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SAMMANFATTNING 

 
Det krävs mycket av en människa som måste fly sitt hemland. När dessutom ett barn flyr utan 
sina föräldrar eller andra anhöriga är det möjligt att barnet har tvingats av sin familj att ge sig 
av och familjen lägger allt sitt hopp till att barnet ska lyckas i västvärlden. Kraven och 
förväntningarna på dessa flyktingbarn är svåra att förstå. För att få en djupare förståelse för de 
ensamkommande flyktingbarnens situation utformades studiens syfte till att undersöka hur 
personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn upplever barnens känsla av 
sammanhang, vilket föranledde frågeställningarna: 1) Hur upplever personalen att de 
ensamkommande flyktingbarnens känsla av sammanhang ser ut? 2) Vilka faktorer anser 
personalen som inflytelserika för barnens känsla av sammanhang? I denna studie har en 
kvalitativ metod tillämpats, innefattande semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter 
som är personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn. Resultatet visar att tillhörighet 
och stöd i den egna etniska gruppen och meningsfull sysselsättning vara av betydelse, främst i 
form av nära mellanmänskliga relationer och skola. För att skapa meningsfullhet behövs 
utrymme för existentiella teman och individens egna känslor vilka genom resultatet har varit 
svårare för studien att mäta men dessa har omnämnts och är nödvändiga för att KASAM ska 
kunna uppnås. 
 
Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, KASAM, Antonovsky, motståndskraft, sårbarhet 
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                                                             ABSTRACT 
                                            
It requires a lot of a person who must flee their homeland. When a child flees without family 
or relatives it’s possible that the child has been forced to leave by the family, with hope that 
the child shall succeed in the Western World. The demands and expectations on these 
children are hard to comprehend. To attain a broader understanding of the unaccompanied 
refugee children’s situation, the purpose of the study was to examine the children’s sense of 
coherence, which gave rise to the following questions: 1) How can the children’s sense of 
coherence be described from personnel that work with them? 2) Which factors do the 
personnel consider to be of influence for the children’s sense of coherence? The study is 
based on a qualitative method, containing semistructured interviews with eight working 
respondents at the homes for unaccompanied refugee children. The interview questions where 
based on Antonovsky’s conception about sense of coherence, short SOC. Decisive for the 
results was the belonging and support of the own ethnic group and the main occupation of 
importance, foremost the close relationships and school. In order to create meaningfulness, 
space is required for existential theme and the individual’s feelings. These factors however 
have been hard to measure but they are mentioned and considered essential to achieve SOC.  
 
Keywords: unaccompanied refugee children, SOC, Antonovsky, resilience, vulnerability,  
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1. Introduktion   
  

1.1 Inledning 

Flykting är varken ett nytt eller okänt begrepp i det moderna Sverige. Människor som har flytt 
från sitt hemland på grund av olika anledningar har förmodligen förekommit ända sedan den 
första staten grundades. För Sveriges del introducerades flyktingbegreppet först under andra 
världskriget då en rad flyktingar strömmade till landet. Under 1970-talet började större skaror 
av utomeuropeiska flyktingar att invandra till Sverige och antalet flyktingar låg runt 2000-
3000 per år. Antalet asylsökande ökade emellertid successivt under 80-talet och kom då att 
variera mellan 10 000 - 70 000 per år. I dagsläget bedömer Förenta Nationen, FN, att det finns 
omkring 20 miljoner flyktingar i världen, varav omkring 25 000 sökte asyl i Sverige under år 
2009 (Angel & Hjern, 2004). 
  
Under senare år har antalet barn utan medföljande vårdnadshavare som söker asyl i Sverige 
ökat, varav ökningen har varit av stadig karaktär sedan 2004. Sammantaget har emellertid 
antalet asylsökande i Sverige minskat sedan 2007, vilket då kan ses i kontrast till antalet 
ensamkommande flyktingbarn som följaktligen påvisar motsatsen. Jämfört med 2008 har 
exempelvis antalet ensamkommande barn stigit med 49 procent under 2009 och gruppen 
utgjorde närmre 10 procent av samtliga asylsökande i Sverige under det året. Totalt sett rörde 
det sig om 2 250 ansökningar varav 78 procent var pojkar och över hälften var mellan sexton 
till sjutton år gamla. Generellt sett utgjordes asylsökande under 2009 av främst somalier, 24 
procent, irakier, 9 procent, och afghaner, 7 procent. Bland ensamkommande flyktingbarn stod 
även dessa länder för de största utvandringsantalen under 2009, varav 40 procent kom från 
Somalia och 34 procent från Afghanistan. På bara några år har ansökningar från Somalia och 
Afghanistan ökat nämnvärt och länder såsom Irak som tidigare stod för den största 
utvandringen bedöms numera inte vara en lika allvarlig farozon (Migrationsverket, 2009).  
 
Bakomliggande skäl till de stora utvandringarna från exempelvis Somalia, har bland annat sin 
grund i landets historia samt dess nuvarande situation. Somalia bedöms vara ett konfliktfyllt 
land med tjugo års pågående inbördeskrig och där närmre halva befolkningen lider av svält. 
Barnadödligheten hör till de högsta i världen och landet drabbas av kontinuerliga 
naturkatastrofer (Sida, 2009). Migrationsdomstolen fastslog i oktober 2009 domen om inre 
väpnad konflikt i Somalia med anledning av förhållandena i huvudstaden Mogadishu. Vilket 
har föranlett den ökade bifallsfrekvensen för somalier (Migrationsverket, 2009). Även 
Afghanistan bedöms som oroligt då det ligger i ett sedan länge konfliktfyllt område och landet 
har vid ett flertal tillfällen attackerats och invaderats av grannländerna. En rad oroligheter 
härstammar därtill från nationens styre. I och med att den islamitiska gerillan tog makten 
1992 splittrades landet i olika religiösa och etniska områden. Talibanernas maktkamp 
resulterade i en hårdare regim över befolkningen i religionens namn. Till följd av 
terrorattacken mot USA den elfte september 2001 kom en ny form av uppmärksamhet att 
riktas mot Afghanistan. Terrornätverket al-Qaida med dess grundargestalt Usama bin Laden 
misstänks ligga bakom attacken och eftersökningarna efter Usama bin Laden kom att 
koncentreras till det afghanska området. Trots att den talibanska regimen störtades i samband 
med detta vållar lokala krigsherrar och ökningar av antalet självmordsbombare idag 
instabilitet i landet. Närmre hälften av befolkningen lever därjämte i fattigdom och tillgången 
till rent vatten är begränsad. Ett av fem barn dör före fem års ålder och mödradödligheten är 
omfattande. Det höga antalet ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan bottnar 
emellertid främst i hotbilden talibangrupper utgör och risken för att dessa barn skall tvingas 
till rekrytering som självmordsbombare (Elmeroth & Häge, 2009; Sida, 2009).      
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I och med det stigande antalet ensamkommande barn ökar även kraven på de svenska 
kommunerna att kunna erbjuda mottagande. I sin årsredovisning för 2009 uppmärksammar 
Migrationsverket bristen på mottagandeplatser för dessa barn i relation till det tilltagande 
behovet. Detta har bland annat föranlett ett utökande av antalet ankomstkommuner. De 
tidigare fyra ankomstkommunerna, Sigtuna, Solna, Malmö och Mölndal, har sedan december 
2009 utökats till att även innefatta Gävle och Norrköping (Migrationsverket, 2009). Det 
primära ansvaret för dessa barn åligger följaktligen Migrationsverket. De barn som får stanna 
i landet placeras i en så kallad vistelsekommun, som Migrationsverket tecknar ett avtal med, 
och därmedelst övertar kommunen ansvaret för barnet ifråga. Ansvaret medför en skyldighet 
att kunna erbjuda barnet det stöd och hjälp denne är berättigad enligt Socialtjänstlagen. 
Migrationsverket och andra myndigheter som kommer i kontakt med barnet ska följaktligen 
beakta Socialtjänstlagen men de måste även ta hänsyn till FN:s barnkonvention (Elmeroth & 
Häge, 2009). FN:s konvention om barns rättigheter inkluderar fyra huvudprinciper; barnets 
rättigheter, rätt till utveckling, rätt att höras och att barnets bästa ska beaktas 
(Barnombudsmannen, 2010). I enlighet med artikel tre i barnkonventionen ska barnets bästa 
beaktas av svenska myndigheter oavsett barnets ursprung eller status. Barnet ska också ges 
möjlighet att själv höras oavsett ålder, och i artikel tolv framkommer barnets rätt att fritt 
uttrycka sin mening om frågor och förfaranden som rör barnet (Angel & Hjern, 2004). 
Flyktingbarnen omfattas därutöver även av den rådande integrationspolitiken. Regeringen 
presenterade i sin budgetproposition för 2009 att de tidigare mål som varit uppsatta för 
integrationspolitiken ersätts av ett övergripande mål; lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund (Regeringen, 2008).  
 
Integration är ett centralt begrepp inom flyktingpolitiken och är ett ord som inte används 
alltför sällan för att belysa relationen mellan invandraren och det nya landet (Aytar, 1999). 
Sysselsättning, utbildning respektive kunskap om det nya landets språk och institutioner är 
företeelser som kan vara avgörande för att underlätta integrationen för flyktingar. Vad 
anbelangar de ensamkommande flyktingbarnen saknar de dessutom tryggheten hos en nära 
vuxen. Den hastiga separationen som en flykt ofta innebär kan te sig obegriplig för barnet 
under en lång tid framöver vilket kan reducera barnets känsla av sammanhang. Flykten 
medför dessutom ofta en förlust av barnets kultursammanhang (Angel & Hjern, 2004). Känsla 
av sammanhang bottnar främst i de tre komponenterna; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet som tillsammans bildar en genomgripande inställning att händelser som 
inträffar under livets gång ingår i ett sammanhang genom att de uppfattas som strukturerade, 
förutsägbara och begripliga (Elmeroth & Häge, 2009). Flykten från hemlandet är utifrån dessa 
komponenter att betrakta som en påfrestning för individen. Människor reagerar emellertid 
olika på de påfrestningar som de möter i livet vilket följaktligen hänger samman med 
personens individuella känsla av sammanhang. Europeiska Integrationsfonden (2009) 
framhåller därtill att en viktig faktor för människors hälsa är känslan av delaktighet och att 
utgöra en del av någonting större. Att vara en del av ett sammanhang är någonting 
fundamentalt för människor och är möjligtvis av ännu större betydelse för barn och ungdomar 
(Europeiska Integrationsfonden, 2009).  
 
Flyktingar och därmed även ensamkommande flyktingbarn porträtteras ofta i svensk media 
som ett bekymmer och omtalas många gånger som ett socialt problem. En subtil uppfattning 
är att flyktingar anses ligga samhället till last (Angel & Hjern, 2004). Ensamkommande 
flyktingbarn kan tolkas som en extra utsatt grupp och därmed sägas utgöra ett problem i 
samhället enligt ovanstående. Frågan är om detta är en berättigad uppfattning eller inte. I 
konrast till den problemfyllda bilden kan man fråga sig vilken känsla av sammanhang eller 
tillhörighet de ensamkommande flyktingsbarnen upplever i det nya samhället.  
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1.2 Begreppsdefinitioner  

Flykting är en individ som flyr från sitt land på grund av svält, naturkatastrofer eller andra 
humanitära skäl. Enligt FN:s flyktingkonvention är en flykting en person som lämnat sitt 
hemland utan möjlighet att återvända dit på grund av berättigad fruktan. Personen som har 
flytt sitt land ansöker vanligtvis om asyl i landet denne anländer till. I väntan på besked kallas 
individen ifråga följaktligen för asylsökande. Den asylsökande erkänns som flykting enligt 
landets tillämpande lagstiftning när denne får asyl. I Sverige medför bifallet av en 
asylansökan att personen får ett permanent uppehållstillstånd, förkortat PUT, vilket innebär 
att denne får bosätta sig i landet på obestämd tid (Angel & Hjern, 2004; Corman, 2008).  
 
Ensamkommande flyktingbarn avser barn under arton års ålder och som är skilda från båda 
föräldrarna eller annan vuxen som har ansvaret för dem när de anländer till Sverige (Angel & 
Hjern, 2004). När ett barn som söker asyl anländer till Sverige utan någon medföljande vuxen 
som ansvarar för detta tilldelades barnet en god man som träder in i vårdnadshavarens ställe 
(Elmeroth & Häge, 2009). I och med barnens ankommande till Sverige placeras de av 
Migrationsverket på så kallade transitboenden. På dessa boenden bor barnen i väntan på att 
någon av de kommuner som har tecknat avtal med Migrationsverket gällande mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn ska ta emot dem. Kommunernas boenden i sin tur går under 
benämningen HVB-hem, hem för vård och boende, i avsaknad på en bättre verksamhetsform 
att beteckna hemmen under och faller således under de regelverk som styr dylika 
verksamheter (Migrationsverket, 2009). 
 
Känsla av sammanhang, förkortat KASAM, är ett teoretiskt begrepp utformat av Aaron 
Antonovsky (1991). KASAM innehar tre huvudbegrepp; begriplighet, hanterbarhet 
meningsfullhet. Samtliga har sina rötter i det salutogena perspektivet och fokuserar således på 
de faktorer som bidrar till en god hälsa. Motståndskraft, generella motståndsresurser eller 
friskfaktorer är alla begrepp som beskriver en individs individuella kraft att hantera 
svårigheter i livet, vilken har sin grund i en individs arv och tidigare miljö. Detta hänger 
följaktligen samman med individens innehavande av en stark KASAM. Begreppens 
motsatser, sårbarhet, generella motståndsbrister och stressorer kan däremot försvåra eller 
hindra uppbyggnaden av en stark KASAM (Antonovsky, 1991). Vad anbelangar studien har 
författarna valt att fokusera på motståndskraft och dess synonyma begrepp liksom dess 
motsatser, sårbarhet med flera, utifrån yttre påverkan istället för att även inbegripa biologisk 
verkan.  
 
Integration kan tolkas utifrån flera olika perspektiv och kan såväl betraktas som ett 
individuellt mål som en eller flera processer. Den som bosätter sig i ett nytt land ska få 
möjlighet att få tillträde till ett nytt sammanhang och gemenskap men också få möjlighet att 
behålla sitt kulturella arv och sin identitet. Integration kan således sägas vara en ständigt 
pågående, ömsesidig process (Länsstyrelsernas webbplats, 2009). I vår studie definieras 
integration som den process som uppstår i mötet mellan flyktingen och de svenska 
institutionerna. Studien lägger ingen vikt vid att diskutera etnicitet utifrån själva begreppet, 
utan använder termen etnisk grupp för att representera individer med gemensamt land och 
språk (Westin, 2008).  
  
1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att söka en djupare förståelse för de ensamkommande 
flyktingbarnens känsla av sammanhang. Att intervjua barn och kanske framförallt 
traumatiserade barn, föranleder en rad etiska överväganden (se kapitel 4.6) och av den 
orsaken eftersträvas denna förståelse genom personal på boenden för ensamkommande 
flyktingbarn. Syftet har gett upphov till följande frågeställningar:    
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• Hur upplever personalen att de ensamkommande flyktingbarnens känsla av 
sammanhang ser ut? 

• Vilka faktorer finner personalen som inflytelserika för de ensamkommande 
flyktingbarnens känsla av sammanhang?  
 

1.4 Avgränsningar 

Migrationsverkets (2009) statistik visar att majoriteten av de barn som anländer till Sverige 
som ensamkommande flyktingbarn främst är pojkar i tonåren från Afghanistan och Somalia. 
Därför valde vi att i denna studie att fokusera på pojkar från dessa grupper i åldern femton till 
arton år. Det har även gjorts en avgränsning mellan de pojkar som har fått permanent 
uppehållstillstånd och de som inte har fått det. Studien kommer emellertid främst att fokusera 
på de ensamkommande flyktingbarn som har erhållit permanent uppehållstillstånd. Därtill har 
studien gjort ytterligare en avgränsning genom att fokusera på pojkar på boenden i en 
mellansvensk stad. Studien genomsyras vidare av teorin om känsla av sammanhang och inom 
denna övergripande teori har vikt lagts vid de tre grundprinciperna begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet.  
 
1.5 Disposition 

Ovangjorda presentation av studiens introduktionsavsnitt efterföljs av kapitlet Teoretisk 
utgångspunkt diskuteras studiens aktuella teori om känsla av sammanhang. I det tredje 
kapitlet, Tidigare forskning, skildras tidigare väsentlig kunskap inom området. Därpå 
behandlas Metod och empirsikt material i det fjärde kapitlet, vari den forskningsansats som 
representerar studien bäst presenteras samt val av metod, urval, utformning av intervjuguide 
och intervjugenomförande, databearbetning samt reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
Slutligen belyses de etiska överväganden som har gjorts i samband med studien. Metoddelen 
följs därefter av Resultat och analys. Avsnittet presenterar följaktligen de resultat som kunde 
sammanställas efter genomförda intervjuer samt analyser av dessa. Studien avslutas sedan 
med Slutsatser och diskussion kring studien. 
 

2. Teoretisk utgångspunkt 
Studien har i sin helhet genomgående utgått från begreppet känsla av sammanhang 
(KASAM), översatt från engelskans sense of coherence (SOC) som myntades av Antonovsky 
(1991) utifrån det salutogena perspektivet. I och med den salutogena förankringen har 
Antonovsky till motsats från en stor del av annan bedriven forskning inom det 
medicinsksociologiska området valt att studera de faktorer som ger upphov till samt 
vidmakthåller en individs hälsa vid påfrestande eller traumatiska händelser. Antonovsky är 
därav övertygad om att känsla av sammanhang är en viktig faktor i samspelet mellan hälsa – 
ohälsa och att det salutogena synsättet söker resurser för att hantera problemen hellre än att 
fokusera på själva problemet eller det sjuka (Antonovsky, 1991).  
 
Antonovskys uppfattning om KASAM:s betydelse för utvecklandet av hälsa respektive ohälsa 
har tagits till vara på i denna studie och begreppet har använts för att söka en ökad förståelse 
för hur somaliska och afghanska pojkar uppfattar sin tillvaro som flyktingar i Sverige. Enligt 
Antonovsky (1991) upplever alla människor psykiska och fysiska påfrestningar under hela 
sina liv, framförallt ensamkommande flyktingbarn kan sägas vara utsätta för en rad olika 
påfrestningar. Barnens sätt att hantera dylika påfrestningar kan dock avvika från varandra, 
vilket delvis har sin förklaring i att det som skiljer människor åt som individer beror på hur de 
hanterar påfrestningar och orsakerna bakom dessa. Vilka som kvarstår som friska beror på 
deras motståndskraft, och individens motståndskraft har i sin tur sin grund i individens 
tidigare arv och miljö (Antonovsky, 1991). Synsättet KASAM har sitt ursprung ur 



 

9 

 

Antonovskys begrepp om generella motståndsresurser (GMR), vilka är av materiell, biologisk 
och psykosocial natur och verkar för att skapa och upprätthålla en stark KASAM. Dessa 
resurser kan till exempel utgöras av ekonomiska tillgångar, det biologiska arvets 
motståndsresurser och stöd av omgivningen. Motsatsbegreppet kallas följaktligen för 
generella motståndsbrister (GMB), vilka verkar för att bryta ner en individs KASAM. Kritik 
som kan riktas mot GMR respektive GMB är att resurser och brister kan innebära olika saker 
för olika individer, exempelvis kanske en individ inte alls finner ekonomiskt överflöd eller ett 
överbeskyddat socialt stöd som resurser (Kumlin, 1998). 
 
Antonovskys övergripande definition av känsla av sammanhang lyder emellertid i enlighet 
med följande citat; 
 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 
har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 
begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 
stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
investering och engagemang" (Antonovsky, 1991, s. 41).  
 

Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet utgör de tre huvudbegreppen inom KASAM 
och är följaktligen av avgörande betydelse för föreliggande studie. Begriplighet definierar 
Antonovsky (1991) som en människas upplevelser av yttre och inre stimuli, vars innehåll 
uppfattas som strukturerbart och sammanhängande istället för kaosartat och slumpmässigt. 
Begreppet inbegriper vidare att individen uppfattar sin framtid som förutsägbar respektive 
kontrollerbar. Resurser i form av vänner, familj, läkare eller egna resurser i skepnad av till 
exempel pengar, kunskap och så vidare gör att en individ kan känna stor hanterbarhet inför en 
kris eller ett problem. Hanterbarhet kan således sägas handla om de olika resurser individen 
har att tillgå vid händelse av en påfrestning av något slag. Meningsfullhet kan i kort beskrivas 
som att individen känner att dennes liv är meningsfullt, det vill säga att individen har mål i 
livet, viktiga intressen samt områden i livet som denne upplever är av betydelse. Stimuli 
individen möter i livet kan upplevas som stressande men de kan även upplevas som 
utmaningar och därav kännas meningsfulla (Antonovsky, 1991). 
 
Känsla av sammanhang kan innebära ett ”generaliserat och varaktigt sätt att se på världen och 
sitt liv i den” (Antonovsky, 199, s. 45). Detta behöver dock inte nödvändigtvis alltid vara 
fallet. Enligt Antonovsky har det påvisats att det finns individer som bedöms inneha en stark 
KASAM men som inte upplever sin objektiva värld i sin helhet som sammanhängande. Detta 
har sin förklaring i de gränser som människor har visat sig sätta upp. Vare sig det rör sig om 
bergriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet får dessa ingen större betydelse för individen 
om de pågår utanför dennes gränser, individen upplever nämligen att de inte är av större 
väsentlighet för denne. Detta medför följaktligen att en individ inte behöver känna att allting i 
dennes liv är högts begripligt, hanterbart eller meningsfullt för att den ska kunna inneha en 
stark KASAM. Det kan snarare sägas bero på om det finns livssektorer som individen 
bedömer som viktiga, såsom relationer, intressen, sysselsättning et cetera. Saknas dylika 
sektorer föranleder det således en stor sannolikhet för att individen har en svag KASAM. 
Oavsett gränsbegreppets snävhet eller vidhet innehåller det emellertid fyra livssektorer som är 
praktiskt taget omöjliga enligt Antonovsky att exkludera och ändå inneha en stark KASAM; 
ens känslor, existentiella teman, de närmaste interpersonella relationerna och den 
huvudsakliga sysselsättningen. Områdena är dock inte fasta utan viss flexibilitet kan 
förekomma och alla områden behöver inte ständigt vara centrala utan kan variera i betydelse 
över tid (Antonovsky, 1991).  
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Människor utsätts dagligen för en mängd stressorer och Antonovsky (1991) menar att med 
anledning av detta utvecklas olika motståndskrafter för att göra dessa hanterbara. Stressorer 
kan delas upp i tre olika förekomster: kroniska, viktiga livshändelser och dagliga 
förtretligheter. Den kroniska stressoren definieras av en händelse som är livsförändrande, 
exempelvis att få barn eller diagnosticeras med en kronisk eller dödlig sjukdom. Viktiga 
livshändelser kan beskrivas som specificerbara eller avgränsande händelser såsom dödsfall, 
befodran eller andra viktiga händelser i en människas liv. Antonovsky (1991) finner 
emellertid inte dagliga förtretligheter särskilt betydelsefulla i sammanhanget men det skulle 
exempelvis kunna röra sig om att misslyckas med uppkörningen. Enligt Antonovsky har det 
ingen betydelse om stressorerna härrör från individens inre eller yttre värld eller om de är 
frivilligt valda eller påtvingade, alla individers liv är fyllda av dessa stimuli som måste 
förklaras men som vi inte har svar för. Stressorer kan vara både negativa och positiva men de 
skapar båda spänning. Hur individer hanterar denna spänning förespråkar vilken KASAM de 
innehar. Antonovsky menar att om individen har en stark KASAM ses stimuli som icke-
stressorer och upplevs hanterbara medan en individ med svag KASAM kanske omvandlar 
spänningen till stress och betraktar spänningen som ett sekundärt fenomen, men genom 
respons på stressoren utvecklas det till ett primärt problem.  
 
Antonovsky (1991) menar att det finns annan forskning utöver hans egen som har undersökt 
hur människor påverkas av en stark identitet och ett starkt själv, individens identitet utifrån 
den egna rollen i sin sociala kontext och självet utifrån en känsla av kontinuitet och 
varaktighet. Antonovsky menar att en person som innehar en fast identitet och ett starkt själv 
också har en stark KASAM (Antonovsky, 1991). Antonovsky kan dock anses utrycka sig 
statiskt i sitt synsätt om KASAM genom att framhålla dess marginella möjlighet till 
förändring när den väl är skapad. I mötet mellan klient och terapeut anser Antonovsky att 
terapeuten inte ska förvänta sig att möjliggöra en förändring av klientens KASAM då dennes 
hållning till världen är alldeles för rotad för att kunna förändras under loppet av ett eller flera 
möten (Kumlin, 1998). Studien ställer sig emellertid kritisk till detta förhållningssätt då 
terapeuten eller behandlarens arbete således skulle göras överflödigt om inte ett 
förändringsutrymme existerade, vilket anses osannolikt. Studien väljer sålunda att tolka 
KASAM- begreppet utifrån ett dynamiskt samspel av en individs sociala och kulturella 
strukturer. En förändring av en individs KASAM menar Antonovsky endast kan ske på lång 
sikt genom förändring av den makrosociala sfären (Svartvik & Nilsson, 1998), vilket studien 
också ställer sig kritisk till. Det är däremot av vikt att poängtera att det kan vara fördelaktigt 
att inta en viss skepsis till att meningsfulla, begripliga och hanterbara sociala faktorer endast 
skulle medföra en ökning av välbefinnande utan skulle likväl kunna leda till frånvaro av 
välbefinnande och därmed även kanske leda till sjukdomar (Westman, 1998).  
 

3. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning inom området som är av relevans för studiens 
syfte. Artiklarna har såväl svenskt som utländskt ursprung och bland annat syfte, urval och 
huvudsakliga resultat för var studie belyses. I detta avsnitt presenteras också resultat från 
några kompletterade litteratur såsom Angel och Hjern (2004) samt Kristal - Andersson 
(2001). 
    
3.1 Bidragande faktorer till nedsatt KASAM för ensamkommande  
flyktingbarn  

Under 1980-talet började ensamkommande flyktingbarn, vanligtvis pojkar, att anlända till 
Sverige som asylsökande immigranter till följd av risk för att bli utskickade i krig eller av 
politiska skäl. Med anledning av detta uppstod ett intresse av att studera hur dessa barn 
anpassade sig till deras nya land och hur tidigare traumatiska erfarenheter av exempelvis 
tortyr eller krig påverkade dem. Ett flertal studier har bland annat visat på att socialt stöd är en 
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viktig faktor för såväl psykisk som fysisk hälsa. Detta har exempelvis studerats i ett projekt 
som påbörjades 1993 och som hade som syfte att beskriva hur ensamkommande flyktingbarn 
uppfattade sin livssituation och välmående. Projektet utgjordes av sammanlagt tre studier som 
utfördes med intervall under en tidsram på totalt sju år, varav den första genomfördes 1993 
och omfattade kvalitativa intervjuer med sammantaget trettiofyra ungdomar mellan sexton till 
tjugofem år från tio olika länder. I den första genomförda studien uppgav ett stort antal av 
flyktingbarnen att de upplevde en känsla av isolation och ensamhet efter att de hade flyttat ut i 
egen lägenhet. Genomgående ansåg de att de var av god hälsa men upplevde problem med 
magvärk, depression och oro för familjen i hemlandet. I den första uppföljningsstudien som 
genomfördes tre år efter projektets början deltog nitton stycken av respondenterna och 
liknande resultat som i den första undersökningen kunde påvisas. Den främsta skillnaden 
vilade i att de vid uppföljningstillfället även upplevde att de var samhället till last och hade 
svårigheter med att få anställning. Arbetslösheten genererade hos många i en känsla av att inte 
vara behövd och bidrog till lågt självförtroende liksom en känsla av isolering och depression. 
Deras sociala nätverk utgjordes främst av personer från samma etniska grupp som dem själva 
och kontakten med majoriteten av befolkningen var begränsad till samtal med professionella 
och grannar. Den andra uppföljningsstudien genomfördes år 2000 med elva stycken av de 
tidigare medverkande, nu med ändamålet att undersöka syftet sju år efter att ungdomarna hade 
placerats. Tiden de hade spenderat i Sverige varierade mellan nio till tolv år och 
respondenternas genomsnittsålder låg runt trettio år. Resultatet av denna studie påvisade att 
majoriteten av respondenterna numera hade ett arbete och att deras livskvalitet hade ökat i 
takt med tilltagande färdigheter i det svenska språket. Ett flertal önskade mer kontakt med 
majoritetsbefolkningen för att få sociala relationer utanför den egna etniska gruppen men 
också för att förbättra sina svenska språkkunskaper. Deras sociala nätverk bestod främst av, 
som ovan nämnts, personer med samma etniska tillhörighet som dem själva och de hade inga 
nära relationer med individer med svenskt ursprung. Det sociala stödet var dock i många fall 
begränsat och avsaknaden av någon att tala med orsakade en känsla ensamhet och försämrad 
psykisk hälsa. Majoriteten beskrev emellertid sitt välmående som gott, vilket de själva 
menade var förknippat med att de hade ett arbete, familj och vänner (Wallin & Ahlström, 
2005).  
 
Vikten av socialt nätverk har bland annat även uppmärksammats i en studie av Miller, 
Muzurovic, Goldman, Tipping och Worthington (2002), i vilken semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med sammanlagt tjugoåtta flyktingar från Bosnien. Syfte var att undersöka 
exilrelaterade stressorer. Intervjuerna kodades genom fyra teman och med hjälp av det 
kvalitativa dataprogrammet QSR NUD*IST analyserades resultaten. I studien framgick det att 
avsaknaden av någon att dela sin situation med liksom förlusten av närstående kan leda till 
social isolering. Detta kan ha en stressande effekt då isoleringen föranleder ett bristande 
socialt stöd. För ensamkommande flyktingbarn som bor på boenden kan emellertid denna 
isoleringsrisk sägas minska då de har varandra samt personalen. De saknar emellertid de 
närmsta familjemedlemmarna, vilka har visat sig vara en av de främsta motståndsfaktorerna 
för en individ som befinner sig i exil (Miller et al., 2002).  
 
Nätverkets betydelse, framförallt närstående anhöriga, stärks också av Huemer, Karnik, 
Voelkl-Kernstock, Granditsch, Dervic, Fredrich och Steiner (2009) genom deras statistiskt 
jämförbara studie där de undersökt de mest primära vetenskapliga artiklar om 
ensamkommande flyktingbarns hälsa jämfört med flyktingar som ankommer med någon 
familjemedlem eller släkting. I studien granskades sammanlagt tjugotvå artiklar från 1998-
2008 som behandlade ensamkommande flyktingbarns mentala hälsa, såväl kvantitativa som 
kvalitativa studier. Undersökningen var enligt författarnas uppfattning den första granskning 
av artiklar om ensamkommande flyktingbarns mentala hälsa som har gjorts. I 
undersökningens jämförelse framkom det att ensamkommande flyktingbarn i förhållande till 
barn som anländer med sina familjer visade en signifikant högre förekomst av psykisk ohälsa. 
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Bland annat framgick det att ensamkommande barn, under perioden 1998-2008, uppvisade 
depression i 47 procent av fallen jämfört med 27 procent av de barn som anlände med familj. 
Borderline återfanns hos 22 procent av de ensamkommande, vilken kan ses i förhållande till 
de 9 procent av de icke-ensamkommande som uppvisade samma diagnostyp. Därutöver led 
15 procent av de ensamkommande flyktingbarnen av psykoser medan endast 1 procent av 
barnen med familj erfor psykoser. Det påvisades även att sexuella övergrepp var mycket 
vanligare bland de ensamkommande pojkarna (36%) än bland de pojkar som kom med sina 
familj (7%) (Huemer et al., 2009). Slutresultatet av studiens framvisade material påvisade det 
sociala stödets signifikanta betydelse som motståndsfaktor för psykisk ohälsa hos 
flyktingbarn. 
 
Ett genomgående drag för samtliga studier som kan utläsas var uppbyggnaden av nätverket. Å 
ena sidan kan detta förklara den uttryckta känslan av välmående då en hälsosam emotionell 
anpassning för flyktingar hänger samman med emotionellt stöd från landsmän alternativt 
möjligheten att dela sina erfarenheter med någon som talar samma språk. Å andra sidan kan 
exklusiv kontakt med personer med samma härkomst i värdlandet orsaka marginalisering och 
utanförskap. I dessa studier synliggjordes sambandet mellan avsaknaden av socialt stöd och 
en sämre förmåga att hantera stressfyllda situationer liksom en ökad förekomst av psykisk och 
fysisk ohälsa (Wallin & Ahlström, 2005). 
 
3.2 Yttre sårbarhetsfaktorer och stressorer för ensamkommande 
flyktingbarn   

En individs uppfattning av sin livssituation beror såväl på tidigare erfarenheter som på 
individens framtidstilltro (Antonovsky, 1991). För en flykting är det emellertid mer 
komplicerat än så, livssituationen i sig utgör nämligen en källa till stress. Flykten från 
hemlandet är sällan planerad och kan ge upphov till stressorer som föranleder en högre grad 
av depression och oro (Miller et al., 2002). Det är heller inte att förglömma att vid flykt från 
sitt hemland till ett annat land möter individen en rad yttre förändringar som även påverkar 
individens inre värld. Flykten kan innebära många yttre förändringar såsom kultur, miljö, 
klimat, landskap, språk, religion, politik, sysselsättning och etniska skillnader. Landets sätt att 
fungera liksom människorna där är ytterligare yttre förändringar individen stöter på.   
Dessa yttre förändringar kan vara påfrestande för individen och får såväl medvetna som 
omedvetna effekter på individens inre värld, det vill säga där ”självet” finns med tillhörande 
tankar, fantasier och drömmar och påverkar följaktligen personens liv (Kristal - Andersson, 
2001). En av de största stressorena under exiltiden är dock ett bristande socialt stöd. Med 
detta som bakgrund kan ensamkommande flyktingbarn sägas vara en extra utsatt grupp som 
lider av stor sårbarhet. De har fått lämna allt som står för trygghet och den långa 
asylprocessen underlättar inte deras situation. Barnet ska dessutom integreras snabbt i ett 
främmande klimat och utveckla ett nytt socialt nätverk samtidigt som smärtsamma minnen 
ska bearbetas (Miller et al., 2002). I och med flykten förlorar de inte enbart signifikanta vuxna 
i deras nätverk utan även ofta sin egen identitet som speglat sig i skolan och bland vännerna. 
Den yttersta sårbarhetsfaktorn för barnen är just dessa separationer och förluster av närstående 
och viktiga vuxna. Visserligen hanterar barn i takt med stigande ålder separationer lättare men 
när separationstiden är oviss ökar påfrestningen även för äldre barn, och det är just den typen 
av separationer som är vanligast bland ensamkommande flyktingbarn. Även när barnet har 
fått permanent uppehållstillstånd återstår ytterligare prövningar i skepnad av förflyttning till 
kommun, integrering och språkbarriärer (Angel & Hjern, 2004). Har barnen dessutom svårt 
att ta till sig det aktuella sammanhanget de befinner sig i kan detta generera i en känsla av 
hopplöshet som i sin tur kan leda till isolering och passivitet. Stressen ett liv i exil medför, 
leder dessutom många gånger till ett försämrat minne som i sin tur kan försvåra inlärningen 
av ett nytt språk (Miller et al., 2002). 
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Omflyttningar och uppbrott i det nya värdlandet utgör ytterligare påfrestningar för de 
ensamkommande flyktingbarnen, vilka kan vara speciellt påfrestande för barn med traumatisk 
bakgrund. Dessa omflyttningar kan orsaka att barnen får svårt att knyta an och känna tillit 
gentemot vuxna, vilket också kan utlösa att dramatiska händelser på boenden blir extra svåra 
att hantera för dessa barn. En annan svår stressfaktor är när vänner och bekanta hämtas av 
polis för utvisning eller känslan av att vara den sista som blir lämnad kvar när alla andra har 
fått uppehållstillstånd och flyttar ut. Rasism kan också vara en stressfaktor och då inte enbart 
mellan svenskar och flyktingar utan likaså mellan olika flyktinggrupper. Ytterligare en annan 
sårbarhetsfaktor kan vara att genomgå en identitetskris, vilket Angel och Hjern (2004) har 
belyst då de framhöll att flyktingar i svensk media speglas som ett problem vilket påverkar 
identiteten negativt (Angel & Hjern, 2004). Skapandet av en identitet är förbundet med de 
olika sociala roller som en individ innehar, dessa i sin tur påverkar individens välbefinnande 
genom att ge mening och struktur till det dagliga livet liksom att det kan ge en känsla av 
kompetens och självkänsla. Att fly sitt hemland kan många gånger innebära att individen 
förlorar sina tidigare sociala roller och det som följer därav (Miller et al., 2002). Även ökad 
segration genom utvecklandet av olika flyktinginstitutioner såsom flyktingskolor och 
psykiatrisk mottagning för flyktingar kan utgöra sårbarhetsfaktorer. Flyktingidentiteten och 
stigmatiseringen förstärks därtill genom samhällets bild av flyktingar som offer. 
Ensamkommande flyktingbarn finner sig utlämnade till svenska myndigheter för överlevnad 
vilket kan öka känslan av kontrollförlust och ett begränsat handlingsutrymme, vilket är att 
poängtera då behovet av kontroll är viktigt för att en individ ska kunna känna trygghet och 
tilltro (Angel & Hjern, 2004). 
 

3.3 Motståndskraft och friskfaktorer för att uppnå en stark KASAM  

Motståndskraft och motståndsresurser är samlingsbegrepp som förklarar förmågan att hantera 
svåra upplevelser. Det finns en rad olika faktorer som påverkar motståndskraft hos barn 
såsom genetiska faktorer men också banden till viktiga vuxna, vilken utbildning barnet 
erbjuds, vilken roll barnet har inom familjen och barnets känsla av sammanhang. Det är 
dessutom av betydelse att tala om psykosocial motståndskraft i individuella fall av fenomenet 
då detta inte är en fixerad företeelse utan snarare en process mellan olika mekanismer, såsom 
beskydd och sårbarhet. Rousseau, Said, Gagné och Bibeau (1998) har uppmärksammat 
motståndskraft i deras undersökning som studerat psykisk ohälsa bland ensamkommande 
flyktingbarn från norra delen av Somalia. I studien har kvalitativa intervjuer genomförts med 
somaliska flyktingpojkar i åldrarna tretton till arton år samt med nyckelpersoner kring dessa 
barn. Resultatet påvisade att barnen var relativt skyddade mot svårigheter som separationen 
från föräldrarna och signifikanta vuxna kan innebära, genom gemenskapen hos den egna 
etniska gruppen. Vidare menade författarna att en persons motståndskraft påverkas och byggs 
upp av både miljömässiga och institutionella faktorer, och kan förändras över tid (Rousseau, 
Said, Gagné & Bibeau, 1998). Motståndsresurser kan bidra till individens uppfattning av 
världen som begriplig. Om individen kan se mening med sin ovissa framtid samt uppfatta sin 
livssituation som strukturerad kan tillvaron kännas som mer sammanhängande. Detta kan i sin 
tur generera en känsla av att det finns resurser i individens omgivning, såväl omgivande 
socialt stöd i form av andra människor, som individens egen inre styrka. Upplevs tillvaron 
dessutom som möjlig att förklara blir den både lättare att hantera och begripa (Antonovsky, 
1991).  
 
I en studie av Betancourt och Khan (2008) undersöktes motståndskraften hos barn som 
upplevt krig eller väpnad konflikt och undersökningen uppmärksammade motståndskraft från 
ett vidare perspektiv än att enbart se till den närmsta familjen. Motståndskraften undersöktes 
följaktligen utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell för att studera hur barnen 
påverkades av skola, samhället och politiska värderingar. Dessa delar är något som ofta slås ut 
i krig då familjer splittras och skolor och sjukhus bombas. Undersökningen förklarade vidare 
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tre olika bidragande delar till utvecklandet av motståndskraft; egenskaper hos barnet, 
egenskaper hos föräldrarna och hur samhället ser ut. Dessa faktorer kan knytas ihop i en 
ekologisk modell där interaktionen mellan sårbarhets- och motståndsfaktorer kan utläsas. 
Studien visade på att egenskaper hos barnet som hög intelligens, empati, hög hanterbarhet och 
ett lättsamt temperament är faktorer som kan verka som motståndsresurser. Därtill kan 
religion verka som en viktig faktor för kulturell identitet. Vidare visade sig relationer återigen 
vara av kritisk betydelse för en individs hanterbarhet av stressfyllda situationer (Betancourt & 
Khan, 2008). Ensamkommande flyktingbarn kan dessutom anses vara i behov av bekräftelse 
och stöd från vuxna i deras närmaste omgivning, vilket Huemer et al. (2009) påvisade genom 
den stora skillnad i psykisk ohälsa som förekom bland ensamkommande flyktingbarn i 
förhållande till barn som flydde med sin familj. Dock är det tänkvärt att barnen även är 
beroende av bra relationer till myndighetspersoner och professionella, vilket Kohli (2006) 
uppmärksammat i sin undersökningsstudie där tjugonio socialarbetare som handlade ärenden 
kring trettiofyra barn, intervjuades. Hälften av socialarbetarna handlade ärenden gällande 
ensamkommande flyktingbarn och övriga arbetade mer generellt med barn i socialt arbete. 
Varje socialarbetare ombads att berätta om deras relation till ett av barnen de arbetade med 
samt beskriva hur de upplevde att arbeta med ensamkommande flyktingbarn generellt, 
varefter resultaten jämfördes. Nyckelfynd i undersökningen visade att desto mer 
känslomässigt engagerad i barnet socialarbetaren var desto större effektivitet uppnåddes i det 
praktiska arbetet. Att socialarbetaren var rak, ärlig, precis och realistisk i samtalet 
med barnet var viktigt då barnen var ytterst misstänksamma gentemot myndighetspersoner. 
Det var av betydelse för socialarbetarna att de förmedlade en känsla till barnen att de mötte en 
socialarbetare som var hjälpsam mot dem och inte en förhörsledare (Kohli, 2006).  
 
Andra avgörande friskfaktorer för flyktingbarnen är språkutveckling och känslan av att ägna 
sig åt en betydelsefull sysselsättning (Wallin & Ahlström, 2005). Vad anbelangar 
motståndskraften hos flyktingbarn bosatta i Sverige påvisade Angel och Hjern (2004) 
väsentligheten av såväl sociala kontakter som tillgång till fritidsaktiviteter, skola, god kontakt 
till personal eller andra vuxna, kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och att få 
lära sig nya saker som man aldrig trodde att man skulle få, vilket således är några av de 
friskfaktorer som bör finnas på de olika boendena för ensamkommande flyktingbarn (Angel 
& Hjern, 2004). Det har även uppmärksamts att flyktingar, trots de svårigheter de måste 
genomgå i form av att lära sig en ny kultur och ett nytt språk, i många fall är duktiga på att ta 
sig an de uppgifter som de möter i det nya sammanhanget vilket i sin tur leder till att de blir 
stärkta (Miller et al., 2002). Därutöver har Angel och Hjern (2004) påvisat förekomsten av ett 
utökat utrymme för ömsesidighet och förståelse vid de tillfällen då språk och kultur inte utgör 
en barriär. Att exempelvis ingå i ett sammanhang bestående av människor med samma etniska 
bakgrund har visat sig vara positivt ur flera aspekter. Bland annat skapas på så vis möjligheten 
för individerna att dela erfarenheter och känslor av deras tid i exil. I och med det kan tidigare 
sociala roller upprätthållas och därigenom kan mening kan skapas (Miller et al. 2002).  
 
3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Ensamkommande flyktingbarn började anlända till Sverige som asylsökande immigranter på 
1980-talet. Majoriteten av dessa barn är i dagsläget pojkar och som ensamkommande barn 
med erfarenheter av väpnad konflikt eller andra traumatiska upplevelser är dessa barn att 
betraktas som en speciellt utsatt grupp. Flykten från hemlandet medför att barnen förlorar sitt 
sociala stöd, som är en viktig faktor för psykisk och fysisk hälsa och de mister i och med det 
signifikanta vuxna i deras sociala nätverk liksom i många fall även sin egen identitet som 
återspeglat sig bland vänner och i skolan. Förluster av närstående är en avgörande 
sårbarhetsfaktor för barnen och den ovissa separationstiden ökar påfrestningen ytterligare 
(Angel & Hjern, 2004; Wallin & Ahlström, 2005). Livet i exil medför följaktligen en rad 
stressorer och har flyktingen svårt att ta till sig det nya sammanhanget kan detta leda till 
isolering och passivitet. Likaså kan förlusten av närstående och att inte ha någon att tala med 
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om sin situation generera i isolering. Även detta utgör en stressor då isoleringen innebär 
bristande socialt stöd, vilket är en av de största stressorena (Miller et al., 2002). Flyktingars 
sociala nätverk utgörs främst av personer med samma etniska bakgrund, vilket kan ha såväl 
positiva som negativa följder. Möjligheten att dela sina erfarenheter och känslor av exiltiden 
med någon som talar samma språk samt få emotionellt stöd från sina landsmän är av 
betydelse för anpassningen till det nya samhället. Samtidigt kan kontakt med enbart sina 
landsmän ge upphov till utanförskap och marginalisering (Wallin & Ahlström, 2005).  
 
Motståndskraften hos barn påverkas av en rad olika faktorer, alltifrån genetiska faktorer till 
anknytning till viktiga vuxna, vilken utbildning barnet erbjuds och barnets känsla av 
sammanhang (Rousseau et al., 1998). Motståndsresurser kan bidra till att individen uppfattar 
världen som begriplig och om denne ser mening med sin framtid liksom uppfattar sin 
livssituation som strukturerad kan detta leda till att tillvaron känns mer sammanhängande. 
Detta kan föranleda upplevelsen av resurser, både socialt stöd och inre styrka (Antonovsky, 
1991). Socialt stöd är en viktig friskfaktor, för många kanske den viktigaste, framförallt den 
av närmsta anhöriga. Exempelvis utgör de närmsta familjemedlemmarna en avgörande 
motståndsfaktor för en individ i exil, vilket de ensamkommande flyktingbarnen då saknar 
(Miller et al., 2002). Det finns dock egenskaper hos individen själv som kan verka som 
skyddsfaktorer, exempelvis hög intelligens, empati, hög hanterbarhet och lättsamt 
temperament. Ytterligare viktiga friskfaktorer är språkutveckling och känslan av att ägna sig 
åt en betydelsefull sysselsättning. För ensamkommande flyktingbarn är det dessutom viktigt 
att få bekräftelse och stöd från vuxna i deras närmaste omgivning och även av 
myndighetspersoner och socialarbetare (Betancourt & Khan, 2008; Wallin & Ahlström, 
2005). Tillgång till skola, fritidsaktiviteter, god kontakt till personal eller andra vuxna, 
kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin är andra avgörande faktorer för en stark 
motståndskraft (Angel & Hjern, 2004).  
  

4. Metod  
I följande kapitel, Metod presenteras valet av metod, därefter urval och utformning av 
intervjuguide samt intervjugenomförande. Sedan redogör studien för vilken databearbetning 
och analysmetod som har tillämpats och hur hög reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
studien uppvisar. Slutligen belyses olika etiska överväganden som har gjorts under studiens 
gång.  
 
4.1 Val av metod  

I studien har djupintervjuer genomförts med personal på boenden för ensamkommande 
flyktingbarn med fokus på pojkar från Afghanistan och Somalia i åldrarna femton till arton år, 
och barnens känsla av sammanhang. Valet av kvalitativ djupintervju som metod baserades 
främst på intentionen att få en djupare förståelse av ämnet. Det vill säga, genom intervjuer 
med personalen få en uppfattning av barnens upplevelser och känsla av sammanhang utifrån 
personalens subjektiva upplevelser och interaktioner med dessa barn. En öppen intervju ger 
tillskillnad från enkäter både författarna respektive respondenterna tillfälle att förtydliga 
eventuella oklarheter och risken för felaktiga tolkningar och missförstånd kan således 
reduceras (Kvale, 1997). I föreliggande studie har ett deduktivt arbetssätt tillämpats vilket 
innebär att forskningsprocessen kännetecknas av en stark förankring i det teoretiska synsättet 
och teorin ställs mot det empiriska underlaget. 
  
4.2 Avgränsningar och urval  

Enligt statistik från Migrationsverket (2009) anländer ett stort antal barn från Afghanistan och 
Somalia till Sverige varav majoriteten av dem är pojkar i åldern femton till arton år. Detta gav 
anledning till valet att fokusera på dessa pojkar i föreliggande studie. Vidare valdes en 
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fokusering på de barn som erhållit permanent uppehållstillstånd och som följaktligen visade 
sig ha vistats i Sverige mellan 6 månader upp till 2 år. Syftet med studien är att få en djupare 
förståelse för de ensamkommande flyktingbarnens känsla av sammanhang vilket föranleder 
det självklara valet att intervjua pojkarna direkt. Efter etiska överväganden (se kapitel 4.6) 
övergavs emellertid det valet och personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn kom 
istället att användas som verktyg för att skildra barnens känsla av sammanhang. Kontakt med 
de tilltänkta respondenterna etablerades genom tidigare verksamhetsförlagda studier inom 
Socionomprogrammet. Då kontakten med verksamheterna som förmedlade respondenter 
redan var upprättad före studiens början kan valet främst ses som ett ändamålsenligt 
tillgänglighetsurval. Urvalet kan emellertid anses kriteriebetingat i den mån att vissa krav 
ställdes på respondenternas kunskap och erfarenhet av ensamkommande flyktingbarn (Kvale, 
1997). Med anledning av detta efterfrågades enbart personal med fast respektive tidigare fast 
anställning på boenden för ensamkommande flyktingbarn.       
 
4.3 Datainsamling och genomförande  

Källorna som har legat till grund för denna studies tidigare forskning har införskaffats genom 
att söka litteratur på Mälardalens högskolas bibliotek liksom sökningar på databaserna 
PsycINFO och Sociological abstracts. Varvid sökorden; unaccompanied refugee children, 
sense of coherence ch refugee children, har använts. En så kallad pilotstudie utfördes med två 
testrespondenter för att lokalisera eventuella brister i intervjuguiden. Dessa respondenter har 
ingen tidigare erfarenhet av ämnet utan deras uppgift var att granska språk och frågornas 
utformning. Utifrån deras kommentarer har frågorna sedan justerats för att göra 
intervjuguiden tydligare. Intervjuguiden är semistrukturell, vilket innebär att frågorna syftar 
till att undersöka en individs syn och skapa förståelse för den undersökta företeelsen. I 
intervjuguiden formulerades frågor utifrån KASAM:s teoretiska referensram och dess 
övergripande begrepp, men respondenterna har dock haft friheten att specificera vad de ansåg vara 
av betydelse inom frågornas ramar. I sin slutgiltiga form bestod intervjuguiden av tjugosju 
frågor, varav åtta av dessa fungerade som introduktionsfrågor med en mer lättsam karaktär för 
att samtalet skulle bli flytande och för att få respondenten att slappna av (se bilaga 2). Dessa 
frågor var av en mer allmän karaktär såsom frågor om ålder och arbete. Sedan valdes tämligen 
öppna frågor som skulle uppmana respondenterna till egen tolkning (Kvale, 1997). 
 
Två boenden för ensamkommande flyktingbarn i en mellanstor svensk stad kontaktades via 
telefon varefter missivbrev skickades ut via e-post till de anställda som valt att medverka i en 
intervju (se bilaga 1). I missivbrevet framgick information om studiens syfte och de 
forskningsetiska principerna. Respondenterna var därmed informerade och förberedda vid 
intervjutillfället (Kvale, 1997). Författarna ansvarade för hälften av intervjuerna var, vilket 
således innebar att författarna aldrig deltog båda samtidigt under samma intervju. 
Sammantaget intervjuades åtta respondenter, varav sex stycken var kvinnor och två stycken 
var män. Sex stycken av respondenterna innehade anställning på något av de två boendena vid 
tidpunkten för intervjuerna medan två av deltagarna arbetat på boendena under längre tid men 
för tillfället förfogade över en annan arbetstjänst inom kommunen. Boenden och deltagare 
kontaktades därefter återigen via telefon varav möten inbokades. Vid intervjuerna 
informerades respondenterna på nytt om studiens syfte och de forskningsetiska principerna 
samt delgavs en sammanfattning av KASAM. Intervjuerna varade mellan 35-100 minuter och 
sju stycken genomfördes under respondenternas arbetstid medan en genomfördes i 
deltagarens hem efter arbetstid. Intervjuerna genomfördes emellertid medvetet under de tider 
pojkarna går i skolan för att minimera inkräktandet på deras vardag och av respekt för deras 
integritet. Vid intervjutillfället valdes ett enskilt rum med tanke på anonymiteten men även 
med anledning av sekretessen som råder på dessa boenden (Notisum, 2009). Under 
intervjuernas gång användes diktafon, enligt samtycke med respondenterna, som tekniskt 
hjälpmedel och anteckningar fördes fortlöpande under intervjun för att säkra största möjliga 
informationsintag (Kvale, 1997).  
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4.4 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna spelades in digitalt, och med ändamålet att göra en så riktig tolkning och 
detaljerad bild som möjligt av det som sades transkriberades intervjuerna ordagrant. En 
intervju på cirka en timme tog omkring åtta timmar att transkribera. För att få en känsla av 
helhet lästes 1) det transkriberade materialet igenom, 2) meningsbärande teman markerades, 
3) tematiseringarna listades under de begrepp som utgått från den teoretiska ansatsen, 4) 
primära enheter sorterades ut, utifrån vilka som bäst beskrev den eftersökta meningen (Kvale, 
1997). Nyckelbegrepp som tolkades som inflytelserika för de ensamkommande 
flyktingbarnens känsla av sammanhang, det vill säga frågeställning två, ringades in.  
 
4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

För att en vetenskaplig undersökning som denna studie skall anses korrekt utförd ska den 
uppvisa såväl god validitet som reliabilitet. Validitet avser huruvida studien har undersökt vad 
den hade för avsikt att undersöka och kan således beskrivas som relationen mellan det 
undersökaren teoretiskt har för avsikt att undersöka och det som sedan faktiskt undersöks. 
Reliabilitet kan däremot beskrivas som en förutsättning att resultaten är tillförlitliga, det vill 
säga att ett liknande resultat skulle påvisas om samma fenomen mättes av en annan forskare 
(Kvale, 1997).     
  
I föreliggande studie har en kvalitativ metod tillämpats, vilken grundar sig på viljan att förstå 
en människas upplevelser och beskrivning av sina erfarenheter. Att förstå en människas 
upplevelser fullt ut kanske är en omöjlighet men genom en ansats till djupare förståelse har 
semistrukturerade intervjuer använts i föreliggande studie. Valet grundar sig dessutom i att 
intervjuer även ger en grund för att utläsa centrala teman i respondenternas utsagor och vilken 
betydelse respondenterna tillskriver dessa. Vidare skedde valet av kvalitativ metod i syfte att 
förhindra språkliga och skriftliga missförstånd som kan uppstå i en enkätstudie. Däremot 
finns det ingen garanti för att dylika missförstånd eller tolkningar inte kan ske vid tolkning av 
resultaten även vid kvalitativa undersökningar. Detta har tagits i beaktning och med anledning 
av en den prioritering av validitet som efterstävas framför pålitlighet i kvalitativa studier 
enligt Holme och Solvang (1997) har stor betydelse lagts vid att undvika felaktiga tolkningar 
av respondenternas uttalanden. För att framställa tolkningar av respondenternas utsagor som 
ligger så nära deras verklighet som möjlighet har det därmedelst lagts central vikt vid såväl 
aktivt lyssnande som ett intresse för respondenternas subjektiva historier.  
 
I kvalitativ forskning har validiteten inte sin främsta grund i urvalsstorleken utan är snarare 
avhängig graden av informationsrikhet vid fallbeskrivningarna liksom undersökarnas 
analysförmåga av insamlad data. Med anledning av detta är det väsentligt att öppna 
intervjufrågor av relevans utformas för att på så vis få fram information som studien har för 
avsikt att mäta (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). I och med det kan utformningen av 
intervjuguiden sägas ha betydelse för graden av validitet. Detta har i denna studie efterstävats 
genom flertaliga omarbetningar av intervjuguiden liksom den pilotstudie av guiden som 
genomfördes. Vid dessa modifieringar av guiden har även förekomsten av eventuella ledande 
frågor uppmärksammats. Dessa har följaktligen undvikits för att inverka på svaren i minsta 
möjliga mån samt för att öka studiens reliabilitet (Kvale, 1997).  
 

Respondenterna har i intervjuerna beskrivit deras upplevelser och observationer av de 
ensamkommande flyktingbarnens känsla av sammanhang och det går att utläsa upprepade 
mönster i deras utsagor vilket ger materialet en viss grad av mättnad och validitet. Kritik mot 
validiteten av arbetet bör dock riktas mot att det är sekundärkällans subjektiva observationer 
av barnens känsla av sammanhang som undersökts och inte barnen direkt. Vad personalen ser 
och hör kan aldrig mätas med barnens egna beskrivningar av sin tillvaro. Något som däremot 



 

18 

 

kan anses som en validitetsstärkande faktor som har tagits i beaktning är att trots att det rör 
sig om ett icke-slumpmässigt urval, då enbart personal med fast anställning eller tidigare fast 
anställning tillfrågades, bestod urvalet endast av okända personer för författarna. Detta 
medvetna val kunde ha ignorerats då den ena författaren innehar en anställning på ett av de 
boenden vars personal intervjuades. Valet grundas i antagandet att det kan vara problematiskt 
att upprätthålla en viss distans till exempelvis kollegor eller andra individer som är av 
undersökarens kännedom, liksom att det är lättare för en respondent i en intervjusituation att 
vara öppen om relationen till intervjuaren är begränsad (Kvale, 1997). Det är dock är inte att 
förglömma att författarnas förutfattade meningar liksom den djupa förankringen i det 
teoretiska begreppet kan resultera i att en viss selektering av den information som har valts att 
presenteras. För att undvika att delar av materialet väljs ut på basis av anpassning för 
författarnas önskemål av resultat samt för att öka validiteten har ett kritiskt ställningsstagande 
eftersträvats genom arbetets gång (Gilje & Grimen, 2003). ”Att validera är att ifrågasätta” 
(Kvale, 1997, s. 219), denna andemening har tagits fasta på under intervjuernas genomförande 
och de öppna frågorna i intervjuguiden kompletterades genom att inte enbart ta allt som sades 
för vad det var, utan såväl följdfrågor som kritiska frågor ställdes för att pröva 
tillförlitligheten.  
 
Vad beträffar reliabiliteten, är vid kvalitativa undersökningar problematiskt att hävda att man 
kan uppnå den fullständigt eftersom intervjudeltagarens subjektiva uppfattning samt 
forskarnas subjektiva tolknings påverkar resultaten. Trots att de åtta respondenternas 
uttalanden stämde överens ska det dock inte förnekas att samspelet i intervjuer påverkas av 
vem som utför intervjun och vem som är respondent. På så vis skulle samma resultat kunna 
bedömas vara svåruppnåeligt vid ett nytt undersökningstillfälle om inte samma respondenter 
och/eller undersökare medverkade (Kvale, 1997). Diktafon har nyttjats som ett tekniskt 
hjälpmedel under intervjuerna varefter materialet har transkriberats ordagrant för att öka 
tillförlitligheten. Kvale (1997) menar dock att detta inte nödvändigtvis generar i en given 
reliabilitet. Det som har skett är att muntlig kommunikation har omvandlats till skriftlig, 
denna procedur kan dock förringa reliabiliteten genom företeelser såsom dålig kvalité på 
inspelningen eller om respondentens uttalande misshörs vilket föranleder en felaktig tolkning 
av det som har sagts. Detta har emellertid inte inträffat vid transkriberingen av det inspelade 
materialet då det har varit av god kvalité.  
      
Undersökningen är inte representativ och därmed kan inte resultaten generaliseras, utan syftet 
var att illustrera personalens upplevelse av ensamkommande flyktingbarn. Emellertid kan 
försiktiga uttalanden göras om huruvida framkomna resultat skulle kunna väcka tankar hos 
personal på andra verksamheter som arbetar med målgruppen. Dessa uttalanden utfaller 
emellertid inte i utsagor av statistisk eller sannolikhetsmässig basis utan är snarare utsagor 
och påståenden av analytisk, logisk och problemorienterad grund. Därav kan 
generaliserbarheten av resultaten bestå av i vilken mån den kan ge vägledning i liknande 
situationer eller verksamheter och bedömningen bottnar således i en teoretisk analys. Det 
innebär att undersökaren baserar flera av sina påståenden och argumentationer i en viss teori 
(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005), såsom det har gjorts i denna studie. Studien har 
emellertid inte haft för avsikt att frambringa ett generaliserbart resultat med anledning av 
tidigare nämnda skäl. Däremot visar resultatet en mättnad genom respondenternas utsagor 
vilket med försiktighet kan användas i tolkningen av vad som kan anses gynna en positiv 
utveckling för ensamkommande flyktingbarn generellt.  
 
4.6 Etiska överväganden 
I samband med studiens genomförande har en rad olika etiska överväganden skett och hänsyn 
har tagits till Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2002) fyra forskningsetiska krav inför 
intervjuerna. I enlighet med informationskravet upplystes respondenterna i första hand om att 
all medverkan skedde på frivillig basis och kunde avslutas närhelst respondenten så önskade.  
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Respondenter delgavs även rätten att välja att inte besvara frågor de inte ville svara på. Vidare 
informerades respondenterna om studiens syfte och den anonymitet som skall efterföljas 
enligt konfidentialitetskravet. Detta medför att allt material har avidentifierats och att ingen 
utomstående får tillgång till det. Samtyckeskravet uppnåddes genom att respondenterna gav 
sitt godkännande till ovanstående liksom att de gav sitt medgivande till bruket av diktafon 
under intervjuerna. Respondenterna informerades även om att samtliga ljudfiler och 
anteckningar skulle förstöras i samband med slutförandet av studien. Följaktligen uppfylldes 
nyttjandekravet, det vill säga att respondentens uppgifter endast får användas i det aktuella 
forskningsändamålet. Vid slutet av respektive intervju bad vi även om att få återkomma vid 
händelse av att eventuella frågor rörande intervjun skulle uppstå (Kvale, 1997).       
  
Ett etiskt övervägande aktualiserades tidigt under utformningen av studien då det vid 
planeringsstadiet fanns ett intresse av att intervjua flyktingbarnen direkt för att kunna ta del av 
deras upplevelser. Efter noga överväganden förkastades dock denna idé och personalens 
upplevelser och observationer av barnens situation blev istället föremål för intervjuerna. 
Beslutet grundades utifrån respekt för barnen och deras situation då många av dessa pojkar 
antas må psykiskt dåligt. Därmed är det av vikt att betänka hur en intervju skulle kunna tänkas 
påverka barnen. Intervjugenomförandet skulle exempelvis kunna förorsaka att gamla 
traumatiska upplevelser aktualiseras på nytt och utan möjlighet att kunna erbjuda dessa barn 
det stöd de kan tänkas behöva till följd av intervjun är detta någonting vi bedömde bör 
undvikas. Dessa pojkar har av varierande längd vistats i Sverige, vissa endast några månader 
och få kan kommunicera kring sina basala behov ännu mindre svara på frågor kring deras 
sammanhang i Sverige. Få vill prata om deras bakgrund vilket skulle försvåra studien att få en 
helhetsbild av barnens sammanhang. Utöver ovan nämnda orsak grundas urvalet även av 
tillförlitlighetsskäl. Det är möjligt att dessa barn skulle ha varit rädda för att vara helt ärliga i 
intervjuerna av oro för vad materialet kommer att användas till eller på grund av misstankar 
om att vi egentligen kommer från en myndighet. En berättigad oro måhända då myndigheter 
är något barnen kan förknippa med rädsla och misstänksamhet. Det finns emellertid ingen 
garanti för att personalen skulle känna mer förtroende för oss än barnen men det kan dock 
anses mer sannolikt.  
  
Därtill ska maktförhållandet mellan intervjuare och respondent tas i beaktning när etiska 
överväganden begrundas. I förhållande till barnen skulle vi kunna anses inneha en högre 
maktposition från ett flertal aspekter. Vi skulle bland annat troligtvis förfoga över ett språkligt 
liksom akademiskt övertag och som representanter för en institution är det möjligt att detta 
skulle ge upphov till osäkerhet. Vad anbelangar maktpositionen i intervjuer med personal kan 
det däremot anses röra sig om ombytta roller. Den språkliga kunskapen kan förmodas befinna 
sig på en likartad nivå och utbildningsmässigt kan personalen sägas inneha en högre ställning 
i deras roller som yrkesutövare inom socialt arbete, medan författarna befinner sig under 
utbildning. Det är dessutom vi som då skulle vara i behov av personalens expertis och 
kunskap. Det går emellertid inte att frånkomma att det tillförlitligaste och mest 
validitetssäkrande sättet att kunna redogöra för barnens situation och upplevelser är att fråga 
dem personligen. I och med att personalens tolkningar efterfrågas istället kan detta påverka 
studiens trovärdighet huruvida detta verkligen återspeglar pojkarnas uppfattningar. Personalen 
ses dock som verktyg för att synliggöra pojkarnas känsla av sammanhang då de troligtvis, 
utöver de andra barnen på boendet, kommer mest i kontakt med dessa barn. Detta skulle 
exempelvis kunna liknas vid undersökningar där föräldrar för barnets talan och där barnens 
upplevelser och känslor efterfrågas. Även om detta inte stämmer med den angivna studien då 
personalen varken är pojkarnas föräldrar eller att barnen är av så pass ung ålder att de inte 
skulle kunna föra sin egen talan, är likheten i situationen av visst värde att betona. Ytterligare 
en dimension i de etiska övervägandena som har gjorts har skett till följd av det faktum att en 
av författarna till angivna studie innehar en anställning i den kommun och på det boende där 
fyra av respondenterna också arbetar. Därav valdes den andra författaren att utföra 
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intervjuerna på det boendet för att uppnå en så hög objektivitet som möjligt och för att minska 
risken för relationella skador till arbetskolleger men också till pojkarna på boendet. 
 

5. Resultat och analys 
I följande kapitel redovisas studiens resultat utifrån respondenternas uttalanden under 
sammantaget de åtta intervjuer som genomfördes. Det material som är av relevans för 
studiens frågeställningar och som sedan kodades under bearbetningen av empirin presenteras 
följaktligen i förhandenvarande avsnitt. Citat från intervjuerna används för att utgöra den 
empiriska grunden och för att stärka resultatets validitet, liksom fungera som belysande 
exempel för resultatet. Det empiriska materialet har nedan kategoriserats under KASAM:s tre 
övergripande teman: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, för att besvara studiens 
första frågeställning. Under dessa tre teman sker analyser av presenterat material genom 
kopplingar till studiens framställda bakgrund, teoretiska utgångspunkt (KASAM) och tidigare 
forskning. I efterföljande underkapitel presenteras det framkomna resultatet för studiens andra 
frågeställning. Liksom de analyser som har skett genom att främst koppla till studiens 
teoretiska utgångspunkt men även till fakta som framkommit i tidigare forskning. Kapitlet 
avslutas sedan med en sammanfattningsanalys över studiens presenterade resultat.     
 
Eftersom denna studie har fokuserat på yrkesverksamma på boenden för ensamkommande 
flyktingbarn presenteras framkomna resultat oberoende av respondenternas identitet, varpå 
respondenterna är att betrakta som verktyg i ändamål att belysa barnens känslor. Med 
anledning av detta presenteras enskilda citat utan anknytning till en specifik respondent och 
det presenterade resultatet samt citaten framställs utifrån de samlade kommentarerna om 
barnens känsla av sammanhang.    
 
Slutligen vill vi inleda resultatet med att belysa den fullständiga skillnaden av sammanhang 
för de barn som befinner sig i asylprocessen och dem som fått permanent uppehållstillstånd 
genom följande citat: ”För vissa är migrationsbeslutet får jag ja så lever jag får jag nej är 
det lika med att döma mig till döden”. 
 

5.1 De tre övergripande komponenterna i KASAM  

Genom att utgå från att den största anspänningen har släppt i och med beviljandet av 
uppehållstillståndet läggs härmed vikt på att presentera de resultat som framgått om de 
ensamkommande flyktingbarnen från Somalia och Afghanistan, som erlagts permanent 
uppehållstillstånd och deras känsla av sammanhang. Av överskådliga skäl presenteras resultat 
och analys utifrån de tre övergripande komponenterna i KASAM, begriplighet, hanterbarhet 
respektive meningsfullhet. Dessa tre samspelar och påverkar varandra, i och med det går det 
inte att enbart inneha en hög begriplighet och per automatik anses besitta en stark KASAM, 
”Framgångsrik problemhantering är med andra ord beroende av KASAM i dess helhet” 
(Antonovsky, 1991, s. 45).  
 
5.1.1 Begriplighet 

Begriplighet kan sägas handla om en individs förståelse av yttre och inre stimuli och att dessa 
uppfattas som strukturerbara (Antonovsky, 1991). Vad beträffar den empiri som framkom 
kring begriplighet under intervjuerna kunde olika återkommande underteman till begreppet 
utläsas när kodningen av materialet genomförts; förutsägbarhet och barnens förväntningar och 
förändrade bild av Sverige. Med anledning av detta presenteras följaktligen dessa två 
underteman nedan med tillhörande framkommet resultat liksom de analyser som gjorts genom 
kopplingar till teorin och tidigare forskning.  
 
Förutsägbarhet 
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Enligt Antonovsky (1991) är förutsägbarhet en av grundpelarna för att en individs tillvaro ska 
uppfattas som begriplig. I föreliggande studie uppgav majoriteten av respondenterna att de 
inte tror att barnen visste om att de skulle hamna i Sverige när de påbörjade sin resa vilket 
enligt respondenterna beskriver den totala oförutsägbarhet dessa barn troligen har befunnit sig 
i. Vidare beskriver respondenterna hur anspända barnen är under deras första tid i Sverige och 
att de har svårt att förstå vilka alla människor runt dem är och varför de måste prata med dem. 
Och varpå barnen dessutom tilldelades en god man som i vårdnadshavarens frånvaro har den 
juridiska rätten över dem, en socialsekreterare som bestämmer vart de ska bo, en handledare 
på boendet och lärare på skolan med flera:  
 

I början upplever de nog allt som ett enda stort kaos. Du ska ha kontakt med 
myndigheter, advokat, god man, socialsekreterare, handledare på ett boende, lärare, 
skolsköterska. Varför ska jag gå till alla de här människorna och berätta om mig själv 
och vem gör vad. Samtidigt som jag är jätterädd att säga fel saker och hur är 
migrationsverket kopplat till det. Ett stort kaos. 

 
Enligt respondenterna träffar barnen många professionella under deras första tid i Sverige 
vilket kan vara väldigt förvirrande och då kan det anses viktigt att barnen har en god relation 
till sin socialsekreterare till exempel. Kohli (2006) har också belyst vikten av att de 
ensamkommande flyktingbarnen har en bra relation till sin socialsekreterare. Det primära i 
undersökningen visade sig att det var viktigt att socialsekreteraren var rak och ärlig i samtal 
med barnen då de ofta visat misstänksamhet mot myndighetspersoner. Flertalet respondenter 
uppgav också i föreliggande studien att barnen ofta uppvisar en misstänksamhet mot 
professionella som arbetar med dessa barn. Att barnen känner en misstro mot personal kan 
skapa en otrygghet hos barnet och därmed reducera deras hanterbarhet (Antonovsky, 1991). 
 
Resultatet i vår studie visar på att flykten och ovissheten om när eller var barnen får stanna 
påverkar vilket psykiskt men kanske även fysiskt tillstånd de ensamkommande barnen 
befinner sig i när de anländer till Sverige. Detta konstaterar även Miller et al. (2002) i deras 
forskning, i vilken de uppmärksammar att flykten från hemlandet för de ensamkommande 
flyktingbarnen sällan är planerad vilket kan ge upphov till stressorer som kan förorsaka 
depression och oro i en omfattande utsträckning. Vår studie har dock uppmärksammat med 
hjälp av empirin, att i och med beviljandet av en asylansökan och att barnet sålunda erhåller 
permanent uppehållstillstånd upphör den största påfrestningen som asylprocessen ger upphov 
till, vilket kan leda till att barnens KASAM stärks inför deras vardag i Sverige. I och med 
beslutet kan nämligen barnen anses besitta en mer stabil grund för att bygga upp en starkare 
KASAM samt inneha en starkare framtidstilltro inför deras liv i Sverige.  
 
Föreliggande studie påvisar vidare att flykten från hemlandet är en oerhörd påfrestande 
förändring som svarar för oförutsägbarhet i en individs liv och i synnerhet i de 
ensamkommande flyktingbarnens liv, då de flyr utan sin närmsta familj. När barnen har bott 
en tid i Sverige uppger emellertid majoriteten av respondenterna att ungdomarna sakta börjar 
förstå att de faktiskt får stanna i landet, att de nu ska bo här och den trygga bas som börjar 
byggas upp. Respondenterna förklarar vidare att barnens vardag börjar bli mer förutsägbar, de 
vet att de ska till skolan, hur länge de går i skolan, när det är middag, att de ska göra läxor och 
så vidare. Vidare ökar barnens förutsägbarhet ytterligare enligt respondenterna då barnen får 
en struktur på deras fritid med hemspråk, fotboll, gym, träffa kompisar och annat. 
Respondenterna förklarar att barnen tämligen omgående får ett ganska inrutat liv och någon 
respondent förklarade det också som att när de börjar förstå det nya samhället och den nya 
kulturen faller barnen snabbt in i deras nya sammanhang. Detta kan tolkas som en 
grundläggande förutsättning för barnens känsla av sammanhang då det är fundamentalt för 
människor, framförallt för barn och ungdomar, att känna delaktighet och att utgöra en del av 
ett sammanhang. Det är dessutom en viktig hälsofrämjande faktor och kan således kopplas till 
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Antonovskys (1991) salutogena perspektiv som en av de faktorer vilket bidrar till 
vidmakthållandet samt upprättandet av det friska hos en individ vid påfrestande händelser, 
såsom att anlända till och leva i ett främmande land som ensamkommande flyktingbarn 
(Europeiska Integrationsfonden, 2009).        
 
Trots den förutsägbarhet som infinner sig hos de ensamkommande flyktingbarnen efter en tid 
i Sverige är det däremot enligt respondenterna även mycket som fortsätter att upplevas som 
konstigt av barnen och kan uppfattas som det för en lång tid framöver. Bland annat att 
svenskar får skilja sig, ha barn med flera olika personer, att det råder en öppen syn på 
homosexualitet och flera andra saker upplevs många gånger av pojkarna som konstiga och 
ibland kanske överväldigande. Enligt respondenterna kommer barnen kanske från ett samhälle 
som ser helt annorlunda ut och de möter även många gånger helt nya traditioner såsom att fira 
svensk jul till exempel. Men det är enligt respondenternas utsagor något ungdomarna lär sig 
med tiden och även senare kan uppskatta. Dock upplevs Sveriges klimatförändringar i 
förhållande till barnens hemländers klimat som en påfrestande förändring för många av 
pojkarna och enligt en av respondenterna, en aspekt som många gånger kanske glöms bort:    

 
Nu har väl många vant sig men många har faktiskt uttryckt att ljuset, det blir väldigt 
ljust. Att det blir väldigt mörkt i deras länder och det gör också att det blir svårt att 
ställa om sig. Det har en del killar uttryckt att jag tyckte det var jätte jobbigt med ljuset. 

 
Enligt framkommet resultat i vår studie kan flykten till ett nytt land förutom de oförutsägbara 
påfrestande faktorerna såsom flykten i sig, farhågor inför framtiden, oron och ovissheten 
kring den efterlämnande familjen, följaktligen innebära även en rad påfrestande yttre 
förändringar för de ensamkommande flyktingbarnen. Som till exempel förändringen av miljö, 
landskap, religion och politik med flera. Vad anbelangar dessa förändringar flyktingbarnen 
således finner i Sverige kan dessa tolkas ha en inverkan på barnens känsla av sammanhang då 
yttre förändringar påverkar individens inre värld liksom kan ge upphov till att tillvaron inte 
upplevs som sammanhängande samt leda till ett nedsättande av uppfattningen av omvärlden 
som begriplig (Antonovsky, 1991; Kristal - Andersson, 2001). Nedsättandet av begriplighet 
när det gäller klimatet kan sägas ha sin förklaring i att individen exempelvis finner vardagen 
obegriplig då det ljusnar mycket på morgonen samt av avsaknaden av det mörker barnet är 
van vid. Vid händelse av att barnen dessutom skulle uppvisa svårighet att ta till sig det 
aktuella sammanhanget de befinner sig i skulle det kunna ge upphov till passivitet och 
isolering (Miller et al., 2002). Det finns emellertid inga belägg utifrån respondenternas 
utsagor i denna studie att dessa ensamkommande flyktingbarn skulle ha svårt att ta till sig det 
aktuella sammanhanget. Respondenterna berättar däremot i kontrast till ovan nämnda 
svårighet att ungdomarna snabbt hittar en förutsägbarhet i vardagen med dagliga rutiner.  
 

De ensamkommande barnens förväntningar och förändrade bild av Sverige 

Flertalet respondenter uppger att barnen många gånger inte visste att de i slutändan skulle 
hamna i Sverige när de påbörjade sin resa. Däremot berättar samtliga av respondenterna om 
de ensamkommande flyktingbarnens förvrängda bild av Sverige när de först anlände till 
landet. Enligt respondenterna uttryckte barnen att deras förväntningar på Sverige var bilden av 
ett paradis med stora ekonomiska och materiella resurser. Många av barnen var av 
uppfattningen att de i Sverige skulle vara berättigade såväl platt-tv som bil och pengar när de 
kom till Sverige. De trodde att de ska få ett rikare liv materiellt sett och få möjligheten att 
tjäna pengar och det framförallt snabbt. Enligt respondenterna inser emellertid barnen fort att 
Sverige både är regelstyrt och byråkratiskt och att det svenska språket är svårt att lära sig 
liksom att det tar en ansenligt lång tid att utbilda sig till det yrke barnen många gånger hade 
tänkt sig ursprungligen, såsom jurist eller läkare:  
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/…/,att det är svårare än de trodde att det skulle vara. Det tar längre tid framförallt än 
de trodde att det skulle göra. Utan de upptäckte att de måste slita först för att bli 
behörig för att få komma in på gymnasiet och sen att hinna med gymnasiet och sen 
kanske läsa vidare på komvux /…/, det tar en väldigt lång tid innan man riktigt kan bli 
självförsörjande å det hade de inte räknat med. 

 
Enligt respondenterna ankommer barnen således till Sverige med en skev bild av vad de kan 
tänkas få och när de ska få det. Respondenterna menar dock att barnen med tiden inser att det 
ställs motkrav i det svenska samhället för erhållandet av pengar respektive hårt arbete för att 
uppnå sina framtidsambitioner. När barnen når denna insikt uppger respondenterna att barnen 
sätter barnen mer realistiska mål och börjar arbeta hårt för det som är viktigt. Barnen upplevs 
fokusera på hur de ska uppnå sina nya mål och därmed blir svenska språket viktigt att lära sig 
enligt samtliga respondenter. Detta får stöd även av Wallin och Ahlström (2005) som menar 
på att språkutveckling kan ses som en avgörande friskfaktor för flyktingbarnen. 
Språkutvecklingen tolkar den föreliggande studien även kan tänkas ha betydelse för 
sysselsättningens meningsfullhet då undervisning i skolan ofta sker på svenska. Den 
huvudsakliga sysselsättningen, här i form av skolan, är enligt Antonovsky (1991) av betydelse 
för individens KASAM då den huvudsakliga sysselsättningen utgör en livssektor som är i 
stort sätt ofrånkomlig för att individen ska kunna inneha en stark KASAM.   
 
Pojkarnas första tid i Sverige beskrivs av samtliga respondenter som förvirrad, obegriplig, 
otrygg och svår att få en helhetsbild av. Vissa saker upplever barnen som väldigt chockande 
då de är uppvuxna med helt andra värderingar. Detta belyser även av Angel och Hjern (2004), 
som menar att konfrontationen med det nya landets kultur och värderingar innebär en 
sårbarhet för flyktingbarnen. Denna obegriplighet inför det nya landets värderingar kan tolkas 
påverka individens KASAM negativt då dessa företeelser till en början många gånger är 
oförtsägbara liksom kan te sig som nästintill kaosartade för individen. I den angivna studiens 
empiri framgick det vidare att den information om hemlandet med dess värderingar och 
synsätt som barnen får tillgång till genom internet kan generera i en identitetskris hos barnet, 
då detta ställs i förhållande till det svenska synsättet som barnet tar till sig. Den tidigare bilden 
av Sverige ger därmed vika för en ny som inte alltid är av positiv karaktär hos barnen. 
Respondenterna uppger att barnen inte alltid tycker att det är så bra som de hade trott att det 
skulle vara och de upptäcker ofta till sin besvikelse att det inte finns pengar i överflöd att till 
exempel skicka till familjen i hemlandet. Däremot händer det också att barnen blir positivt 
överraskade av främmande företeelser de kommer i kontakt med i Sverige, som till exempel 
en incident som en respondent berättar om: 

 
Jag var med en gång på sopptippen, en kille som skulle följa med mig och slänga 
soppor /---/, han var så fascinerad över vår miljömedvetenhet och sa att såhär är det 
inte hemma där slänger vi det bara överallt och han såg hur vi sorterade plast för sig i 
containrar för plåt och allt möjligt och han var ju jätte imponerad. 
 

Majoriteten av respondenterna i den förevarande studien redogör emellertid för en 
begriplighetsprocess som startar från det att barnen ankommer till Sverige och förvirringen 
som uppstår i början kring allt det nya. Barnen lotsas dagligen mellan nya möten med 
myndighetspersoner och andra personer som ska ha inblick i deras liv. Enligt respondenterna 
infinner sig en ökad känsla av trygghet hos barnen kring boendet och skolan och de börjar 
uppmärksamma saker utanför det som rör endast dem själva, som att till exempel det svenska 
samhället är väldigt öppet demokratiskt sett. Dock är det ett flertal av barnen som enligt 
respondenterna blir frustrerade över till exempel den långa handläggningstiden för olika 
tillstånd och id-handlingar i Sverige. Samtliga respondenter nämner att barnen inte var 
förberedda på alla regler och den byråkrati som råder i Sverige och att de har svårt för 
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begränsningarna speciellt de materiella. Barnen kommer ursprungligen inte alltför sällan med 
uppfattningen om att Sverige är det fria landet, att man får säga och göra vad man vill:  
 

I Somalia kunde du få vad du ville bara du kunde förhandla dig till det. Det blir ju då 
helt oförståeligt i Sverige med alla regler och byråkrati. Här kan man inte muta 
tjänstemän till exempel.  

 
Flertalet respondenter uppger att det kan uppstå problem vad gäller barnens förväntningar på 
Sverige och barnens tidigare begriplighet från hemlandet vid ordinära saker såsom att en 
ungdom ifråga vill cykla eller bjuda alla vänner på middag när de bor på ett HVB-hem i 
Sverige. Exempelvis framgår det av intervjuerna att cykling kan ge upphov till bekymmer då 
en regel förbjuder att skjutsa någon på pakethållaren, liksom från att gå i cykelbanan:  
 

Kan vara svårt när man ska cykla. Alla lagar att man måsta ha lyse på cykeln. För då 
har man kanske kommer från ett land där man inte har haft dem lagarna, där har man 
knappt cyklat.  

 
Vidare framhåller respondenterna att barnen från Somalia dessutom är vana från sitt hemland 
att äta tillsammans i en stor grupp av vänner och familj vilket de då förväntar sig även kunna 
göra i Sverige. I verkligheten visar sig detta emellertid inte vara genomförbart då det inte 
fungerar att bjuda in alla sina vänner på middag på ett kommunalägt HVB-hem. Även detta 
kan ses en del av den tidigare nämnda konfrontationen med det nya landets kultur och 
värderingar (Angel & Hjern, 2004) och har enligt respondenterna i vår studie sin grund i den 
kulturella skillnaden mellan svenskar och somalier, i vilken de somaliska pojkarna har en 
starkare gruppmentalitet i jämförelse med svenskarna som kan anses som individualister och 
fostrar sina barn till att bli självständiga.            
 
I kontrast till den oförståelse som ungdomarna har inför reglerna uppger emellertid 
respondenterna att pojkarna efterhand rättar sig efter reglerna och att de i vissa fall kan se 
styrkan i den svenska välfärden och tryggheten i byråkratin. Majoriteten av respondenterna 
framhåller vidare att de barn som inte har haft dylika lagar i sitt hemland och där tillvaron har 
varit påfrestande och otrygg har flertalet av barnen uttryckt att de svenska lagarna medför en 
trygghet även om lagarna ibland upplevs som alltför kontrollerande.      

 
5.1.2 Hanterbarhet 

Hög hanterbarhet är i stor omfattning beroende av hög begriplighet för att individen ska känna 
att denne förstår vilka krav som ställs på denne och kunna anses inneha resurser som bistår 
individen att kunna lösa eller klara av dessa krav och påfrestningar. Dessa resurser kan ta sig i 
uttryck av exempelvis individens inneboende egenskaper eller kunskap, pengar och viktiga 
relationer (Antonovsky, 1991). Nedan presenteras fyra återkommande tematiseringar ur det 
kodade intervjumaterialet som enligt ovanstående definition har koppling till hanterbarhet; 
krav, identitet, materiell standard samt bakgrund.  
 
Kraven 

I föreliggande studie uppgav huvudparten av respondenterna att dessa barn har många och 
tunga krav över sig, varav många av dessa krav härstammar från familjen för att uppnå olika 
mål med resan: ”Dem flyr ju från nånting men att det kan ju också att dem blivit hitskickade, 
är skuldbelagda. /…/, Och det har också med pengar men sen finns det ju också den här 
skulden till föräldrarna på nåt sätt.”. 

 
Flertalet respondenter vittnar om subtila yttringar från vissa av barnen som tyder på att 
barnens primära syfte i Sverige är skapa möjlighet för resten av familjen att en dag följa efter 
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dem till Sverige och att barnens resa till landet vidare har haft som ändamål att hjälpa familjen 
i hemlandet på olika sätt. Som ovan citat belyser och som flera andra respondenter har uppgett 
finns det en ekonomisk aspekt av det hela och barnen kan känna en skuld gentemot sina 
föräldrar som har hjälp dem att fly hemlandet. Detta kan förmodas hänga samman med den 
upplevelse som merparten av respondenterna redovisar för, en upplevelse av att de mål barnen 
eftersträvar inte nödvändigtvis är deras egna utan har utformats av föräldrarna. Barnen kan 
många gånger anses ha högsträvande mål som inte alltid går att genomföra i realiteten:  
 
 /…/, många hade jättehöga mål, dem flesta skulle bli jurist, civilekonom, läkare, så 
 många hade jättehöga mål. Sen vet man inte om det var deras riktiga mål, önskan  
 som de själva vill från början, för att många är det kanske föräldrarnas önskan. 
 
Andra krav som barnen erfar enligt flertalet av respondenterna är de behörighetskrav som det 
svenska skolsystemet ställer på elever som söker till studier på gymnasial nivå. Dessa krav är 
något som samtliga pojkar inte var beredda på, och deras mål kan med ens verka väldigt 
avlägset. Detta kan förmodas ge upphov till en nedsänkt hanterbarhet då dessa barn med sina 
ambitiösa mål och höga krav hemifrån saknar flera viktiga resurser för att hantera den 
oväntade problematiken som uppstår i samband med kraven från skolväsendet. Barnen kan 
bland annat sägas sakna resursen som kunskap i form av det svenska språket kan ge upphov 
till liksom att kunskapen om det svenska samhället många gånger är begränsat till en början. I 
barnens position som ensamkommande flyktingbarn saknar de därtill den viktiga resursen 
som de närmsta familjemedlemmarna utgör, vilket enligt Miller et al. (2002) dessutom är en 
avgörande motståndsfaktor för flyktingar som befinner sig i exil. Samtidigt är det inte att 
förglömma att i dessa fall föreliggande relationer kan tolkas ge upphov till stressorer för 
barnen i form av de krav som härstammar hemifrån och som barnen kanske finner omöjliga 
att leva upp till. Även resursen i form av ekonomiska tillgångar är av begränsad art för barnen 
då denna resurs enligt respondenterna reducerats i och med att det är vanligt förekommande 
att de barn som anländer till Sverige som ensamkommande ofta har ådragit sig skulder genom 
de ersättningar som smugglare kräver för att barnen ska kunna ta sig till Sverige: 
 

Det är vanligt med skulder jätte frustrerande också de flesta tar sig hit med hjälp av 
smugglare /…,/ det finns inte så många andra sätt att komma till Sverige på. Och då är 
de skuldsatta och så måste de betala tillbaka det och hamnar i olika sådana här fällor.  
 

Dessa skulder barnen har kan även de tolkas som en stressor och kan därav anses påverka 
individens KASAM negativt i den mån att det kan minska hanterbarheten liksom att det finns 
ett tolkningsutrymme kring huruvida detta kan påverka individens upplevda meningsfullhet. 
Utifrån respondenternas redogörelse för barnens vilja att hjälpa familjen samt familjens 
förväntningar på barnet begrundar denna studie hur skulden till smugglarna skulle kunna 
förhindra denna avsikt och följaktligen får en inverkan på meningsfullheten då detta mål inte 
uppfylls. Trots dessa nedsättningar av resurser uppger respondenterna i studien emellertid att 
barnens hanterbarhet ökar med tiden och att kraven kan hanteras bättre vilket leder till att 
ungdomarna förstår att de är dem själva som måste göra det bästa av sin situation:  
 

Sen tror jag att många förstår att mycket hänger på sig själva. Vad man gör utav det 
när man kommer hit. Men jag tror också att de tycker att myndigheterna lägger sig i 
ganska mycket, soc. Och att de vill vara vuxna väldigt fort men inte riktigt får den 
friheten fullt ut. 
 

Den förevarande studien tolkar utifrån empirin och KASAM att ungdomarna i större 
omfattning kommer att nyttja sig själva som resurs. I avsaknad eller begränsad omfattning av 
de tidigare nämnda resurserna liksom den naturlighet som ligger i att ungdomar frigör sig som 
självständiga individer kan tala för den ökade betydelsen av ungdomarna själva som resurs. 
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Genom detta liksom i takt med stigande kunskap om det nya landet redovisar respondenterna i 
denna studie för en ökad hanterbarhet hos barnen inför de krav och svårigheterna som 
föreligger i att lära sig ett nytt språk och kultur, som barnen möter på såväl mikro- som 
makronivå, det vill säga deras närmiljö och samhälle. Resultatet kring barnens ökade 
hanterbarhet stärks i sin tur av Miller et al. (2002) som menar att flyktingar i många fall är 
duktiga på att hantera upplevelser i deras nya sammanhang vilket i längden kan leda till att de 
blir stärkta.  
 
Identitet  

Många av de barn som anländer från Afghanistan och Somalia är religiösa och majoriteten av 
respondenterna i vår studie har uppmärksammat att framförallt somalierna utmärker sig med 
sin starka tro: ”Somalierna har ju verkligen hållt på sin religion hela tiden.”. Den religiösa 
tron kan fungera som en trygghet och verka som en viktig faktor för individens kulturella 
identitet (Betancourt & Khan, 2008). Enligt Antonovsky (1991) är tro även av betydelse för 
en individs KASAM då detta kan bidra till att tillvaron upplevs som möjlig att förklara, vilket 
i sin tur gör att tillvaron blir såväl lättare att hantera som att begripa. Antonovsky behandlar 
även tro som en del av sitt gränsbegrepp i vilket han menar att existentiella teman utgör en av 
de fyra kategorier som är i princip ofrånkomliga för att uppnå en stark KASAM (Antonovsky, 
1991). Mot bakgrund av detta tolkar studien genom empirin att dessa existentiella teman är ett 
sätt för de ensamkommande flyktingbarnen att hantera sin vardag, genom att till exempel 
finna trygghet i religionen. Vidare kan den tillhörighet till andra människor som religiös tro 
medför också tolkas som viktig för barnens sociala nätverk och meningsfullhet. Tron kan 
emellertid enligt föreliggande studies respondenter även medföra en identitetskris:    

 
Det kan bli en konflikt för vissa att det är ett så annorlunda samhälle. Det som man 
vuxit upp med som har varit en självklarhet vad gäller kultur och religion kanske blir 
konfliktfullt när man ser att det här är ett helt annat sätt att tänka. Vad jag vuxit upp 
med, är de här och här fel saker i Sverige.  

 
Detta kan i vidare utsträckning kopplas till Angel och Hjerns (2004) efterforskningar som 
framhåller att livet i exil många gånger kan ge upphov till identitetskris, vilket kan sägas ha 
en koppling till de sociala roller som en individ innehar och många gånger förlorar i samband 
med flykten från hemlandet (Miller et al., 2002). Ytterligare en bidragande faktor till den 
identitetskris de ensamkommande flyktingbarnen kan uppleva är den återkommande bilden av 
flyktingar som ett problem i svensk media. Vidare kan förlusten av barnens närmsta anhöriga 
utgöra en risk för upphov av identitetskris då barnens egen identitet många gånger har speglat 
sig i skolan och bland vänner i hemlandet, liksom att flykten ofta innebär ett förlorande av 
individens kultursammanhang (Angel & Hjern, 2004; Europeiska Integrationsfonden, 2009).  
Förlusten av de anhöriga kan därtill få en direkt inverkan på barnens hanterbarhet och en 
respondent i föreliggande studie framhåller att ju yngre barnen är vid ankommandet till 
Sverige desto svårare är det för dem att vara ifrån sina föräldrar och syskon och de är många 
gånger vana vid att leva nära varandra i en stor familj.  Det kan då kännas väldigt ensamt här i 
Sverige. Den påstådda företeelsen stärks av Angel och Hjern (2004) som uppmärksammar att 
äldre barn hanterar separationer från familjen bättre än yngre. Dock menar författarna att om 
separationstiden är oviss ökar påfrestningen också för äldre barn. Detta har en klar betydelse 
för tolkning av resultatet i vår studie då det är just den typen av separationer som är vanligast 
förekommande bland ensamkommande flyktingbarn och separationen från barnens familjer 
kan följaktligen tolkas innebär en sårbarhet för barnens hanterbarhet.      
 
Det svenska levnadssättet kan dessutom enligt studiens tillfrågade respondenter många gånger 
stå i skarp kontrast till barnens värderingar, även de som inte rör religionen, som de har vuxit 
upp med vilket kan försätta dem i en trängd situation mellan den nya och den gamla kulturen. 
Angel och Hjern (2004) kallar denna företeelse för en konfrontation med det nya landets 
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kultur och värderingar, vilket kan utgöra ytterligare en sårbarhetsfaktor för dessa barn. 
Majoriteten av respondenterna i föreliggande studie förklarar att det är svårt för barnen i 
början att förstå exempelvis svenskarnas liberala syn på alkohol. I deras kultur kanske det är 
strängt förbjudet: 
 

 Det blir konfliktfullt, hur ska jag hantera att tabun jag vuxit upp med är ok i Sverige? 
Inte allt är positivt som de ser. Tro och religion till exempel att där kanske det är totalt 
fel med alkohol medan här går folk öppet berusade.  

 
Majoriteten av respondenterna i studien redogör för att de flesta av ungdomarna är religiösa 
men att de somaliska pojkarna i förhållande till de afghanska är mer regelfasta och håller på 
det förhållningssätt och värderingar som de har fått med sig. Respondenterna uppger därtill att 
de afghanska pojkarna vanligtvis håller mer på sin religion vid speciella tillfällen eller 
högtider som till exempel ramadan. Enligt respondenterna kan detta delvis ha sin förklaring i 
att vissa av barnen kan anses mer öppna i sitt synsätt och därmed är mer villiga att ta till sig 
av det de kommer i kontakt med i det nya samhället. Exempelvis förklarar respondenterna att 
de afghanska pojkarna snabbt ändrar sitt utseende för att passa in och känna sig delaktiga i det 
svenska samhället. En respondent menar att när de först anländer till Sverige: ”/…/, har de en 
ganska gubbig stil”, men anpassar sig sedan snabbt efter den svenska stilen. Enligt 
respondenterna blir kläder och frisyr därmed viktigt för många av de afghanska pojkarna. 
Även om en sådan sak som rådande stilar och mode inte nödvändigtvis behöver anses särskilt 
anmärkningsvärt i sammanhanget kan detta ses som en form av yttre förändringar i 
förhållande till hur det tedde sig i barnens hemländer. Denna förändring i samband med andra 
kulturella och yttre förändringar som barnen möter i Sverige kan vara påfrestande för barnens 
inre värld och följaktligen få såväl medveten som omedveten inverkan på det som betraktas 
som deras ”själv” med tillhörande tankar och drömmar (Kristal - Andersson, 2001).   
 
Vid föreliggande studies olika intervjugenomförande ställdes en fråga kring huruvida 
respondenterna kunde uppfatta någon skillnad mellan de två grupperna somalier och afghaner. 
Majoriteten av respondenterna kunde inte redogöra för någon distinkt skillnad mellan de båda 
grupperna utöver den enhetliga uppfattningen av afghanerna som mer utagerande och 
stundvis högljudda med en tendens att lättare bli kränkta jämfört med somalierna som upplevs 
hålla det mesta inom den egna gruppen och viker undan när det exempelvis uppstår 
konflikter. Dessa iakttagelser kan tolkas vara av relevans för studien då barnens skilda sätt att 
hantera påfrestande händelser, såsom konflikter, vittnar för vad barnen har fått med sig 
hemifrån och deras egna inneboende egenskaper och bottnar således i individens 
motståndskraft som har sin grund i dennes tidigare arv och miljö (Antonovsky, 1991). 
Däremot har inte den angivna studien för ansats at spekulera kring vilken av dessa två 
ovanstående reaktionsmönster som skulle tala för en starkare motståndskraft eller KASAM 
och då inga fler skillnader har kunnat påvisats mellan grupperna finns det inga konkreta 
belägg för att det skulle föreligga någon skillnad vad gäller KASAM utifrån grupptillhörighet. 
Men det kan ändå vara av värde att betona den dock påtalade skillnaden mellan grupperna och 
att detta är möjligt att detta kan tänkas påverka barnens hanterbarhet.       
 
Vidare beskriver respondenterna att det finns de pojkar som uppvisar en stark självkänsla, de 
har kanske varit den äldsta av barnskaran och således utvalts av familjen att vara den som ska 
skickas iväg från det oroliga hemlandet. Dessa barn har enligt respondenterna höga 
ambitioner, arbetar hårt för det de vill och klarar sig i princip själva från det att de kommer till 
Sverige. Sedan finns det de barn som å andra sidan ger uttryck för att de se på sig själva som 
offer, vilket Angel och Hjern (2004) menar kan förstärkas av det svenska samhällets bild av 
flyktingar som offer, vilket i sin tur kan föranleda stigmatisering och bidra till individens 
utvecklande av en flyktingidentitet. Oavsett om barnen innehar en stark självkänsla eller inte 
kan det dock sägas att ensamkommande flyktingbarn i mångt är utlämnade till svenska 
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myndigheter för överlevnad. Detta kan enligt Angel och Hjern (2004) leda till en ökad känsla 
av kontrollförlust och begränsat handlingsutrymme, vilket kan tolkas få en inverkan på 
barnens KASAM då kontroll är en viktig faktor för att individen ska känna trygghet, tilltro, 
begriplighet respektive hanterbarhet inför de påfrestningar denne stöter på i livet 
(Antonovsky, 1991).   
 
Materiell standard  

Ekonomiska och materiella resurser är att betrakta som faktorer som kan bistå individen i 
dennes hanterbarhet av eventuella kriser eller traumatiska händelser (Antonovsky, 1991). Som 
redan berörts ovan ankommer många ensamkommande flyktingbarn till Sverige med 
uppfattningen att de är berättigade det de vill ha och att svenskarna lever i ett ekonomiskt 
överflöd. Barnen blir emellertid snabbt varse om att det krävs mycket arbete för att uppnå 
självförsörjning. Bland annat uppger merparten av studiens respondenter att barnen till en 
början är övertygade att de ska få utöva ett arbete direkt efter deras ankomst till Sverige och 
på så vis tjäna pengar till deras familjer i hemlandet. Avsaknaden av arbete resulterar 
följaktligen i en oförmåga att kunna skicka de förväntade pengarna. Även om barnen till följd 
av svensk lagstiftning inte kan gå ut i heltidsarbetet innan vuxen ålder betonar ändock Wallin 
och Ahlström (2005) betydelsen av arbete för flyktingar, då de i deras undersökning av de 
numera vuxna flyktingbarnen som hade deltagit i deras studie uppvisade såväl depression som 
låg självkänsla till följd av arbetslöshet och därtill uttryckte en känsla av att vara samhället till 
last. Möjligheten till framtida arbete tolkas därav i föreliggande studie som väsentligt för de 
ensamkommande flyktingbarnen. Detta kan förse barnen med en framtidstilltro och 
meningsfullhet inför den ovissa framtiden liksom att innehavandet av ett arbetet senare i livet 
kan komma utgöra en resurs för hanterbarhet med såväl dess ekonomiska följder som tillgång 
av både sysselsättning och arbetskamrater (Antonovsky, 1991).       
 
I vår studie redogör flera respondenter för att pojkarna antagligen skulle stanna i Sverige även 
om förhållandena i hemlandet skulle ändras och då medföra möjlighet för dem att flytta hem. 
Respondenterna tror detta främst beror på att barnen numera har vant sig vid en annan 
standard, materiellt sett. Denna standard räcker emellertid inte alltid till och majoriteten av 
respondenterna belyser det missnöje ungdomarna stundvis ger uttryck för, de vill ha och 
kräver mer än vad de får:  
 

 De är ofta inte nöjda med det de får utan vill ha mer. Ganska mycket missnöje faktiskt. 
Vill ha de och de och kräver, men sedan när de ska klara sig själva kommer de tillbaka 
och säger att det var fantastiskt här, paradiset.  
 

Flertalet av respondenterna redovisar att ungdomarna tror sig ha det sämre ställt materiellt sett 
än svenska barn. Respondenterna menar att de vid ett flertal tillfällen har förklarat att det inte 
förhåller sig på det viset, men en respondents nedanstående citat kan delvis tänkas ge en 
förklaring till barnens avundsamhet: ”Materiellt sett så har inte våra barn eller i alla fall inte 
mina barn bättre än vad dem har men då säger dem att, men de har ju sin mamma och 
pappa”. Vidare kan denna missuppfattning tolkas bottna i den tidigare nämnda bild barnen 
många gånger har av Sverige innan deras ankomst och genom berättelser av smugglarna blir 
de lurade att tro att de ska få det så pass mycket bättre ekonomiskt än vad de sedan får i 
realiteten. Att barnen således skulle känna en viss misstänksamhet och skepticism gentemot 
huruvida de verkligen får lika mycket som de svenska barnen kan därmed verka förståeligt.    
Missnöjet kan också tolkas ha sin grund i att de är avundsjuka på de svenska barnen för att de 
har sina föräldrar, vilket de saknar och detta kan antas uppfattas av barnen som att det därmed 
skulle berättiga dem att kräva mer i form av materiell standard.  
 
 



 

29 

 

Bakgrund 

Av respondenternas redogörelser framgår det att barnens bakgrund skiljer sig markant åt, 
barnen kommer alltifrån medelklassfamiljer till från någon bergsby och många har levt under 
hot om att bli barnsoldat eller utsättas för tortyr varvid en del har levt efter stränga regler om 
underkastelse inför exempelvis religion. Dessvärre försvåras situationen för dessa barn enligt 
respondenterna då de ofta intalas av smugglare, familj och vänner att de kan råka illa ut eller 
mista chansen att få permanent uppehållstillstånd om de pratar för mycket om sin bakgrund. 
Innan barnen dessutom vet vilka som representerar Migrationsverket och hur personalens 
förhållande till myndigheterna ser ut berättar barnen ytterst lite om deras bakgrund:  
 

 Man är nog lite rädd för att berätta för mycket, de har nog blivit varnade att berätta 
för mycket. Kan det påverka mitt uppehållstillstånd? En del vill inte alls prata om hur 
de kom hit eller hur de har haft det. 
 

Respondenterna redogör därtill om de långa resor som dessa barn har tagit sig igenom för att 
komma till Sverige och att många av barnen mår psykiskt dåligt och drömmer mardrömmar 
på nätterna. Vidare uppger respondenterna att ungdomarna uttrycker en saknad av familj och 
att de bär på krigstrauman som de kanske har svårt att bearbeta. Majoriteten av 
respondenterna beskriver att så gott som samtliga pojkarna lider av sömnsvårigheter och 
mardrömmar: ”Om man deltagit i ett krig så kan man också ha utfört handlingar som är 
traumatiska inte bara blivit utsatt för man kan ju också ha varit delaktig och hur hanterar 
man det? Samtidigt som man ska försöka landa?”. 

 
Mardrömmar och sömnsvårigheter kan enligt föreliggande studies tolkning tyda på att barnen 
under dagtid har hittat ett sätt att hantera deras eventuella trauman men att det är svårare för 
dem att kontrollera sitt undermedvetna under natten. Mardrömmarna bottnar ofta i barnens 
tidigare traumatiska upplevelser i hemlandet enligt respondenterna. Vilket återspeglas i 
Huemer et al. (2009) undersökning där förekomsten av psykiska besvär hos flyktingbarn har 
uppmärksammats och resultatet påvisar att de ensamkommande flyktingbarnen innehar en 
större sårbarhet inför psykisk ohälsa än de flyktingbarn som flyr med sin familj. Detta kan i 
sin tur förmodas ha sin orsak i, som det tidigare har nämnts ett flertal gånger i föreliggande 
studie, att det sociala stödet och då framförallt de närmsta anhöriga utgör den primära 
motståndsresursen, som följaktligen de ensamkommande flyktingbarnen saknar. Däremot 
behöver inte denna sårbarhet och avsaknad av socialt stöd innebära en definitiv nedsättning av 
en individs KASAM. En stark eller svag KASAM är inte fixerad vilket resulterar i att barnens 
viktigaste sektorer för KASAM kan variera över tid. På grund av oviljan barnen uppvisar att 
prata om sin bakgrund och resan hit resulterar i att personalen sällan är insatta i barnens 
förhistoria, vilket kan föranleda en försvåring i att tolka resultat kring barnens bakgrund. 
Däremot har det framgått av tidigare forskning att situationen i de två länderna inte går att 
frångå när bakgrundsfaktorer ska tas i beaktning i utvecklandet av barnets motståndsresurser. 
Förekomsten av inbördeskrig i Somalia samt den humanitära kris som råder i Afghanistan kan 
därav anats ha en inverkan på barnens tidigare arv och miljö och således utvecklandet av 
deras motståndskraft (Antonovsky, 1991; Sida, 2009). Vidare betonar Betancourt och Khan 
(2008) att barns motståndskraft många gånger även är avhängigt företeelser som sträcker sig 
utanför den närmsta familjen. De påvisar bland annat vikten av barnets egenskaper i form av 
exempelvis intelligens, hög hanterbarhet och ett lättsamt temperament för utvecklandet av 
motståndsresurser. Detta kan i relation till föreliggande studie anses besitta en relevans då det 
utifrån respondenternas utsagor kan tolkas förekomma flera av dessa drag hos barnen i och 
med att respondenterna vittnar om barnens utvecklande av hanterbarhet över tid liksom att 
barnens höga studieambitioner och ansträngningar i skolan kan tyda på ett gott intellekt.  
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5.1.3 Meningsfullhet 

Den motivationella komponenten, meningsfullhet, anses vara den viktigaste komponenten i 
KASAM. Om individen inte finner mening i livet har det ingen särskilt avgörande betydelse 
om denne förstår och kan hantera det. Meningsfullhet är följaktligen en individs känsla att 
finna en känslomässig innebörd i sitt liv (Antonovsky, 1991). Enligt Antonovsky (1991) finns 
det fyra livsområden som kan kopplas till framförallt meningsfullhet; huvudsaklig 
sysselsättning, ens känslor, existentiella teman och socialt stöd. För att även i följande avsnitt 
underlätta analysen av begreppet meningsfullhet har underteman som har utmärkt sig 
kategoriserats: skola och sysselsättning, socialt stöd, framtid och närheten till svenskarna.  
 

Skolan och fritidssysselsättning 

Samtliga respondenter uppfattar att barnen tycker att skolan i Sverige är viktig och att vissa av 
barnen har uttryckt att de aldrig har gått i skola i hemlandet och att de som har gått i skola har 
då i regel gjort det i väldigt begränsad omfattning. Vidare menar respondenterna att barnen 
tycker att det är roligt i skolan, de är duktiga och skulle gärna gå i skolan fler timmar än vad 
de gör. Någon förklarar det som att somliga barn ser chansen att gå i skola som något 
ouppnåeligt som aldrig hade kunnat gå i uppfyllelse i hemlandet: ”/…/, Jag tror många 
framförallt är glada över att få möjligheten att gå i skola här, jag önskade att jag skulle få gå 
i skolan men det gick inte. Så det har varit någon sorts dröm /…/,”. 
 
Såsom det framkom tidigare i vår studie redogör respondenterna för de ensamkommande 
flyktingbarnens bild av möjligheten att bli rika respektive få arbeten snabbt i Sverige och då 
som exempelvis läkare eller jurist. I och med att barnen sedan inser att det är svårt att lära sig 
svenska och att vägen till målet både är lång och svår, skulle detta kunna medföra en 
nedsättning av barnens meningsfullhet vilket skulle kunna förstärkas ytterligare av att barnen 
många gånger har svårt ens blir behöriga till gymnasiet enligt respondenterna. Å andra sidan 
vittnar respondenternas redogörelser för att barnen trots detta känner meningsfullhet inför 
skolan samt hyser en framtidstilltro. Detta skulle bland annat kunna tolkas ha ett samband 
med den revidering av mål som flera respondenter menar att barnen gör i takt med insikt i 
såväl deras egna begränsningar som att Sveriges utbud av utbildningar erbjuder fler 
möjligheter. En respondent uppskattar att detta förmodligen bottnar i att det i barnens 
hemländer enbart är yrken som läkare, civilekonom eller jurist som av värde att eftersträva. 
När barnen sedan inser att det inte nödvändigtvis förhåller sig på samma sätt i Sverige kan de 
börja se över andra karriäralternativ. Vidare framhåller föreliggande studie att det är möjligt 
att utifrån Antonovskys (1991) meningsfullhet, att detta även kan tolkas som att barnen lägger 
mer vikt på fritidsaktiviteter för att förmildra känslan av kraven som uppkommit via skolan. 
Vad anbelangar fritidsaktiviteter uppger flertalet respondenter att ungdomarna ofta tar initiativ 
själva till att hitta något de vill ägna sig åt. Många är exempelvis engagerade i fotboll och det 
finns afghanska och somaliska lag. Styrketräning är en annan omtyckt fritidssysselsättning 
och framförallt många av de afghanska pojkarna ägnar sig åt föreningsliv, då i den Afghanska 
föreningen: ”Vi försöker få in dem i något föreningsliv eller aktiviteter så de har något att gå 
till regelbundet. Känna frihet att styra själva”.  
 
Respondenterna framhåller vidare att barnen bedriver dessa fritidssysslor regelbundet och 
detta kan tolkas tala för att de blir viktiga intressen för ungdomarna, vilket utgör en väsentlig 
del av KASAM:s meningsfullhet. Såsom det har framskymtat i det föregående presenterade 
materialet och som även Wallin och Ahlström (2005) belyser är faktorer som att ägna sig åt 
en betydelsefull sysselsättning, sociala kontakter och språkutveckling av vikt för de 
ensamkommande flytingbarnen. Sysselsättning och utbildning liksom kunskap om det nya 
landets språk och kultur är dessutom viktiga komponenter för att underlätta barnens 
integration (Europeiska Integrationsfonden, 2009). Angel och Hjern (2004) uppmärksammar 
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också dessa faktorers betydelse och belyser att motståndskraften hos dessa barn beror såväl på 
sociala kontakter som på tillgång till fritidsaktiviteter, skola och god kontakt till vuxna.  
 

Socialt stöd 

De mellanmänskliga relationerna som Antonovsky (1991) anser vara av störst vikt av 
gränsbegreppets fyra områden är givetvis också viktigt för de ensamkommande barnen. 
Studien tolkar att nära relationer kanske är än viktigare för dessa barn eftersom de inte har sin 
närfamilj tillgänglig. Samtliga respondenter talar för att barnen fort hittar kompisar i deras 
naturliga miljö, på boendet och i skolan, de söker sig snabbt till sina landsmän: ”De stöttar 
varandra väldigt mycket i grupperna. Speciellt landsmän emellan. De tyr sig till varandra, 
söker upp varandra om det är någon som har det jobbigt”. 
 
Samtliga respondenter uppger att barnen främst har kompisrelationer, pojkar från samma land 
med samma erfarenheter. Flertalet respondenter har uppgett att barnen snabbt hittar till sina 
etniskt anknutna platser där andra landsmän finns; moskéer, föreningar och fotbollslag. 
Vidare berättar majoriteten av respondenterna att något barn kanske har en släkting eller 
bekant till släkting i Sverige men deras primära sociala kontakt utgörs av kompisrelationer. 
De vänder sig också således instinktivt till varandra om de behöver: ”/…/,dem flesta har i alla 
fall relationer, det är ingen som vi har som är helt ensam /…/,”. 
 
Enligt respondenterna skapar barnen först relationer på transitboendet, där de väntar på att bli 
placerad i deras ankomstkommun. Flytten från transitboendet uppger flertalet respondenter är 
ansträngande för dessa barn och att den kan innebära en stor yttre och inre påfrestning, att 
barnen återigen måste bryta relationerna med sina vänner och personal, vilka kan ha fungerat 
enligt respondenterna som viktiga vuxna i barnens liv. När det gäller de ensamkommande 
barnens nätverk redogör många respondenter för att barnen i den utsträckning det går försöker 
ha kontakt med sin familj i hemlandet, förutsatt att det finns någon, och att några av pojkarna 
har skaffat sig nya relationer i Sverige, till exempel flickvänner. Samtliga respondenter berör 
pojkarnas snabba grupptillhörighet när de väl är bosatta i Sverige. Någon respondent beskrev 
det som att alla människor behöver känna tillhörighet till en grupp, en ”familj”, och 
ensamkommande flyktingbarn speciellt. Enligt Elmeroth och Häge (2009) är det sociala 
stödet avgörande för hur barnen hanterar sin vardag. Vad gäller att hantera kriser är det 
emotionella stödet i form av nära relationer en viktig motståndsfaktor (Elmeroth & Häge, 
2009). Wallin och Ahlström (2005) har i deras undersökning också synliggjort sambandet 
mellan avsaknaden av socialt stöd och en sämre förmåga att hantera stressfyllda situationer 
liksom en ökad förekomst av psykisk och fysisk ohälsa. Känslan av välmående kan förklaras 
utifrån empirin att en hälsosam emotionell anpassning för ensamkommande flyktingbarn har 
ett samband med ett emotionellt stöd från landsmän och möjligheten att dela sina erfarenheter 
med någon som talar samma språk. Men exklusiv kontakt med personer från samma ursprung 
i det nya landet kan orsaka utanförskap (Wallin & Ahlström, 2005). För att ytterligare belysa 
vikten av socialt stöd och återigen betona att samtliga respondenter har nämnt att pojkarna 
snabbt hittar sin grupp och tyr sig till sina landsmän visar slutligen ännu en undersökning, 
Miller et al., (2002), att avsaknaden av någon att dela sin situation med liksom förlusten av 
närstående kan leda till social isolering. Detta kan ha en stressande effekt då det kan föranleda 
ett bristande socialt stöd. Trots att de ensamkommande flyktingbarnens risk för isolering kan 
antas minska genom deras samboende tillsammans med andra barn och personal. Dock saknar 
barnen de närmsta familjemedlemmarna som är en avgörande motståndsfaktorer individer 
som befinner sig i exil (Miller et, al., 2002). 
 
Framtid 

Majoriteten av respondenterna estimerar, som det tidigare har nämnts, att barnen troligtvis 
kommer att stanna i Sverige trots en framtida möjlighet att återvända till hemlandet. 
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Respondenterna menar att barnen har vant sig vid en viss materiell standard och vill kanske 
satsa på utbildning, jobb och familj i Sverige. Emellertid redogör flertalet respondenter för 
den somaliska gruppens fortvarande segregering från det svenska samhället och därmed deras 
exkludering från det generella svenska sammanhanget: ”Somalierna tror jag ser sin framtid 
som att det kommer skaffa jobb, gifta sig med en somalisk kvinna, bo där det finns fler 
somalier och gå till den somaliska moskén.” Att den somaliska gruppen exkluderar sig från 
delar av det svenska samhället tolkar studien inte behöver betyda en brist i deras KASAM. 
Men däremot kan exkluderingen generera ett utanförskap som kanske inte är gynnsamt för en 
individs KASAM.  
 
Samtliga respondenter berör i intervjuerna ungdomarnas höga ambitioner när det gäller 
utbildning och många av barnen har uttryckt en vilja att bli läkare. Men ju längre ungdomarna 
bor i Sverige desto mer öppensinnade blir de och de börjar fundera kring deras framtida 
karriär: 
 

/…/, alltid haft målet att bli läkare men nu har han på något sätt fått ett smörgåsbord 
presenterats för sig. Det finns många bra akademiska jobb. Han har breddat sitt 
perspektiv lite och tycker att han kan bli något annat. 
 

Respondentens uttalande om barnens breddade perspektiv kopplar den angivna studien till 
KASAM och att barnen finner nya områden som känns meningsfulla (Antonovsky, 1991). 
Majoriteten av respondenterna uttrycker sig över lag i väldigt positiva ordalag kring 
ungdomarnas framtid och barnens egen tro på sin framtid. Respondenterna nämner att barnen 
uttrycker drömmar om utbildning, jobb och familj, precis som vem som helst: ”Så visst en del 
mår ju periodvis sämre men ändå tycker jag att många är väldigt positiva och blickar framåt 
och har ett hopp.”. Wallin och Ahlströms (2005) har i sin uppföljningsstudie om 
ensamkommande flyktingbarn, som numera är i vuxen ålder, ånyo framlagt evidens för vikten 
av det sociala nätverket för individers upplevelse av meningsfullhet och hälsa. 
Respondenterna i deras studie uppgav att deras välmående hängde samman med att de hade 
arbete, familj och vänner. I vår studie kan såväl barnens sociala kontakter i form av vänner 
från boendet, personal och andra personer från den egna etniska gruppen, liksom viktiga 
fritidsintressen och barnens huvudsakliga sysselsättning som skolan utgör samt att barnens 
ambition och insikt av utbildnings betydelse tolkas tala för att barnen besitter hög 
hanterbarhet och meningsfullhet inför deras framtid (Antonovsky, 1991).  
 
Närheten till svenskarna 

Samtliga respondenter beskrev barnens önskan om närmare relationer till svenskar och en 
chans att bli mer delaktiga i det svenska samhället: ”Vårt samhälle är väldigt segregerat och 
det är svårt för dem att bli delaktiga”. Wallin och Ahlström (2005) redovisar i sin studie att 
deras respondenters, de numera vuxna flyktingbarnen, sociala nätverk främst utgjordes av 
personer från samma etniska grupp och att kontakten med majoritetsbefolkningen var 
begränsad till samtal med professionella och grannar. Empirin i föreliggande studie tyder på 
samma företeelse, att barnens relationer till svenskar oftast består av professionella, såsom 
socialsekreterare, personal och gode män. Relationer till professionella är dock också viktiga 
för de ensamkommande flyktingbarnen, vilket Kohli (2006) uppmärksammar i sin studie där 
det känslomässiga engagemanget i barnet från socialsekreteraren anses gynna en positiv 
utveckling för barnet. Relationer till professionella må vara viktiga men kanske är relationer 
till andra vuxna och barn ännu vitalare, och empirin i vår studie visar på att barnen ofta 
uttryckt en vilja om att ha en svensk vän:  
 

 De kan ju känna sig lite fångna i att de inte kan språket. De går ut och vill få kontakt 
men märker att det är ganska svårt att få kontakt med svenskar. /…/, Många drömmer 
om att få en svensk vän men får aldrig det. 
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Majoriteten av respondenterna beskrev även, som det tidigare har nämnts, att barnen innehar 
en stark uppfattning att svenska barn blir bättre behandlade än dem: 
 

 Dem kanske tror att de blir på nått sätt sämre behandlade än svenska barn. Dem tror 
nog att svenska barn har det bättre ekonomiskt och de önskar nog att de hade mer 
pengar. De vill ju ha snygga kläder, men de vill ha märke dyrt och fint. De avundas 
säkert svenska barn. Å det är klart att de har familj, släkt som inte de har och känner 
avundsjuka inför. 
 

En grupp som majoriteten av respondenterna återkommande redovisat står utanför det 
svenska samhället är den somaliska gruppen, enligt respondenterna visar de somaliska barnen 
mindre intresse för svenskarna. Däremot visar de afghanska pojkarna större benägenhet enligt 
vissa respondenter att söka sig utanför sin egna etniska grupp då de bland annat engagerar sig 
i fotbollslag med även svensktalande och en respondent menar att: ”/…/, de har ju driv att få 
svenska kontakter men det är inte så lätt och det tror jag många tycker är synd”.  

 
Viljan att vara delaktig i det svenska samhället finns emellertid bland majoriteten av barnen 
enligt respondenterna men de släpps inte in i den nya gruppen av okända anledningar. 
Respondenterna redovisar att det inte finns några svenskar i barnens klasser då de går i 
speciella internationella klasser och flyktingbarnen inkluderas inte i de svenska grupperna på 
skolan. Barnen känner sig då utanför enligt respondenterna. Sammanfattningsvis redogör en 
respondent genom ett bildligt talande exempel: att det är svårt att känna sig svensk om man 
aldrig får umgås med svenskar. Respondenterna uppger att barnen antagligen önskar mer 
kontakt med majoritetsbefolkningen för att få sociala relationer utanför den egna etniska 
gruppen men också för att förbättra sina språkkunskaper. Detta återspeglar Wallin och 
Ahlström (2005) i deras studie, vari deras respondenters livskvalitet hade ansetts öka i takt 
med tilltagande färdigheter i det svenska språket.   
 
Den föreliggande studien tolkar genom empirin, ur vilken det har framkommit att barnens 
sociala nätverk främst består av personer med samma etniska tillhörighet och att barnen 
saknar nära relationer med individer med svenskt ursprung som de emellertid önskar kontakt 
med och att dessa barn kan anses exkluderade från det svenska samhället på flera olika sätt. 
Exempelvis genom att de får gå i internationella klasser där det inte går några svenska barn, 
att barnen bor tillsammans med landsmän eller barn från andra delar av världen än Sverige, 
varpå den naturliga tillhörigheten stärks i den egna etniska gruppen och det är därför svårt att 
byta ”grupp”. Vidare träffar barnen mest landsmän i deras föreningar och fotbollslag och de 
har en religiös tillhörighet som skiljer sig från den svenska. Kontakten med majoriteten av 
befolkningen skildras av respondenterna i princip att endast utgöras av samtal med personal, 
socialsekreterare, läkare, lärare och gode män. Samma resultat framgår av Wallin och 
Ahlströms (2005) undersökning om ensamkommande flyktingbarn som vuxit upp i Sverige. 
En annan viktig faktor för ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa är deras känsla av 
delaktighet och att få utgöra en del av någonting större och är följaktligen av betydelse för 
individens KASAM (Europeiska Integrationsfonden, 2009). Ett större sammanhang kan till 
exempel anses vara det svenska samhället och att stå utanför detta sammanhang kan bidra till 
en nedsatt KASAM, framförallt meningsfullhet då individen således saknar sin viktiga plats i 
sammanhanget och gemenskapen (Antonovsky, 1991).  
 
5.2 Inflytelserika faktorer för ensamkommande flyktingpojkar och 
deras känsla av sammanhang  
Genom resultatet har studien tolkat de inflytelserika faktorerna för de ensamkommande 
flyktingbarnens känsla av sammanhang som olika resurser de kan anses inneha. Empirin och 
den tidigare forskningen har varit eniga i vikten av det sociala nätverket eller socialt stöd för 
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de ensamkommande flyktingbarnen. Skolan har samtliga respondenter uppgett anses vara av 
vikt för dessa barns meningsfullhet, vilket även huvudparten av den tidigare forskningen 
anger. Dessutom har det genom respondenternas utsagor framgått att de ensamkommande 
barnen från Somalia och Afghanistan fort hittar ett sammanhang i sin etniska grupp. Det 
framgår som underlättande för dessa barn att dela språk och erfarenheter med landsmän vilket 
kan anses naturligt. Existentiella teman har studien fokuserat mindre på men det har i 
resultatet framkommit att religion har betydelse för vissa barns KASAM, kanske främst de 
somaliska barnen, då tro kan underlätta upplevelsen av tillvaron som möjlig att förklara 
varvid individens begriplighet och hanterbarhet inför tillvaron kan bli lättare (Antonovsky, 
1991). Den tillhörighet till andra som religion medför kan också betraktas som en viktig 
faktor. Vidare är också de ensamkommande barnens känslor en viktig del enligt Antonovskys 
(1991) gränsbegrepp för att uppnå meningsfullhet. Avsaknaden av barnens presenterade 
känslor i föreliggande studie har av naturliga skäl, som förklarades i det etiska avsnittet, inte 
framkommit eftersom en individs känslor bäst beskrivs av primärkällan. Antonovsky (1991) 
belyser däremot att flexibilitet kan förekomma bland kategorierna i gränsbegreppet. Därmed 
fokuserar studien på de kärnfaktorer som framkommit i resultatet; vikten av daglig 
sysselsättning och pojkarnas sociala stöd och till viss del existentiella teman. Den sista 
komponenten, det vill säga de ensamkommande flyktingbarnens känslor, antas finns med men 
har dock inte kunnat stärkas genom sekundärkällans tolkning. Vad som däremot har framgått 
av empirin är de ensamkommande barnens exkludering från majoritetsbefolkningen. Att dessa 
pojkar enligt respondenterna segregeras från resten av samhället genom speciella 
internationella klasser och att de bor på boenden där majoriteten utgörs av pojkar med samma 
etniska bakgrund kan vara en faktor som påverkar de ensamkommande flyktingbarnens 
känsla av sammanhang negativt. En annan självklar faktor som anses inflytelserik för dessa 
ensamkommande flyktingbarns känsla av sammanhang borde vara att återförenas med sin 
familj men detta är något studien endast kan spekulera i då barnen ankommer ensamma och 
pratar mycket lite om sin bakgrund. Avsaknaden av dessa familjemedlemmar är en påtaglig 
stressor och kan följaktligen antas få en inverkan på barnens KASAM . Dock menar 
Antonovsky (1991) att stressorer ger upphov till motståndsfaktorer för individens 
hanterbarhet av dessa, vilket kan relateras till att pojkarna enligt respondenterna trots denna 
stressor uppvisar en tämligen god hanterbarhet, det vill säga att de lyckas hantera de höga 
krav som ställs på dem genom de resurser barnen finner i religion, sociala kontakter och 
genom den svenska välfärden. I och med detta föranleds tolkningen utifrån Antonovskys 
(1991) uppfattning att barnen således innehar en stark KASAM då de kan hantera denna 
negativa stressor utan att det ger upphov till ett primärt problem för barnet. Å andra sidan 
behöver inte detta nödvändigtvis innebära att barnen i föreliggande studie inte finner 
avsaknaden av föräldrarna stressande utan de kanske snarare innehar motståndskraft som 
motverkar effekten av stressoren. Exempelvis kan detta relateras till Rousseau et als. (1998) 
studie som betonar att flyktingbarnens separation från föräldrar och andra viktiga vuxna kan 
dämpas genom det skydd gemenskapen till den egna etniska gruppen utgör. Detta kan sägas 
göra sig gällande i vår studie då förbindelsen till landsmännen är ett genomgående drag för 
samtliga pojkar och det blir därmed svårt att utröna huruvida barnen innehar en stark KASAM 
till att börja med eller om separationen helt enkelt förmildras genom denna motståndsfaktor i 
relation till andra skydd.  
 

5.3 Sammanfattning av resultatet 
Inledningsvis uppvisar barnen enligt respondenternas redogörelser en låg form av begriplighet 
under deras första tid i Sverige men finner enligt snart en tilltro till det svenska systemet och 
känner en ökad trygghet inför att bo i Sverige. Kraven från familjen kan anses skapa en känsla 
av hopplöshet då barnen förstår att bilden av Sverige som ett paradis med oändliga resurser 
inte stämmer och att ungdomarna måste kämpa för deras egna uppehälle, vilket genererar i 
förståelsen att det inte finns utrymme för att hjälpa familjen i hemlandet ekonomiskt. Detta 
tolkar studien utifrån empirin kan påverka barnens känsla av sammanhang negativt. Däremot 
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visar empirin utifrån personalens perspektiv att barnen snabbt uppnår hanterbarhet och 
meningsfullhet i vardagen genom att till exempel skapa band till landsmän i samma ålder och 
med liknande erfarenheter, vilket kan bidra till upprätthållandet av tidigare sociala roller eller 
identitet och på så vis skapa mening (Antonovsky, 1991). Samtliga respondenter uppger att de 
förstått att pojkarna tycker skolan är viktig och att flera av barnen har drömt om att få gå i 
skolan men saknat den möjligheten i hemlandet. Den huvudsakliga sysselsättningen är en av 
de primära komponenterna i Antonovskys KASAM och delbegreppet meningsfullhet. Enligt 
Antonovsky (1991) måste de fyra livsområdena, huvudsaklig sysselsättning, ens känslor, 
socialt stöd och existentiella teman uppfyllas för att inneha en stark KASAM. Skolan och 
närheten till landsmän i samma ålder och viktiga vuxna som personal på boenden, 
fotbollstränare eller till exempel gode män tolkar studien ökar deras meningsfullhet och 
KASAM. De somaliska barnen kan enligt respondenternas utsagor anses söka och antagligen 
finna deras KASAM genom gemenskapen i deras etniska grupp. Det har i resultatet framgått 
upprepade gånger genom respondenternas erfarenheter att de somaliska pojkarna söker sig 
mer till sin grupp än de afghanska barnen för stöd och råd. Enligt Rousseau et al. (1998) var 
de somaliska barnen i deras undersökning skyddade mot den svårighet som separationen från 
signifikanta vuxna kan innebära, genom gemenskapen hos den egna etniska gruppen. 
Skillnader i meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet hos de två etniska grupperna har 
respondenterna endast formulerat olika beteendeskillnader som till exempel att de somaliska 
pojkarna anses hantera missnöje med att dra sig tillbaka medan de afghanska pojkarna öppet 
argumenterade för sin sak och kanske lättera kände sig kränkta. Trots att barnen kan antas 
sakna många resurser för hanterbarhet eller besitta fler brister än resurser uppger dock 
respondenterna att barnen anses se positivt på sin framtid och hanterar förändringar, krav och 
andra yttre påfrestningar överraskande väl. 
  

6. Slutsatser och diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka hur personal på boenden för ensamkommande 
flyktingbarn från Somalia och Afghanistan upplever dessa barns känsla av sammanhang i 
Sverige. Våra frågeställningar är följande: 1) Hur upplever personalen att de ensamkommande 
flyktingbarnens känsla av sammanhang ser ut? 2) Vilka faktorer anses som inflytelserika för 
de ensamkommande flyktingbarnens känsla av sammanhang? Dessa två frågeställningar 
kommer att besvaras i följande diskussion, varvid kritik mot studien kommer att behandlas 
och därefter redogörs förslag till fortsatt forskning.  
 
I anknytning till vår studies teoretiska utgångspunkt, det vill säga Antonovskys känsla av 
sammanhang, har majoriteten av respondenterna uppgett att barnen uppvisar en tämligen god 
begriplighet, vilken ökar med tiden. Begripligheten framhåller respondenterna främst har sin 
grund i barnens förutsägbarhet inför vardagen. Denne erhålls tämligen fort genom rutiner 
liksom att barnen innehar en rad av, vad vi tolkar som friskfaktorer, i form av exempelvis 
socialt stöd, språkutveckling, sysselsättning, fritidsaktiviteter, skola och kontakt med 
landsmän. Varav samtliga faktorer även har framkommit vara av betydelse för flyktingbarn 
genom tidigare forskning. Vi anser följaktligen att dessa friskfaktorer har en inverkan på 
barnens KASAM och Antonovsky (1991) menar att friskfaktorer medverkar till att individen 
uppfattar världen som begriplig. Vidare uppger dessutom majoriteten av respondenterna att 
barnen tycks inneha en förvånansvärt god hanterbarhet. Vi tolkar utifrån respondenternas 
utlåtanden att barnens resurser för hanterbarheten främst utgöras av tillgängligheten av 
vänner, den egna etniska gruppen, skola och religion. Även dessa faktorers betydelse för 
flyktingbarnen har framkommit i den tidigare forskningen. Dock har den religiösa tron gett 
upphov till vissa skiljaktigheter. Å ena sidan har vi funnit i studien att detta, i enlighet med 
Antonovsky samt Betancourt och Khan (2008), utgör en friskfaktor och ett stöd för barnen. Å 
andra sidan har några respondenter gett uttryck för den identitetskris den religiösa 
tillhörigheten kan ge upphov till. Huruvida tron därmed primärt genererar i ett skydd eller 
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brist för barnen, finner vi således svårt att utröna. Vad anbelangar barnens meningsfullhet 
framkommer det enligt respondenternas redogörelser att detta främst tycks vila i relationen till 
vännerna, den huvudsakliga sysselsättningen, föreningsliv, fritidsutövning och deras tilltro till 
deras framtida liv i Sverige samt att kunna hjälpa deras familjer i hemlandet. Detta stämmer 
väl överens med Antonovskys definition av begreppet som understryker förekomsten av 
viktiga mål, områden och intressen som individen anser är av betydelse för denne. 
Meningsfullhet kan anses som en av de viktigaste faktorerna i KASAM då Antonovsky menar 
att även om individen innehar begriplighet för sin omgivning och känner hanterbarhet har 
detta ingen större betydelse om individen inte finner någon mening i sin tillvaro.     
        
Ovanstående kan tolkas som att respondenterna sålunda redovisar för observationer av en 
ökning eller utvecklande av barnens begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilket 
följaktligen kan ställas i förhållande till Antonovskys uppfattning av KASAM som en 
nästintill statisk företeelse som är svår att förändra väl etablerad. Respondenternas 
redogörelser talar dock för motsatsen och vi anser följaktligen att det föreligger en svaghet i 
hans begrepp. Detta framhåller vi delvis med anledning av respondenternas uttryckliga 
uppfattning av en ökning av begripligheten som vi tolkar som en begriplighetsprocess hos 
barnen som påbörjas i och med ankommandet till Sverige, liksom att barnens hanterbarhet 
kan anses utvecklas i takt med tillgängligheten av nya och gamla resurser. Likaså kan barnens 
meningsfullhet uppfattas utvecklas genom främst etablerandet av viktiga relationer, fritid och 
sysselsättning, även om denna redan är att bedöma som tämligen hög från det att barnen 
anländer till Sverige då de kommer med högsträvande ambitioner och drömmar. Ökningen 
respektive utvecklandet av samtliga tre områden behöver dock inte nödvändigtvis ske jämte 
varandra utan vi anser att det kan vara en individuell företeelse som kan te sig olika. Däremot 
kan det verka troligt att en ökning av någon av dessa också banar väg för ökandet av en 
annan, med anledning av Antonovskys (1991) uppfattning att dessa tre är avhängiga varandra 
och att en stark KASAM inte kan sägas föreligga om individen enbart skulle uppvisa styrka i 
en av dessa. Slutligen vad gäller detta vill vi dock också betona att Antonovskys (1991) 
uppfattning av denna statiskhet främst baseras på terapimöten och han uttrycker således inte 
huruvida förändring inte skulle vara möjlig inom en längre tidsomspänning, vilket kan sägas 
föreligga i dessa barns fall då utvecklingen av deras KASAM först sker med tiden enligt 
respondenterna.     
 
I enlighet med vad som tidigare har nämnts i föreliggande studie anses barnen utgöra en 
speciellt utsatt grupp. Trots att respondenterna enligt ovan redogör för barnens uppvisande av 
tämligen starka KASAM skall inte de brister som respondenterna även beskriver förglömmas. 
De brister som kan tolkas ha en inverkan på barnens KASAM menar respondenterna 
följaktligen utgörs av; barnens förväntade bild av Sverige, förvirringen barnen känner inför 
det svenska samhället och svenskarnas beteenden (åtminstone till en början) samt yttre 
förändringar såsom i klimat och kultur. Vidare föranleder krav från föräldrarna i hemlandet 
och skola i Sverige en brist för barnen liksom tidigare traumatiska erfarenheter och även som 
det har nämnts tidigare religiös tro. Dock menar respondenterna på att den största bristen ändå 
är förlusten av familjen, vilket även styrks av Miller et al. (2002) som framhåller de närmsta 
familjemedlemmarna som en av flyktingens främsta motståndsresurser. Vidare finner vi det 
emellertid av intresse att diskutera kravens påverkan av barnen. Detta må ha utpekats som en 
brist av respondenterna liksom att i förhållande till tidigare forskning kan barnen anses inneha 
begränsade resurser, framförallt genom avsaknaden av den tidigare nämnda resursen familjen 
utgör, och kraven kan därmed förmodas vara väldigt påfrestande för barnen. Detta till trots 
menar respondenterna att så gott som ingen av barnen ger upp sina mål, även om de många 
gånger ändrar målen till att blir mer realistiska eller att rentav bli barnens egna mål istället för 
föräldrarnas önskan. Barnens förmåga att hantera detta kan både härröras i exempelvis 
förekomsten av andra resurser eller genom den begriplighet inför det svenska skolväsendet 
som infinner sig men vi vill gärna betona att detta troligtvis kan förklaras till stor del av att 
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dessa krav även kan upplevas som meningsfulla i den mån som Antonovsky (1991) menar att 
yttre och inre stimuli upplevs som utmaningar, vilka individen då finner värda att investera 
och engagera sig i. Detta menar vi främst med anledning av respondenternas återkommande 
och eftertryckta återgivelser av barnens uppfattning av skolan som betydelsefull och det hårda 
arbetet som barnen lägger ner för att förverkliga sina mål.       
  
Sammanfattningsvis finner vi att den huvudsakliga slutsatsen av frågeställning ett är att trots 
de brister som respondenterna uppgett dessa barn har i form av bristande socialt stöd, oron för 
familjen, olika trauman, kraven med flera uppvisar barnen en god känsla av sammanhang. De 
förstår snabbt hur samhället ser ut och vilka sociala koder som finns mellan svenskarna. 
Barnen hanterar förändringar och jobbiga händelser bra och de finner skolan, vännerna och 
deras fritidsaktiviteter som meningsfulla.  
 
Studiens andra frågeställning, vilka faktorer som kan anses vara inflytelserika för barnens 
känsla av sammanhang i Sverige, har tolkats utifrån vilka resurser barnen kan anses ha och 
hur dessa påverkar barnens känsla av sammanhang. Samtliga respondenter har uppgett att 
barnen känner en meningsfullhet inför skolan. Även Wallin och Ahlström (2005) har belyst 
att en av de avgörande friskfaktorerna för de ensamkommande flyktingbarnen är just känslan 
av att ägna sig åt en betydelsefull sysselsättning. Angel och Hjern (2004) återspeglar också 
vikten av såväl sociala kontakter som väsentligheten av tillgång till fritidsaktiviteter. Vikten 
av att barnen lär sig det svenska språket har också visat sig ha stark anknytning till barnens 
KASAM, vilket även Wallin och Ahlström (2005) har belyst som en avgörande friskfaktor för 
dessa barn. Ett intressant resultat som dock inte har kunnat visas definitivt hur det hör 
samman med barnens känsla av sammanhang, är barnens önskan om närmare relationer till 
majoritetsbefolkningen. Känslan av att inte tillhöra majoritetsbefolkningen kan skapa ett 
utanförskap vilket kan förmodas påverka delar av individens KASAM och resultera i en 
mindre förståelse inför det samhälle barnen lever i och eventuellt utgöra en resursbrist som 
delaktighet i samhället kan innebära. Kritik som kan riktas mot resultatet av denna 
frågeställning är att den kanske har varit för lik den förstnämnda frågeställningen eller att 
intervjuguiden inte fokuserat lika starkt på denna fråga och därav har empirin gett liknande 
resultat som på fråga ett. Hur personalen anser att barnens känsla av sammanhang ser ut och 
vilka faktorer som kan anses som inflytelserika är inte oföränderliga begrepp och är därför 
svåra att skilja åt. I relation till ovan kan det sägas att vid händelse av att man skulle ta bort 
dessa resurser (skola, vänner med flera) skulle det med stor sannolikhet, medföra en 
nedsättning av barnens psykiska hälsa därmed föranleda en svag eller obefintlig KASAM.   
  
Sammanfattningsvis finner vi att slutsatsen av frågeställning två är enligt personalen att de 
inflytelserika faktorer som uppmärksammats i vår studie för de ensamkommande 
flyktingpojkarna från Somalia och Afghanistan är skolan, vännerna, viktiga vuxna, 
fritidsintressen och tillhörighet i en grupp. Religion kan anses som en viktig resurs men 
empirin har inte visat samma styrka kring denna faktor. Ett oväntat resultat har vi funnit i de 
signifikant mättade svaren kring personalens uppmärksammande av barnens vilja till närmare 
kontakt med majoritetsbefolkningen, hur detta kan anses som en inflytelserik resurs eller inte 
vill vi inte spekulera kring då studien inte haft fokus på integration genom 
forskningsprocessen.    
 

Genom att nyttja personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn som medel för att 
skapa oss en bild av hur barnens känsla av sammanhang ser ut har denna studie sökt stöd för 
dessa resultat i tillämpad teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning inom området. Den 
sistnämnda har emellertid varit av begränsat slag då det ännu inte har forskats nämnvärt 
mycket kring ensamkommande flyktingbarn. Framförallt svensk forskning om barnen är 
begränsad och således har artiklar som främst avhandlar utomsvenska förhållanden nyttjats 
som källor i vår studie. Mycket av de fakta som har presenterats har dessutom utgått från 
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individens position som flykting och då inte specifikt utifrån rollen som ett ensamkommande 
flyktingbarn. Detta har dock bland annat sin förklaring i den tidigare nämnda orsaken om 
områdets begränsade omfattning. Å andra sidan har fynden i de svenska källorna, såsom 
Wallin och Ahlström respektive Angel och Hjern, många gånger stärkts och bekräftats av det 
som framkom i de engelska artiklarna. Detta kan sägas tala för gemensamma faktorer som 
påverkar flyktingar och då framförallt ensamkommande flyktingbarn, oavsett vilket land 
individen flyr till. Det är således själva flykten från hemlandet med tillhörande förluster och 
trauman samt mötet med det nya landets människor och kultur som kan tolkas vara av primär 
betydelse för individen. Vidare har tillgången av forskning som rör flyktingbarnen och deras 
KASAM varit limiterat. Vad mer anbelangar tidigare forskning har dessa källor såväl samlats 
in som bearbetats innan genomförandet av intervjuerna med respondenterna och de överlag 
goda överensstämmelser mellan studiens egna resultat och den tidigare forskningens bottnar 
således inte i ett selektivt val av fakta, vilket kan sägas tala för studiens validitet trots att 
empirin basera på personalens erfarenheter. Valet av artiklarna baserades främst på det faktum 
att det var några av de få som berörde ämnet och som fanns tillgängliga. Detta kan således 
tala för ett reslutat som får bekräftelse och stöd genom den tidigare forskningen men också för 
att vi inte kommit i kontakt med annan forskning med avvikande resultat. Ett par artiklar och 
böcker har emellertid haft mindre betydelse för vår studie, såsom Kohli (2006) och Huemer et 
al. (2009) men som ändå har använts i syfte att belysa hur de ensamkommande 
flyktingbarnens situation kan te sig, även om det inte nödvändigtvis återfanns distinkta 
kopplingar till vår studie.   
 
Det har även uppdagats vissa brister i vår studie och vi har uppmärksammat vissa aspekter 
som i efterhand kan anses borde ha skett annorlunda. Såsom det framgick i studiens 
avgränsning valde vi att fokusera på afghanska och somaliska pojkar med anledning av 
Migrationsverktes statistik, detta har dock under studiens gång visat sig ge upphov till viss 
problematik i att sammanställa två etniska grupper från två olika kontinenter. Trots att 
respondenterna inte framförde några markanta skillnader mellan grupperna har det däremot 
framgått variationer, bland annat barnens skilda syn på exempelvis könsroller, klasskillnader, 
dagsläget i hemlandet och så vidare. Vilket även kan antas påverka deras KASAM. Detta 
skulle dock också kunna ha sin förklaring i att respondenterna ombads att svara utifrån de 
båda grupperna och endast en fråga eftersträvade eventuella skillnader mellan de två 
grupperna. Därmed föranleder det spekulationer kring huruvida det kanske hade kunnat 
utröna i mer signifikant mättade svar om studien hade fokuserat på enbart en folkgrupp. 
Andra brister som bör uppmärksammas är att barnens bristande kommunikation och oviljan 
att prata om sin bakgrund även påverkar personalens utsagor och därmed studiens resultat. Ett 
signifikant värde har i och med detta gått om miste då intervjuer med barnen skulle ha tillfört 
en större förståelse för vad barnens känsla av sammanhang specifikt innebär för dem och 
högre validitet för studien. Denna brist skulle kunna ha undvikits genom att intervjua barnen 
direkt men detta var inte aktuellt av redan nämnda etiska skäl såsom deras traumatiska 
bakgrunder, bristen av socialt nätverk att bearbeta minnen med och rädslan för 
myndighetspersoner. Resultatet av studien blir följaktligen en övergripande redogörelse av 
hur personalen upplever barnens uppvisade känsla av sammanhang. Vidare har vi i vår studie 
använt oss av öppna frågor i intervjuguiden och några av respondenterna fann det svårt att 
svara på vissa frågor då de var för breda. Detta var dock ett medvetet val då studien sökte 
finna djupare mening i svaren. Däremot hade det kanske funnits utrymme för ytterligare 
förtydliganden eller begränsningar. En kvantitativ undersökning kanske kunde motverka detta 
problem men vi ansåg att djupintervjuer kunde ge ett bättre resultat. Avslutningsvis är vi även 
medvetna om, vilket vi redogjorde för ovan, den andra frågeställningens uppenbara 
begräsning vad gäller resultat. Vi anser dock att detta inte medför en nedsättning av huruvida 
studiens syfte uppnås eller inte, då den första frågeställningen är av så pass omfattande art. 
Däremot föreligger det helt en klart en brist och obalans i studiens uppdelning mellan de två 
frågeställningarna.  
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Vidare är vi av uppfattningen att andra teoretiska begrepp skulle ha kunnat vara av värde att 
inkludera i studien då dessa såväl gjorde sig gällande som att det kan tyckas ensidigt att 
endast redogöra för en teoretisk utgångspunkt. Men eftersom vi ville djupdyka i begreppet 
KASAM och då begreppet utgör den största delen av grundkonstruktionen i studien uteslöts 
andra kanske primära teorier kring etnicitet och etniska minoritetsgrupper. Exempelvis 
Goffmans teori om stigma, Goldbergs tolkning av stämplingsteorin och Meads teori om 
interaktionism. Utöver detta fann vi även Foucaults maktperspektiv av intresse, genom vilken 
barnens underordnade makt i förhållande till svenska instanser kunde ha porträtterats. Vidare 
kunde det ha varit av värde att även behandla Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
utifrån de ensamkommande flyktingbarnen. Förutom andra tänkvärda teoretiska begrepp har 
studien även gett upphov till andra frågeställningar som inte har behandlats i den angivna 
studien men som kan vara föremål för framtida forskning. Integration är ett begrepp som ofta 
nämns i svensk media och debatten kring begreppet är omfattande trots denna uppmärksamhet 
har det framgått av resultatet att de ensamkommande flyktingbarnen kan anses exkluderade 
från det svenska samhället och de vill ha kontakt med majoritetsbefolkningen. Detta 
aktualiserar frågor som skulle vara intressant för vidare forskning; vad är det som gör att de 
ensamkommande barnen inte blir delaktiga i det svenska samhället? Hur påverkas de 
ensamkommande flyktingbarnen av samhällets rådande attityder utifrån teorin om stigma?  
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Bilagor 
Nedan bifogas den intervjuguide som har utformats utifrån känsla av sammanhang och sedan 
tillämpats under intervjuernas genomförande. Varefter det missivbrev som skickades ut till 
respondenterna via mail presenteras.      

Bilaga 1; Intervjuguide 
 
Bakgrund 

Kön 

Födelseår 

Vilken är Din yrkesbefattning? 
 
Hur länge har Du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
 
 
Meningsfullhet 

Hur tror Du att ungdomarna uppfattar sin vardag, exempelvis daglig sysselsättning?  

Kan Du se någon skillnad på hur pojkarna såg på sig själva när de kom och hur de ser på sig 
själva idag? 

Hur tror Du de ser på sitt liv just nu? 

Hur tror Du pojkarna ser på sin framtid? Drömmar, mål? 
  
 
Begriplighet  

Hur tror Du att barnen uppfattar sin omgivning? 

Tror Du att barnen upplever sin vardag som förutsägbar?  

Tror Du att barnen som har stark framtidstro och känner att deras vardag är begriplig känner 
större delaktighet i sin omgivning? 
 
 
Hanterbarhet 

Hur tror Du att barnen har uppfattat sitt liv fram tills idag? 

Hur väl hanterar barnen svåra/jobbiga händelser? (vad finns till deras förfogande?) 

Hur ser barnens relationer ut? 

Hur tycker Du de påverkas av förändringar? 

Om Du skulle fråga barnen vem som har ansvar över deras liv, vem tror du de skulle svara? 

Upplever Du att det finns någon skillnad mellan pojkarna från Somalia och pojkarna från 
Afghanistan och deras känsla av sammanhang? 
 
Integration 
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Vad innebär integration för Dig? 

Hur definierar Ni integration på boendet? 
 
Hur tror du att pojkarna upplever ”svenskars” beteende? 

Hur tror Du att pojkarna känner sig behandlade jämfört med svenska barn? 

Utifrån integrationen i det svenska samhället, hur tycker Du att barnen känner sig delaktiga?  
 
 
Följdfrågor 

Varför? På vilket sätt? Hur menar du då? Kan du utveckla det? 
 
 
Uppföljning  

Vid händelse av att vi behöver förtydliganden eller har andra funderingar är det okej om vi 
återkommer?  
 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2; Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser tredje året på Socionomprogrammet med inriktning mot 
missbruk, ohälsa och rehabilitering på Mälardalens högskola. I utbildningen ingår det att 
skriva ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng.  
 
Syftet med vår uppsats är att få en fördjupad förståelse av ensamkommande flyktingbarns 
känsla av sammanhang genom intervjuer med personal på boenden för ensamkommande 
flyktingbarn. Med anledning av detta undrar vi om Du är villig att ställa upp i en intervju som 
berör ämnet. Intervjuerna utförs gärna under arbetstid och när pojkarna är i skolan för att 
inverka så lite som möjligt på deras liv och med respekt för deras integritet. Intervjun 
beräknas ta omkring 60 minuter och kommer att spelas in på band.  
   
Ditt deltagande i denna studie är frivilligt kan avbrytas när helst Du vill, självfallet behöver 
ingen orsak anges. Du har även rätt att välja att inte svarar på vissa frågor om du så inte vill. 
Undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt och samtliga uttalande kommer att 
avkodifieras. Intervjumaterialet kommer enbart att användas för vårt examensarbete och 
obehöriga kommer ej att ha tillgång till det. Som respondent har Du rätt att läsa igenom både 
intervjuguiden och anteckningarna och komma med eventuella synpunkter. Det finns 
möjlighet att ta del av det slutgiltiga materialet när detta har godkänts av ansvarig handlare. 
Om Du efter intervjutillfället vill lägga till eller ta bort något ur intervjun eller har några 
eventuella frågor kan någon av studenterna kontaktas.  
  
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
  
Lisa Jansson och Therese Hellberg  
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