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SAMMANFATTNING 
Denna studie syftar till att belysa ensamkommande ungdomars situation efter avslag på sin 

asylansökan, med utgångspunkt i publicerade berättelser. Som teoretisk utgångspunkt används 

begreppet känsla av sammanhang (KASAM), dels för att ge svar på studiens syfte och 

frågeställningar, dels för att pröva teorins användbarhet inom ämnet. Eriksons teori om 

människans utvecklingsfaser används som ett komplement till KASAM. Studiens resultat 

påvisar att ensamkommande ungdomar med avslag kan bli utvisade till sina hemländer. De 

kan även stanna kvar i Sverige utan uppehållstillstånd och riskera att hamna i hemlöshet, 

exploatering i form av sexuellt utnyttjande och utnyttjande i kriminellt syfte. Risken att 

utsättas för detta anses öka efter avslag, bland annat eftersom dessa ungdomar inte vågar 

vända sig till myndigheter av rädsla för att bli utvisade. Tidigare forskning belyser 

ensamkommande ungdomars mående i asylprocessen, dock upplevs det saknas vetenskapliga 

studier som närmare beskriver vad som sker efter avslag. Förekommande studie tar avsats i 

denna kunskapslucka då en studie av denna art anses viktig för socialt arbete. En slutsats är att 

de ensamkommande ungdomarna i studien inte ger upp, de fortsätter kämpa för en bättre 

tillvaro och framtid trots avslag. 

 

Nyckelord: ensamkommande, ungdomar, KASAM, avslag, socialt arbete 
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ABSTRACT 

 
The aim of this study is to examine the situation after a refused asylum application for 

unaccompanied youth. The theoretical term Sense of Coherence (SOC) is used partly to reply 

to the study’s main questions, and partly to investigate its utility in social work. Erikson´s 

theory about the phases of human development is used as a possible substitution for SOC. The 

results of this study show that unaccompanied youths with refused asylum applications either 

get deported from Sweden or they can stay in Sweden without residence permit and be 

exposed to homelessness, exploitation for drugs and sexually abuse. If they seek for help by 

the authorities, they are afraid that they will be deported due to their application for asylum 

got refused. Previous scientific studies highlight unaccompanied children's wellbeing during 

the asylum process but there seems to be missing a closer look on the situation after the 

application gets refused. A gap of knowledge has been identified and this study takes a ledge 

in this gap to further highlight an important issue for social work. One of the findings of this 

study is that the unaccompanied youths seems to never give up the dream of a better and safer 

being and future. 
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1. INLEDNING 
I och med det ökade flyktingmottagandet under år 2015 och 2016 började ett stort antal 

ensamkommande flyktingbarn få avslag på sin asylansökan vilket för många ledde till 

hemlöshet, exploatering och utvisning (Jernbro & Nilson, 2016). År 2015 mottog Sverige det 

största antalet asylsökande än någonsin tidigare. Det svenska samhället var inte förberett på 

att så många människor i behov av hjälp skulle komma under en så kort period, och det blev 

en ansträngande tid för samhällets resurser. Det ställdes framförallt stora krav på 

Migrationsverket för ett gott mottagande (Jernbro & Nilson, 2016). Från oktober till och med 

december 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige, vilket är en stor ökning i 

jämförelse med året innan, då 7049 ensamkommande sökte asyl (Migrationsverket, 2015a; 

2016a). Enligt Socialstyrelsen (2017) fanns en ökad psykisk ohälsa bland de ensamkommande 

barn och unga som sökte asyl efter 2015 jämfört med dem som kommit tidigare år. De levde i 

ovisshet i väntan på beslut från Migrationsverket, som hade långa handläggningstider på 

grund av det ökade mottagandet av asylsökanden. Ovisshet uppkom också av tillfälliga 

uppehållstillstånd, begränsade möjligheter till familjeåterförening och frågan om vad som 

kommer att hända när de fyller 18 år. Många var rädda för att bli uppskrivna i ålder och för att 

bli utvisade till sitt hemland (Socialstyrelsen, 2017). 

  

Precis som antalet ensamkommande asylsökande ökat har också antalet som får avslag på sin 

asylansökan ökat. Tiden efter avslag präglas av ovisshet och väntan, det framkommer att 

många upplever att det inte finns några raka besked att förhålla sig till. Det har visat sig vara 

ganska vanligt att barn som får avslag på sin asylansökan avviker från sin boendeplacering 

(Emilsson Hedman, Ghalin, Källström & Näsström, 2014)1. Att få avslag menar Tunström, 

Balint, & Nordström (2011) ofta leder till att det är svårt för asylsökande att bibehålla 

framtidsplaner och förhoppningar. Efter avslag är det vanligt att den som sökt asyl hamnar i 

en omfattande kris som ofta leder till depression, apati eller en bristande livsvilja. Det är 

många av de som får avslag som funderar på att leva kvar ”illegalt” medan andra fogar sig 

och samarbetar med Migrationsverket. De som funderar på att avvika är de som har en 

uppfattning att det rent av är omöjligt och farligt att återvända till hemlandet (Tunström, 

Balint, & Nordström, 2011). Många som får avslag kan även känna en skam med att 

återvända eller känna att deras återvändande kommer resultera i att de dör, eller får leva i 

fattigdom (Länsstyrelsen, 2016; Tunström, Balint & Nordström, 2011). Det finns också en 

relativt hög suicidrisk bland de som får avslag (Länsstyrelsen, 2016; Tunström, Balint & 

Nordström, 2011). 

 

1.1 Problemformulering 
Det är vanligt att ensamkommande som får avslag avviker och försvinner från sin 

boendeplacering (Emilsson Hedman et al., 2014; Länsstyrelsen, 2016). Därför är det av 

intresse för socialt arbete att undersöka var dessa unga tar vägen och hur de mår. Detta 

eftersom forskning visar på psykisk ohälsa i asylprocessen (Lundberg & Dahlquist, 2012; 

Malmsten, 2014), men det saknas vetenskapliga studier om vad som händer de 

ensamkommande efter avslag. En del av de ensamkommande som försvinner är barn, en del 

under 15 år, som löper stor risk att fara illa av att befinna sig “utanför samhället”. Andra har 

hunnit fylla 18, eller blivit åldersuppskrivna till 18, men kan fortfarande anses som unga och 

som en utsatt grupp i samhället. Även dessa utsätts för en påtaglig risk att deras hälsa eller 

utveckling tar skada. Det kan anses vara av vikt att belysa detta område, både för socialt 

arbete och samhället i helhet, då större förståelse för området skulle kunna visa om det finns 

                                                           
1 Förstudie på uppdrag av Strömsunds kommun 
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behov av ökat stöd för den här gruppen eller om andra åtgärder behöver tas. 

 

Malmsten (2014) uppmärksammar samhällsdiskursens påverkan på ensamkommande barn i 

Sverige. Å ena sidan är Sverige ett land som brinner för mänskliga rättigheter med 

förespråkare som Olof Palme och Raoul Wallenberg. Å andra sidan är det ett land som har ett 

ökande politiskt inflytande från ett högerpopulistiskt parti (Sverigedemokraterna) som genom 

sin diskurs skapar misstroende mot ensamkommande barn. [JHJ1] Malmsten (2014) menar att 

barnets perspektiv måste höras för att kunna garantera barnets rättigheter utifrån 

barnkonventionen inom migrationspolitiken. Detta eftersom opinionen i Sverige påverkas av 

samhällets åsikter kring ensamkommande. Malmsten (2014) ger exempel på en utvisning där 

opinionen förändrats när barnets perspektiv uppmärksammats medialt, och på så sätt tvingat 

politiker att ändra beslutet. Jahanmahan och Bunar (2018) beskriver hur kontexten påverkar 

synen på ensamkommande barn och unga. I de fall då barnen lever med en uppenbar fysisk 

ohälsa så är det större chans att deras behov av tillitsfulla relationer tillfredsställs. Detta 

medan barn som har självmordstankar och lider av psykisk ohälsa snarare beskrivs leva med 

“normaltillstånd” för att vara ensamkommande och riskerar att förbises för ingripande 

interventioner (Jahanmahan & Bunar, 2018). 

 

Det spelar således roll om diskursen om de ensamkommande barnen lyfter barnets egna 

perspektiv eller samhällets tankar om barnets situation. Det är med grund i detta som 

Malmsten (2014) menar att samhällsdiskursen påverkar ensamkommande flyktingbarns 

situation i Sverige. För att kunna garantera barnets rättigheter utifrån barnkonventionen måste 

barnets perspektiv höras. [JHJ2] Med ambitionen att försöka påverka den samhälleliga diskurs 

såsom Malmsten beskriver den, har uppsatsen som övergripande syfte att beskriva och 

närmare försöka belysa ensamkommande barns perspektiv efter avslag.   

 

För att göra det tar uppsatsen en utgångspunkt i Antonovskys (1991) tankar. Ambitionen har 

varit att använda och samtidigt pröva Antonovskys påståenden om coping och vad han menar 

krävs av individer för att klara av svåra omständigheter. Avsikten är att pröva om tänkandet är 

användbart för att fördjupa förståelsen av ensamkommande flyktingbarns villkor, möjligheter 

men framförallt deras känslor och upplevelser. Det är särskilt Antonovskys sätt att se på 

KASAM och dess betydelse för individens hälsa som har prövats som verktyg för att förstå 

deras “coping”. Det vill säga hur ensamkommande ungdomar hanterar situationen att vara i en 

asylprocess och framförallt situationen efter, då de kan ha fått avslag på en asylansökan. Vad 

händer i dessa barn i samband med avslag? Hur hanterar de och upplever de tanken på, och 

för en del sedan den faktiska verkligheten, att bli utvisad? Begreppet KASAM har betraktats 

som en möjlig ingång för att sätta ord på och förstå de känslor och beteenden som 

ensamkommande ungdomar kan ge uttryck för. Antonovskys tankar utvecklas mer ingående i 

teoriavsnittet. Här kan det dock vara värt att lyfta fram att Antonovsky hävdar att människor 

under hela livet är med om psykiska och fysiska påfrestningar, men att sättet att hantera dessa 

skiljer sig från person till person. Att vissa individer förblir friska under påfrestningar beror på 

deras motståndskraft som grundar sig i arv och miljö (Antonovsky, 1991). Håller detta 

antagande för den här gruppen människor? För ensamkommande flyktingbarn? Detta kan vara 

intressant för socialt arbete då Antonovskys tankar om KASAM och det salutogena 

perspektivet är välkända inom ämnet. KASAM har använts i forskning om ensamkommande 

barn och i det sociala arbetets praktik, därför vill vi pröva om den är tillräcklig för att förklara 

en sådan komplex problematik efter ett beslut om avslag på asylansökan.  

 

Vår förhoppning med denna studie är att ensamkommande ungdomars situation efter avslag 

ska belysas samt att den ska bidra med en förståelse för vad som sker med den 
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ensamkommande ungdomen socialt efter avslag. Likt det exempel som Malmsten lyfter om 

att en opinion kan förändras på grund av samhällets diskurs så kan ensamkommande 

ungdomars sociala situation efter avslag förbättras genom att deras perspektiv lyfts fram och 

uppmärksammas. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utforska och uppmärksamma ensamkommande ungdomars sociala 

situation efter avslag, med utgångspunkt i analyser av publicerade intervjuer med 

ensamkommande ungdomar som fått avslag på sin asylansökan. Studien ämnar även att 

belysa eventuell social problematik i form av utsatthet och kriminalitet. För att besvara syftet 

bryts det ner i följande frågeställningar: 

 

Vad händer för ensamkommande ungdomar efter avslag? 

 

Hur hanterar ensamkommande ungdomar sin situation efter avslag? 

 

1.2.1 Avgränsningar 

Vid datainsamlingen har det inte lagts någon vikt vid att skilja på olika kön. Denna studie 

utgår dock från pojkars berättelser då vi inte fann flickors berättelser efter avslag i samma 

utsträckning. Vi har enbart utgått från ungdomars egna berättelser och perspektiv och därmed 

inte utgått från personal eller andra aktörer som kommer i kontakt med, möter eller arbetare 

med dessa ungdomar. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt presenteras den forskning som ligger till grund för det kunskapsläge som 

förekommande studie utgår från. De studier som presenteras har valts då de upplevs spegla 

den forskning som finns om ensamkommande utifrån ett individperspektiv. Avgränsningar till 

svensk forskning har gjorts i den mån det resulterat i relevanta studier. De barn och unga som 

söker asyl i ett visst europeiskt land flyr av liknande skäl som de barn som kommer till just 

Sverige, varför studier i andra europeiska länder utöver Sverige även anses vara relevanta. 

Andra länder inom Europa kan ha ett mottagningssystem som skiljer sig från Sveriges, vilket 

kan påverka utfallet av studier på ett annat sätt än i Sverige. Avsnittet består av studier 

relaterat till asylprocessen, hanteringsstrategier och avslutas med en sammanfattning där 

tendenser och brister inom forskningen lyfts. 

2.1 Överblick 

Under 2011 genomförde Brunnberg, Borg & Fridström (2011) en systematisk genomgång av 

vetenskapliga artiklar. De kunde då konstatera att det vid den tiden fanns mycket begränsad 

forskning om ensamkommande barns livssituation, åtminstone utifrån ett barnrättsligt och 

socialpsykologiskt perspektiv. Detta trots att Sverige är ett av de stora mottagarländerna. 

Framförallt i socialt arbete saknades forskning om detta, vilket är anmärkningsvärt då socialt 

arbete har huvudansvaret för omhändertagande av barnen (Brunnberg, Borg & Fridström, 

2011). Då denna forskningsgenomgång är utförd 2011 har det tillkommit forskning om 

ensamkommande barns livssituation i större utsträckning de senaste åren. Vår uppfattning av 

forskningsfältet i dag är att det finns omfattande forskning som rör ensamkommandes 

psykiska hälsa, hur denna grupp mår efter traumatiska erfarenheter och hur deras hälsa 
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påverkas av asylprocessen. En stor del av forskning om ensamkommande rör också deras 

identitetsutveckling, integrering i det nya landet samt behov av stöd från vuxna aktörer. 

Studier av asylsökande barns hälsa rör reaktioner och mående efter avslag i viss mån. Trots 

det finns det ett begränsat antal studier som undersöker ungdomars situation efter avslag, 

varför förekommande studie är viktig. 

 

Kaunitz och Jakobsson (2016) menar att ensamkommande barn och ungdomar utgör en ny 

grupp inom tvångsvården i Sverige och att den ökar. Ungefär hälften av alla placeringar inom 

Statens institutionsstyrelse (SiS) utgörs av ungdomar med ursprung från Marocko eller 

Algeriet. De kan skifta i ålder mellan 9–18 år, med en genomsnittsålder på 16 år. Kaunitz och 

Jakobsson (2016) vill dock klargöra att de ensamkommande ungdomar som placeras inom SiS 

är väldigt få i relation till hur många ensamkommande barn och unga som kommit till 

Sverige. Några av de vanligaste anledningarna till att ensamkommande ungdomar placeras 

inom SiS är utagerande beteende, att de avvikit från flertalet andra boendeplaceringar, 

självskadebeteende och suicidförsök. Vid flertalet av de placeringar av ensamkommande 

ungdomar inom SiS som gjordes 2015 fanns misstanke om människohandel, framförallt finns 

det misstanke om människohandel när det rör sig om nordafrikanska barn. SiS har en stor 

utmaning med att möta behoven hos denna sårbara och utsatta grupp, speciellt på grund av 

språkförbristningar mellan personalen och de unga (Kaunitz & Jakobsson, 2016). 

 

2.2 Asylprocess  
Sverige har enligt Brunnberg et al. (2011) kritiserats av FN:s barnrättskommitté för att inte 

utgå från barnets bästa när det gäller asylprocessen. Barnets berättelse ska utgöra ett viktigt 

underlag för beslutet om uppehållstillstånd eller inte. De flesta barn som söker asyl har 

upplevt traumatiska händelser, deras föräldrar kan vara döda eller ha övergivit dem. Det kan 

också handla om övergrepp, misshandel och hemlöshet (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011). 

Ungdomar som söker asyl talar inte landets språk och har ofta visats sig ha svårt att orientera 

sig, då de inte känner till regler och normer för samtalen som ingår i asylprocessen. Tolkar har 

visats sig inte alltid vara neutrala. Flyktingbarnens berättelse kan avgöra deras öde i Sverige. 

Många berättar inte så gärna om sin resa hit, hur gamla de är, sin bakgrund och om sin familj. 

Valet att berätta påverkas av vilket förtroende barnen känner för handläggare och tolk, samt 

om de känner sig misstrodda och ifrågasatta eller inte (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011). 

 

Ensamkommande ungdomars perspektiv och erfarenheter av asylprocessen samt det svenska 

mottagningssystemet har belysts av Lundberg & Dahlquist (2012). Centralt är att ungdomars 

mående och uppfattning av asylprocessen påverkas till stor del av huruvida deras asylansökan 

blivit beviljad eller inte. Det är okunskapen i vad som kommer att hända och hur lång tid det 

kommer ta som är det jobbigaste för ungdomarna. Många vittnar om att det är svårt att tänka 

på framtiden före beskedet om uppehållstillstånd. Ensamkommande ungdomar mår dåligt 

under asylprocessen, vissa kan inte gå till skolan på grund av oro (Lundberg & Dahlquist, 

2012). Ungdomarna upplever att det är jobbigt när myndigheterna misstror deras berättelser 

och att beslutet verkar skilja sig åt. Flera blir sjuka när de får avslag. Ungdomarna är i behov 

av omfattande stöd från omgivningen när de genomför processen samt behöver mer 

information om hur processen går till. De vill ha tydlig information och även uppföljning av 

vad som händer i processen (Lundberg & Dahlquist, 2012). Även Malmsten (2014) belyser i 

sin studie att de ensamkommande ungdomarna upplever frustration kring asylprocessen då de 

inte förstår hur handläggningen av ärenden går till och varför vissa får besked fortare än 

andra. 
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Hodes, Jagdev, Chandra och Cunniff (2008) skriver att ensamkommande barns mående skiljer 

sig från de barn som reser tillsammans med en vuxen omsorgsgivare. I sin undersökning 

finner de att ensamkommande barn i högre grad har upplevt trauman och förlust av 

familjemedlemmar än vad de barn som reser med en nära vuxen gör. Det framkommer att 

ensamkommande barn i större omfattning har PTSD vilket kan förklaras av att de lever under 

omständigheter med mindre stöd än vad de barn som har föräldrar eller andra vuxna i sin 

närhet. Det finns även fynd i studien som tyder på att dessa stressyndrom ökar i takt med att 

de närmar sig sin 18 årsdag vilket sammankopplas med att det är då de flyttas till 

självständiga boenden. Själva asylprocessen kan även den leda till PTSD-symptom och rädsla 

då det påminner om vad de kan tvingas bli utvisade till så som våld, krig eller annan utsatthet 

(Hodes, Jagdev, Chandra & Cunniff, 2008). 

 

2.3 Att hantera sin situation 
Kunskapsläget om ensamkommande flyktingbarn handlar till stor del om hur tillhörighet, 

motståndskraft och copingstrategier påverkar deras mående under asylprocessen. O’Toole 

Thommessen (2017) belyser den positiva integrationsutvecklingen i England och utreder 

riskfaktorer och svårigheter avseende asylprocessen för ensamkommande ungdomar. En 

slutsats i studien är att det är viktigt med socialt stöd för ungdomarna. Det sociala stödet bör 

innefatta att kunna prata om svåra saker likväl som de är i behov av en mer lekfull miljö där 

de kan interagera med andra ungdomar. Ensamkommande ungdomar i asylprocessen är rädda 

för att förlora allt än en gång, då de redan varit med om stora förluster. Ungdomarna känner 

en stor press och stress kring sin situation och är rädda för ytterligare förlust, stigmatisering 

och isolering till följd av asylprocessen (O’Toole Thommessen, 2017). I en annan studie 

undersöks vilka behov som anses vara viktigast bland ensamkommande barn i Skottland 

(Hopkins och Hill, 2010). Skola och utbildning beskrivs ge ensamkommande ungdomar 

normaliserande effekter som möjliggör att de kan börja tänka på framtiden och bygga upp sin 

självkänsla. Ungdomarna beskrivs vara i stort behov av praktisk hjälp som exempelvis hjälp 

med boende, information och rättshjälp, samt ett visst psykologiskt stöd. Skolan används som 

en copingstrategi för ungdomarna då de kan sträva efter att komma in i arbetslivet (Hopkins & 

Hill, 2010). 

 

Flera studier påvisar hur viktigt delaktighet, aktiviteter och relationer är för de 

ensamkommandes mående (Malmsten, 2014; O´Toole Thommessen, 2017). I en av studierna 

undersöks personal som arbetar på ett boende för ensamkommande i Sverige (Malmsten, 

(2014). Förhållningssättet till ungdomarna på boendet överensstämmer med det salutogena 

perspektivet, då personalen fokuserar på det friska och på det som fungerar. Ungdomarna på 

boendet beskrivs leva med psykisk ohälsa och därför finns många aktiviteter som de mår bra 

av att ägna sig åt. Det framkommer som viktigt att ungdomarna får vara delaktiga i planering 

av dessa aktiviteter och sysslor på boendet, då delaktigheten anses kunna stärka ungdomarna. 

Personalen beskrivs som viktig för ungdomarna relationsmässigt men att det också är 

betydelsefullt att de känner tillhörighet till de andra ungdomarna med liknande bakgrunder för 

att de ska trivas (Malmsten, 2014). Detta bekräftar studien av O’Toole Thommessen (2017), 

som visar att ensamkommande ungdomar får struktur och mening i vardagen genom 

meningsfulla relationer, deltagande i aktiviteter, arbete och liknande. Det betonas att det 

behövs vidare forskning om ensamkommande ungdomars möjlighet för utbildning under och 

efter asylprocessen, då det anses vara av stor vikt för deras mående (O´Toole Thomessen, 

2017). Tidigare studier fokuserar på betydelsen av sysselsättning under asylprocessen för att 

främja ungdomars coping (Hopkins & Hill, 2010; Malmsten, 2014; O´Toole Thomessen, 

2017). Det saknas dock studier om vad som händer om dessa sysselsättningar försvinner vid 

ett avslag. Även om rätten att fortsätta gå i skolan finns kvar i Sverige (Migrationsverket, 
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2019; Socialstyrelsen, 2016) så upplevs det saknas information om vad som händer med andra 

typer av stöd och aktiviteter som ingick i de ungas vardag under asylprocessen. Då forskning 

talar för att denna funktion är viktig för ungdomarnas psykiska hälsa väcks frågor om vad det 

får för konsekvenser för dem med avslag, vilket förekommande studie gör ett försök att förstå. 

 

2.4 Tendenser och kunskapsluckor i tidigare forskning  

Kunskapsläget vid tiden för Brunnbergs et al. (2011) genomgång av studier om 

ensamkommandes situation är att det är en mycket utsatt grupp med högre sjuklighet och med 

mer symptom av PTSD, i jämförelse med den övriga befolkningen. De barn som flyr 

ensamma är även en större riskgrupp än de barn som flyr tillsammans med sina föräldrar. 

Vidare lyfts att trots att många av de ensamkommande tycks ha en enastående motståndskraft 

så befinner de sig i en problematisk situation med psykisk ohälsa (Brunnberg et al., (2011). 

Detta överensstämmer med vår uppfattning om hur kunskapsläget ser ut även i dag.  Många 

vetenskapliga studier som berör ensamkommande barn och socialt arbete tenderar att 

analysera sitt insamlade material med hjälp av begrepp som tillhörighet, motståndskraft och 

coping samt Antonovskys perspektiv om känsla av sammanhang (KASAM).  

 

Forskningen som beaktas tyder på att asylprocessen tenderar att påverka ensamkommande 

ungas psykiska hälsa negativt. Vanligt är att forskare belyser aktiviteter och känslan av 

tillhörighet som en motståndskraft till stress och oro som kan skapas av asylprocessen. En 

annan tendens inom den forskning som har beaktats är ensamkommandes ohälsa i och med 

asylprocessen och PTSD. Det finns dock få studier avseende situationen och mående för dessa 

barn och unga efter avslag. I en av de studier som redovisas ovan poängteras det att 

ensamkommande ungdomar mår dåligt och att det kan leda till att de blir sjuka efter avslag. 

Det finns även svenska rapporter som belyser detta område. Trots det finns en kunskapslucka 

om var dessa barn tar vägen, hur deras mående påverkas och vad de tar sig till för att överleva 

som papperslösa efter avslag på asylansökan. 

 

2.4.1 Brister med den tidigare forskningen 

Studien av Kaunitz och Jakobsson (2016) finansieras av SiS vilket kan anses vara en brist 

tillsammans med att författarna är anställda inom SiS. Bristen i detta fall finns då det ges 

kritik till socialtjänstens arbete och det kan ifrågasättas om studien är objektiv. Dock finns det 

ingen anledning att misstro resultatet som presenteras eftersom statistik och exempel som 

använts är utifrån kartläggningar och fallbeskrivningar, samt då källor redovisas noggrant. 

Kritik som ges till socialtjänsten läggs det inte någon vikt vid i förekommande studie. Med 

anledning av detta behandlas också studien med försiktighet och inga större slutsatser dras 

utifrån denna. Det är även en brist att viss forskning som presenteras är publicerat flera år före 

det stora flyktingmottagandet 2015, (t.ex. Hodes, Jagdev, Chandra & Cunniff, 2008; Hopkins 

& Hill, 2010) vilket skulle kunna göra att den inte representerar det nuvarande kunskapsläget. 

Dessa studier har använts i den mån som de upplevs stämma överens med forskning som 

publicerats efter 2015 samt då de lyfter frågor relevanta för studien. 

 

3. DEFINITIONER AV ORD OCH BEGREPP 

 

Barn - Enligt FN:s barnkonvention anses man vara barn fram tills 18 fyllda år (UNICEF, u.å). 

Ordet barn används i studien då personer som söker asyl som ensamkommande uppger eller 

anses vara under 18 år. Barn används därför i bemärkelsen av att de sökt asyl som barn. 

  

Ungdom - Person mellan 12–20 år. Ordet ungdom används då studien rör personer som sökt 

asyl i Sverige som barn men kan ha hunnit fylla 18 år (eller skrivits upp i ålder av 
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Migrationsverket) tills beslut om uppehållstillstånd har meddelats. När ordet ungdom används 

kan det innefatta personer både under och över 18 år, men som fortfarande anses som ung. På 

samma sätt används ibland ordet “unga”. 

 

Ensamkommande barn -Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till 

Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare (Migrationsverket, 2015b). 

  

Barnkonventionen - “FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, omfattar 

alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat konventionen. Enligt FN:s 

Barnrättskommitté gäller den med alla sina aspekter samtliga kontakter med ensamkommande 

barn och barn som har skilts från sina föräldrar utanför ursprungslandet.” (Socialstyrelsen, 

2016 s. 10)    

  

Asylsökande - En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som 

ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol 

(Migrationsverket, 2015b). I studien nämns begreppet asylprocess som då syftar till den tid då 

den asylsökande väntar på beslut. 

  

Flykting - Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av 

flyktingskäl. Den som anses vara flykting (och därmed ha flyktingskäl) är personer som har 

välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse på grund av följande: ras, nationalitet, religiös 

eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. 

Förföljelsen kan vara från hemlandets myndigheter, men det kan också vara så att 

myndigheterna inte kan ge trygghet mot förföljelse från enskilda personer. Dessa skäl är 

enligt Genève-konventionen (FN:s flyktingkonvention). Länder som skrivit under 

konventionen (bl.a. Sverige) ska pröva varje asylansökan och ge människor som uppfyller 

flyktingskälen asyl (Migrationsverket, 2015b). 

  

Särskilt ömmande omständigheter - Barn kan beviljas uppehållstillstånd om det finns 

särskilt ömmande omständigheter. Det måste finnas starka skäl för att få stanna i Sverige och 

det bedöms särskilt utifrån hur den asylsökande mår, dennes anpassning till Sverige och 

situationen i hemlandet (Migrationsverket, 2015b). 

  

Permanent uppehållstillstånd (PUT) - En utländsk medborgare som har beviljats ett 

permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid 

(Migrationsverket, 2015b). 

  

Tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) - Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss 

tid (Migrationsverket, 2015b). 

  

Avslag - Ett beslut på en asylansökan som innebär att personen inte får stanna i Sverige. Ett 

sådant beslut kan överklagas i en migrationsdomstol och sedan i Migrationsöverdomstolen 

(Migrationsverket, 2017a). 

  

Utvisning - Avlägsnandebeslut som en person kan få från och med tre månader efter den dag 

han eller hon ansökte om uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2015b). 

  

Arbetstillstånd - Det tillstånd som personer som är medborgare i länder som inte tillhör 

EU/EES-området, vanligtvis måste ha för att få arbeta i Sverige (Migrationsverket, 2015b) 
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Åldersbedömning och åldersuppskrivning 
Om en person som söker asyl inte har identitetshandlingar bedömer Migrationsverket 

personens ålder utifrån information som kommit in, från exempelvis en medicinsk 

åldersbedömning och skolbetyg. Om Migrationsverket bedömer att personen är yngre eller 

äldre än denne tidigare uppgivit ändras åldern i dokumentationen. Om personen bedöms vara 

18 år eller äldre behandlas ärendet som för en vuxen asylsökande (Migrationsverket, 2017b). 

Begreppet åldersuppskrivning används i studien när ett ensamkommande barn angett att 

denne är under 18 år men bedömts som äldre än 18 år av Migrationsverket. 

  

Avviken - Migrationsverket använder ordet avviken när en asylsökande har flyttat ifrån sitt 

boende utan att informera Migrationsverket om sin nya adress. Den sökande blir registrerad 

som "avviken" i Migrationsverkets datasystem (Migrationsverket, 2015b). I studien används 

“avviker” i samma bemärkelse som Migrationsverket. 

  

Gymnasielagen - Från juli till september 2018 kunde ensamkommande som tidigare fått 

avslag på sin asylansökan ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. För att kunna 

ansöka om detta krävdes ett antal andra kriterier. Exempel på dessa kriterier är att personen 

ska ha ansökt om asyl före 24 november 2015, fått vänta 15 månader eller mer på beslut om 

uppehållstillstånd, samt att personen var 18 år eller äldre vid beslut om avslag 

(Migrationsverket, uå).   

  

Förvar - Ett förvar är en låst lokal där asylsökande och andra utlänningar som tagits i förvar 

vistas. En person kan till exempel tas i förvar i samband med att de ska lämna Sverige 

(Migrationsverket, 2015b). 

  

God man - En person som ska ta tillvara ett barns intressen om föräldrarna själva inte kan 

göra det. Det är kommunen som utser god man (Migrationsverket, 2015b). 

  

Människohandel - Innebär hot eller våld eller andra former av tvång har funnits vid 

bortförande och att personen exploateras på ett eller annat sätt (Brunnberg, Borg & Fridström 

2011). 

  

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) - PTSD är förkortning för posttraumatic stress 

disorder som på svenska översätts till posttraumatiskt stressyndrom. Det är en diagnos som 

kan uppkomma efter ett allvarligt trauma så som krig, dödshot, sexuella övergrepp, våld och 

naturkatastrofer. Personer som lider av PTSD har ofta stark ångest och hög stressnivå och som 

också kan leda till symptom som koncentrationssvårigheter, sömnproblem och depressioner 

(Hjärnfonden, uå). 

 

Barn i gatusituation- I förekommande studie används termen “barn i gatusituation” istället 

för de mer vanliga termerna “gatubarn”, “barn från gatan” etcetera. Se gärna allmänna 

kommentarer No. 21 för barnkonventionen.2 

4. BAKGRUND 
UNHCR (2015) menar att antalet flyktingar 2015 slog rekord i hela världen. Trots två 

världskrig har inte så många människor varit på flykt tidigare. En av 122 personer beräknades 

vara flykting eller asylsökande. Mer än hälften av världens alla flyktingar 2015 var barn 

                                                           
2 https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-
kommentarer/ak-21.pdf  

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-21.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-21.pdf
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(UNHCR, 2015). Under det ökade flyktingmottagandet 2015 meddelade Regeringen i slutet 

av det året att den svenska lagstiftningen behövde ändras under en tidsbegränsad period. Det 

lades senare ett förslag om att Sverige skulle införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. I juli 

2016 trädde en ny lag i kraft som innebär att tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) beviljas för 

alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar (Regeringen, 2016). I maj 2016 beslutade 

riksdagen att införa en ändring i lagen om mottagande av asylsökande [LMA] som innebär att 

personer som sökt asyl och fått avslag inte längre har rätt till boende och dagersättning från 

Migrationsverket, vilket även gäller för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år 

(Länsstyrelsen, 2016). Migrationsverket ändrade i juli 2016 sin praxis angående praktiska 

verkställighetshinder för ensamkommande barn. Barn får inte utvisas ur Sverige om det inte 

finns ett ordnat mottagande i landet de utvisas till, varför Migrationsverket förut kunde 

besluta om permanenta uppehållstillstånd (PUT) för ensamkommande barn som saknar 

skyddsskäl men inte har ett ordnat mottagande. PUT beslutades då av särskilt ömmande 

omständigheter. Migrationsverkets nya praxis innebär istället att när asylskäl inte finns anses 

verkställighetshinder endast finnas fram till 18-årsdagen, vilket gör att Migrationsverket 

enbart beslutar om TUT fram till den ensamkommande fyllt 18 år (Länsstyrelsen, 2016; 

Migrationsverket, 2016b). De flesta ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige under 

2015 kom från Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea (Migrationsverket, 2016a). Två av de 

ungdomar som utgör datamaterialet i förekommande studie har afghanskt medborgarskap, 

därför ger vi nedan en kort bakgrundsbild om läget i Afghanistan. Den andra ungdomen som 

presenteras i studien har flytt till Sverige från Jordanien, men är en statslös palestinier. Denna 

grupp utgör inte en stor del av dem ensamkommande i Sverige, men då denna ungdom 

kommer därifrån ges även en kort bakgrund till palestiniers situation i Jordanien. 

 

4.1 Afghanistan  
I Afghanistan har det varit krig sedan den Sovjetiska invasionen 1978. Oroligheterna har 

sedan fortsatt med inbördeskrig och talibanskt övertagande av landet. Afghanistan 

kontrolleras till stor del av regimen men också av talibaner och ISIS. Det pågår strider mellan 

dessa grupper där talibaner och ISIS använder sig av attacker riktade mot civilbefolkningen, i 

form av bombningar och självmordsattacker (Jernbro & Nilson, 2016). Utöver dessa 

oroligheter lever vissa etniska och religiösa grupper i Afghanistan i en utsatt situation med ett 

korrupt och osäkert rättssystem (Jernbro & Nilson, 2016). Afghanistan har varit ett av de 

länder som flest människor flytt ifrån, där minioritetsgruppen hazarer utgör en stor del av dem 

som flyr. Att en stor andel av flyktingströmmen till Europa bestod av ensamkommande barn 

från Afghanistan har flera orsaker. Dels hade säkerhetsläget för dessa barn försämrats i och 

med väpnade konflikter från bland annat talibaner, samt på grund av att sexuellt utnyttjande 

av pojkar hade ökat (Migrationsinfo, 2016). Andra orsaker till att många ensamkommande 

barn flytt från Afghanistan är att det finns en ökad kunskap om omvärlden. Framförallt finns 

en ökad kunskap om vilka asylregler som gäller i de olika länderna, vilket leder till att 

familjer ibland trycker på att barnen ska ge sig ut i Europa för att de ska kunna försörja 

familjen (Migrationsinfo, 2016). Barn som återvänt till Afghanistan vittnar om att de blivit 

utsatta för våld, hot och attacker då de misstänks vara rika eller spioner. Det finns även de 

som har dödats och de som inte kunnat ta ut det återvändarbidrag de blivit lovade av 

Migrationsverket. Detta leder till att barn som ännu inte fått avslag på sina ansökningar är 

rädda för att tvingas återvända och ser livet som undangömd i Sverige som ett bättre alternativ 

(Länsstyrelsen, 2016). 
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4.2 Palestinier i Jordanien  
De flesta palestinska flyktingarna i Mellanöstern har inte medborgarskap i det land de 

uppehåller sig i och är därför statslösa (Migrationsverket, 2018). Efter det arabisk-israeliska 

kriget och bildandet av staten Israel 1948 flydde palestinier från Israel till Jordanien 

(Migrationsverket, 2018). Villkoren för palestinier i Jordanien beror på när de kom till landet 

och vilket ort i Palestina som de flydde från. Palestinier som inte har medborgarskap har 

oftast inte samma rättigheter och möjligheter som medborgare, till exempel vad gäller 

sjukvård, skola och tillgång till offentliga jobb (Migrationsverket, 2018).  

 

4.3 Människohandel 
Rapporter (Länsstyrelsen & UNICEF, 2016; Länsstyrelsen, 2018) visar att ensamkommande 

barn löper en risk för att utsättas för människohandel, varför vi här ger en bakgrundsförklaring 

till begreppet. Människohandel är olagligt och ofta välorganiserat. Det kan ses som vår tids 

slaveri. Offer för människohandel har i flesta fall en beroendeställning till förövaren, så som 

rekryterare, pojk- eller flickvän, transportörer och hyresvärdar. Barn är särskilt utsatta och 

utnyttjas ofta sexuellt, som soldater, i olika former av barnarbete, som tiggare och i 

kriminalitet. De är därmed utsatta för psykiskt och fysiskt våld. Detta är samtidigt en allvarlig 

kränkning av barnens rättigheter. Fattigdom, svåra ekonomiska och sociala förhållanden samt 

efterfrågan är de största orsakerna till människohandel. Löften ges till offren om ett bättre liv 

och framtid, men det sker även kidnappning. Barnet blir en handelsvara som fungerar som en 

inkomstkälla för förövarna (Länsstyrelsen & UNICEF, 2016). Det är svårt att få siffror över 

hur många barn som är utsatta för människohandel i Sverige på grund av mörkertalet. 

Kartläggning visar att det skett en förändring i barnen som utsätts nationalitet samt vilken typ 

av exploatering de utsätts för. Under 2012 var en tredjedel av de utsatta barnen asylsökande 

medan 2015 var hälften av dem asylsökande. Majoriteten av de barn som var offer för 

människohandel både 2012 och 2015 befann sig i Sverige utan sina vårdnadshavare. Värt att 

nämna här är att Länsstyrelsens kartläggning endast sträckte sig fram till juni 2015 och därför 

inte under hösten samma år då Sverige mottog ett stort antal ensamkommande asylsökande 

barn jämfört med tidigare (Länsstyrelsen, 2015; Länsstyrelsen & UNICEF, 2016). 

 

4.4 Ansvarsfördelning av ensamkommande barn 
Om det ensamkommande barnet vill söka uppehållstillstånd i Sverige så kommer denne först i 

kontakt med Migrationsverket som då prövar deras ansökan och väljer att bevilja ett 

permanent uppehållstillstånd (PUT), ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) eller ge avslag på 

asylansökan (Migrationsverket, 2017c). Enligt utlänningslagen (2005:716) [UtlL] innebär asyl 

ett slags uppehållstillstånd för en utlänning som kan beviljas i de fall utlänningen är i behov 

av skydd. Ensamkommande barn ska så fort som möjligt tilldelas en god man som ska 

ansvara för att asylansökan och anmälan till skola inkommer till rätt myndigheter 

(Socialstyrelsen, 2016). I enlighet med 2§ Lagen (2005:429) om god man för 

ensamkommande barn, [Lgeb], ska barn, som anländer utan förälder eller annan vuxen, 

förordnas en god man som i vårdnadshavarens ställe ansvarar för barnets personliga 

förhållanden och angelägenheter. God man ska även tillförordnas vid de fall barnet har en 

förälder eller annan vuxen men som av olika skäl inte kan utöva förmynderskapet eller 

vårdnaden. Det är den kommun som barnet anvisas till som ansvarar för det praktiska 

mottagandet i form av god man, omsorg, skolgång och boende (Socialstyrelsen, 2016). Om 

den ensamkommande bedöms som över 18 enligt Migrationsverket så är det Migrationsverket 

som ansvarar för mottagandet av den ensamkommande enligt 3§ lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande [LMA], om den ensamkommande istället bedöms under 18 år så 

är det socialtjänsten som ansvarar för boende och stöd (Socialstyrelsen, 2016). 
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5. TEORI 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket där begreppet känsla av sammanhang först 

presenteras och sedan Erikson teori om människans utveckling. Dessa begrepp används för att 

förklara de ensamkommandes sätt att hantera sin situation under asylprocessen och efter ett 

avslag. 

5.1 Känsla av sammanhang (KASAM) 
Det är några påståenden och aspekter av Anotnovskys teori som kommer att prövas längre 

fram i uppsatsen. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky (1991) och utgår från det 

salutogena perspektivet. Detta perspektiv fokuserar på att finna resurser att hantera problem 

snarare än på problemet i sig. Antonovsky har därför koncentrerat sig på att studera de 

faktorer som leder till en individs hälsa (eller ohälsa) under påfrestningar och traumatiska 

händelser. Han menar att en viktig faktor i samspelet mellan hälsa och ohälsa är huruvida 

individen har en känsla av sammanhang eller inte (Antonovsky, 1991). Antonovskys sätt att 

se på KASAM och dess betydelse för individens hälsa har i studien använts för att förstå hur 

ensamkommande ungdomar hanterar situationen att vara i en asylprocess och framförallt efter 

att ha fått avslag på sin asylansökan. Begreppet har gett en möjlig förklaring till de känslor 

och beteenden som ungdomarna ger uttryck för. Antonovsky (1991) menar att under hela livet 

är människor med om psykiska och fysiska påfrestningar, men sättet att hantera dessa skiljer 

sig från person till person. Att vissa individer förblir friska under påfrestningar beror på deras 

motståndskraft som grundar sig i arv och miljö (Antonovsky, 1991). Ensamkommande barn 

och unga som söker asyl i Sverige kan antas ha varit utsatta för både psykiska och fysiska 

påfrestningar under flykten hit samt under asylprocessen i väntan på beslut från 

Migrationsverket. Vid avslag kan sägas att en ny påfrestning uppstår då avslag kan innebära 

att en ny situation behöver hanteras. 

De tre huvudbegreppen inom KASAM är hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Antonovsky (1991) beskriver hanterbarhet som de resurser en individ har tillgång till vid 

påfrestningar. Resurser kan bestå av familj, vänner, sjukvård, kunskap och pengar och är det 

som gör att individen känner att påfrestningen som uppstått är hanterbar. Begriplighet är 

individens upplevelser av yttre och inre stimuli som uppfattas strukturerade och 

sammanhängande och inte kaosartat och slumpmässigt. För att känna begriplighet behöver 

också framtiden vara förutsägbar och kontrollerbar. Meningsfullhet innebär att individen 

upplever sitt liv som meningsfullt, har mål och intressen (Antonovsky, 1991). Människor 

utsätts hela tiden för stressorer som gör att vi utvecklar olika motståndskrafter för att göra 

dessa hanterbara. Exempel på betydelsefulla stressorer är få barn, dödsfall, sjukdomsbesked 

och befordran. Dessa stressorer kan vara positiva eller negativa men oavsett skapar de 

spänning. Denna spänning hanterar individen på olika sätt beroende på om denne har en stark 

eller svag KASAM. För en individ med stark KASAM upplevs situationen som hanterbar 

medan en individ med svag KASAM inte gör det (Antonovsky, 1991). 

Det som kan vara en nackdel med detta begrepp är att det endast kan antas huruvida de har en 

stark eller svag KASAM och hur det kan tänkas påverka deras situation, samt att det endast 

belyser situationen utifrån en individnivå. Begreppet kan dock användas för att bidra med en 
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ökad förståelse för vad som skulle kunna påverka ungdomarnas agerande efter avslag men 

även under själva asylprocessen och flykten. Det kan tänkas att de tre huvudbegreppen inom 

KASAM kan användas för att få en förståelse för vad som gör att ungdomarna kanske 

fortsätter se positivt efter avslag eller varför de inte gör det, vad som får dem att känna sig 

trygga och inte.  

 

5.2 Eriksons teori 
Erik H Erikson har haft ett stort inflytande inom utvecklingspsykologi med sin teori om 

människans åtta utvecklingsfaser. Varje fas är grundläggande för individens identitet och 

måste lösas för att individen ska kunna utvecklas till nästa fas. Om de olika faserna får en 

positiv lösning resulterar det i en hälsosam utveckling för individen (Santrock, 2015). Under 

tonåren (12–20 år) är det enligt denna teori av vikt att ungdomen hittar sig själv, denna fas 

kallar Erikson för identitet kontra rollförvirring. Om tonåringen utforskar sin identitet och 

olika roller på ett positivt sätt så leder det även till ett positivt utfall för denna fas och 

tonåringen kan då ta med sig tidigare erfarenheter till nästa fas. Dessutom kan tonåringen 

genom ett positivt utfall skapa sig en framtidstro och bilda sig en varaktig identitet (Santrock, 

2015, s.21; Havnesköld & Mothander, 2009, s.59; Stier, 2011, s.133). Vid ett negativt utfall 

blir ungdomen istället oförmögen att dra nytta av tidigare erfarenheter, ungdomen kan då även 

bli rollförvirrad och/eller bilda en negativ identitet. Ett negativt utfall och dess påverkan på 

ungdomens utveckling kan leda till att ungdomen börjar missbruka och begår kriminella 

gärningar (Stier, 2011). Denna utvecklingsfas skulle kunna kopplas samman med de 

ensamkommande ungdomarna och användas för att förklara hur deras situation före och efter 

avslag kan tänkas påverkas av den viktiga utvecklingen de genomgår samtidigt. Då Stier 

(2011) kopplar en negativ utveckling inom denna fas med kriminalitet och missbruk så kan 

det tänkas att denna teori kan användas för en djupare förståelse till varför ensamkommande 

ungdomar ofta tenderar att leva med missbruk av droger och hamna i kriminella sammanhang. 

 

Antonovsky (1991) kopplar samman Eriksons teori med sin egna teori om känsla av 

sammanhang (KASAM). För många ungdomar kan denna period i livet vara en svår tid, även 

för ungdomar med de bästa förutsättningarna för en trygg tillvaro. Under ungdomsåren så kan 

dina villkor se lika ut, men beroende på socio-strukturella och kulturella faktorer så kan 

känslan av sammanhang påverkas och där av även utfallet i de olika utvecklingsfaserna i 

Eriksons teori. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet relateras till Eriksons teori om 

ett positivt utfall för ungdomens utveckling av identitet (Antonovsky, 1991).  

6. METOD  
Det kan sägas att en kvalitativ metodansats undersöker ett mindre fält med syftet att få djupare 

förståelse inom det fältet, vilket skiljer sig från en kvantitativ metodansats där ett större fält 

undersöks och kunskapen blir mer grund. Genom en kvalitativ ansats kan således forskaren få 

mycket kunskap om lite, medan den kvantitativa ansatsen ger lite kunskap om mycket (Hjerm 

& Lindgren, 2014).  Då studien ämnar att få en djup förståelse för ensamkommande 

ungdomars situationer efter avslag används den kvalitativa ansatsen. En kvantitativ ansats 

hade kunnat erbjuda en överblick över hur ensamkommandes situationer generellt ser ut efter 

avslag, dock skulle det inte besvara studiens syfte. 
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6.1 Urval- och insamlingsmetod 
Det empiriska materialet består av redan befintliga publicerade berättelser från 

ensamkommande ungdomar. Berättelserna är nedskrivna i reportage som närmare beskrivs i 

avsnittet “presentation av berättelser”. För att finna dessa berättelser har ett ändamålsenligt 

urval använts. Därför har sökningar efter självbiografier, dokumentärer och reportage 

genomförts på Googles sökmotor. Sökord som användes var “ensamkommande ungdomar”, 

“avslag”, “självbiografi”, “berättelse” och “intervju” för att söka efter berättelser som var 

anpassade efter vårt syfte. Bryman (2002) menar att ändamålsenligt urval är användbart för 

kvalitativa studier då syftet kan styra vilka deltagare som ska vara med i studien, vilket gör att 

materialet som inhämtas stämmer överens med det som studien avser att mäta. 

Ändamålsenligt urval bör inte användas för att generalisera resultat på samma sätt som ett 

slumpmässigt urval kan göra. Att använda ändamålsenligt urval kan därför ses som en brist 

för studien, då det hade varit önskvärt att kunna applicera det som framkommer till en större 

population. 

 

För att undvika att använda sekundärdata inleddes sökningen med att försöka finna berättelser 

skrivna av ungdomar själva, till exempel självbiografier. Att finna sådant som berörde just 

avslag på asylansökan visade sig vara svårt, vilket gjorde att vi bestämde att undersöka 

sekundärdata istället. Det ledde oss fram till en bok skriven av Katia Wagner som bygger på 

intervjuer med ungdomar, samt berättelser nedskrivna av ungdomarna själva. Från denna bok 

valdes Rahmans berättelse. Även hemsidan Blankspot hittades på detta sätt. Blankspot 

presenterade flertalet reportage som utgick från intervjuer med ensamkommande ungdomar 

som utvisats från Sverige till Afghanistan. Från dessa reportage valdes två ungdomars 

berättelser: Mustafas och Josefs. Dessa tre berättelser valdes till datamaterialet eftersom de 

speglar det som framkommer från flera andra ungdomars historier, som tagits del av i 

inläsningen av material, samt då de kunde ge en möjlig förklaring till vad som händer efter att 

ensamkommande ungdomar får avslag på sina asylansökningar. Under insamlingens gång 

valdes flera ungdomars berättelser bort för att dessa inte var omfattande nog som 

analysunderlag. Några av dem beskrev inte tiden efter avslag tillräckligt, vilket skulle leda till 

att studiens syfte inte besvaras. Andra berättelser sorterades ut då de innehöll få citat som 

gjorde det svårt att skilja på ungdomarnas egna ord och författarens tolkning. För att kunna 

använda så tillförlitligt material som möjligt utifrån sekundärdata valdes därför Rahmans, 

Mustafas och Josefs berättelser. Deras situationer beskrevs både mer omfattande och blev mer 

citerade, och framförallt utgår deras historier från att de har fått avslag på sina 

asylansökningar. 

 

Trots ett försök att undvika sekundärdata anser vi att dessa historier är lämpliga eftersom 

författare och journalister tydligt redovisar hur de samlat in sitt material, ibland även vilka 

frågor som ställts till ungdomarna. Exempelvis beskriver Wagner i ett avlsutande kapitel hur 

hon gått tillväga för att samla in samtliga berättelser. Det har bland annat skett genom egna 

samtal med ungdomarna och kontakt med deras gode män. Hon har även tagit del av 

Migrationsverkets asylutredningar av ungdomarna samt en del polisutredningar. 

Journalisterna från Blankspot har följt ungdomarna från deras tid på Migrationsverkets förvar 

och sedan besökt dem när de utvisats till Afghanistan. Ungdomarna har själva fått berätta sina 

historier om utvisandet genom frågor som ställts av journalisterna. Dessa frågor skrivs ofta ut 

i reportagen vilket möjliggör för läsaren att ta del av vilka frågor som leder fram till vissa 

svar, vilket ökar tillförlitligheten i reportagen. 
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6.2 Analysmetod 
Med hjälp av koncentrering kan längre berättelser kortas ner och omformuleras till färre ord 

och slutsatser (Feijes & Thornberg, 2015), vilket i analysprocessen gjordes för att få fram det 

som ansågs som viktigast i varje berättelse. För att bryta ner berättelserna ytterligare kodades 

materialet. Thornberg och Forslund Frykedal (2015) beskriver kodning som en process som 

gör att materialet kan utvecklas till kategorier och begrepp. Genom att läsa igenom materialet 

noga och ställa frågor till materialet kan vissa meningar och ord delas in i olika koder. Med 

hjälp av koder som “sexuellt utnyttjande”, “flyktbeteende”, “ovisshet” och “exploatering” 

kunde materialet jämföras för likheter och olikheter, vilket senare ledde till att materialet 

delades upp i tre större teman. Tema nummer 1 innefattade vad som händer efter avslag (sex 

mot ersättning, hemlöshet och utvisning), tema nummer 2 bestod av berättelser kopplat till 

bakgrund (flyktskäl och flykten till Sverige) och det sista temat innefattade känslor, strategier 

för överlevnad och psykiskt mående.  

 

I ett försök att begreppsliggöra de koder som beskrivits ovan användes slutligen en teoretisk 

kodning. Thornberg och Forslund Frykedal (2015) menar att den teoretiska kodningen 

används  för att relatera olika koder med varandra. I det sammanställda materialet upptäcktes 

då teoretiska koder som “tillhörighet”, “trygghet” och “strategier för att hantera situationen” 

vilket inspirerade oss till att använda Antonovskys teori KASAM (känslan av sammanhang). 

Under analysens gång upplevdes KASAM som otillräcklig, därför lades Eriksons 

utvecklingsteori till som ett komplement. Med hjälp av Eriksons teori om ungdomsåren och 

Antonovskys teori om KASAM kunde de tre berättelser som valts ut analyseras. Vi har 

försökt göra så rimliga tolkningar som möjligt för att inte tolka in sådant som inte finns i 

materialet. Därför har vi varit noggranna med att beakta vår förförståelse för att kunna 

diskutera hur den kan tänkas påverka våra tolkningar. 

 

6.3 Forskningsgenomgång 

För att finna relevant forskning för studiens syfte har sökningar på olika databaser så som 

Primo, Social Services Abstract, Sociological Abstract och Social Science Premium 

Collection genomförts. Olika sökord med olika kombinationer har varit behövligt då det har 

upplevts svårt att finna relevanta studier. Sökord som “unaccompanied youth”, 

“unaccompanied children”, “rejection”, “refusal”, “denial”, “mental illness”, “enforced 

return” och “unaccompanied disappear” har använts. För att sökresultaten ska innehålla så 

relevanta resultat som möjligt användes avgränsningar som “noft” och peer-review. Då det 

upplevdes vara mycket av sökresultaten som genererade i utomeuropeiska artiklar användes 

även sökord som “European” och “Sweden” för att minimera sökresultaten. För att välja ut 

den forskning som används i denna studie lästes först abstract på de studier som verkade 

relevanta utifrån sökresultaten, sedan lästes syftet och slutsatserna på de olika studierna för att 

välja ut de som ansågs vara mest lämpliga. 

 

6.4 Presentation av berättelser 

Nedan följer presentation av de tre berättelser som beaktats vid insamlandet av resultatet. 

Utöver en förklaring av berättelserna ges även en beskrivning av de källor som materialet 

hämtas ifrån. 
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6.4.1 Pojkarna och de ensamma poliserna (Wagner, 2017) 

Pojkarna och de ensamma poliserna är en reportagebok skriven av undersökande journalisten 

och författaren Katia Wagner. Wagner följer i denna reportagebok två poliser på nära håll i 

deras arbete för att uppmärksamma ensamkommande pojkars livssituation i Sverige. Poliserna 

Christian Frödén och Mikael Lins jobbar med att skapa band med de unga pojkarna för att 

kunna hjälpa dem bort från hemlöshet, utnyttjande och droger. De försöker uppmärksamma 

polismyndigheten och andra myndigheter om den människohandel som de ensamkommande 

pojkar i många fall utsätts för. Författaren följer även några ensamkommande pojkar på nära 

håll och tar kontakt med diverse olika myndigheter för dokumentation, förundersökningar, 

orosanmälningar, statistik och så vidare, för underlag till boken. I förekommande studie har 

Rahmans berättelse valts ut från denna bok, då hans berättelse var en av de mer omfattande 

beskrivna. Rahmans berättelse har framkommit genom att Wagner har träffat honom och haft 

samtal med honom. Hon har styrkt det han sagt genom kontakt med hans gode man och hans 

målsägandebiträde, samt tagit del av polisens och Migrationsverkets utredningar i hans 

ärende.  Wagner skriver att de flesta minderåriga framträder med fingerade namn, vi vet 

därför inte säkert om Rahman och Martin är fingerade namn eller inte. Vi har valt att använda 

de namn som författaren använder. Rahmans berättelse utspelar sig mellan 2013 och 2015, 

med mest fokus under 2014 då han fick avslag på sin asylansökan. 

 

Rahman: I boken framkommer det ingen vidare information om Rahmans hemland mer än att 

han är en 16 årig statslös palestinier från Jordanien som kom till Sverige ensam. Han fick 

hjälp av sin mamma att fly då hans pappa ville att han skulle kriga för IS. Efter en ett år lång 

process får Rahman avslag på sin asylansökan i sista instansen, och hamnar därefter i 

händerna på en man som i boken kallas för Martin, som utnyttjar honom både sexuellt och för 

kriminella syften. Rahman jobbar för Martin genom att frakta droger i Stockholm och genom 

Europa, i utbyte får han mat och sängplats. Det framkommer i boken att Rahman inte vågar be 

om hjälp av myndigheter och polis då han är rädd för att bli utvisad till sitt hemland där han 

antingen skulle bli tvingad att kriga eller till och med bli dödad av sin egen pappa på grund av 

att han flytt. Han är också rädd att Martin skulle få honom mördad på grund av att han berättat 

för någon. Tillslut flyr Rahman från Sverige till Oslo på grund av människohandel, där en 

anmälan hos den norska polisen upprättades. 

 

6.4.2 Reportage De utvisade (Blankspot, 2017) 
Blankspot är en plattform för journalistik som beskrivs göra reportage för att lyfta bortglömda 

perspektiv. En reportage-serie, De utvisade, påbörjades under vintern 2016 när svenska 

myndigheter började utvisa ensamkommande afghanska ungdomar efter att deras 

asylansökningar resulterat i avslag. I dessa reportage har bland annat Josef och Mustafa 

intervjuats och fått förmedla sin berättelse om flykten till Sverige, tiden före och efter avslag. 

Både Josef och Mustafa fick avslag och blev tvångsutvisade efter flera år i Sverige där de 

hunnit bygga upp sociala nätverk. Chefredaktören och journalisten Martin Schibbye samt 

journalisterna Nils Resare och Franz J Marty har skrivit reportagen om Josef, medan 

journalisterna Göran Engström och Martin von Krogh har skrivit om Mustafa. Journalisterna 

träffade pojkarna medan de väntade på utvisning under 2015–2016 och besökte de senare i 

Afghanistan år 2017. De har också haft kontakt med pojkarnas gode män och 

familjehemsföräldrar. I reportagen framträder pojkarna med sina riktiga namn vilka vi valt att 

använda oss av.  
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Josef: Josef är en av tusentals flyktingar som utvisades till Afghanistan 2016, efter att ha 

etablerat ett liv i Sverige. Josef spelade i ett fotbollslag i Åmål där han var väldigt uppskattad. 

När fler ensamkommande afghaner anlände till Åmål blev Josef tolk och guidade de 

nyanlända i Åmål. Josef kunde inte förstå varför han skulle tvingas utvisas till ett land han 

inte mindes, då han och hans familj hade flytt till Iran när han var barn. När Josef lämnade 

flygplatsen tänkte han “(...) nu är det slut, nu dör jag” vilket har gett namnet till 

förekommande studie. 

 

Mustafa: Mustafa var en av 13 afghanska ungdomar som tvångsutvisades från Sverige till 

Kabul i december 2015. Mustafa hade då varit i Sverige i mer än ett år och hunnit etablera ett 

liv där. Då Mustafa inte frivilligt gick med på att återvända till Afghanistan, ett land han inte 

varit i sen han var liten, så gick han miste om återetableringsstödet från Migrationsverket. 

Mustafa fick hjälp av sin svenska familj för att överleva i Afghanistan. Mustafa tappade bort 

sin biologiska familj under flykten från Afghanistan till Iran när han var liten och har således 

ingen familj i Afghanistan. 

 

6.5 Etiska överväganden  
I förekommande studie har redan befintliga publicerade berättelser använts, där 

ensamkommande ungdomar själva har berättat sina historier till journalister och författare. 

Vid övervägandet om intervjuer skulle valts som insamlingsmetod ansåg vi att intervjuer med 

denna målgrupp skulle vara olämplig dels på grund av deras unga ålder och dels på grund av 

det känsliga ämnet. Frågor som hade ställts i en intervju skulle kunna vara känsliga för 

ensamkommande ungdomar att prata om. Dessutom hade det eventuellt varit svårt att få tag i 

intervjupersoner. Insamlingsmetoden valdes då vi i detta fall ansåg att det var mer etiskt att 

använda sekundärdata. Detta val gjordes även för att undvika att respondenterna kommer till 

skada. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att överväga huruvida de 

vetenskapliga fördelarna med en studie väger upp eventuella skador, det vill säga att studiens 

samhällsnytta ska väga upp eventuella skador för respondenterna. Dessa skador skulle 

exempelvis kunna vara att bekräfta människors eventuella fördomar och åsikter om gruppen 

ensamkommande. Det skulle också kunna vara att påverka samhällsdiskursen kring ämnet på 

ett negativt sätt. Det kan finnas en risk att människor skulle tolka det som framkommer i 

denna studie som generellt för hela gruppen ensamkommande. Det skulle vara missvisande då 

studien enbart ämnar att skapa förståelse för vissa utvalda ungdomar snarare än en sanning 

om en hel population. Det kan omöjligt förhindras att människor oavsett åsikter och 

värderingar drar egna tolkningar av materialet. För att undvika feltolkningar som riskerar att 

leda till skada för ensamkommande ungdomar som grupp så har materialet som presenterats 

granskats flertalet gånger. Både med syftet att se till att det ska vara så likt originalet som 

möjligt samt undvika att egna tolkningar förändrar innebörden i materialet. 

 

Forskarens integritet, empati, moral och förståelse är avgörande faktorer för studiens resultat 

och hållbarhet. Vid intervjuer beskrivs detta som extra viktigt då frågorna formuleras och tas 

emot av forskaren (Kvale & Brinkmann, 2014). I förekommande studie kan det därför 

diskuteras som både en brist och en förtjänst ur ett etiskt perspektiv att det inte är vi själva 

ställt frågor eller tagit emot svaren, utan det är sekundärdata. Det kan vara problematiskt att 

samla in material från medier eftersom de inte är vetenskapligt förankrade och därför inte 

utgår från forskningsetiska krav. Medier kan också ha ett outtalat syfte med det som skrivs 

eller sägs. Gällande vårt insamlade material så har Blankspot ett uttalat syfte att belysa 

perspektiv som inte hörs i samhället, medan Wagners syfte är outtalat. Som vi förstår det är 

hennes syftet att belysa de ensamkommande ungdomarna som lever i gatusituation och som 

utsätts för människohandel. Å ena sidan kan det vara en brist med sekundärdata då frågorna 
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som ställs skulle kunna vara ledande, och svaren från respondenterna skulle kunna vinklas 

utifrån mediernas syften. Å andra sidan kan det vara en förtjänst att vår egen förförståelse inte 

påverkat vilka frågor som ställts och vilka svar som redovisats. Utifrån Blankspots syfte kan 

det påverka att de inte beaktar fler perspektiv, exempelvis Migrationsverkets, just för att de 

har fokus på att beskriva ungdomarnas situation. Det är däremot svårt att se huruvida Wagners 

outtalade syfte påverkat hennes reportage. Det som kan sägas är att hon undersöker händelser 

och företeelser utifrån flera perspektiv då hon, utöver ungdomarnas berättelser, använder sig 

av myndigheters dokumentation.   

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att sträva efter hög vetenskaplig kvalitet 

på det som publiceras, samt att forskningen är oberoende av de som kan ha vinning från den 

då dessa är etiska riktlinjer inom samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär bland annat att 

de som deltar i studien och de som erbjuder bidrag till studien inte ska vara delaktiga i att 

påverka resultatet till deras favör (Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån dessa etiska krav kan 

det diskuteras huruvida studiens material är av god vetenskaplig kvalitet då materialet består 

av sekundärdata som inhämtats från befintliga bearbetade reportage. Allt material som 

inhämtats har granskats noggrant och reflekterats över. Vi har till varje berättelse ställt oss 

frågor som: Vad har varit syftet med intervjuerna? Vad har författarna för motiv med 

framställningen av intervjuerna? Hur har frågorna formulerats? Det kan dock tänkas att vår 

egen förförståelse har påverkat varför materialet anses som godtagbart då det stämmer 

överens med studiens syfte: att uppmärksamma för att erbjuda en förståelse för situationen. 

Studiens vetenskapliga kvalitet skulle varit högre om materialet inhämtats på egen hand, men 

då, likt tidigare diskuterat, skulle studiens etik brista istället. 

 

I studien av Malmsten (2014) uppmärksammas det faktum att tolkar som används ibland 

översätter fel då det dels inte finns en korrekt översättning mellan språken och dels då behovet 

av tolkar har varit större än vad det finns licensierade tolkar. Det har lett till att tolkar har 

använts trots att de själva inte kunnat dialekten eller då de själva inte pratar flytande svenska. 

För oss är detta viktigt att reflektera kring då vi använder data som kan ha översatts av en tolk. 

Något som det har lagts stor vikt vid är att det som framkommer i studien inte ska ha en 

negativ betydelse för en grupp människor, i detta fall för ensamkommande unga. Därför har 

det reflekterats över vad som sägs i de intervjuer som använts samt vilka tänkbara frågor som 

legat till grund för materialet. 

 

En etisk fråga som vi bör ställa oss är huruvida avsaknaden av samtycke påverkar studien och 

det inhämtade resultatet. Då samtliga data redan är offentlig så kan det diskuteras kring att ett 

samtycke inte kan tänkas behövas. Lindgren (2014) menar att information som anses känslig 

idag kan vara offentlig och lättillgänglig via internet och sociala medier. Det finns då två olika 

sätt att se på detta, å ena sidan så kan det anses vara fritt att använda blogginlägg och 

tidningsartiklar då de är offentligt publicerade. Å andra sidan måste forskaren vara medveten 

om hur materialet kan användas i studien. Lindgren (2014) förespråkar det sistnämnda även 

fast det inte finns någon fast praxis kring hur forskaren ska förhålla sig till nätforskning. Det 

hade varit av fördel för vår studie om någon form av samtycke inhämtats. Vi ämnar dock vara 

tydliga med att materialet som används inte är vårt eget och att hänvisa till var det hämtats 

ifrån. De personer som medverkat i Blankspots reportage och Wagners bok, som berörs i vår 

studie, befinner sig numer i olika delar av världen. Två av dem har blivit utvisade till 

Afghanistan och en har sökt sig till andra länder inom Europa. Dessutom skriver inte Wagner 

ut Rahmans efternamn och vi vet inte säkert om det är hans riktiga namn, då Wagner angett 

att vissa av namnen är fiktiva men inte förtydligar vilka det är. Detta gör att inhämtande av 

samtycke från just dessa personer vore problematiskt.  
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Studiens syfte att belysa och uppmärksamma dessa ungdomars öde efter avslag stämmer 

överens med vad det utvalda materialet utgår ifrån. Vi har heller inte ändrat meningen av 

ungdomarnas uttalanden utan endast försökt sammanfatta flera ungdomars berättelser, och 

försökt ställa upp en rättvis bild av det vi har tagit del av i de olika källorna. De ungdomar 

som medverkat i reportagen och böckerna har förhoppningsvis varit medvetna om att deras 

berättelser skulle bli publicerade och kunde därmed själva välja hur de svarade på frågor och 

sin framställan av sin berättelse. Källorna som använts för att inhämta materialet har redovisat 

noggrant hur intervjuer och berättelser kommit till. Det framgår tydligt hur reportrarna och 

författarna arbetar samt vad de har för syfte med texterna, vilket gör att det upplevs som 

pålitlig vad gäller den etiska aspekten. Därför anses det att inhämtandet av samtycke kan 

förbises i denna studie, med en viss förbehållning om att studiens resultat och slutsats inte bör 

ses som generella och allmänna, utan enbart en möjlig beskrivning av situationen för 

ensamkommande med avslagsbeslut. 

 

7. RESULTAT OCH ANALYS 

Efter sökande av information om vad som händer ensamkommande med avslag på 

asylansökan har två vanliga situationer identifierats: att bli placerad i förvar och sedan utvisas 

till sitt hemland, att avvika från sin boendeplacering och därmed hamna i riskfyllda miljöer 

såsom exploatering och hemlöshet. Dessa situationer presenteras nedan med hjälp av tre 

ensamkommande ungdomars berättelser som analyseras utifrån KASAM och Eriksons teori 

om människans utveckling. 

 

7.1 De utvisade 
Ett stort antal ungdomar med ursprung i Afghanistan började under år 2016 bli utvisade till 

Kabul. Journalister från Blankspot skriver flertalet reportage där de följer några av dessa 

ungdomar före och efter utvisning. Journalisterna Martin Schibbye, Nils Resare, Franz J 

Marty, Göran Engström och Martin von Krogh har följt de ensamkommande pojkarna 

Mustafa och Josef, vars situationer beskrivs under denna rubrik. Efter att ha fått avslag blev 

Josef och Mustafa flyttade till Migrationsverkets förvar, eftersom de inte frivilligt ville lämna 

Sverige. Nedan nämns samtliga journalister endast som “journalisten” för att underlätta 

läsningen, en beskrivning om vilka som skrivit vilket reportage återfinns i metodavsnittet.  
 

Både Mustafa och Josef kommer från den afghanska provinsen Wardak, som blivit ett starkt 

fäste för talibaner. Där finns ett parallellt rättssystem som är uppbyggt på sharialagar och där 

det sker offentliga avrättningar av personer som är anställda av den afghanska regeringen. 

Mustafas pappa arbetade som taxichaufför. En dag blev han stoppad av talibanerna när han 

skjutsade soldater från den afghanska armén. Soldaterna mördades och efter det började 

talibanerna hota familjen. De menade att pappan arbetade för regeringen. Familjen flydde då 

till Iran, men Mustafa tappade bort familjen under vägen och fortsatte istället sin resa till 

Europa. I mars 2014 kom han till Sverige, 16 år gammal. Till skillnad från Mustafas familj 

flydde Josef med sin familj från Wardak till Iran redan under talibanregimen och innan den 

USA-ledda interventionen 2001. Han var då ett litet barn och minns inte sitt hemland. 

Afghanska flyktingar har låg status i Iran och får knappt någon hjälp alls från iranska 

myndigheter, vilket gjorde livet svårt för Josef. Han valde därför att lämna Iran för att kunna 

studera och skaffa ett jobb i Sverige. Josef var en av många som blev åldersuppskrivna. Enligt 

Josef själv och hans afghanska legitimation var han runt 16 år gammal. Migrationsverket 
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ansåg dock efter läkarundersökningar att Josef istället var runt 18 år och misstänkte därför att 

hans legitimation var falsk. Han fick då avslag på sin asylansökan och utvisades i början av 

2017. Varför Mustafa inte fick uppehållstillstånd i Sverige framgår inte helt. I slutet av 2016 

utvisades han till Afghanistan. 

 

 

Både Mustafa och Josef valde att inte samarbeta med Migrationsverket i och med deras avslag 

och kunde därför inte ta del av det återvändandebidrag på 30 000 kronor som de annars skulle 

ha rätt till. “Mitt liv är inte till salu” hade Josef sagt till sin handläggare på Migrationsverket. 

De båda pojkarna fick lite drygt 300 svenska kronor när de kom till Afghanistan som de 

skulle klara sig på den första tiden. Josef bodde gratis på ett transitboende för återvändande 

flyktingar under de två första veckorna, sedan dess har han inte fått någon mer hjälp från de 

afghanska myndigheterna. På boendet träffade han en annan återvändande flykting som 

erbjöd honom att flytta med till staden Herat för att bo med den andra pojkens familj. Där 

bodde han i två månader tills familjen skulle flytta till Iran. I Herat lyckades han få ett jobb 

men fick snabbt sluta igen. Han klarar sig på grund av pengar hans vänner i Sverige skickar 

till honom. Likt Josef får Mustafa pengar skickade till sig från sin svenska familj, som gör att 

han kan betala för sitt boende och mat. Mustafa hyr ett rum i Kabul tillsammans med två 

andra personer. 
 

Josef blev chockad när beskedet om utvisning kom och att han skulle bli deporterad till 

Kabul. Han visste inte om han hade några släktingar eller vart han skulle ta vägen. Josef hade 

svårt att få jobb i Afghanistan, han saknade både erfarenhet och kontakter vilket gör det 

väldigt svårt för honom. Josef berättar att han har funderat på att åka till Syrien för att kriga, 

det är många unga afghaner som gör det, menar han. 
 

Journalisten frågar Josef: “Vad var din första tanke när du lämnade flygplatsen i Kabul?” 

“Jag tänkte att nu är det slut, nu dör jag. Jag kunde inte språket och jag passade inte in. 

Mina tajta kläder, mitt långa hår… det var många som stirrade på mig” (Josef i Blankspot)3 

 

“Här har jag ingenting, i Syrien skulle jag i alla fall få lön” (Josef i Blankspot)4 
 

När journalisten besöker Mustafa i Kabul har han varit där i två månader. Journalisten frågar 

Mustafa hur han mår. 

 

“Jag är rädd så fort jag går ut. Jag vågar inte vara bland andra människor. Det är inte bara 

bomberna som skrämmer mig, jag är även rädd för att bli kidnappad eller rånad. Jag har 

hört det från så många, de säger att det finns kriminella som rånar och hotar med kniv.” 

(Mustafa i Blankspot https://www.blankspot.se/reportage-de-utvisade/) 
 

Han går därför inte ut när det är mörkt och tar oftast taxi när han behöver handla mat.  

 

“På Migrationsverket sa de att det skulle vara säkert för mig här, och att jag skulle klara mig 

                                                           
3 https://www.blankspot.se/den-langa-vagen-tillbaka/ 
4 https://www.blankspot.se/den-langa-vagen-tillbaka/ 

https://www.blankspot.se/reportage-de-utvisade/
https://www.blankspot.se/den-langa-vagen-tillbaka/
https://www.blankspot.se/den-langa-vagen-tillbaka/
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bra. Men jag har ju ingenting, bara de här kläderna som jag har på kroppen. Och det finns 

ingenstans där jag kan träna brottning” (Mustafa i Blankspot5) 

 

Journalisten frågar Mustafa: “Vad tänker du om framtiden?” 

“Att jag vill tillbaka till Sverige. Jag har sökt arbetstillstånd där, och väntar på svar från 

Migrationsverket. Jag hoppas att jag ska få ett positivt besked snart. Det är det enda jag 

tänker på.” (Mustafa i Blankspot)6  

 

Journalisten: “Och om du inte får något arbetstillstånd?” 

“ Då tänker jag att jag ska ta mitt liv. Det är så många jobbiga tankar. Vad ska jag göra här? 

Vad har jag för val? Jag känner ingen här och jag får ingen hjälp. Jag känner mig som en 

papperslös.” (Mustafa i Blankspot)7 

 

Journalisten: “Om du tänker på Sverige, vad känner du då?” 

“Att jag kände mig väldigt trygg där. Jag hade min svenska familj som tog hand om mig. Jag 

kunde gå i skolan och träna brottning, och jag kände att jag kunde planera för min framtid. 

Här vet jag ingenting, och så fort jag lämnar rummet finns det en risk att något ska hända 

mig.” (Mustafa i Blankspot)8 

 

Att varken Josef eller Mustafa kan acceptera Migrationsverkets beslut om avslag väcker 

frågan om vad det är som gör att de inte vill tillbaka till det land de är födda i. Vad är det som 

gör att de känner sig som främlingar i det land de är födda i? Hur kan det upplevas som 

tryggare och lättare att planera för sin framtid i Sverige?  I ett försök att besvara dessa frågor 

prövas begreppet KASAM för att se om det går att få mer förståelse för situationen utifrån 

känsla av sammanhang. Teorin används med andra ord för att se om den är tillräcklig för att 

förstå varför en ungdom likt Josef och Mustafa känner att “livet är slut” efter ett avslag och 

utvisning till sitt hemland. Syftet här är dock inte att undersöka huruvida Afghanistan, eller 

något annat land som ensamkommande flyr ifrån, är tillräckligt säkert eller inte. Utan frågan 

är snarare vilka faktorer som är avgörande för att ungdomen ska kunna hantera situationen 

efter avslag.   

 

Enligt Antonovsky (1991) behöver individen känna att det som sker i omgivningen är 

begripligt, inte osammanhängande och slumpartat. Det vill säga att eventuella påfrestningar 

och händelser runt om individen måste gå att förstå för att individen ska kunna hantera det. 

Det kan förstås som att Mustafa kände att framtiden var förutsägbar och kontrollerbar i 

Sverige, då han säger att han kunde planera för sin framtid där. Han gick i skolan och tränade 

brottning. Kanske är det dessa faktorer som Mustafa definierar som trygghet? I Josefs fall kan 

det tänkas han inte känner begriplighet över situationen efter avslag, eftersom han inte kan 

förstå varför han ska behöva åka till ett land han inte ens minns att han varit i. Det kan även 

tänkas att situationen kan förstås med hjälp av begreppet meningsfullhet. Om en individ har 

intressen i livet och mål för framtiden samt upplever sitt liv som meningsfullt så innebär det 

att individen känner meningsfullhet, som också är en del av KASAM (Antonovsky, 1991). 

Det kan ses som att Josef kände meningsfullhet i Sverige eftersom han hade ett mål med sin 

utbildning där och spelade fotboll, som var hans intresse. Även Mustafa kände förmodligen 

                                                           
5 https://www.blankspot.se/reportage-de-utvisade/ 
6 IBID 
7 Mustafa beviljades ett arbetstillstånd i Sverige under två års tid och anlände den 21 april 2018 efter 1,5 års 
väntan i Afghanistan. Han är nu återförenad med sin svenska familj och brottningen. 
https://www.blankspot.se/utvisade-musatafa-nauibi-ar-tillbaka-i-sverige/ 
8 https://www.blankspot.se/reportage-de-utvisade/ 

https://www.blankspot.se/reportage-de-utvisade/
https://www.blankspot.se/utvisade-musatafa-nauibi-ar-tillbaka-i-sverige/
https://www.blankspot.se/reportage-de-utvisade/
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meningsfullhet i Sverige då brottningen framkommer som ett viktigt intresse för honom. I 

Afghanistan kan det däremot förstås som att pojkarna inte känner någon meningsfullhet då de 

inte vet vad som kan hända när de tvingas återvända dit. Dessutom har Mustafa inte hittat 

något ställe där han kan utöva sitt intresse i Afghanistan. Att Mustafa säger att han inte vet 

någonting i Afghanistan och att vad som helst kan hända när han går ut, skulle kunna kopplas 

samman med att han inte känner samma trygghet där som i Sverige, utifrån att han även 

uppfattas sakna meningsfullhet och begriplighet i Afghanistan. 

 

Centralt för Antonovskys (1991) förståelse av människors copingförmåga är huruvida de har 

en stark eller svag känsla av sammanhang. Att befinna sig i en asylprocess och att vänta på 

besked om man får stanna i Sverige eller inte kan ses som en typ av påfrestning för de 

ensamkommande ungdomarna. När de anländer har de varken familj eller vänner i det nya 

landet vilket kan ses som avsaknad av resurser. I Mustafas fall fick han vänta i två år på beslut 

från Migrationsverket. Under den tiden gick han i skolan, fick en svensk familj, hittade vänner 

och hade en fritidssysselsättning i form av brottning. Detta skulle kunna ses som resurser som 

gjorde att han kände sig trygg i Sverige och uppnådde en känsla av sammanhang, trots att han 

fortfarande befann sig under en asylprocess. Att sedan få ett av avslag på sin asylansökan och 

att bli utvisad, kan tänkas vara en ny typ av påfrestning. Situationen förändras. Efter 

utvisningen till Afghanistan beskriver Mustafa att han inte har någonting, han känner ingen, 

får ingen hjälp och kan inte heller träna brottning. Han känner sig som en papperslös, säger 

han. Det verkar som att den trygghet och de resurser han hade i Sverige inte finns tillgängliga 

på samma sätt efter avslaget och i Afghanistan, vilket skulle kunna förstås som att han nu har 

en svagare känsla av sammanhang. Om Mustafas motståndskraft hade stärkts mer inför 

avslaget för att kunna hantera påfrestningen som avslaget och utvisningen innebar, hade han 

kunnat vara mer förberedd. På så sätt skulle han möjligtvis kunna känna att situationen var 

begriplig och hanterbar. 

 

Det Mustafa beskriver om sin tillvaro i Sverige kan kopplas till frågorna som tidigare ställts 

om vad det är som gör att pojkarna inte vill tillbaka till det land de är födda i. Kan KASAM 

hjälpa till att beskriva det som Josef och Mustafa under en kort tid byggt upp i Sverige? En av 

komponenterna för att uppnå ett starkt KASAM är att individen har resurser som gör att ens 

situation upplevs som hanterbar (Antonovsky, 1991). Dessa resurser skulle i Mustafas fall 

kunna bestå av den svenska familj han beskriver sig ha haft där, som tog hand om honom. 

Enligt Antonovsky (1991) kan resurser bestå av exempelvis vänner, sjukvård, familj, kunskap 

och pengar och är det som kan hjälpa en individ att hantera påfrestningar i livet. Det kan 

förstås utifrån Josefs berättelse att han har bristande resurser i hemlandet, och att de resurser 

han har består av vännerna från Sverige. Josef förlorade kontakten med sin familj när han 

flydde från Iran mot Europa. När han utvisades till Kabul hade han inte haft kontakt med 

familjen på fem år och visste varken var de var någonstans eller vad som kan ha hänt dem. Då 

Josef saknar inkomst, familj och trygghet i hemlandet så kan det tänkas att han har svårt att 

hantera sin situation. Om Josef istället hade varit i Sverige där han har sitt fotbollslag, sina 

vänner och sin utbildning så kan det utifrån KASAM ses som att Josef hade haft lättare att 

hantera svåra situationer, så som ett avslag på asylansökan. I Afghanistan verkar Josef sakna 

de resurser som han behöver för att situationen ska vara hanterbar. Det kan tolkas som att de 

resurser som både Mustafa och Josef har som gör deras situation någorlunda hanterbar 

ekonomiskt fortfarande består av deras svenska resurser. Utifrån ovanstående resonemang kan 

det förstås som att KASAM kan erbjuda en möjlig förklaring till vad det är som gör att Josef 

och Mustafa inte vill tillbaka till det land de är födda i. Det vill säga på grund av den tillvaro 

de hunnit bygga upp i Sverige under kort tid, men som de ännu inte har gjort i Afghanistan. 
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7.2 Exploatering 

I rapporter (Länsstyrelsen, 2016; Emilsson Hedman et al., 2014) framkommer det att 

ensamkommande barn och unga som får avslag på sin asylansökan ofta avviker från sina 

boenden för att undvika att bli utvisade till sina hemländer. De kan även avvika för att de inte 

vill bli förflyttade till ett nytt boende långt ifrån den tillvaro de byggt upp med skola och 

sociala nätverk. Att avvika utgör en risk att hamna i hemlöshet, utnyttjande i droghandel och 

andra typer av kriminalitet (Länsstyrelsen, 2016; 2018). I vårt insamlade material är 16-årige 

Rahman ett exempel på denna situation efter ett avslagsbeslut. Rahman är en av pojkarna som 

Wagner (2017) följer i reportageboken Pojkarna och de ensamma poliserna, vars berättelse 

presenteras nedan. 

 

Rahman flydde från sin familj då hans pappa ville att han skulle kriga för IS för att familjen 

skulle få pengar. Han kom till Sverige 2013 som en statslös palestinier. Under sitt år i Sverige 

bodde han på ett HVB-hem utanför Stockholm tillsammans med andra ensamkommande. 

Under tiden som Rahman bodde på HVB-hemmet gick han i skolan för att lära sig svenska. 

En lunchrast står plötsligt en man som heter Martin utanför skolan. Han kände några av 

Rahmans skolkamrater, bland annat hans kompis Abdel. Rahman tyckte att Martin såg farlig 

ut i sin storvuxna kropp, tatuerade armar och snaggade huvud.  

 

“Han körde: ´Hallå brorsan, hur mår du´-snacket och tog i hand. Jag minns att jag tänkte att 

en sådan man kan man inte säga nej till.” (Rahman i Wagner, 2017, s. 37) 

 

Efter deras första möte började Martin dyka upp på skolan allt oftare. Efter en lång 

asylprocess på ett år fick Rahman avslag på sin asylansökan i sista instansen. När Rahman fått 

beskedet att han skulle utvisas till Jordanien sökte Martin kontakt med honom och bjöd 

honom på en fest i hans lägenhet i centrala Stockholm. På festen var det många som tog 

droger. Rahman fick en drink som han misstänker var preparerad då han “blev helt borta”. 

Martin tog därefter in honom i ett rum där han slog Rahman hårt så han föll i golvet. Det var 

första gången som Martin våldtog Rahman. Dagen efter vaknade Rahman upp med smärtor 

efter misshandeln och våldtäkten. Martin gav även Rahman order om att städa lägenheten. 

Hos Martin fick Rahman mat och boende så länge han arbetade för honom. Martin hotade 

Rahman att han skulle bli mördad om han skulle försöka smita, något som Rahman trodde på 

eftersom han såg vapen ligga på bordet. 

 

“Jag hade ingenstans att ta vägen. Inga pengar. Och det fanns ingen som skulle hjälpa mig” 

(Rahman i Wagner, 2017, s.38) 

 

Rahmans arbete för Martin bestod av att han fick frakta ryggsäckar runt i Stockholm, det 

framkommer dock inte i Rahmans historia om han var säker på innehållet i väskorna. Martin 

kunde ringa när som helst på dygnet och skicka iväg Rahman med en väska och när Rahman 

kom tillbaka så krävde Martin ofta sex. Rahman berättar att Martin fick andra att stjäla åt 

honom.  

 

“Han gillade kläder och skickade in gatubarn i affärer för att stjäla. De fick lite pengar för 

det. Det var dyra märkeskläder. Jeans, jackor och kepsar.” (Rahman i Wagner, 2017, s.39) 

 

Rahman spenderade mestadels av sin tid under denna period i Martins lägenhet där han fick 

snabbmat och droger. Med jämna mellanrum blev han skickad på “knarkresor” i Europa. De 

följde alltid samma mönster. 
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“Han ringde och sa ´om två dagar ska du till Spanien, håll dig hemma´.” (Rahman i Wagner, 

2017, s.39) 

 

Rahman blev då klädd i kläder som skulle göra att han såg yngre ut, på flygplatsen väntade 

olika kvinnor som skulle föreställa hans mamma och han hade alltid med sig en ryggsäck på 

ca 5 kg som handbagage. Varje resa fick han olika identitetshandlingar och Rahman var 

ständigt påverkad av droger och sov under resorna. På hemvägen hade Rahman alltid en ny 

ryggsäck som var lättare. Efter alla Rahmans resor ville Martin ha sex med honom. Han 

brukade ta på Rahmans kropp och säga att han gillade hans ljusbruna hud. Rahman försökte 

göra motstånd och förklara att han inte gillade killar och Martin reagerade på samma sätt varje 

gång: 

 

“Han slog mig och sparkade. Sedan våldtog han mig” (Rahman i Wagner, 2017, s.40) 

 

Vissa helger tog Martin med sig Rahman för att festa och det var de kvällarna som var värst. 

Rahman visste alltid vad som väntade när han kom hem. Rahman berättar i reportaget att han 

var påverkad av narkotika i stort sett hela denna period av sitt liv. Han brukade blanda 

tabletter och alkohol. Rahman blev desperat. Han var rädd för att bli utvisad då han hade fått 

avslag, därför vågade han inte vända sig till myndigheterna och be om hjälp. Till polisen 

vågade han inte heller vända sig då Martin hotat att döda honom om han skulle göra det. Till 

slut samlade Rahman mod till sig och flydde från Martin till Oslo, där en polisanmälan 

upprättades.  

 

Efter att ha tagit del av vad som hände Rahman då han fick sitt sista avslagsbesked har vissa 

frågor väckts: vad det är som gör att just en ungdom som Rahman hamnar i händerna på 

Martin och hans utnyttjande? Är ensamkommande en särskilt utsatt grupp för att bli 

utnyttjade? I ett försök att besvara detta undersöks om begreppet KASAM är användbart. 

Antonovsky (1991) menar att resurser kan bestå av familj, vänner, sjukvård och kunskap och 

att det är resurserna som gör att svåra situationer blir hanterbara. Det framkommer inte om 

Rahman har någon annan vän än Abdel. Det framgår inte heller huruvida han har nära kontakt 

med vuxna personer innan avslaget eller inte. Rahman bodde på ett HVB-hem tillsammans 

med andra ensamkommande ungdomar innan han fick avslag, där bör det ha funnits personal 

som ska arbeta som stöd till ungdomarna. Han bör också ha tilldelats en god man och en 

socialsekreterare. I och med att detta inte tas upp i boken är det svårt att uttala sig om dessa 

aktörer går att se som stärkande resurser eller inte för Rahman innan avslaget. Det går därför 

inte heller att göra antaganden om hans motståndskraft eftersom den styrs av hans KASAM-

värde. Det kan dock förstås som att efter avslag umgås Rahman endast med Martin och hans 

umgänge. Antonovsky (1991) menar att en resurs är något eller någon som hjälper individen 

att göra svåra situationer hanterbara. Martins umgängeskrets verkar endast bestå av människor 

som brukar narkotika och bär vapen. Martin själv våldtar och slår Rahman vid flertalet 

tillfällen. Med anledning av detta kan dessa personer inte ses som resurser som gör att det 

stärker Rahman i hans situation, utan snarare gör den ohanterbar. Efter avslaget kan det även 

tänkas att Rahman hade svårt att finna begriplighet i sin situation då framtiden inte längre var 

förutsägbar och kontrollerad. Istället för att fortsätta gå i skolan blev han fast hos Martin som 

misshandlade honom fysiskt och sexuellt. En situation han inte vågar ta sig ur. Utifrån 

Antonovskys (1991) perspektiv om KASAM kan det därför tänkas att Rahman har ett svagt 

KASAM-värde som gör det svårare för honom att hantera situationen efter avslag, vilket även 

skulle kunna vara varför han blev fast hos Martin så länge innan han vågade fly. Det uppfattas 

dock som att denna förklaring inte är tillräcklig för att få förståelse för varför 
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ensamkommande ungdomar riskerar att utsättas för situationer likt Rahmans efter att de fått 

avslag. 

 

Det som kan ses som problematiskt med KASAM i detta fall är att begreppets huvudsyfte är 

att förklara varför en del människor hanterar svåra händelser bättre än andra. Å ena sidan kan 

det möjligen ses som att Rahman inte hanterade den svåra händelsen (avslaget) på ett bra sätt 

då han istället för att hitta legitima alternativ för sin framtida tillvaro hamnade i droger och 

kriminalitet. Å andra sidan tolkar vi det som att det inte är något han valde själv utan något 

som han mer eller mindre blev intvingad i på grund av rädsla. Dels rädsla för Martin men 

också för att bli utvisad om han skulle be om hjälp från myndigheter. Frågan är därför om 

begreppet är användbart när det kommer till att förklara varför vissa människor riskerar att bli 

exploaterade likt Rahman. En möjlig analys skulle i så fall kunna vara att då Rahman har ett 

svagt KASAM löper han större risk för att hamna i denna typ av situation. Det upplevs dock 

saknas något i denna förklaring, möjligen på grund av att den är fokuserad på individen och 

inte ser till andra nivåer som grupp- och samhällsnivå. 

 

För att förstå varför ungdomar likt Rahman hamnar i situationer där de blir utnyttjade efter 

avslag kan det tänkas behövas en förklaring på grupp- eller samhällsnivå istället för 

individnivå. Utifrån Eriksons teori om utvecklingsfaser görs ett försök att besvara denna fråga 

och få förståelse för denna situation på en gruppnivå. Under ungdomsåren (12–20) menar 

Erikson att ungdomen försöker hitta sig själv, bilda en varaktig identitet och vid ett positivt 

utfall även bilda sig en framtidstro (Santrock, 2015; Stier, 2011). Ett negativt utfall i denna 

utvecklingsfas ökar risken för ungdomen att börja med kriminella aktiviteter och droger 

(Stier, 2011). Då Rahman har utsatts för påfrestningar som asylprocessen resulterat i samt då 

han fick avslag efter en ett år lång process, kan hans utveckling tänkas ha missgynnats under 

denna fas. Att Rahman använder droger och förekommer inom kriminella sammanhang skulle 

således kunna vara ett resultat av ungdomsfasen. En möjlig förklaring till varför just en 

ungdom som Rahman hamnar i händerna på Martin skulle således kunna vara kopplat till ett 

negativt utfall i ungdomsfasen. Det kan då även diskuteras huruvida alla ungdomar har 

samma risk för exploatering eller om ensamkommande ungdomar med avslag på asylansökan 

löper större risk. Antonovsky (1991) menar att alla ungdomar kan uppleva tonårstiden som 

tuff, även om ungdomen har de bästa förutsättningarna för en trygg tillvaro. Å ena sidan 

skulle det därför kunna förstås som att alla ungdomar löper samma risk för den utsatthet som 

Rahman utsätts för. Å andra sidan skiljer sig de ensamkommande ungdomarna med avslag 

som vi beaktat från den generella svenska ungdomen när det kommer till 

utbildningsmöjligheter och stöd från vuxna aktörer. Dessutom har ensamkommande 

ungdomar flytt till ett nytt land, ett nytt sammanhang och är separerade från sina familjer. Då 

deras livschanser och framtidsmöjligheter kan skilja sig åt kan det därför anses att alla 

ungdomar i Sverige inte löper samma risk för att bli exploaterade likt Rahman. 

 

8. SLUTDISKUSSION  
  

Syftet med studien var att undersöka och uppmärksamma ensamkommande ungdomars 

situation efter avslag, med utgångspunkt i analyser av publicerade intervjuer med 

ensamkommande ungdomar. En av frågeställningarna har varit “vad händer för 

ensamkommande ungdomar efter avslag?” Efter att ha genomfört studien så framkommer det 

att de ensamkommande ungdomarna som återfinns i vårt datamaterial kan hamna i olika 

situationer efter att de fått avslag på asylansökan i Sverige. De kan bli förda till förvar och 

senare utvisas, de kan avvika från boendeplaceringar och sedan försöka leva “under jorden” i 

Sverige. Om de avviker från boendeplaceringar kan de hamna i risksituationer och miljöer där 
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de kan utsättas för hemlöshet, droger och exploatering bestående av sexuellt utnyttjande och 

utnyttjande för kriminella syften. Den andra frågeställningen var “hur hanterar 

ensamkommande ungdomar sin situation efter avslag?” De ensamkommande ungdomarna 

som utgör vårt datamaterial uttrycker en oro inför framtiden och en ovisshet över vad som 

kommer att hända. Oro och ovisshet tillsammans med att Rahman hamnade i exploatering, 

kriminalitet och droger medan Josef och Mustafa menar att de skulle dö om de tvingas 

tillbaka till sina hemländer, så kan det förstås som att dessa tre ungdomar har svårigheter att 

hantera avslaget. Å andra sidan så fortsätter ungdomarna som beaktats i studien att kämpa för 

sina framtidschanser. Det ser vi som ett tecken på att de inte slutar kämpa och att de ändå 

hanterar sin situation så gott de kan, efter sina förutsättningar. Vi upplever således att studien 

har besvarat frågeställningarna, om än måttligt. Det saknas fler teoretiska perspektiv och flera 

analytiska nivåer för att kunna få ökad förståelse för vad som sker för ensamkommande 

ungdomar efter avslag. Syftet kan anses som uppnått, även om det sker på en grund nivå som 

det inte går att dra generaliserande slutsatser ifrån.  

 

Utifrån de berättelser som beaktats framkommer det att ungdomar med avslag är rädda för att 

återvända till sina hemländer, även om det finns en risk för att de blir hemlösa och behöver 

leva undangömda om de stannar i Sverige. Det framgår i både vårt resultat och i Länsstyrelsen 

rapport (2016) att en del ensamkommande ungdomar upplever att en utvisning till sitt 

hemland är lika med att de kommer dö. Josef och Mustafa beskriver tillvaron i Sverige som 

trygg där de går i skola, umgås med vänner och utövar sina idrotter vilket gör det enkelt att 

förstå varför de gärna vill stanna kvar i Sverige. Avseende Rahman så uppfattas det däremot 

inte som att han ser Sverige som ett tryggt land efter att han får avslag på sin asylansökan och 

utsätts för exploatering. Det framgår att han inte heller ser det som en möjlighet att återvända 

till Jordanien där han antingen skulle behöva kriga för IS eller riskerar att bli mördad av sin 

pappa. Det handlar således inte bara om att stanna eller inte stanna i Sverige, eller att Sverige 

skulle vara ett tryggare land än deras hemländer. Utan det handlar om huruvida de 

ensamkommande ungdomarna upplever att de kommer överleva och ha en chans till en 

framtid och goda levnadsvillkor. 

 

De ensamkommande ungdomarna i den här studien har inte upplevt att det funnits något annat 

val än att fly från sitt hemland för att söka efter bättre levnadsvillkor, och när de har 

“misslyckats” genom att ha fått avslag på sin asylansökan har de inte slutat försöka leta sig 

vidare. Detta har vi försökt förklara med hjälp av KASAM som är ett välanvänt perspektiv 

inom socialt arbete och i praktik med ensamkommande barn och unga. Dock upplevs detta 

perspektiv vara långt ifrån tillräckligt för att förstå de ensamkommande ungdomarnas 

livssituationer efter avslag. I studiens analys ser vi att Josef och Mustafa kan tänkas uppleva 

en känsla av sammanhang i Sverige, men att de saknar resurser, begriplighet och 

meningsfullhet i Afghanistan, vilket kan tolkas som att de inte har en känsla av sammanhang 

när de skickats tillbaka till sitt hemland. Vi upplever inte att KASAM kan appliceras på alla 

ensamkommande ungdomar och det finns en risk med att att socialarbetare endast skulle utgå 

från detta perspektiv i sitt arbete med gruppen. KASAM kan endast användas för ökad 

förståelse på en individnivå. Med grund i det insamlade materialet kan inte ensamkommande 

ungdomar ses som en homogen grupp, varför heller inte enbart ett individfokuserat perspektiv 

upplevs vara tillräckligt för att få förståelse för deras problematik. Det vi kan uttala oss om 

med hjälp av KASAM är huruvida ungdomarna utifrån sin omgivning kan upplevas ha en 

stark eller svag motståndskraft för att hantera svåra situationer. Socialarbetare eller annan 

personal som arbetar med gruppen kan möjligtvis använda sig av KASAM som ett verktyg för 

att stärka ungdomens motståndskraft och genom det förbereda denne för ett eventuellt 

avslagsbeslut. Vi kan däremot inte uttala oss om vad det är som gör att de hamnar i 
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exploatering eller hemlöshet med hjälp av endast detta perspektiv, utan för det krävs det att vi 

också ser till grupp- och samhällsnivåer.  
 

Något som vi uppmärksammar i denna studie är den risk som ensamkommande ungdomar har 

för att bli exploaterade eller utsatta för människohandel. Detta är ett fenomen som vi tidigare 

inte haft mycket kännedom om och något som saknats under socionomutbildningen, men som 

vi upptäckt genom diverse rapporter som berör ämnet. En del inspiration till förekommande 

studie har kommit från Länsstyrelsens rapport (2018), som kartlägger och belyser särskilt 

utsatta barngruppers levnadsvillkor och deras ökade risk för människohandel. Kunskap om 

ensamkommande ungdomars risk att utsättas för människohandel eller exploatering är något 

som varje verksamhet som kommer i kontakt med ensamkommande ungdomar bör ha. Det 

vore också fördelaktigt att lyfta detta under utbildning för människor som i framtiden ska 

arbeta nära människor. Genom att se på ensamkommande ungdomars situation utifrån ett 

större perspektiv finns det möjlighet att skapa ökad förståelse för dessa barn och unga. Det är 

därför även viktigt att se orsaker till, och eventuella förövare bakom, ungdomars stölder och 

droganvändning. Genom att åskådliggöra detta fenomen kan kunskapen inom verksamheter 

öka och människor som arbetar med ensamkommande kan lättare upptäcka riskfaktorer hos 

ungdomar. 

 

I förekommande studie var syftet att undersöka och uppmärksamma ensamkommande 

ungdomars situation efter avslag, varför vi hämtat empiri utifrån deras perspektiv och 

berättelser i befintliga reportage. Något som då behöver beaktas är vilket syfte som författare 

och journalister har haft när de framfört ungdomarnas perspektiv. Medier kan ha ett speciellt 

syfte eller intresse med ett reportage som kan göra att materialet är något vinklat, dessutom 

innebär det att vi tolkat någon annans tolkningar. Detta är något som är en begränsning för 

denna studie, då tillförlitligheten och möjligheten till ett helhetsperspektiv hade kunnat stärkas 

om empirin inte inhämtats från befintliga dokument, utan istället via exempelvis intervjuer. 

För vidare studier vore det inte bara intressant, utan även av vikt för socialt arbete, att belysa 

denna situation från ett mer övergripande perspektiv för att se vilka övriga faktorer utöver 

känsla av sammanhang som skulle kunna påverka denna situation. Det skulle till exempel 

vara intressant att lyfta detta på en samhällelig och politisk nivå för att se över hur de 

ensamkommande ungdomarnas situation påverkas. Malmsten (2014) menar att en stor 

påverkansfaktor för vad som sker med ensamkommande ungdomar är samhällsdiskursen. Den 

påverkar vilka politiker som har mer eller mindre makt och styr opinionen. Det framkommer 

även att något som styrt diskursen negativt gentemot ensamkommande barn är att ett 

högerpopulistiskt parti fått mer makt i riksdagen (Malmsten, 2014). Detta vore intressant att 

studera närmare då samma parti numer är Sveriges tredje största parti. Hur kan detta tänkas 

påverka den allmänna synen på ensamkommande ungdomar?  

 

Ett alternativ till denna studie skulle också kunna vara att undersöka vad ensamkommande 

ungdomars berättelser med utgångspunkt i vad som sägs, hur det sägs och varför. Det skulle 

kunna analyseras vad syftet är när de berättar sina historier, vilken vinning de kan tänkas ha, 

vad de vill berätta och inte. Det skulle dock vara en studie som skulle kunna innebära risker 

för en utsatt grupp om det framhävs negativt. Det är redan en grupp som bemöts av tvivel och 

misstro och vi vill inte bidra med ytterligare ifrågasättande. Dessutom anser vi oss inte vara 

tillräckligt pålästa och erfarna inom ämnet eftersom vi är studenter på kandidatnivå. En studie 

inom ämnet innebär inte att ungdomarna automatiskt far illa, men det finns en risk oavsett om 

studiens slutsatser skulle resultera i positiva eller negativa konsekvenser för gruppen. 

 

Något som läsare bör ha i åtanke är vår förförståelse. Vi båda författare tror på att alla 

människors lika värde och att alla har rätt att befinna sig i Sverige. Vi menar att alla 
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människor kan begå kriminella handlingar eller hamna i missbruksproblematik, och att det 

inte är kopplat till vare sig religion, kultur eller hudfärg. Det försiggår debatter gällande just 

denna fråga i samband med att högerpopulistiska partier får allt mer inflytande i Sverige och 

Europa. Med anledning av detta fanns ett intresse att undersöka gruppen ensamkommande 

som har varit ett hett ämne i den politiska debatten.9 Under förarbetet till vår studie fick vi 

genom rapporter (Barnombudsmannen, 2017; Länsstyrelsen, 2018) en inblick i att många 

ensamkommande barn och unga använder droger och begår stölder för att kunna hantera och 

överleva som hemlös efter avslag eller innan påbörjad asylprocess. Vår uppfattning är att det 

är ungdomars utsatta situation som orsakar detta, och utifrån att det är en del av vår 

förförståelse så skulle det kunna påverkat vilka studier, rapporter och berättelser vi tagit del 

av. Vi har därför arbetat noggrant med att vara göra neutrala val av material för studien och 

försökt att inte använda reportage som har syften som skulle kunna vinkla berättelserna. Det 

vi uppmärksammar i vår studie är dessutom endast en del av en mer komplex helhet. 

 

Likt tidigare diskuterat anser vi att det är viktigt för socialt arbete att ha kunskap om de 

situationer som uppmärksammas i förekommande studie eftersom det skulle kunna resultera i 

skillnad på bemötande och hantering av arbete med ensamkommande ungdomar. En ökad 

förståelse om deras risk för att utsättas för människohandel kan vara viktig kunskap vid 

boendeplaceringar och arbete med ungdomar för att de inte ska avvika och försvinna.  

 Kunskapen om vad som kan hända efter ett avslag kan vara av vikt att ha kännedom om för 

socialarbetare inför ett avslagsbesked, så att ungdomen kan bli mer förberedd på ett avslag 

och få mer stöttning och stärkt motståndskraft. Det som vi ser som problematiskt är att en 

individs risk att hamna i ogynnsamma miljöer inte går att lösa enbart genom att stärka dennes 

motståndskraft, utan det behöver också lyftas på en samhällelig och politisk nivå. Under 

arbetet med studien har det väckts nya frågor angående detta. Hur ska det svenska samhället, 

och framförallt socialt arbete, arbeta med ensamkommande barn efter ett avslagsbeslut? Hur 

ska olika aktörer gå tillväga för att hindra att dessa barn och unga avviker från sina 

boendeplaceringar och hamnar i otrygga miljöer som hemlöshet, kriminalitet och 

exploatering? Att barn och unga vuxna lever kvar i Sverige utan uppehållstillstånd10 kan vara 

av intresse att arbeta vidare med för både socialt arbete och samhället i stort. Dels för att 

kriminalitet kan tänkas öka i och med ett växande “skuggsamhälle” men främst för att värna 

om dessa unga människors hälsa och utveckling. De ungdomar som är under 18 år som lever 

kvar i Sverige utan uppehållstillstånd riskerar att inte leva under de trygga levnadsvillkor som 

de har rätt till enligt barnkonventionen11, i de fall de lever i hemlöshet eller utsätts för 

exploatering. 

 

8.1 Avslutande tankar 

Vår stora fråga i denna studie har varit: Vad händer efter avslag? Ungdomar som återfinns i 

den här studiens material har efter avslagsbeslutet blivit utvisade till sitt hemland med tvång, 

eller levt kvar i Sverige som papperslös och blivit utnyttjad både sexuellt och i kriminell 

verksamhet. På grund av studiens begränsade empiriska material kan vi inte dra några större 

slutsatser, men däremot kan ungdomarna i denna studies livssituationer diskuteras. För 

Rahman blev livet efter avslag nästan som ett liv utan rättslig hjälp. Detta för att han inte 

vågade be någon om hjälp när han utsattes för människohandel, eftersom han var rädd att han 

                                                           
9 Se Östmans (2019) avhandling http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1307087/FULLTEXT01.pdf 
10 Se artiklar https://www.svd.se/antalet-papperslosa-befaras-oka , 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/den-nya-lagen-har-skapat-ett-skuggsamhalle  
 
11 se exempelvis artikel 22 och 27 i barnkonventionen https://unicef.se/barnkonventionen/las-

texten#hela-texten 

http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1307087/FULLTEXT01.pdf
https://www.google.com/url?q=https://www.svd.se/antalet-papperslosa-befaras-oka&sa=D&ust=1560340996613000&usg=AFQjCNHW3yHzZiu3ag30l7hJZ8gjJM_hRw
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/den-nya-lagen-har-skapat-ett-skuggsamhalle
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
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då skulle utvisas. Josef och Mustafa, som tvångsutvisades till Afghanistan, levde under trygga 

förhållanden i Sverige och utvisades till ett land där de inte kände någon och som de inte varit 

i sedan de var barn. De gav aldrig upp hoppet om att få stanna i Sverige före utvisningen och 

de gav inte upp om att få komma tillbaka till Sverige efter utvisningen. Trots att dessa 

ungdomar kan uppfattas ha svag motståndskraft vid tiden för avslag, med psykisk ohälsa och 

självmordstankar, slutar de inte sträva efter möjligheten till ett liv med trygga levnadsvillkor, 

känsla av sammanhang och förutsättningar för en bättre framtid. Rahman tog sig till Oslo för 

att söka asyl där medan Mustafa sökte arbetstillstånd i Sverige. Detta tolkar vi som en 

indikation på att de ungdomarna som vi har utgått ifrån i vår studie har en stark 

motståndskraft som gör att de inte ger upp.  
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