är bra 

också. Man måste göra någonting. Jag tycker att man ska kämpa för att… för att jag gick skolan 

här i Sverige, i mitt hemland också. Jag vet inte det händer saker så att man inte gör klart. Man 

går några år…” 

Även kravet på att ta körkort som han upplevde ställdes av arbetsmarknaden och de 

personer som fanns i hans omgivning, gjorde att han hamnade i en svår situation med skulder 

att betala. Körkortet kostade honom mycket och gjorde att han hamnade i ett stressat läge där 

han gjorde val som förvärrade situationen ytterligare. 

R ”Så jag hade jätte tuffa tider. Det är därför jag fortfarande har mycket stress av den tiden. 

Vissa saker är inte lätt i Sverige. Mycket svårare än i andra länder. För allt händer i såhär 

ordning. Så fort man tappar ledningen då är det kaos.” 

För denne unge man har det varit en kamp att ta sig vidare utanför ”banan”. Att kunna ta 

körkort såg han som så viktigt, en form av kapital på det sociala fältet ”arbetsmarknaden” som 

skulle möjliggöra en framflyttning av positionen. Då förvärvandet av detta kapital visade sig 

vara svårt, kände han sig tvingad att använda sig av strategier som ledde till negativa 

konsekvenser och en nedåtgående spiral. Hans position förflyttades bakåt och han beskriver 

att han hamnade i en kris. En tolkning utifrån Bourdieu skulle kunna vara att denna kris kan 

innebära att nya beteendemönster kom fram utifrån habitus. För den unge mannens del 

upplevde han att dessa beteende inte var särskilt välansedda, men bedömdes vara nödvändiga 

för att lösa situationen. Det arbete som han nu har värderar han själv inte så högt och hoppas 

kunna förbättra sina möjligheter genom att skaffa sig mer utbildningskapital och åter förflytta 

sin position framåt. 

En annan av respondenterna kom inte heller in på gymnasiet, men jobbar och har ett fast 

jobb och har via jobbet tagit en examen. Han hade tidigt ett fokus på att vilja jobba och 

skaffade sig jobb redan under tiden som han gick i skolan tills detta tog över mer och mer.  
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R ”Jo, jag började med att skaffa truckkort. Jobbade som truckförare lite grann. Precis när jag 

fyllde 18, mellan 18 och 19 fixade jag den. Sen jobbade jag lite grann. … Sen jag fixade mellan 

18 och 19, jag fixade körkort också.” 

I ”Men gick du i skolan under tiden?” 

R ”Ja, då och då.” 

Denne unge man andre ”fixade” på egen hand, eller via kontakter och förbindelser som han 

knutit, truckkort, körkort, jobb och examen. Han gestaltar ett habitus av förkroppsligat kapital 

där han med en självklarhet kan ta sig fram på olika fält utan utbildningskapitalets hjälp. Det 

kapital han förkroppsligar i sin habitus verkar snarare handla om ett socialt kapital av 

förbindelser och strategier utifrån detta. Han berättar om olika kontakter han har i sitt 

transnationella nätverk som också finns där som en slags kapital han har till sitt förfogande. 

Denne unge man ser inte bara en ”bana” utan väljer att prova olika vägar för att nå sitt mål. 

För den här unge mannen framträder det som viktigt är att få ett jobb för att kunna tjäna 

pengar och skapa sig ett bra liv här i Sverige. Han berättar att hans familj hade eget hus och 

gård i hemlandet och att han vill ha det också här. Liksom flera av de andra unga poängterar 

han att han inte vill bo i något av de mer socialt belastade områdena i staden. Han vill gärna 

bo någonstans där det är lugnt, gärna nära stadens centrum. Samtliga av respondenterna 

poängterar att de vill ha lugn och ro i bostaden och runt omkring den, för att kunna studera 

eller vila efter jobbet eller bara för att kunna sköta sitt utan att bli störda av andra. En ung man 

berättar om en incident i området där han bor som var besvärande där han mötte några 

ungdomar. Han är kritisk till att ungdomarna i fråga som kommer från ett ”krigsland”, ställer 

till med problem här istället för att ha tagit vara på chansen till att göra något av sitt liv. 

R ”Dom är född här, jag vet inte varför de är arbetslösa. De har gått gymnasiet och sånt. De 

sitter där och vet inte… någon som sa till mig, ropade bakom mig och skrek och sånt.” 

En annan av respondenterna tar upp en ungdom som han bodde tillsammans med på 

boende som inte tog skolan på allvar och fortfarande inte kommit ”vidare” att han sade till 

honom att han måste se till att satsa på skolan och skaffa sig ett yrke snarare än drömma om 

att bli en professionell fotbollsspelare.  

Det som framträder genom de unga männens beskrivningar av ungdomar som lever i mer 

socialt belastade områden och de som inte vill satsa på att arbeta för sin framtid, är att de inte 

vill identifiera sig med dem. Det habitus de gestaltar värderar arbete och förvärvande av 

kapital för att hela tiden komma vidare. Att inte förvalta en möjlighet till utbildning eller 

arbete betraktas av några som att kasta bort kapital och att inte värna om sin position som är 

given genom att leva och bo i Sverige. Det finns en strävan till något bättre, vilket kan vara en 

ett uttryck för en förväntan av det familjekollektiv man tillhör, men tycks här även handla om 

den egna dispositionen till att ta vara på möjligheter och göra något av dem om tillfälle bjuds. 

För den unge man som levt i ett välstånd tidigare, verkar det bli viktigt att återta en liknande 

position på det nya sociala fältet. Han gestaltar en stark strävan att finna tillbaka till en 

position som stämmer med det habitus han bär med sig vilket gör att han inte slår sig till ro 

utan söker aktivt efter strategier att flytta fram sin position ytterligare. 

De som kom in på gymnasiet, beskriver att det krävs mycket hårt arbete för att lyckas med 

sina studier då de har både språket och ämneskunskaperna att lära in.  

R ”Det var så här tight. Så jag var tvungen att fokusera. Jag pluggade 24/7 för att komma in på 

programmet. Sen blev det tre år tight igen för att hinna ikapp med de andra i klassen och inte 

ligga efter hela tiden.”  

Det finns en press som samma unge man beskriver genom att berätta hur hans skoldag ser 

ut: 
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R ”Först stiger jag upp och sen käkar frukost, precis som det schema jag har. Försöker vara i tid, 

alltid. Ställer min klocka dan, på natten innan. Så jag ska hinna i tid och inte missa något. När 

man missat en tid i skolan då var det dubbelt. Du missar genomgången. Du missar saker som 

läraren gått igenom och det tar extra tid för dig. Och som du vet jag bor ensam så det tar tid för 

mig. Jag städar och tvättar och lagar mat och handlar.” 

De som går gymnasiet har förflyttat sig till ett socialt fält där det krävs ett stort mått av hårt 

arbete för att behålla sin position. Då de kämpat hårt för att ta sig in på gymnasiet och skaffa 

sig det utbildningskapital som krävs, blir gymnasietiden en fortsättning på denna kamp. Den 

position de har jämfört med flertalet av klasskompisarna med lägre språknivå och kortare tid i 

Sverige och i skolan, gör att de får jobba hårdare än många andra. Det habitus som väljer hårt 

arbete och strävan, måhända i kombination med en förväntan från familjen i hemlandet, 

manar dessa unga män till en bana av hårt arbete och en målmedvetenhet. 

En av dem som gått gymnasiet önskar att han satsat mer på studierna under gymnasietiden. 

Han känner att han kunnat göra bättre ifrån sig och resonerar att det har att göra med att han 

inte tänkte så mycket på framtiden vilket han gör mer nu. 

R ”När man går gymnasiet eller under tiden, man tänker inte så… Det känns så långt fram att 

man tar studenten och söka något program. Man lägger inte så mycket tid på skolan heller. Man 

lägger tid, men inte så mycket tid.” 

Denne unge man har inte arbetat så hårt som han tycker sig kunnat göra. Han skiljer sig på 

så sätt från de andra som haft ett starkt fokus på studierna under gymnasietiden. Kan detta 

vara ett utryck för olika habitus? Det kan även bero på olika utvecklingssteg gällande mognad 

eller personligheter som också präglar habitus. Det belyser att gruppen visar på olika 

dispositioner vilket präglar det sociala spelet på fältet och även vilka positioner de kommer att 

ta. 

En annan kille som gått gymnasiet har upplevt att det varit svårt att få jobb efteråt. Han vill 

nu satsa på en annan utbildning som ger jobb och tänker inte att det är givet att han ska läsa 

vidare på universitet. 

R ”När jag tänker ta någon utbildning som finns jobb i det. Man ska inte bli arbetslös. Det är 

inte kul. Om man har ingenting och sitter hemma så det är mörkt. Man blir trött på allting. Jag 

gillar inte.” 

Att vara eller bli arbetslös är något denne unge man vill undvika. Han har viss erfarenhet 

av det och beskriver det som extremt jobbigt. Med tanke på en habitus som är inriktad på att 

arbeta och sträva för att komma framåt, blir det viktigt att skaffa sig ett utbildningskapital som 

möjliggör en framflyttad position och inte leder till stillastående eller att tvingas ta ett steg 

tillbaka. Att bli arbetslös kan därför te sig som att förlora fotfästet och hamna vid sidan av det 

spel som pågår på fältet. 

 

Framtidsmålet - ett vanligt liv 

Genomgående för de intervjuade unga gällande tankar och planer för framtiden, var önskan 

om ett ”vanligt liv”. Såsom detta liv beskrevs innebar det att kunna ha ett stadigt jobb, hus och 

familj. Några ville bo på landet och andra i staden som de nu bor i. De som ville bo på landet, 

visade det sig också hade en bakgrund från sitt hemland där de bott på landsbygden. 

R ”Då vill man ha ett ju ha ett jobb, att ha studerat klart, ha sitt hus, bo på landet. Familj, barn.” 

R ”Jag skulle vilja ha eget hus och bil och jobb som jag har, en hund. Som vanligt. Jag är 

faktiskt nöjd med mitt liv nu också men det enda jag vill ha liksom. Ha ett jobb ska man ha ett 

eget hus och så… Bil, fru och typ sånt. En sambo liksom. Tjäna egna pengar och vara på 

semester. Det är det jag vill ha.” 
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R ”Som ett vanlig lite ”uppåt” familj här i Sverige. Hur är det med en sådan familj? Pappa 

jobbar, mamma jobbar och du har två barn som går i skolan, dagis. Man har ett vanligt liv.” 

Drömmen om ett vanligt liv förenar gruppen unga män som intervjuats. Det tyder på att det 

finns likheter i habitus där arbete, familj och ett eget boende ingår som ingredienser i ett gott 

liv. Den strävan som de på olika sätt vittnar om genom utbildning eller arbete har ett mål. Det 

verkar vara så att det finns en position på det sociala fältet som är åtråvärd och lite av en 

slutdestination för resan för flera av dem.  

Några har drömmar om att kunna skapa något eget. En vill bygga sin egen villa. Två andra 

skulle vilja ha eget företag. En av dem tänker att det är mer lönsamt att jobba åt sig själv än åt 

någon annan och ser det som en möjlighet att skapa sig ett bättre liv materiellt. En annan 

hoppas kunna starta någon form av business och kanske öppna en affär. Han resonerar kring 

skillnader i Sverige och i hemlandet och har en förståelse av att det är svårare att starta eget 

här. Det krävs mer pengar och mer planering. Mer ska vara klart från början snarare än att 

man kan börja med något litet och sedan arbeta mot något större. Det gör att det känns svårt. 

R ”Ja, man vet inte. Just nu känns det omöjligt. Har inte jobb nu, ett eget jobb. Just nu tänker jag 

inte så. Jag är inte en långt planerande person. Jag tänker dagens.” 

För de som haft en lite tuffare resa efter gymnasiet med en del arbetslöshet eller andra 

hinder när det gäller att komma ut i arbete, tar de inte drömmen eller tankarna kring att kunna 

skapa sig en stabil tillvaro för given. 

R ”Om tio år jag tänker att jag ska ha fru och kanske barn, stadigt jobb. Den där jag hoppas jag 

kommer klara så att jag kan vara klart med studier. Att jag blir nöjd med allt. Jag är klar med 

allt. Jag har godkänt på den. Att jag själv blir nöjd. Att jag säger till mig själv att du gjorde en 

del saker så att du kommer fram. Om tio år jag hoppas att jag klarar det. I Sverige går vissa 

saker går inte som man tänker. Vissa saker är nästan omöjligt.” 

R ”Man kan inte bestämma vad som kommer att hända men jag försöker. Man måste kämpa på. 

Om jag visste den här att jag kan sluta med examen, men ibland man förstår inte. Man försöker 

men det blir fel. Man förlorar tiden. Det kan hända någonting och sedan är man från noll.” 

Svårigheten skapa något eget och nå fram till målet, ter sig vara svårare för de som inte 

positionerat sig på arbetsmarknaden eller förvärvat kapital genom utbildning. Den strategi 

som framträder för att nå den önskade positionen är att skaffa sig en stabilitet i form av fast 

jobb, vilket blir ett kapital som sedan kan omvandlas till ett inträde på fler sociala fält såsom 

husägare eller egen företagare. Här finns en skillnad som träder fram där det i hemlandet inte 

krävs samma sorts kapital för att bygga exempelvis ett företag. Där kan det byggas gradvis, 

bit för bit, med små mängder ekonomiskt kapital. Här behövs det symboliska kapitalet i form 

av utbildning eller arbete för att kunna ge legitimitet att låna pengar till riskkapital vilket 

försvårar och hindrar förverkligandet av drömmen och framflyttandet av positionen på det 

sociala fältet.   

De flesta som går gymnasiet, eller gått gymnasiet, hyser en tillförsikt om att drömmen om 

ett vanligt liv med bra utbildning och jobb går att förverkliga. Det känns inte omöjligt. Det 

som krävs av dem är att fortsätta på den väg som de redan stakat ut. Att läsa vidare och att 

fortsätta jobba hårt med studierna.  

R1 ”Varenda period i mitt liv, då har jag ett mål. Jag har satt ett mål för mig själv. Så första 

målet jag kommer att nå snart om tre, fyra månader. Så ska jag satsa på nästa mål. Så får vi se 

vad Gud vill och vad jag orkar. Men jag kommer att orka för att jag har gått igenom svåra saker 

i mitt liv så…” 

I ”Vad är ditt mål, hur vill du komma dit? 

R2 ”Jag fortsätter så här.” 



44 

 

I ”Det är inte omöjligt?” 

R2 ”Nej, jag kan… jag vill inte bli Bill Gates eller någon sådan kändis. Som vanligt vill jag.” 

För de som har ett utbildningskapital i form av en gångbar gymnasieutbildning finns en 

tillförsikt om att kunna förverkliga drömmen om ett vanligt liv. De befinner sig redan på ett 

socialt fält där steget mot en akademisk utbildning, utökat kulturellt kapital, ger dem en 

ökande tilltro till deras möjligheter till ett bra jobb och därmed nära nog en garanti till ett 

”vanligt liv”. 

Också för en av de unga som fått jobb direkt efter gymnasiet känns det som möjligt att 

förverkliga tankarna kring ett vanligt liv. Har man jobb kan man ta lån och då kan man köpa 

hus, resonerar han.  

R ”Ja, kravet är att man ska sköta sig och jobba och spara pengar. Det är det som är kravet 

tycker jag. Jag tror så.” 

En annan kille har provat en del olika jobb och har olika spår som han ser som möjliga att 

följa för att kunna nå fram till sitt eller sina mål inför framtiden.  

R ”Jo, men jag har massa mål, det är bättre att man tänker på olika mål än bara en mål. Mellan 

olika mål man kan välja en.” 

Att ha ett arbete blir en form av kapital som är gångbart för att kunna nå sitt mål eller sina 

mål. Då kan det te sig ganska enkelt utifrån att arbete inte ses som ett problem. Man är inne på 

det fält man önskat positionera sig på och vet vilken strategi man ska använda sig av för att 

behålla sin position eller välja att komma vidare. Detta kan också ge en frihet att drömma och 

tänka på fler mål och andra mål. 

 

En gemensam livsstil eller skilda vägar? 

Bourdieu använder begreppet livsstil för att beskriva en grupps gemensamma habitus eller en 

samhällsgrupp som delar liknande kapital. Detta förkroppsligas i deras habitus och därmed 

förenklar utbytet de har av varandra, och hur de relaterar till varandra genom en känsla av 

samhörighet genom att dela smak, intressen och prioriteringar.  

Bland de unga männen i studien finns det skillnader i habitus men också likheter. Det 

faktum att de delar samma historia av att komma till Sverige och leva separerade från sina 

familjer i mötet med det svenska samhället, kan ha haft en påverkan som gjort att vissa 

egenskaper och attityder utifrån habitus blivit mer användbara och värderade än andra. Dessa 

likheter kan ses som konstruerande av en livsstil som de unga männen delar med varandra.  

Gemensamma drag för denna livsstil verkar vara att ha en strävan mot ett ”vanligt liv” med 

arbete, hus och familj, vilket gör att utbildningskapital eller annat kapital som leder till att 

man får en stärkt position på arbetsmarknaden värderas högt. Det finns även en gemensam 

relationell aspekt där samtliga värderar familjerelationer högt och också relationer med vänner 

som de känner en samhörighet med. Trots dess betydelse finns det skäl att tro att relationer 

med vänner eller familj underordnas de villkor som finns i arbetslivet och i skolan. Detta kan 

göra att sfären och utrymmet och orken för relationer blir begränsat. Flera av de unga männen 

vittnar om detta och att det blir en skillnad mot vad de upplevt tidigare då de inte var 

underställda de villkoren. Då målet att kunna leva ett vanligt liv är gemensamt för gruppen, 

blir en strategi för att ta sig dit att satsa på arbete och utbildning. Det utgör det kapital de 

förstått att de behöver för att stärka sina positioner på det sociala fältet ”det svenska 

samhället” och värderas av gruppen. Därmed kan en överenskommelse finnas inom gruppen 

att underordna sig dessa villkor vilket även visar sig i hur de relaterar till varandra.  
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Slutdiskussion 

Utifrån Garretts (2007) argumentation finns svårigheter och vinster med att använda 

Bourdieus begrepp i en uppsats i socialt arbete. En svårighet ligger i att kunna skapa och 

förmedla en förståelse av begreppen satt i relation till den aktuella studien. Detta har jag blivit 

medveten om i arbetet med uppsatsen och försökt överbrygga genom att beskriva 

användningen av begreppen i analysförfarandet i metodavsnittet. Likaså kan finnas en 

svårighet att anamma Bourdieus beskrivning av de sociala strukturerna såsom mycket 

svårföränderliga utifrån en ambition att bedriva socialt förändringsarbete på olika nivåer. 

Individens förmåga till anpassning och förändring begränsar sig inom ramen för habitus. 

Såsom Lundin (2004) beskriver det innebär detta inte en statisk och stum tillvaro, utan att 

utrymme finns för anpassning och även framflyttning av positioner på fältet. Medvetenheten 

om strukturernas trögrörlighet kan öppna upp för en djupare förståelse för individers och 

gruppers agerande vilket i sig kan underlätta det sociala samspelet mellan olika habitus. 

Bourdieus begrepp fyller en funktion genom att bidra till reflektion i det sociala arbetet enligt 

Garrett (2007). Då socialarbetaren får hjälp att se underliggande mönster och strukturer som 

påverkar de mellanmänskliga processerna, kan det förhindra tunnelseende och fartblindhet i 

det praktiska sociala arbetet såväl som i forskningen.  

Förutom den pedagogiska och intellektuella utmaning som det inneburit att ta sig an 

Bourdieus begrepp i denna uppsats, vill jag reservera mig för att det kan finnas andra 

metodologiska svårigheter som påverkar kvalitén. Att bedriva en kvalitativa studie innebär att 

med empatins hjälp försöka sätta sig in och förmedla respondentens berättelse (Rubin och 

Rubin, 2012). Då denna berättelse skall tolkas och förstås finns givetvis en risk att det som 

sägs eller ämnat sägas eller förmedlas inte till fullo kommer fram eller återges på ett sätt som 

gör att respondenterna eller den grupp de representerar känner igen sig eller överensstämma 

med. I enlighet med hermeneutiken som inte gör några objektiva sanningsanspråk (Alvesson 

och Sköldberg, 2008), bör denna uppsats ses som ett underlag för reflektion och djupare 

förståelse snarare än en beskrivning av verkligheten i en objektiv bemärkelse. 

Den bild som framträder i studien ger inte en enhetlig bild av livssituationen för de unga 

männen, men det finns vissa drag som utmärker sig. De flesta har haft en resa av att alltmer 

hitta en förankring i det svenska samhället genom att tillgodogöra sig symboliskt och socialt 

kapital såsom språk, utbildning och sociala koder, men också genom att använda sig av det 

kapital de haft med sig sedan tidigare i form av en förmåga till hårt arbete och/eller förmågan 

att knyta kontakter och på så sätt säkra en position på arbetsmarknaden. 

Att behöva arbeta hårt för att komma fram till det som de verkar sträva mot, att kunna leva 

ett liv med stabila förhållanden gällande bostad, arbete och familj, är något som utmärker de 

flesta av de unga männens berättelser. I denna strävan finns en tendens till att ungdomstiden 

snabbt blivit vuxentid. Detta kan också vara ett uttryck för den kulturella bakgrund de 

representerar och en del av deras habitus där barndom övergår till vuxenliv utan mycket av en 

mellanliggande ungdomstid. Det ansvar som de axlar, med undantag för en kortare period i 

början på institution, handlar snart om att skaffa sig ett utbildningskapital för att kunna 

konkurrera på arbetsmarknaden. Det finns också ett, hos vissa, framträdande ansvar för familj 

och närstående i hemlandet. Att kunna bidra till deras försörjning ökar kravet på att snabbt 

kunna börja tjäna pengar för att skicka hem. Det verkar sannolikt att förväntningarna på att 

bidra till familjens välstånd ökat då de befinner sig i Sverige. 
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Det kollektiva samhällets normer kan komma att skava mot det som efterfrågas i det 

svenska samhället och i vissa fall skapa svåra situationer som de unga männen behöver ta 

ställning till. I relation till familj och kontakter i hemlandsregionen kan det bli svårare att 

förklara eller motivera dessa ställningstaganden då de befinner sig på ett annat socialt fält där 

andra regler och villkor gäller. Denna skillnad kan utgöra en svårighet för de unga männen 

som gör att de kan känna sig dragna åt olika håll och kanske också uppleva ett utanförskap 

gentemot familj och hemlandskultur såväl som mot delar av kulturen som växt fram i Sverige. 

Deras historia och det habitus de bär med sig som visserligen anpassas till det nya sociala fält 

i Sverige, gör också att de upplever en skillnad gentemot de som växt upp i Sverige.  

Flera studier lyfter fram de ensamkommande som en utsatt grupp men också en grupp med 

en motståndskraft mot svårigheter som gör att de ändå har förutsättningar att få fungerande 

livssituationer (Brunnberg, Borg och Fridström 2011; Vevelliet m fl. 2014, 2015). I denna 

studie har tecken på sådan motståndskraft kommit fram, vilket ur ett annat perspektiv kan 

betraktas som att de unga har en habitus som är formad av att överleva och kämpa trots svåra 

omständigheter. Denna motståndskraft eller kämpande habitus kan verka förblindande för 

strukturella orättvisor såsom exempelvis brist på omsorg eller delaktighet i kommunens 

mottagningssystem. Stretmo och Melander (2013) och Stretmo (2014) varnar för tendensen 

att strukturella problem istället läggs på individnivå. Stretmo (2014) talar om vikten av att se 

de ensamkommande som barn i puberteten med samma rättigheter och möjligheter som andra 

barn.  

Utifrån detta synsätt kan det ifrågasättas om de krav som tidigt ställs på dessa unga vuxna, 

både från familj i hemlandet när det gäller försörjning och framgångar samt från det svenska 

samhället att lyckas i utbildningssystemet för att kunna försörja sig själv, är adekvata? Kräver 

vi mer av dem än vad vi gör av andra unga människor utifrån de förutsättningar de har? Att 

finna en balans mellan att främja egen agens genom att inte patologisera eller 

institutionalisera, och att samtidigt inte ställa överdrivna krav som verkar hämmande för ett 

långsiktigt hållbart liv, är en utmaning som samhället tar sig an då man tar emot de 

ensamkommande unga. 

För ett par av de unga männen har inte stödet från samhället varit tillräckligt. De har 

behövt få tillgång till stöd en längre tid än vad som systemet tillåter och har uttryckt en 

vilsenhet och känsla av att vara utelämnade utan att veta hur de ska ta sig vidare. De 

presenterar en fråga till det kommunala mottagningssystemet om det kan anpassas till att ge 

stöd till dem som fyllt 21 år vid behov? Förslagsvis skulle det kunna ske genom att en 

uppföljningar görs under en period efter avslutad insats eller att en möjlighet till att söka upp 

hjälp öppnas upp för det fåtal som kan behöva det. 

De som lyckas med att förvärva det kapital som fungerar som inträdesbiljett på 

arbetsmarknaden eller till högre utbildning, hyser ett stort mått av framtidstro. För dem har 

förmågan till hårt arbete lönat sig och bidragit till att stärka deras position på det nya sociala 

fältet. Detta i sin tur har gett dem möjlighet att förvärva mer gångbart kapital i en spiral av 

gynnsam utveckling. Utifrån tanken om ett rättighetsbaserat samhälle kan det vara rimligt att 

tänka att de olika förutsättningarna individen bär med sig inte ska vara utslagsgivande för hur 

ens livsbana kommer att te sig. Snarare att det skall kunna öppna upp för stöd som möjliggör 

en väg framåt inom samhällets regelverk efter den enskilde medborgarens förmåga. 

Ett engagemang för att hjälpa nyanlända landsmän finns hos flera av de unga männen. 

Detta engagemang verkar vara sprunget ur en solidaritet med den egna gruppen men också en 

solidaritet eller tacksamhetsskuld till det svenska samhället. De verkar ha en önskan att få ge 
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tillbaka lite av vad de fått och att jämna vägen för de nyanlända på områden som de själva fått 

kämpa med. I denna roll framträder en habitus som skulle kunna beskrivas som 

gränsöverskridande där de fungerar som brobyggare in i det svenska samhället. Det tyder på 

att de har förvärvat kapital som ger dem en position som är betydelsefull och speciell. Den 

kompetens som framträder här gör att de kan verka och bidra i mötet mellan två kulturer.  

Genom att själva leva i skärningspunkten mellan två kulturer har de symboliskt och socialt 

kapital från båda. Detta kan ge dem en kompetens som öppnar möjligheter att positionera sig 

på arbetsmarknaden men skapar även en möjlighet till en flexibilitet i att röra sig fritt på olika 

sociala fält. Det moderna samhället med specialiserade och professionella hjälpapparat 

smälter samman med det traditionella samhällets mer relationella och familjära stödstruktur i 

det habitus som framträder här hos några av de unga männen. 

I några av de unga männens berättelser framträder olika typer av solidaritet, gentemot 

samhället i stort såväl som gentemot den egna gruppen landsmän. De verkar vara sprungna ur 

en blandning av tacksamhetsskuld mot samhället för det stöd som getts och en syn på att det 

medborgerliga, rättighetsbaserade stödet inte är tillräckligt eller fullgott i sig självt. De vill 

därmed bidra med stöd inte i första hand som representanter för samhället utan snarare utifrån 

en identitet som landsmän och som delare av samma språk och likheter i kultur. De begränsar 

sig inte till det offentliga medborgerliga rättighetsbaserade stödet, utan komplimenterar detta 

med en dimension som fattas det. Detta innebär inte att de tillfullo hamnar i det traditionella 

mönstret där förbindelser och släktband utgör kodex, utan skapar snarare en ny arena grundat 

på gemensamma erfarenheter och förståelse utifrån en delad habitus. Det symboliska kapital 

som de därmed förmedlar ersätter inte det som det offentliga mottagandet ger, utan verkar 

som ett komplement. Detta syftar till att stärka de nyanländas position i det sociala 

sammanhanget men kan även ha en effekt av att stärka de unga männens position som 

förmedlare av kapitalet.   

Samtidigt som det finns tecken på att de unga männen finner en livsstil som fungerar både i 

det svenska samhället och i det afghanska, finns också starka inslag av att det traditionella 

mönstret består. Detta blir tydligt i frågan om äktenskap där bara en av de tillfrågade ser det 

som en reell möjlighet att på egen hand välja en äktenskapspartner från en annan kulturell 

bakgrund. En möjlig tolkning av detta är att det finns en stark påverkan av hederskultur där 

blodsband fungerar som sigill för att det egna släktnamnet lever vidare. Det sociala kapitalet 

består av att bevara och kontrollera att släktens namn förblir obefläckat inom den sfär som 

Baianstovu (2012) kallar den ”mekaniska solidaritetens domäner”. En annan förklaring kan 

vara att utifrån den ensamhet som det innebär att vara skild från familjen och det sammanhang 

de vuxit upp i, söker sig de unga männen till det som är välbekant, stabilt och tryggt i en 

annars kravfylld situation. Detta skulle i så fall kunna liknas vid det som Engebrigtsen (2011) 

skriver om utifrån fallet Ali som också han faller tillbaka på det traditionella mönstret i brist 

på andra gångbara alternativ. 

En fråga man kan ställa sig är om de getts en reell möjlighet till något annat då de 

relationer som de haft med de som vuxit upp i Sverige mestadels bestått av professionella och 

de nära relationerna, för de flesta, varit med familj och andra som kommit som 

ensamkommande med samma kön och liknande kulturell bakgrund? Att det är så nätverket 

generellt ser ut för de ensamkommande stämmer överens med det som Stretmo och Melander 

(2013) lyfter i sin studie gällande vilka relationer de ensamkommande har och vilka som är 

viktiga för dem. De rekommenderar att de professionella fungerar som brobyggare till andra 

mer informella relationer som är mer familjelika, långvariga och nära. Werensjö (2014) menar 
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att för att de ensamkommande skall kunna uppleva en känsla av tillhörighet i det svenska 

samhället behöver de också kunna finna beröringspunkter till andra svenska ungdomar. 

Huruvida sådana relationer kan byggas blir återigen en fråga om vårt samhälle är öppet för 

integration även inom den privata sfären eller om det finns en begränsning till det offentliga, 

mer distanserade sfären?  

Att en ökad interaktion med andra i det svenska samhället, utanför den egna gruppen 

ensamkommande, skulle leda till en förändring av habitus verkar vara en rimlig slutsats 

utifrån den bild som forskning ger samt vad som framkommer i denna studie. För att detta ska 

kunna ske behöver det finnas beröringspunkter och mötesplatser som upplevs som relevanta 

och fångar intresset från båda parter. En utmaning för de som arbetar med ensamkommande 

barn blir att kunna utveckla en förståelse för hur dessa möten skulle kunna ske och verka för 

att utveckla ett långsiktigt nätverksarbete. Ett tillräckligt utbyggt socialt nätverk kring de 

ensamkommande kan också verka för ett långsiktigt och anpassat stöd även efter att de unga 

fyllt 21 år.  

Utifrån detta kan ett uppslag till vidare forskning men även praktisk tillämpning vara att 

lyfta frågan om på vilka sociala fält dessa möten kan äga rum? En förutsättning för att ett 

sådant möte ska kunna leda till bestående relation verkar vara att det finns beröringspunkter 

mellan olika habitus där likheter i livsstil kan vara ett tecken. Att dela gemensamma intressen 

och tycka om samma saker kan kanske vara en möjlig början till en ömsesidig anpassning 

som leder till att så småningom kunna dela djupare skikt av livet. 

Det som Hessle (2009) i sin studie har betecknat som en gynnsam utveckling för de 

ensamkommande som hon intervjuat tio år efter ankomsten till Sverige, handlar om att ha fått 

fungerande livssituationer tack vare stöd av det transnationella nätverket. I min studie kan 

man se en sådan tendens när det gäller att finna en äktenskapspartner där familjen i hemlandet 

tagit en aktiv roll, vilket flera av respondenterna i hög grad verkar se som positivt. Frågan är 

vad som är måttstocken för en fungerande livssituation eller en gynnsam etablering? Räcker 

det att leva vänd mot hemlandsnätverket och därigenom få det emotionella och sociala stöd 

som de behöver, och att samtidigt tillgodogöra sig tillräckligt med symboliskt kapital för att 

kunna få ett arbete i Sverige? Eller bör förväntningarna vara högre, det vill säga riktade mot 

en idé om att de ensamkommande också blir delaktiga och integrerade i det svenska 

samhället, inte bara funktionellt på arbetsmarknaden utan även relationellt och socialt?  

Forskning pågår fortlöpande inom området ensamkommande barn och unga. Utifrån 

arbetet med denna studie finns några områden som jag kan se som viktiga att få mer kunskap 

om. Det ena är uppföljande studier från olika perspektiv när det gäller ensamkommande barn. 

Hur ser deras fortsatta resa ut i vuxen ålder? Hur formas deras livsstil i förlängningen utifrån 

de val de gör och de omständigheter de möter? Studier med ett kritiskt granskande perspektiv 

på det sociala arbetet som bedrivs med de unga behövs för att undvika klientskapande och ta 

till vara på de resurser som finns hos de unga men också kunna ge adekvat stöd i en pressad 

livssituation. Det skulle också vara av värde att göra studier utifrån ett kulturellt perspektiv 

utifrån de grupper av ensamkommande barn som kommer till Sverige. Att lyfta variabler 

såsom kön, etnicitet och klass för att luckra upp och differentiera begreppet ensamkommande 

barn kan bidra till en bättre förståelse för de olika habitus och livsberättelser de unga bär med 

sig.   
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Bilaga 

Intervjufrågor 

Intervjun är baserad på öppna frågor och övningar. Samtalet som genererats kring dessa och i 

processen utgör berättelsen som ligger till grund för resultatet. 

 

1. Frågor om livssituationen utifrån sysselsättning, försörjning och boende och öppna 

följdfrågor kring upplevelsen av dessa. 

 

2. Hur kan en ganska vanlig dag i ditt liv se ut? 

 

3. Berätta om en riktigt bra dag – hur skulle den se ut? 

 

4. Nätverkskarta på ett stort papper med intervjupersonen i mitten. Vilka finns runt 

omkring dig? Hur viktiga, hur nära?  

 

5. Livslinje över tiden i Sverige, från ankomst till nutid till framtid. Samtal om den. Vad 

har varit bra, mindre bra? 

 

6. Hur skulle du vilja att ditt liv ser ut om 10 år? Längtan, önskan? Strategier för att 

komma dit?  

 


