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Sammanfattning 

Syfte med denna studie var att undersöka unga vuxnas upplevelser av att ha varit 

ensamkommande barn i Sverige med särskilt fokus på deras positiva och negativa upplevelser 

ifrån den första tiden i Sverige. I vår studie ville vi undersöka hur dessa unga vuxna några år 

senare upplevde sin första tid som ensamkommande barn i Sverige.  

Nio intervjuer genomfördes med sex unga vuxna varav tre män och tre kvinnor. För ett 

bredare perspektiv valde vi att intervjua tre professionella personer som arbetar inom området. 

Intervjuer genomfördes med hjälp av två semi- strukturerade intervjuguider, en för de unga 

vuxna och en för de professionella. Resultatet visade att valet av flykten hade bestämts av 

andra t.ex. föräldrar. Första tiden i Sverige upplevdes som svår, men idag har de anpassat sig 

till samhället och vill inte återvända till sina hemländer. Intervjuerna med de professionella 

visade att det förekom brister gällande kompetensen hos personalen samt behov av nya 

arbetssätt inom området. Slutsatsen är att de ensamkommande barnen är starka individer som 

uppskattar sina liv och har kämpat trots alla hinder som de har mött på vägen.  
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Abstract 

The purpose of this study was to examine young adults' experiences of being unaccompanied 

children in Sweden with a specific focus on the positive and negative experiences from their 

first time in Sweden. In our study, we wanted to examine how these young adults a few years 

later experienced their first time as unaccompanied children in Sweden. 

 

Nine interviews were conducted with six young adults including three men and three women. 

For a broader perspective, we chose to interview three professionals working in the area. 

Interviews were conducted with the help of two semi-structured interview guides, one for the 

young adults and one for the professionals. The results showed that the choice of escape had 

been determined by others such as parents. The interviews with the professionals showed the 

existence of gaps existing competence of staff and the need for new approaches in the field. 

The conclusion is that the unaccompanied children are strong individuals who value their 

lives and have struggled despite all the obstacles that they have encountered on the road. 
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1. Inledning, syfte och frågeställning 

Varje år kommer det barn och ungdomar till Sverige ifrån olika länder för att söka asyl. Dessa 

barn och ungdomar kommer utan någon förälder eller annan legal vårdnadshavare och 

definieras som ensamkommande barn av Migrationsverket. Invandring av ensamkommande 

barn till Sverige har ökat de senaste åren. Enligt Migrationsverket kom det 388 barn år 2004, 

2006 var antalet ensamkommande barn 816 och 2010 kom det så många som 2393 

ensamkommande barn. I genomsnitt så är det cirka 46 barn i veckan som kommer till Sverige 

enligt dessa siffror. De största grupperna har kommit ifrån Somalia, Afghanistan och Irak de 

senaste åren. De flesta av dessa barn är pojkar i åldern 16 – 17 år (migrationsverket.se).  

Den 1 juli 2006 trädde en ny lag i kraft om mottagandet av ensamkommande barn. Lagen går 

ut på att ge tydliga riktlinjer och ansvarsområden för Sveriges kommuner, landsting och 

Migrationsverk gällande ensamkommande barn (Blom, 2008).  

Att ensamkommande barn visar höga värden av psykiska påfrestningar är ingen nyhet, då de 

utsätts för olika motgångar och händelser. Bean, Derluyn, Eurelings-Bontekoe, Broekaert och 

Spinhoven (2007) menar att med denna vetskap är det viktigt att professionella som arbetar 

med ensamkommande barn inom den psykiska hälsovården, organisationer och skola är 

medvetna om deras psykiska lidande och agerar för att skydda dem samt skapa en trygg miljö 

för barnen. Att förebygga ytterligare skador på barnens emotionella och kognitiva utveckling 

borde vara första prioriteringen för staten, skola, HVB hem och andra professionella. 

I en studie av Kholi och Mather (2003) framkom det att synen på ensamkommande barn i 

första hand var att de är barn i utsatta situationer med erfarenhet av trauma och separationer. 

Studien visade också att barnen hade en styrka och kapacitet som bidrog till att de kunde slå 

sig till ro i mottagarlandet. Utifrån denna vetskap poängterade Kholi och Mather behovet av 

att dessa barn får stöd både för deras inre och yttre värld. Stöd behövs för att återfå en känsla 

av tillhörighet och kontroll över sin livssituation samt att få dessa barn att känna sig hemma i 

det nya landet. 

Enligt socialtjänstlagen ska barnens bästa beaktas vid åtgärder som rör dem och det sociala 

arbetet ska genomsyras av barnens bästa (SoL, 1 kap. 2§). Barnkonventionen tar upp barnens 

rätt till social trygghet. Varje barn har även rätt till den levnadsstandard som behövs för 

barnets sociala, psykiska, fysiska, moraliska och andliga utveckling (Barnkonventionen, 2008, 

artikel 26 -27).   

Utifrån ovanstående vetskap om ensamkommande barn väcktes vårt intresse för denna grupp. 

Vi ville få mer information utifrån barnens perspektiv och om hur de upplevde sin första tid i 

Sverige.  

Valet av att lämna allt bakom sig kan ibland vara beslutat av deras familjer eller andra 

anhöriga och inte av barnen. Frågor som väcktes var bland annat: Hur påverkas barnen av att 

lämna sina familjer som är en trygghet i deras tillvaro, för att sedan börja om helt ensamma 

utan föräldrar i en ny miljö och kultur som är helt obekant?   

 

 

 

 

  



7 
 

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka unga vuxnas retrospektiva upplevelser av att ha varit ensamkommande 

barn i Sverige.  

Frågeställningar 

- Vilka positiva upplevelser har unga vuxna ifrån sin första tid som ensamkommande 

barn i Sverige? 

 

- Vilka negativa upplevelser har unga vuxna ifrån sin första tid som ensamkommande 

barn i Sverige?  

 

- Hur beskriver unga vuxna sina känslor kring att återvända till hemlandet och 

anpassningen i det nya landet? 

 

- Vilka upplevelser har de professionella som arbetar med ensamkommande barn? 

1.2. Definitioner  

Ensamkommande barn  

Barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är frånskilda från båda sina föräldrar eller 

från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller barn som efter 

ankomsten står utan sådan ställföreträdare enligt lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. 1§, femte stycket. 

Hälsa 

Enligt World Health Organisation (WHO) definition är hälsa ett tillstånd av fullständig 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart ett tillstånd med frånvaro av 

sjukdom eller handikapp (ne.se).  

Avgränsning  

Uppsatsen utgår ifrån ett retrospektivt perspektiv då intervjupersonerna idag är unga vuxna 

som berättar om sina upplevelser som ensamkommande barn under deras första tid i Sverige. 

Valet av professionella vilar på vetskapen att det behövs mer kompetens inom denna grupp 

enligt tidigare forskning som presenteras i vår studie. Utifrån den vetskapen valde vi att 

belysa problematiken utifrån de professionellas upplevelser (bilaga 2).   

1.3. Disposition  

Studien inleds med en inledning och en problemformulering för ämnet samt en koppling till 

det sociala arbetet. Även syfte och frågeställningar, begreppsdefinitioner samt avgränsning 

presenteras. Härefter följer ett kapitel där tidigare forskning presenteras. Tidigare forskning 

följs av kapitlet teoretiskt referensram där vi redogör för de teoretiska utgångspunkterna och 

de teoretiska begreppen som studien bygger på, de består av: invandring, flyktingskap, kris 

och trauma samt KASAM, coping och empowerment. Det fjärde kapitlet är metod och 

empiriskt material där vi bland annat presenterar val av metod, datainsamling och 

genomförande samt databearbetning och analysmetod. Frågan om validitet och reliabilitet, 

generaliserbarhet samt etiska frågor diskuteras även. Därefter presenteras resultat och analys 

där det insamlade empiriska materialet är uppbyggt utifrån de valda teman och subteman, 

analysen sker utifrån varje huvudtema med följande tema rubriker: negativa upplevelser i 

kontakt med samhället under den första tiden i Sverige, positiva upplevelser i kontakt med 

samhället under den första tiden i Sverige, känslan av att vilja återvända till hemlandet och 
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anpassningen till det nya landet samt professionellas upplevelser av arbete med 

ensamkommande barn. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där vi besvarar studiens 

frågeställningar och ger förslag på vidare forskning. 
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2 . Tidigare forskning  

Tidigare forskning som har valts ut var relevant för vår studie, då den lyfter fram och belyser 

problematiken kring ensamkommande barn. De problematiska områden som uppdagades i 

studierna kretsade kring barnens hälsa, bristerna kring samverkan och resurser för dessa barn. 

Thomas, Thomas, Nafees och Bhugra (2003) har gjort en studie där syftet var att identifiera 

orsaker och faktorer som bidrog till att barnen lämnade hemlandet. Syftet var även att ta reda 

på varför ensamkommande barn flydde till England för att söka asyl samt vilka olika 

erfarenheter de hade med sig från hemlandet. Det empiriska materialet hämtades från olika 

källor: rättsliga uttalanden, journalanteckningar och intervjuer med ensamkommande barn 

som sökte asyl. I studien samlades det empiriska materialet från flera olika källor och 

motiverades med att materialet från var och en av källorna var motsägelsefullt och 

ofullständigt. Resultatet av studien visade att den främsta orsaken till att barnen lämnade 

hemlandet var våld, 32 % rapporterade att de hade blivit våldtagna, av de våldtagna 

rapporterade ungefär hälften att de blivit våldtagna fler än en gång innan de lämnade 

hemlandet. Resultatet visade även att barn tvångsrekryterades till militären och hälften av 

dessa barn var flickor. Både pojkar och flickor i studien rapporterade erfarenheter av 

kidnappning, våldtäkt, våld och droger. Utifrån dessa erfarenheter som ensamkommande 

asylsökande barn hade med sig fanns det ett behov av långsiktiga interventioner och 

uppföljningar kring gruppen. Thomas m.fl. lyfte fram att det var mycket viktigt att vårdare 

och professionella utvecklade en mer grundlig förståelse för barnens erfarenheter och 

upplevelser, samt en förståelse för de kulturella sätt som barn kan reagera på. Förståelsen är 

viktig för att kunna erbjuda rätt vård och behandling.  

Sourander (1998) har gjort en studie som behandlade orsaker till varför barnen lämnade 

hemlandet. Syftet var att granska de emotionella och beteendemässiga problem hos 

ensamkommande flyktingbarn. Syftet var även att titta närmare på händelser som var 

relaterade till flykten. Studien bestod av 46 ensamkommande barn som befann sig på 

asylcentret i Pernio i Finland under mars och september 1995, 20 barn var mellan 6-14 år och 

26 barn var mellan 15-17 år. Av de 46 barnen var 74 % (N=34) pojkar och 26 % (N=12)  var 

flickor. Ett instrument som användes i studien var Child Behavior Checklist (CBCL) som 

bestod av 118 områden som handlade om beteendemässiga problem. En av personalen som 

kände barnen väl fyllde i CBCL frågeformuläret fem månader efter de 46 barnens ankomst till 

asylcentret. På asylcentret fanns det inga psykosociala eller psykoterapeutiska resurser att 

erbjuda barnen. Intervjuerna med barnen genomfördes med hjälp av tolk. Intervjuerna 

innehöll frågor om upplevelser ifrån tiden innan flykten, under själva flykten, upplevelser 

under asylprocessen och deras nuvarande somatiska och psykiatriska tillstånd. Resultaten från 

intervjuerna med barnen visade att barnen var oroliga för sina föräldrars och anhörigas hälsa i 

hemlandet. Resultatet visade även att barnen var oroliga över den långa väntetiden för att få 

uppehållstillstånd. De somatiska tillstånden beskrev barnen som att de hade buksmärtor, 

huvudvärk och sömnlöshet. De somatiska tillstånden var gemensamma för samtliga barn i 

studien. De flesta av barnen hade en störd dygnsrytm och 6 av de 46 barnen hade haft 

suicidtankar. Barnens beskrivningar av de finska myndigheterna var att de inte verkade bry 

sig om deras öde. Barnen förstod inte den byråkratiska beslutsprocessen. Sourander (1998) 

hävdade att de flesta barnen önskade att de hade fått möjligheten att diskutera sin situation 

och sina problem med någon vuxen som de litade på. Barnen beskrev att väntetiden för 

uppehållstillståndet var både smärtsam och ångestfylld. Studien visade att äldre barn hade fler 

coping strategier för att hantera förluster, separationer och andra upplevelser ifrån flykten. 

Yngre ensamkommande barn var mer sårbara och var i behov av psykosociala resurser. De 

gemensamma symtomen var relaterade till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression 

och ångest . 
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Ett annat resultaten ifrån studien visade att hos 53 % av barnen hade flyktresan varat i mer än 

sex månader. De flesta av barnen var inte alls förberedda inför resan. Cirka15 % av barnen 

tillbringade en tid i flyktingläger under resan. Fadern hade försvunnit hos 17 % av barnen och 

hos 22 % av barnen hade pappan avlidit. Modern hade försvunnit hos 22 % av barnen och 

avlidit hos 9 % av barnen . Av de 46 barnen hade 83 % berättat att de hade upplevt förföljelse 

innan flyktresan. Cirka 15 % av barnen uppgav att de själva hade upplevt våld och 28 % 

berättade att de hade bevittnat våld som hade begåtts mot deras familjemedlemmar. Studien 

visade att av de 46 barnen hade även 91 % ingen familjemedlem i Finland vid ankomsten och 

30 % av barnen hade en släkting i Finland vid ankomsten. Av de 46 barnen hade 17 barn 

tillbringat 1 år i asylhemmet. Den enda signifikanta skillnaden som visades genom 

instrumentet CBCL var att åldersgruppen mellan 6-14 år hade betydligt svårare 

beteendemässiga problem som koncentrationssvårigheter, aggressivitet och sociala 

beteendeproblem än åldersgruppen mellan 15-17 år. Studiens slutsats var att resurser för 

ensamkommande barn bör vara barnanpassade och kulturellt anpassade. En annan slutsats 

från studien var att psykologiska och sociala behov bör finnas tillgängliga för barnen 

Sourander (1998).  

Derluyn och Broekaert (2007) har gjort en studie för att undersöka förekomsten av 

emotionella beteendemässiga problem hos ensamkommande barn som levde i Belgien. Syftet 

var att jämföra barnens perspektiv med socialarbetarnas perspektiv av barnens emotionella 

välbefinnande. Totalt var det 166 ensamkommande barn som deltog i studien. Vissa av dem 

bodde i fosterhem och andra bodde ensamma. Av de 166 barn svarade 142 på frågeformuläret 

om emotionella och beteendemässiga problem (HSCL-37A, SDQ-self and RATS) samt 

traumatiska upplevelser (SLE). Socialarbetarna fyllde i två frågeformulär om emotionella och 

beteendemässiga problem (CBCL/6-18 and SDQ-parent) för 124 barn. Resultatet visade att 

mellan 37 - 47 % av ensamkommande barn hade haft svåra eller väldigt svåra symtom av 

ångest, depression och posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Flickor som hade upplevt många 

traumatiska händelser visade sig att ha en högre risk för att utveckla emotionella problem. 

Socialarbetare rapporterade också den höga förekomsten av emotionella problem hos 

ensamkommande barn. Studiens fynd visade att barnens status kan vara en risk faktor för det 

emotionella välbefinnandet. Enligt studien bör lämpliga åtgärder på mottagningen och 

försiktighet tas för att stödja dessa barn och ungdomar. 

Bean, Derluyn, Eurelings-Bontekoe, Broekaert och Spinhoven (2007) har genomfört en studie 

där syftet var att jämföra förekomsten och graden av psykiska påfrestningar, beteendemässiga 

problem, traumatiska stressreaktioner och erfarenheter av ensamkommande barn med två 

referensgrupper. Referensgrupperna bestod av invandrade barn till Holland och holländska 

infödda barn som var uppvuxna med en eller båda föräldrarna. För att kunna placera 

svårighetsgraden av psykisk ångest hos ensamkommande barn i en bredare kontext. För att 

genomföra studien användes tre instrument, The Hopkins symptom checklist-37 (HSCL-37A) 

som mäter symptom som ångest och depression, Stressful life events (SLE) var en checklista 

som uppskattade antalet olika stressfulla händelser som test personen upplevde och Reactions 

of adolscent to traumatic stress (RATS) var ett frågeformulär utvecklat för att bedöma 

posttraumatiskt stressyndrom utifrån DSM IV (Bean m.fl., 2007) .  

Urvalet i Bean m.fl. (2007) studie bestod av 920 (varav 329 var flickor) ensamkommande 

barn som levde i Holland och 1059 (varav 419 var flickor) infödda holländare. Av de 1059 

infödda holländare levde 97 % med en eller båda föräldrarna. Den sista gruppen som ingick i 

studien bestod av 1294 barn (varav 543 var flickor) som hade invandrat till Holland och av 

dem levde 99 % med en eller båda föräldrarna. Resultatet i studien visade på skillnader 

mellan könen vid mätning av emotionella och beteendemässiga problem, traumatiska 

stressreaktioner och antalet upplevda stressfulla händelser i livet. Flickor i den infödda 
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gruppen fick högre poäng på delskalan när problem som ångest, depression, traumatiska stress 

reaktioner och hyperaktiva symptom mättes. Flickorna rapporterade mer stressfulla perioder i 

deras liv i jämförelse med gruppen av infödda pojkar. De infödda pojkarna rapporterade högre 

nivåer av utåtagerande beteende. I gruppen med ensamkommande barn fick flickorna ett 

högre värde vid mätning av ångest och depression. Ett annat resultat ifrån gruppen med 

ensamkommande barn i studien var att ju äldre barnen var desto mer rapporterade de om 

emotionella problem och stressfulla livshändelser. Variabeln ålder spelade en signifikant roll i 

rapporteringen av ångest bland ensamkommande barn enligt studien. Bean m.fl. (2007) 

menade att förklaringen till det var att äldre barn hade mer erfarenhet av att hantera stressfulla 

livshändelser (coping strategier). En signifikant men liten positiv korrelation fanns mellan 

utåtagerande beteende och åldern i den infödda gruppen, en förklaring till det enligt studiens 

författare var att äldre barn uttryckte mer utåtagerande beteende än yngre barn. Slutsatsen var 

att flickor rapporterade mer problem som depression och ångest medan pojkar rapporterade 

mer utåtagerande beteende. 

 I Bloms studie (2008) var syftet att studera upplevda möjligheter och hinder i 

samverksansprocessen kring ensamkommande barn. Bloms frågeställningar var: Vad fanns 

det för upplevda möjligheter och hinder i samverkansprocessen? Hur upplevdes 

konsekvenserna av den lagändring som innebar ett delat ansvar mellan stat och kommun samt 

om lagändringen förbättrade barnens situation? Vilka anses vara de största kvarvarande 

problemen i mottagandet av ensamkommande barn och vilka förslag kunde förbättra 

samverkan? I Bloms studie genomfördes intervjuer med individerna som arbetade med 

ensamkommande barn och var verksamma inom kommuner, landsting, Migrationsverket, 

privata vårdgivare och frivilligorganisationer. En intervju gjordes även med ett barn som 

kommit ensam till Sverige. Alla intervjuer gjordes i Stockholmområdet och 

intervjupersonerna hade arbetat med ensamkommande barn mellan sex månader och två år. 

Det intervjuade barnet var en pojke som hade bott i Sverige i ca två år innan intervjun 

genomfördes. Hänsyn togs till de olika etiska övervägandena innan intervjun genomfördes 

med pojken. Resultatet av Bloms studie visade att en ökad kunskap och erfarenhetsutbyte var 

möjligheter i samverkansprocessen kring ensamkommande barn. Lagar som försvårade, samt 

avsaknad av lagar ledde till att samverkan blev beroende av individers intressen och 

prioriteringar, som ansågs vara hinder i samverkansprocessen. Informanter i studien nämnde 

vikten av mötesplatser för att samverka mer. Utifrån studiens resultat saknades en sådan 

samverkan i nuläget. Bristen på uppföljning och kvalitetssäkring gjorde det svårt att se om 

lagen hade förbättrat barnens situation. Vikten av att införa insatser för att få personalen att 

arbeta på samma arbetsplats lyftes fram i studien. Effektivisering av insatser kring 

kompetenshöjning hos personalen i arbete med ensamkommande barn ansågs vara av stor 

betydelse och lyftes också fram i studien. Studiens fynd har också påvisat att kunskapsbrist 

hos personalen och ojämn kvalitet på boendet kunde påverka barnens upplevelse av säkerhet 

och trygghet. Avbrott i kontakter och personal med bristande kunskap om asylprocessen och 

utvecklingspsykologi kunde minimera upplevelsen av kontroll hos barnet och sänka deras 

känsla av mening och hanterbarhet av sin situation i det nya landet. Sammanfattningsvis 

visade studien att kunskapsbrister hos personalen riskerade att påverka barnens psykosociala 

hälsa, därför är det av stor vikt att dessa åtgärdas (Blom, 2008). 

I Davidson och Farrows (2007) rapport om barns migration framkom det faktorer som fick 

barnen att lämna hemlandet, de problem och risker de mötte under flykten, samt deras 

erfarenheter i ankomstlandet. I rapporten skrevs det även om barn som hade lämnats kvar i 

hemlandet fast föräldrarna migrerade, som har blivit en ny fråga ur ett forskningsperspektiv. 

De flesta rapporter behandlade främst handel med barn för sexuella ändamål, 

ensamkommande asylsökande, asyl sökande och flyktingbarn.  Davidson och Farrows rapport 
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var den första studien om migration med fokus på att vidga perspektivet kring barn och 

migration. Rapporten behandlade när och varför migration kränkte barns rättigheter, samt att 

invandrade barn framställdes mera som offer i olika situationer i samband med invandringen, 

än som aktiva agenter. Davidson och Farrow ville belysa och skapa en medvetenhet om att 

migration inte enbart ledde till negativa konsekvenser för barnens utbildning, hälsa eller 

psykosociala utveckling. Författarna till rapporten hävdade att forskningen som finns idag 

utgår oftast ifrån att migration inte gynnar barnet, utan att se till de eventuella fördelar som 

migrationen kan ha bidragit till för barnet. I rapporten framkom positiva aspekter som kunde 

uppkomma i samband med migration, dessa positiva aspekter kunde vara möjligheten till 

försörjning eller en utbildning som inte fanns i hemlandet. 

Vår slutsats av de fynd som den tidigare forskningen har visat är att ensamkommande barn 

utsätts för olika traumatiska upplevelser före flykten, under flykten samt i samband med 

asylprocessen och den nuvarande situationen i ankomstlandet. Personalen har en mycket 

betydande roll i kontakten med ensamkommande barn. Därför har vi valt att komplettera de 

unga vuxnas upplevelse med att intervjua professionella för att få en insyn i deras upplevelser 

av arbetet kring ensamkommande barn.  

Tidigare forskning i vår studie belyste för det mesta de negativa konsekvenserna av flykten 

och ankomsten till det nya landet. I valet av vår tidigare forskning har inte avsikten varit att 

belysa ensamkommande barn som sårbara individer . I den här studien ville vi ta reda på de 

positiva och inte endast de negativa upplevelserna de unga vuxna hade ifrån den första tiden i 

Sverige som ensamkommande barn.  
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3. Teoretisk referensram  

Nedan beskrivs några teoretiska begrepp samt KASAM som ligger till grund för vår teoriram. 

3.1. Invandring, flyktingskap, kris och trauma 

Franzén (2000) menar att invandring eller att flytta till ett annat land anses vara en avgörande 

händelse då det nästan kan vara omöjligt att psykiskt hantera de reaktioner som kan uppstå. 

En person som har bytt land kan drabbas av invandringskris som är ett psykiskt kristillstånd. I 

det nya landet kan personen känna att de tidigare erfarenheterna och reaktionssätten inte 

räcker till för att kunna hantera den aktuella situationen. Känslomässiga processer hos en 

individ vid en invandringskris kan ses som ett specialfall av en traumatisk kris som kan 

upplevas i det nya landet av individen. Vidare beskriver Franzén tre betydelsefulla skillnader 

mellan invandringens kris och traumatisk kris. Den första skillnaden rör chockfasen där 

chocken sakta byggs upp vid invandringskrisen och kan visa sig en tid efter ankomsten. Den 

andra skillnaden är antalet traumatiska förluster, vid invandring så har personen inte endast en 

förlust utan många som har orsakat krisen. De olika förlusterna kan vara förlust av autonomin, 

språket, familjemedlemmar och släktingar. En tredje skillnad är påverkan av identiteten som 

enligt det socialpsykologiska synsättet påverkas och utvecklas i samspel med människor. Hos 

en individ som har invandrat, byts de människor som denne har samspelat med, mot andra i 

det nya landet. En känsla av att ingen i omgivningen vet vem man är eller vad man har varit 

med om, kan då uppstå hos individen. Invandring kan då påverka identiteten samt känslan av 

helhet och kontinuitet. Invandringen kan även påverka känslan av överensstämmelse mellan 

individens egen uppfattning och omgivningens uppfattning (Franzén, 2000).  

Franzén (2000) menar att det finns coping strategier på tre olika nivåer, när identiteten hotas 

hos individen vid invandringens kris. Den första nivån är intrapsykiskt (inom individen) och 

handlar om att hotet mot identitet leder till olika försvarsmekanismer, som oftast är 

omedvetna. Individen kan även förändra sitt sätt att värdera olika saker i livet. Ett exempel är 

att en individ som förr har värderat yrkeslivet som viktigast, kan nu istället prioritera den 

sociala tryggheten och låta yrkeslivet ha en mer sekundär roll. Den andra nivån är 

interpersonell (mellan individer) och innebär att individen använder sig av isolering, 

negativism och passning för att hantera hoten mot identiteten. Vid isolering kan hoten 

försvinna för stunden, men långsiktigt så kan strategin aldrig leda individens utveckling 

framåt. Vid negativism löser individen hoten mot identiteten med öppen konflikt, där 

aggressivitet har en central roll vid mötet med andra människor. Passning innebär att 

individen låtsats tillhöra den grupp som denne vill tillhöra och hemlighåller eller tonar ner sitt 

sociala ursprung för att bli accepterad av gruppen. Vid passning kan individen till exempel 

använda sig av namnbyte för att lättare få ett arbete och hanterar hoten mot identiteten genom 

att spela den förväntade rollen. Den tredje nivån är gruppnivån, som innebär att individen 

hanterar hoten mot identiteten genom att delta i olika grupper. På gruppnivå kan individen till 

exempel bli medlem i en kyrkoförening eller idrottslag för att få möjlighet till information, 

nätverk och åstadkomma en känsla av tillhörighet. 

Franzén (2000) skriver om att fokus hos människor som har varit på flykt handlar oftast om 

hur de ska ta sig från hemlandet och få med sig sina familjemedlemmar. Planeringen runt 

själva flykten från hemlandet är då högre prioriterat, än hur de ska klara sig i det nya landet. 

De flesta människor som flyr från sina länder till Sverige måste söka asyl och blir 

asylsökande, vilket innebär att deras ärenden måste utredas, prövas och processen kan ta upp 

till flera år. Det finns samtidigt ingen garanti för att få stanna kvar i det nya landet. Många 

individer mår mycket dåligt under denna process, till exempel genom att få höra ett besked 

om andras avslag på sina ansökningar kan leda till en ökad oro. Individer som har fått asyl 

anser att asylprocessen är en förlorad tid i deras liv.  
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Franzén (2000) skriver att kris innebär en plötslig förändring . Människan går igenom olika 

utvecklingskriser som är en del av utvecklingen i livet. Under utvecklingskriserna kan 

individen komma ur balans under en tid för att växa och hitta ett sätt att hantera det nya som 

individen har stött på. Vid utvecklingskriser finns det en ram eller ett mönster för hur 

individen ska hantera situationen, även om erfarenheter inte finns ifrån tidigare situationer är 

individen ändå lite förberedd. Franzén talar om ett psykiskt kristillstånd. En individ som 

befinner sig i det psykiska kristillståndet kan känna att inlärda reaktionssätt för att kunna 

förstå och psykiskt övervinna situationen inte räcker till och inte endast de tidigare 

erfarenheterna som vid utvecklingskriser (Franzén, 2000).  

En traumatisk kris skiljer sig från en utvecklingskris då den traumatiska krisen kommer 

oväntat och mycket snabbt. Kris som begrepp betyder skada eller sår på grekiska som 

förorsakas av yttre våld. Den traumatiska krisen innebär också en stark psykisk påfrestning, 

som kan pågå under en längre tid, krisen kan samtidigt vara en läketid för individen. 

Utlösande orsaker för krisen kan vara förlust av närstående som kallas för objektsförlust, 

förluster i samband med katastrofer eller förlust av autonomin. De mest svåra traumatiska 

upplevelser som kan förekomma är vid interaktion mellan människor där det förekommer ett 

maktförhållande som till exempel vid gruppvåldtäckt, tortyr eller liknande. En sådan 

interaktion kan leda till att individen kan uppleva att hela eller delar av kroppen inte tillhör 

denne längre, vilket kan bidra till att individen inte uppfattar kroppen som sin egen. 

Professionell hjälp kan behövas om chocktillståndet inte släpper vid en traumatisk kris 

(Franzen, 2000). Angel och Hjern (2004) hävdar att de flesta individer som har blivit 

traumatiserade, drabbas av symtom som vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)- liknande 

symtom under chockfasen, hos endast en mindre andel blir dessa symtom kvarstående under 

en längre tid och utvecklas till de karaktäristiska mönstren för PTSD. 

 I Franzén (2000) delas den traumatiska krisens förlopp in i fyra olika faser. Den första fasen 

är chockfasen där individen är översvämmad av mycket starka känslor och kan verka 

förstummad eller förvirrad. Den andra fasen är reaktionsfasen, här försöker individen att 

återvinna den psykiska stabiliteten. Symtom från chockfasen kan kvarstå vid denna fas. 

Reaktionsfasen karakteriseras av medvetenhet och eftertanke. Den tredje fasen är 

bearbetningsfasen som innebär att individen når fram till den psykiska stabiliteten för att 

sedan övergå till den fjärde fasen som är nyorienteringsfasen då katastrofen integreras och blir 

en del av individens tankar. 

3.2. KASAM, coping och empowerment  

Antonovsky (2005) grundade begreppet Sense of coherence (SOC) den svenska 

motsvarigheten är Känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky ser hälsa och ohälsa som 

ett kontinuum, som en utdragen linje där en individ kan befinna sig på olika punkter, där 

strävan är mot den friska polen. Vad var det som gjorde att individer rör sig mot den friska 

polen var en fråga som Antonovsky ställde sig. Antonovsky intresserade sig för vad det var 

som gjorde att människor behöll sin hälsa trots att de utsattes för livets alla stressorer. Det  

salutogena synsätt hade fokus på det friska och var inte en beskrivning av det sjuka som i ett 

patologiskt synsätt. Antonovsky (2005) hävdar att stressorer är olika spänningstillstånd som 

individen kan drabbas av under livets gång och att dessa stressorer måste hanteras på något 

sätt. Hur individen hanterar spänningar och stressorer under livet beror på de generella 

motståndsresurserna (GMR) som individen har. Generella motståndsresurser kan vara 

kulturell stabilitet, jag - styrka, god ekonomi och socialt stöd.  Motståndsresurser hos 

individen bidrar till att stressorerna blir mer begripliga och hanterbara enligt Antonovsky. 

Stressorer som återkommer aktiverar de generella motståndsresurser individen har, vilket i sin 

tur kan skapa livserfarenhet och gör situationen och framtida situationer mer förutsägbara och 
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begripliga. Det är avgörande för om resultatet av stressorerna leder till sjukdom, hälsa eller 

något där emellan. 

 De centrala komponenterna i begreppet KASAM enligt Antonovsky (2005) är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om hur en individ upplever yttre och 

inre stimuli som strukturerad information och inte som ett kaos. Individer kan drabbas av 

olyckliga händelser som död, krig och misslyckanden. Individer med höga 

begriplighetsvärden har lättare att hantera olyckliga händelser då dessa individer förstår att 

allt har sin förklaring. Hanterbarhet handlar om upplevelsen av resurser en individ har för att 

möta yttre stimuli. Resurser kan bestå av det som personen själv har kontroll över eller som 

andra har kontroll över, till exempel vänner, gud eller andra personer individen litar på och 

kan få stöd ifrån. När en individ har höga hanterbarhetsvärden uppfattar den inte sig som ett 

offer i svåra situationer och upplever inte livet som orättvist. En individ med höga 

hanterbarhetsvärden har en förmåga att se svårigheterna som utmaningar som går att bemöta 

och hantera. Den sista komponenten meningsfullhet anses vara en motivationskomponent. 

Komponenten syftar till hur individen upplever meningen med livet. En individ med 

motivationskomponent känner att de problem och krav som livet ställer är värda att investera 

både sin tid och energi i. När en individ med höga värden av meningsfullhet ställs inför 

olyckliga händelser söker individen mening i just den händelsen för att kunna göra det bästa 

av situationen, för att kunna ta sig vidare i livet. De tre komponenterna är centrala och viktiga. 

Antonovsky (2005) menar att meningsfullheten är den viktigaste komponenten, då individen 

har en förmåga att anpassa sig till fenomen så länge det ger individen en känsla av 

meningsfullhet. Ett motsatt förhållande kan vara att en situation är både begriplig och 

hanterbar, men om individen saknar en känsla av meningsfullhet anses det inte vara viktigt att 

lägga ner energi i just den situationen. Begriplighet är näst viktigt då Antonovsky anser att om 

en individ kan förstå situationen, kommer det med tiden att bidra till hanterbarhet. 

Antonovsky menar även att en situation kan vara begriplig och meningsfull men om individen 

inte vet hur situationen ska hanteras kan meningen och energin gå förlorad, därför är även 

hanterbarhet viktig. 

Antonovsky (2005) skriver även om adolescensen med fokus på utveckling av KASAM. Han 

menade att adolescensen i barnets liv till stor del består av förvirring och självtvivel då barnet 

ska gå ifrån att vara barn till att bli en vuxen individ. Utvecklingen väcker och bidrar till 

frågor av essentiell art. Hur barnet hanterar lärdomar och erfarenheter under adolescensen 

påverkas också av kontexten barnet befinner sig i. Antonovsky påpekade även vikten av ett 

starkt socialt nätverk som en betydelsefull faktor för barnet. Vad som händer under 

adolescensen påverkar om barnet kommer att uppfatta sin tillvaro som begriplig, hanterbar 

och meningsfull. 

Forskningen som behandlar ämnet stress har under en längre tid varit fokuserat på 

copingstrategier snarare än stressorer (Antonovsky, 2005). Lazarus och Folkman (1984) 

hävdar att coping är strategier för hur människor bemöter, hanterar och klarar av kritiska och 

stressfulla situationer under livets gång.  Lazarus och Folkman definierar coping som: 

”ständigt föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att klara av specifika 

yttre och/eller inre krav som bedöms anstränga eller överskrida en persons resurser” (Lazarus 

& Folkman, 1984, s.141). 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) innebär bristande copingstrategier en ökad risk för stress 

och stressrelaterad ohälsa. Varje individ har sin subjektiva tolkning av en situation som bidrar 

till att individer reagerar olika vid samma situation, processen är även beroende av 

personlighet, situation och sociala förhållanden. Faktorerna är dynamiska vilket bidrar till att 

de förändras under livets gång. Lazarus och Folkman presenterar två copingstrategier: 

känslofokuserad coping och problemfokuserad coping. Den känslofokuserade strategin 
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omfattar undvikande, distansering, selektiv uppmärksamhet och positiva jämförelser samt att 

kunna se det positiva i negativa sammanhang. Den känslofokuserade strategin är även inriktad 

på att kunna hantera känslor som uppstår i situationer där individen antingen klarar av det 

själv eller söker professionell hjälp. I den problemfokuserade copingen definieras problemet 

för att sedan komma fram till en lösning. För att definiera problemet väger individen för- och 

nackdelar mot varandra för att därefter agera . Problemfokuserad copingstrategi är en kognitiv 

process som bidrar till utveckling av nya tankemönster (Lazarus & Folkman, 1984). 

Begreppet empowerment har sin grund i begreppet power. I svenska termer innebär begreppet 

styrka, kraft men även makt. Utgångspunkten i empowerment är att individer eller grupper i 

maktlösa positioner kan få inflytande över sina liv genom att motarbeta de krafter som har 

orsakat deras maktlöshet. Empowerments grundsyn präglas av en positiv syn på individen 

som ett aktivt och handlande subjekt som vet sitt eget bästa (Askheim & Starrin, 2007).  

Utifrån grundsynen i empowerment ska de asylsökande barn engageras genom att vara 

delaktiga och få inflytande över sin situation. Det finns en risk att barnen intar en roll som 

offer, som professionell är det viktigt att utgå ifrån ett synsätt där barnen anses vara starka 

individer. Barnen har ibland tvingats till ett stort ansvar på grund av dåliga förutsättningar 

men ändå lyckats att klara sig. De asylsökande barnen ska ses som aktiva medaktörer utifrån 

empowerment under den asylsökande processen. Det kan ske genom att barnen tillåts att vara 

delaktiga och ha inflytande över de behandlingsinsatser som är aktuella. Grundsynen i 

empowerment det vill säga deltagande och engagemang anses ha en positiv effekt på 

individernas mentala hälsa (Allwood & Johnsson, 2009). 
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4. Metod och empiriskt material  

I detta kapitel redovisas och diskuteras metodval, datainsamlingsmetod, urval och 

tillvägagångssätt. Därefter resoneras det kring de etiska överväganden och kring studiens 

tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med hur vi gick tillväga för att bearbeta och analysera det 

empiriska materialet.  

4.1. Val av metod 

Metoden som användes för att få svar på studiens frågeställningar var den kvalitativa 

metoden. Kvale och Brinkmann (1997) menar att den kvalitativa metoden har som mål att ge 

ökad förståelse för individers unika upplevelser, deras erfarenheter eller andra fenomen som 

inte kan mätas. Målet med vår studie var inte att presentera kvantitativ kunskap utan vi ville 

lyfta fram och belysa just de unga vuxnas samt de professionellas upplevelser för att skapa en 

ökad förståelse och mening kring fenomenet ensamkommande barn. Kvale och Brinkmann 

redogör för den kvalitativa metoden och vill förstå värden, motiv, innebörder, erfarenheter, 

intentioner och beteenden i mänskliga upplevelser. Utifrån den empiri som behövdes för att 

besvara vår studies frågeställningar var det kvalitativa perspektivet mest lämpligt för studien. 

En deduktiv ansats användes då det i förväg fanns flera utarbetade teoretiska begrepp som låg 

som utgångspunkt för studien. Kvale och Brinkmann (1997) menar att vid en deduktiv ansats 

är ambitionen att ta reda på om de teorier som från början valts stämmer överens med faktiska 

förhållanden. Genom de genomförda kvalitativa intervjuerna fångade vi upp aspekter som 

kunde kopplas till de valda teorierna. I analysen av det empiriska materialet kommer 

kopplingar till de teoretiska begreppen att presenteras.  

4.2. Datainsamling och genomförande  

I studien använde vi oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Kvale och 

Brinkmann (1997) menar att vid kvalitativ forskningsintervju är syftet att få ta del av 

kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld med avsikten att tolka den unika 

intervjupersonens livsvärld. Enligt Kvale och Brinkman (1997) är den största fördelen med 

kvalitativa intervjuer deras öppenhet, då det inte existerar någon standarteknik eller regler för 

en intervjuundersökning. Detta skapar möjligheter för intervjuaren att utveckla sin kunskap, 

insikt och intuition.  

Forskningsintervjun handlar om ett professionellt samtal, där parterna ej är likställda menar 

Kvale och Brinkmann (1997). Forskaren är den som definierar och kontrollerar situationen 

samt väljer ett ämne för intervjun och följer upp den intervjuades svar på de ställda frågorna. 

Vår studie har utgått från respondenternas subjektiva upplevelser, därför ansåg vi att den 

semistrukturerade intervjuformen var mest lämplig i förhållande till vårt syfte. Genom att vi 

använde denna form kunde vi få en djupare och bredare insikt över deras perspektiv. Vi 

använde oss av två semistrukturerande intervjuguider i vår studie, där vi utifrån studiens syfte 

och frågeställningar skapade olika frågor. Kvale och Brinkmann menar att en 

semistrukturerad intervjuguide ger större frihet för författarna att ställa följdfrågor vid behov, 

som växer fram genom svaren som intervjupersonen ger. Ett annat syfte med följdfrågor är att 

pröva tillförlitligheten i intervjupersonernas svar. I vår studie var en intervjuguide avsedd för 

de unga vuxna intervjupersonerna och intervjuguiden bestod av tre huvudteman (se bilaga 1). 

Den andra intervjuguiden var avsedd för de professionella och bestod av fem huvudteman (se 

bilaga 2).  

Vi hade två kriterier vid urvalet av intervjupersoner dels att de unga vuxna hade permanent 

uppehållstillstånd (PUT), samt kunde behärska det svenska språket relativt bra, så att 

intervjuerna kunde genomföras utan en tolk. Vi valde även att intervjua tre män och tre 
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kvinnor för att få en jämn fördelning mellan könen, utan att ha en ambition att jämföra det 

empiriska materialet utifrån en könsaspekt. Slutligen intervjuade vi tre professionella som 

arbetar eller har arbetat med ensamkommande barn.  

Vid urvalet av tre av de unga vuxna intervjupersonerna använde vi oss av ett snöbollsurval. 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) innebär ett snöbollsurval att 

redan intervjuade personer tipsar vart nya personer med liknande erfarenheter går att hitta. 

Genom personal på en myndighet valdes tre professionella intervjupersoner som arbetar med 

ensamkommande barn. Ett strategiskt urval användes vid urvalet, då en av de professionella 

intervjupersonerna hänvisade oss vidare till tre unga vuxna intervjupersoner.  

Efter att urvalet var färdigt kontaktades åtta av intervjupersonerna per telefon, då vi 

informerade om studiens syfte. Sedan skickades även ett informationsbrev via e-post till 

intervjupersonerna (se bilaga 3). För att kunna kontakta den nionde intervjupersonen var vi 

tvungna att kontakta chefer för att få ett godkännande, eftersom denna person omfattades av 

speciella behandlingsåtgärder. 

Samtliga nio intervjupersoner tackade ja till att delta i studien och tid för intervju bokades. 

Valet av intervju plats varierade då hänsyn togs till intervjupersonens önskemål om plats. 

Undantag har skett för tre av dessa intervjupersoner då dessa tre var unga män i liknande 

åldrar som oss. Vi hade en diskussion innan intervjuerna om att en könseffekt kunde uppstå 

mellan oss och de tre manliga intervjupersonerna. Vidare diskuterades om hur vi kunde gå till 

väga för att minimera risken för denna könseffekt. Med könsaspekten i åtanke valde vi därför 

att genomföra intervjuerna på ett socialkontor i en kommun. Skau (2007) menar att vid 

kontaken med myndigeter uppstår en obalans i maktfördelningen där klienten kan känna sig i 

underläge. Vår ambition var inte att sätta någon intervjuperson i underläge det vill säga för att 

framkalla en makteffekt. Vår ambition var däremot att ge de unga männen en känsla av 

professionalitet så att intervjuerna kunde genomföras med en minimerad risk för att en 

könseffekt skulle uppstå trots att vi var i liknade åldrar.  

Vi båda var närvarande under samtliga nio intervjutillfällen, där den ena ställde 

intervjufrågorna och den andra förde anteckningar med undantag för två intervjutillfällen. Vi 

omformulerade frågorna under intervjuernas gång när frågorna hade tolkats fel av 

intervjupersonerna, detta gjorde vi för att minimera risken för feltolkningar. Vi upprepade 

även svaren som intervjupersonerna gett för att kontrollera att frågan hade uppfattats 

korrekt. 

Tiden på intervjuerna varierade då varje intervjuperson hade olika upplevelser och 

erfarenheter att dela med sig av. Generellt tog det cirka femtio minuter, dock tog en intervju 

1,5 timme då intervjupersonen talade mycket god svenska och verkligen ville dela med sig av 

sina upplevelser. I början av intervjuerna gav vi en kort presentation av oss själva och syftet 

med studien. Intervjupersonerna informerades om de forskningsetiska principerna och även 

tiden för själva intervjun. Sju av intervjuerna spelades in då intervjupersonerna gav sitt 

godkännande till det.  Två intervjuer spelades inte in då intervjupersonerna ej gav sitt 

samtyckte till det. Vilket kompletterades genom att vi båda förde anteckningar under de två 

intervjutillfällena, dock inte i samma utsträckning. Under dessa två intervjutillfällen var den 

ena av oss mer aktiv och ställde frågor samt antecknade endast i punktform, den andra gjorde 

mer utförliga anteckningar. Intervjuerna avslutades med att intervjupersonerna kunde tillägga 

något som vi inte hade frågat om eller om de hade några andra frågor kring studien. 

Intervjupersonerna gav oss tillåtelse att återkomma vid ytterligare frågor och funderingar.  
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4.3. Databearbetning och analysmetod 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) skriver att hermeneutiken har som mål 

att konstruera en metodlära för att kunna tolka meningsfulla fenomen. Hermeneutik är läran 

om läsning och tolkning. Att tolka handlar om att kunna begripa sig på en text och vad texten 

säger i förhållande till den ställda frågan. Vägen till förståelse av texter inom hermeneutiken 

går igenom den hermeneutiska cirkeln där den centrala relationen är mellan delen och 

helheten. En text måste förstås utifrån den helhet den är en del av, samtidigt som helheten 

måste förstås utifrån delarna som grund. Vår studie är inspirerad av den hermeneutiska 

metoden då vi använt oss av olika teman, där varje tema kan ses som en del och tillsammans 

bildar dessa teman en helhet.  

Efter att samtliga nio intervjuer i denna studie hade genomförts transkriberades sju av dessa 

intervjuer, uppdelat mellan oss två. Då två intervjuer inte spelades in kunde transkribering inte 

göras. För att komplettera den bristen använde vi oss av våra renskrivna anteckningar ifrån 

intervjutillfällena som sedan jämfördes och kompletterade varandra. För att säkerställa 

validiteten läste vi igenom transkriberingarna och de renskrivna anteckningarna och 

analyserade innehållet. Därefter jämförde och diskuterade vi resultatet för att kontrollera att 

syftet och frågeställningarna hade besvarats utifrån det empiriska materialet.   

Transkriberingarna innefattade i stort sett ordagrant vad intervju personerna sagt vid 

intervjutillfället. Det borttagna materialet i transkriberingar bestod av vissa intervjupersoners 

felformuleringar vid missuppfattning av frågorna, detta med hänvisning till att svenska inte 

var deras första språk. Svaren som vi fick av intervjupersonerna vid dessa missuppfattningar 

har därför inte tagits med vid transkriberingen. Resultatet av de nio intervjuer som 

genomfördes i denna studie presenterades utifrån de olika teman som framkom efter analysen 

av det empiriska materialet. 

Innan analysen av det empiriska materialet hade vi redan identifierat tänkbara teman utifrån 

våra intervjuguider, vissa teman klarnade medan andra förkastades. Under analysens gång 

uppkom också nya teman. Vår ambition var att redovisa resultatet så detaljerat och 

uttömmande som möjligt. Under analysens gång fanns transkriberingarna och anteckningarna 

som grundmaterial att återgå till. Det empiriska materialet har analyserats och bearbetats 

genom meningskoncentrering. Kvale och Brinkmann (1997) skriver att meningskoncentrering 

utförs i fyra olika steg där första steget är att läsa igenom transkriberingarna ifrån 

intervjuerna, för att kunna få en helhetsbild av intervjupersonernas svar. Nästa steg är att 

konkret sammanfatta intervjupersonernas svar och tolkningen av intervjupersonernas svar. 

Därefter formuleras relevanta teman för studien som sedan kopplas till de teoretiska 

utgångspunkterna och tidigare forskning, för att kunna besvara det som har relevans för 

studiens syfte som har sitt ursprung ur det empiriska materialet. Resultatet ifrån intervjuerna i 

vår studie presenterades i ett antal citat för att belysa de olika aktuella temana.  

4.4. Validitet och reliabilitet  

Kvale och Brinkmann (1997) menar att validitet handlar om att undersöka det som avses att 

undersöka. Det innebär att en kritisk granskning görs av analysen och en samling av 

uppgifter som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. I de båda intervjuguiderna 

använde vi oss av frågor som belyste studiens syfte och frågeställningar, utifrån svaren på 

dessa frågor analyserades materialet. Faktorer som minne och tid kan ha haft en påverkan på 

validiteten i studien dock ansåg vi att validitets krav var uppnådda, eftersom resultatet som 

vi fick fram ur det empiriska materialet kunde kopplas samman med studiens syfte och 

frågeställningar.  
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Kvale och Brinkmann (1997) skriver att reliabilitet handlar om att beskriva studiens 

tillförlitlighet. Det innebär att det som mäts är stabilt, intervjusituationen är likartad för alla 

intervjupersoner och att studien inte innehåller slumpmässiga resultat . Författarna menar 

vidare att ett sätt att kontrollera reliabiliteten är att utföra en ny mätning som då ska generera 

samma resultat. Med hänsyn till studiens reliabilitet använde vi oss av två semi strukturerade 

intervjuguider med relevanta frågor som frambringade intervjupersonernas unika upplevelser. 

Kvale och Brinkmann menar att vid kvalitativa intervjuer är det också mycket viktigt att 

förstå vad den intervjuade säger eller menar. Alla intervjupersoner i vår studie talade god 

svenska men hänsyn togs även till att svenska inte var deras första språk. Med den vetskapen i 

åtanke ställde vi följdfrågor och bad om förtydliganden när misstanke fanns om att frågan inte 

hade uppfattats rätt. Intervjupersonerna meddelade att vi fick återkomma till dem om några 

missförstånd eller frågetecken skulle uppstå vid transkriberingen av det empiriska materialet.  

För att öka reliabilitet har vi spelat in sju intervjuer av nio. Två av intervjuerna är ej inspelade. 

Vid intervjutillfällena antecknade vi för att kompensera den bristen. Att ha intervjuerna 

inspelade har bidragit till att en noggrann transkribering kunnat göras. Vi båda har närvarat 

vid samtliga intervjuer och genom att vi båda läste igenom samtliga transkriberingarna ansåg 

vi att reliabiliteten ökade, då analysen av det empiriska materialet byggde på vår 

gemensamma tolkning.  

4.5. Generaliserbarhet  

I den här studien har inte ambitionen varit att generalisera resultatet, då fokus var att ta del 

av intervjupersonernas unika upplevelser. En annan anledning till att resultatet inte kunde 

generaliseras var att intervjupersonerna bestod av sex personer som var unga vuxna samt tre 

professionella vilket inte kunde generaliseras på en större population. Dock kan resultatet ge 

en mer förståelse för utomstående gällande hur de unga vuxna upplevde sin första tid som 

ensamkommande barn i Sverige, samt de professionellas upplevelser av arbetet med 

ensamkommande barn.  

4.6. Etiska frågor  

Allt material för studien avidentifierades och kommer att förstöras när studien avslutats. För 

att skydda intervjupersonernas integritet tilldelades intervjupersonerna fingerade namn som 

användes i resultat redovisningen.   

Thomas och Byford (2008) skriver om att använda barn som intervjupersoner inom området 

ensamkommande barn och hävdar att det är nödvändigt för att kunna förbättra vården och 

behandlingen kring dem. Problematiken är att det kan vara skadligt för barnen om studien inte 

utförs korrekt. Thomas och Byford skriver om den etiska kommittén av The Royal College of 

Paediatrics and Child Health som har utformat riktlinjer som konstaterar att barn är en unik 

grupp vid forskning. Enligt den etiska kommitténs riktlinjer som beskrivs i Thomas och 

Byfords artikel så anses barnen vara särskilt utsatta, förvirrade, rädda och har svårt att 

uttrycka sina behov och att försvara sina intressen. I artikeln listades frågor upp som 

intervjuaren ska ta ställning till innan barn används som intervjupersoner. Med hänsyn till 

denna aspekt valde vi att använda unga vuxna som intervjupersoner istället för barn.  

Blom (2008) lyfte fram vikten av samverkan inom området ensamkommande barn och 

skriver att det behövs ett nära samarbete mellan forskning och praktik.  Larsson, Lilja och 

Mannheimer (2005) menar att vid val av en kvalitativ forskningsinsats krävs det att 

forskaren noga reflekterar över de etiska frågor som är kopplade till att intervjuaren får ta 

del av känslig information ifrån en persons privatliv. Larsson m.fl. hävdar att det är svårt att 

ge tydliga etiska regler som kan användas och överföras till olika situationer, då varje möte 

och person är ej den andra lik.  
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De forskningsetiska principernas syfte är att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare så att vid en eventuell konflikt dem emellan kan en god avvägning 

ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. Det grundläggande 

individskyddskravet innehåller fyra huvudkrav på forskning som består av: 

informationskravet som innebär att intervjupersonerna ska informeras om studiens syfte. 

Intervjupersonerna i vår studie fick ta del av studiens syfte genom första telefonkontakten, 

missivbrevet och vid intervjutillfället. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna får 

information om att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan och kan avbryta 

intervjun och medverkan när de vill. Våra intervjupersoner informerades om detta innan 

intervjun startade. Konfidentialitetskravet handlar om att ge undersökningens deltagare 

största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter förvaras där obehöriga inte kan ta del 

av dem. I vår studie informerades intervjupersonerna innan intervjun startade att de skulle få 

fingerade namn i studien. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som inhämtas ifrån 

intervjupersonerna används endast för forskningens ändamål. Vi förklarade för 

intervjupersonerna att bandinspelning samt transkriberingar kommer att förstöras när studien 

var genomförd (codex.vr.se).  

Vi anser att det är av stor vikt att påpeka att vår studie inkluderade enbart unga vuxna som 

hade fått permanent uppehållstillstånd. De unga vuxna befann sig inte i en asylprocess och 

bodde inte i dagsläget på något boende för ensamkommande barn. Intervjupersonerna i 

studien var unga vuxna mellan 18-26 år, detta för att dels få ett retrospektivt perspektiv samt 

för att undvika etiska komplikationerna som kan uppstå vid studier med barn som intervju 

personer.   
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5. Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer vi att redovisa och analysera det empiriska materialet som vi fick ta del 

av. Resultatet redovisas utifrån fyra olika temaområden samt subteman, där de tre första 

teman består av de unga vuxnas upplevelser: negativa upplevelser i kontakt med samhället 

under den första tiden i Sverige, positiva upplevelser i kontakt med samhället under den första 

tiden i Sverige och känslan att vilja återvända till hemlandet och anpassningen i det nya 

landet. Det femte sista temaområdet utgår utifrån ett professionellt perspektiv: professionellas 

upplevelser av arbete med ensamkommande barn.  

Resultatet är upplagt genom en presentation av intervjupersonernas berättelser med fingerade 

namn var för sig i varje tema. Efter varje tema analyseras resultatet genom en koppling till 

den tidigare forskningen och våra teoretiska begrepp. Anledning till upplägget av resultatet 

och analysen motiveras med att vi ville lyfta upp och belysa individernas unika berättelser och 

upplevelser.   

5.1 Presentation av intervjupersoner  

Sammanlagt så har nio intervjupersoner deltagit i studien. Sex av dessa intervjupersoner var 

unga vuxna och tre personer var professionella verksamma inom området ensamkommande 

barn. Nedan presenteras alla intervjupersoners fingerade namn samt åldern hos de unga vuxna 

vid deras ankomst till Sverige. 

De professionella: James, Maria och Petra 

De unga vuxna samt ålder vid deras ankomst till Sverige: Abbas 16 år, Ali 16 år, Dina 14 år, 

Maryam 17 år, Milad 13 år och Sara 11 år.  

5.2. Negativa upplevelser i kontakt med samhället under den första tiden i 

Sverige  

Under det här temat presenteras de unga vuxnas negativa upplevelser. Temat är indelat i 

subteman. Dessa subteman är språket, saknad och ensamhet, utanförskap samt psykisk och 

fysisk ohälsa.  

5.2.1. Språket  

En av intervjupersonerna berättade att det negativa med den första tiden i Sverige var språket. 

Språket var en faktor som begränsade intervjupersonen på många olika sätt.  Känslan av att 

inte kunna tala och uttrycka sig på det svenska språket bidrog till svårigheter. Det handlade 

till exempel lära känna nya vänner och svårigheter kring att ta sig fram med olika färdmedel, 

som att ta bussen eller tåget själv, något som upplevdes som mycket problematiskt. 

Intervjupersonen upplevde att han utsattes för en mycket negativ händelse i mötet med den 

svenska skolan. Han berättade att han fick börja i en klass för invandrare den första tiden i 

skolan. Under den perioden mötte han en lärare som enligt hans upplevelse kränkte honom. 

Läraren försökte hämma hans utveckling i skolan genom att meddela honom att han inte 

kunde något, och lät honom stanna kvar på samma nivå. Intervjupersonen berättade att han 

inte förstod orsaken till lärarens beteende och behandling, det enda han ville göra var att lära 

sig mer och fortsätta att utvecklas i skolan. Genom att intervjupersonen vägrade att stanna på 

samma nivå fick han till slut rätt mot läraren och han fick fortsätta sina studier på en annan 

nivå.   

En annan manlig intervjuperson berättade om att han upplevde att han utsattes för rasism av 

en person som arbetade på boendet för ensamkommande barn. Han berättade att en del 

ungdomar på boende kunde komma hem klockan 23.00 eller 00.00 utan problem. En specifik 

händelse som han tog upp var om en kväll då han själv kom tillbaka till boendet runt den 
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tiden.  Han fick då en skarp tillsägelse av just den personen i personalen som ansågs vara 

rasistisk och efter tillsägelsen ringde även den personen till intervjupersonens gode man. 

Intervjupersonen menade att just denna händelse påverkade honom mycket, då andra 

ungdomar fick göra på ett visst sätt medan han var tvungen att strikt följa reglerna. Han 

berättade att han valde att ta upp sina känslor kring händelsen och hur han upplevt att han 

utsattes för rasism med chefen på boendet för ensamkommande barn. Intervjupersonen 

berättade att den personen fick avskedas till slut, han betonade att det inte var på grund av 

rasism som personen fick avsked, utan det var flera andra händelser.  En annan händelse som 

intervjupersonen talade om var hur personal på boendena för ensamkommande barn skrev 

regler på svenska. Han uttryckte en förtvivlan när han talade kring detta, då han menade att 

ungdomarna inte kunde det svenska språket vid den tiden och att han inte förstod varför 

personalen valde att sätta upp regler för deras vardag på ett språk som barnen inte kunde. En 

annan faktor som intervjupersonen talade om var hur personalen talade till ungdomarna. Han 

menade att personalen fokuserade för mycket kring hur barnen skulle bete sig och hur 

svenskar gör i Sverige.  

5.2.2. Saknad och ensamhet  

En av intervjupersonerna berättade att hon saknade sina föräldrar mycket och att hon många 

nätter grät sig till sömns hos släkten. Hon var deprimerad under den första perioden. Hennes 

familj fick aldrig komma till Sverige trots alla överklaganden. Idag åker hon dit och hälsar på 

när det passar och bor inte längre med sina släktingar. Hon upplevde att det var mycket svårt 

att åka tillbaka till hemlandet efter att ha flyttat till Sverige. Hon beskrev det som att hon 

måste på något sätt börja om varje gång för att lära känna sin familj om på nytt. Hon ansåg att 

det är onaturligt och tyckte inte att någon borde vara ifrån sin familj på det sättet.  

”Min familj är splittrad, önskar att de också kunde få komma hit men nu är det 

som det är. Det är roligt att träffa familjen när jag åker dit och hälsar på 

samtidigt som det är väldigt svårt. Det känns som vi måste lära känna varandra 

om på nytt eftersom vi människor hinner utvecklas mycket på ett år.”        

                           / Dina                             

En annan intervjuperson tyckte att den första tiden i Sverige var mycket påfrestande för 

honom. Han kom ensam till Sverige utan familj och utan att ha någon släkt eller bekanta som 

befann sig redan i Sverige. Den första tiden kretsade tankarna mycket kring rädsla för hur det 

nya livet skulle bli och hur han skulle få ett liv här tillslut. Han berättade att han var så rädd 

för hur han skulle klara sig den första tiden, då allt var helt nytt och språket var främmande. 

Han menade att svenska var ett språk som talades endast i Sverige och inte någon annanstans 

till skillnad från hans hemspråk som talades i flera länder. Upplevelser av ensamhet och rädsla 

uppfyllde hans första tid i Sverige.    

5.2.3. Utanförskap  

En intervjuperson berättade om nackdelarna som hon upplevde i det svenska samhället. Den 

största nackdelen enligt henne var att hon alltid skulle betraktas som en invandrare och känner 

även idag att hon inte hör riktigt hemma i Sverige men inte heller längre i hemlandet.  

”Tyvärr så kommer jag att alltid betraktas som en invandrare, man är aldrig 

hemma någonstans förutom i sin lägenhet, utanför lägenheten kan man ibland få 

en känsla av utanförskap och det är samma sak i hemlandet efter att ha bott i 

Sverige i 12 år.”      

                      / Dina 
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 5.2.4. Psykisk och fysisk ohälsa  

En av intervjupersonerna ansåg att den första perioden var en mycket jobbig period. Hon 

bodde hos sin syster som hade barn och man. Hon kände att systern inte kunde finnas där som 

ett stöd för henne hela tiden då hon även hade sin familj att tänka på. Intervjupersonen 

menade att hon hade velat ha en professionell person att prata med under den första tiden 

eftersom hon var mycket deprimerad och kände att hon inte hade någon att vända sig till. 

Hennes situation påverkade sömnen men även vikten mycket negativt. Hon berättade att hon 

fick läggas in på sjukhus en period för att hon rasade ner i vikt. 

”Jag grät hela tiden och gick ut själv på promenader då min syster var upptagen 

med sina barn. Det kändes som att myndigheterna inte brydde sig om min 

psykiska hälsa och inte gjorde någonting förutom att låta mig gå runt och vänta 

på ett besked.”                   

       / Maryam 

En annan intervjuperson uttryckte att den första tiden var plågsam för henne. Hon tyckte 

att migrationsverket borde påskynda behandlingen av asylansökan och att den långa 

väntetiden var en plåga. Hon förlorade sin pappa i hemlandet på grund av en bilolycka 

under den tiden hon väntade på ett besked från migrationsverket hos sin släkt. Beskedet 

om pappans bortgång fick hon via ett telefonsamtal. Hon berättade att hon hamnade i ett 

chocktillstånd och att det var en enorm sorg för henne. Vidare berättar hon att det var 

hennes godeman som upptäckte att hon verkligen var i behov av hjälp och kontaktade 

de professionella för att hon skulle få hjälp. De professionella konstaterade att hon hade 

drabbats av trauma som hon var tvungen att behandlas för. Intervjupersonen uttryckte 

att hon hade sömnsvårigheter, kändes sig frånvarande och kunde bland annat glömma 

bort att äta under denna period.   

”Det var tortyr, jag kunde inte ens åka tillbaka och delta i min pappas ceremoni 

på grund av att man inte får åka någonstans under tiden man väntar på att få 

asyl. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till, jag mådde redan mycket dåligt och 

var mycket deprimerad innan och när jag fick reda på att min pappa hade gått 

bort så fick jag en stor chock, han var frisk och hade inga sjukdomar!”  

       

       / Sara 

Intervjupersonen berättade att så fort asylprocessen var över och hon fick uppehållstillstånd 

åkte hon tillbaka till hemlandet och besökte sin pappas grav.  

”Det var en hemsk upplevelse att åka tillbaka till en grav, men samtidigt en 

lättnad för mig att få en bekräftelse på att han var död för att kunna bearbeta 

sorgen, det hela kändes så overkligt för mig då jag inte kunde ta mig tillbaka på 

grund av asylprocessen. Idag har jag lärt mig att leva med det, mår mycket bättre 

och har en fungerande vardag i Sverige.”   

      /  Sara 

En intervjuperson ansåg att den första perioden var mycket svår, hon drabbades av depression. 

Hon var orolig och tänkte mycket på om hon skulle få stanna kvar i Sverige eller få åka 

tillbaka till sitt hemland. Hon uttryckte att hon hade sömnsvårigheter och gick ner i vikt på 

kort tid. Depressionen förvärrades av att hon inte hade någon sysselsättning den första 

perioden. Intervjupersonen kunde inte heller kommunicera med någon och berätta vad hon 

kände förutom sin släkt som talade samma språk, men hon ville inte tala med de om sina 

känslor.  
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”Det tog några månader tills jag fick börja i skolan för att lära mig språket och 

jag bodde hos släktingar som jag inte kom överens med, vilket inte gjorde 

vardagen lättare för mig. Jag var så ledsen hela tiden och ville bara att allt skulle 

bli bra.”      

                           / Dina 

En manlig intervjuperson delade med sig av sina upplevelser under den första tiden i 

Sverige, han berättade om depressionen som han fick under asylprocessen. Han beskrev 

hur han upplevde den tiden som meningslös, han ville inte göra något, ville inte lära 

känna någon eller lära sig språket överhuvudtaget. Han tyckte att den första tiden med 

depression var mycket ångestfull och att han idag är glad att den perioden är över.  

5.2.5. Analys 

Enligt Franzén (2000) är individers fokus kring själva planeringen för flykten ifrån hemlandet 

högre prioriterad än planeringen hur de ska klara sig i det nya landet. Samtliga 

intervjupersoner berättade om sina olika svårigheter vid ankomsten till Sverige. Dessa 

svårigheter bestod bland annat av ensamhet, saknaden efter anhöriga, språksvårigheter och 

förlusten av autonomi. 

 Tre av intervjupersonerna var kvinnor och de berättade att de drabbades av svåra 

depressioner. Samtliga kvinnor bodde hos släktingar under asylperioden. En av männen 

beskrev också sin depression som pågick under asylprocessen. De resterade två 

intervjupersonerna bestod av män och talade inte om sådana upplevelser. Kvinnorna och en 

av männen berättade om den långa väntetiden under asylprocessen som påverkade den 

psykiska hälsan mycket negativt. Något Franzén (2000) också beskriver är att individerna mår 

mycket dåligt under asylprocessen samtidigt som processen kan vara upp till flera år och att 

det inte heller finns någon garanti för dessa individer att få stanna kvar i det nya landet. Att 

söka asyl på egen hand kan vara en riskfaktor för barnets emotionella välbefinnande menar 

Derluyn och Broekaert (2007). Bean, Derluyn, Eurelings-Bontekoe, Broekaert och Spinhoven 

(2007) studie visade att flickor som är ensamkommande barn rapporterade problematik som 

ångest och depression. Sourander (1998) skrev om det somatiska tillståndet hos dessa barn 

och menade att dessa barn har rapporterat buksmärtor, huvudvärk, sömnlöshet. Det har även 

visat sig i vår studie att det somatiska tillståndet påverkas då tre kvinnliga intervjupersoner 

berättade att de inte enbart hade psykisk problematik som depression och ångest utan även 

fysiska symptom som sömnlöshet och viktnedgång. De tre manliga intervjupersonerna uppgav 

inte några fysiska symptom och inte heller psykiska symptom av samma grad som de 

kvinnliga intervjupersonerna. Resultatet från Derluyn och Broekaert (2007) studie visade att 

37-47 % av de ensamkommande barnen hade en eller flera svåra symptom av ångest, 

depression och posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Resultatet visade även att flickor hade 

en högre tendens än pojkar att utveckla emotionella problem. En annan studie av Bean m.fl. 

(2007) visade ett liknande resultat gällande emotionella problem och även beteendemässiga 

problem. Då resultatet i Bean m.fl. studie visade att flickor rapporterade ångest och 

depression i högre utsträckning medan pojkar rapporterade mer utåtagerande beteenden. Den 

tidigare forskningens resultat stämmer in på de intervjuade unga vuxna kvinnorna i vår studie, 

dock har de intervjuade männen inte berättat något om problem med utåtagerande beteende.     

En av intervjupersonerna berättade att hon förlorade sin pappa i hemlandet under tiden hon 

var asylsökande samt att hon inte kunde åka tillbaka till hemlandet för att vara närvarande vid 

pappans begravning. Franzén (2000) beskriver teorin om traumatisk kris där kris innebär en 

oväntad och mycket snabb händelse. Utlösande orsaker för en kris kan vara förlust av en 
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närstående, förlust i samband med katastrofer eller förlust av autonomi. Intervjupersonen 

drabbades av det Franzén kallar för objektförlust som innebär att man förlorar en närstående.  

En traumatisk kris består av fyra olika faser där den första fasen är chockfasen som innebär att 

individen är översvämmad av mycket starka känslor och kan verka förstummad. 

Intervjupersonen fick information om pappans bortgång via telefonsamtal från hemlandet och 

hamnade i chocktillstånd som varade under en mycket lång period. Franzén skriver om 

individer i detta tillstånd och menar att om chocktillståndet inte släpper vid traumatisk kris 

kan individen bli tvungen att söka professionell hjälp. Personen som uppmärksammade 

intervjupersonens hälsotillstånd var hennes godeman som kontaktade BUP för professionell 

hjälp där hon tilldelades en psykolog. Kontakten med psykologen hjälpte intervjupersonen att 

komma till andra fasen reaktionsfasen som enligt Franzén innebär att individen försöker 

återvinna den psykiska stabiliteten, här kan också symptom från chockfasen finnas kvar. Det 

tredje steget i den traumatiska krisen är bearbetningsfasen vilket innebär att individen når 

fram till den psykiska stabiliteten. Efter att intervjupersonen fick asyl kunde hon åka tillbaka 

till hemlandet för att besöka pappans grav och bearbeta sorgen. När intervjupersonen 

återvände till Sverige kunde hon övergå till den sista fasen nyorienteringsfasen. Enligt 

Franzén integreras händelsen (objektförlusten) och blir en del av individens tankar i 

nyorienteringsfasen. Lazarus och Folkman (1984) skriver om att se det positiva i de negativa 

sammanhangen vilket kännetecknar den känslofokuserade copingen. Intervjupersonen kände 

att hon idag har lärt sig att hantera sin förlust och tyckte att hon hade en fungerande vardag.  

 En av de manliga intervjupersonerna upplevde att han utsattes för rasism från personal på ett 

av boendena för ensamkommande barn. Han utsattes för orättvisa behandlingar där han fick 

en skarp tillsägelse när han kom hem på kvällen samma tid som de andra barnen på boendet 

brukade göra. Den andra manliga intervjupersonen hade en lärare i skolan som försökte 

hämma hans utveckling då han hade ambitionen att vilja lära sig mer och komma längre i 

skolan. Han utsattes för nedtryckande behandling då läraren ansåg att han inte kunde mer och 

skulle stanna på den kunskapsnivån där han befann sig och inte gå vidare till nästa nivå. Han 

berättade hur språket begränsade hans handlingsutrymme i samband med att till exempel 

träffa vänner eller att kunna ta bussen själv. Samtidigt som språket var en negativ upplevelse 

för honom mötte han i skolan en lärare som kränkte honom. Enligt Lazarus & Folkman 

(1984) hanterar barn stressfulla situationer på olika sätt beroende av deras coping förmåga. 

Anpassning kan vara en strategi som barnet använder sig av för att hantera sin situation. 

Denna anpassning innebär att barnet anpassar sig till situationen både känslomässigt och 

fysiskt. I vissa fall kan barnen bli riktigt handlingskraftiga och försöker åtgärda sin situation. 

Intervjupersonen accepterade inte lärarens nedtryckande behandling och det hindrade inte 

honom från att nå sina mål i skolan. Den manliga intervjupersonen som utsattes för rasism tog 

upp problemet med chefen på boendet och fick rättvisa.  

Båda intervjupersonerna valde att använda sig av det Lazarus och Folkman (1984) kallar den 

problemfokuserade copingen där problemet definieras och för- och nackdelar vägs emot 

varandra för att sedan komma fram till en lösning och agera. Problemfokuserad coping anses 

vara en kognitiv process som bidrar till utveckling av nya tankemönster.  

5.3. Positiva upplevelser i kontakt med samhället under den första tiden i 

Sverige  

Temat har delats upp i två underteman och innehåller de unga vuxnas positiva upplevelser. 

Underteman som presenteras i temat är socialt nätverk och trygghet som anses vara två 

mycket betydelsefulla faktorer enligt de unga vuxna.  
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5.3.1. Socialt nätverk  

En av intervjupersonerna betonade vikten av att lära sig det svenska språket. Han menade att 

språket i landet som man befinner i är ett måste och att individen måste våga fråga och våga 

kommunicera med andra för att kunna lära sig språket. Han berättade om en viktig person i 

hans liv som arbetade på boendet för ensamkommande barn, personen talade hans hemspråk. 

Han berättade hur personen tog med honom till biblioteket och hjälpte honom att låna lättlästa 

böcker på svenska. Intervjupersonen påpekade att biblioteket var en viktig plats då det var där 

han började lära sig svenska. En annan plats som var viktig var skolan tyckte han. I skolan 

hade han en lärare som också talade hans hemspråk vilket bidrog till att läraren kunde 

översätta då intervjupersonen inte förstod. Intervjupersonen menade att en person lär sig 

språket snabbare om denne kan få det översatt till sitt eget språk, vilket gjorde att han lärde 

sig svenska snabbare. Han ansåg även att det sociala nätverket var en mycket viktig del för att 

kunna lära sig språket, samt för att kunna överleva överhuvudtaget. Intervjupersonen utryckte 

att han var religiös och att kyrkan var en viktig del i hans liv då han trodde på gud. Han 

menade att det var i kyrkan som han träffade människor från olika länder och skaffade vänner. 

I kyrkan träffade han även människor från sitt eget hemland som talade samma språk som 

honom. Han betonade att kyrkan var ett bra ställe för att träffa nya människor på. En annan 

stor positiv del i hans liv var kontakten som han fick genom sin praktik/sommarjobb.  

”På mitt sommarjobb eller praktik så träffade jag en svensk familj där, familjen 

har hjälpt mig med massa saker som jag inte klarat av själv. Det kan till exempel 

vara att komma i kontakt med myndigeter eller läkare. Familjen är svenskar och 

har egna barn och de har funkat som mina föräldrar här i Sverige” 

      

                                                  / Ali 

En av intervjupersonerna talade mycket positivt och med glädje kring skolan och belyste just 

skolan och ett flertal lärare ur flera positiva vinklar. Han ansåg att lärarna i Sverige brydde sig 

om sina elever och ville att dem ska skulle lyckas i skolan. Anledningen till att han vet att de 

bryr sig var på grund av en händelse i samband med hans skolgång. Han menade att han inte 

orkade med skolan under en väldigt kort period och direkt när läraren hade uppmärksammat 

det så försökte hon att hjälpa honom genom motivation. Han berättade att han var så lycklig i 

just den situationen då han kände att någon utomstående i Sverige verkligen brydde sig. I sitt 

hemland fick han inte chansen att gå i skolan överhuvudtaget och menade att han var så 

tacksam för den chansen han hade fått i Sverige. En annan viktig del i intervjupersonens liv 

som han talade om var tiden på boendena för ensamkommande barn. Han ansåg att 

majoriteten på boendena för ensamkommande barn var av samma ursprung som han själv. 

Han uttryckte hur lycklig han var då han kom till det första boendet och menade att det var 

runt den tiden som hans depression mattades av. Med de andra ungdomarna av samma 

ursprung som han själv kunde han prata sitt eget språk, de spelade fotboll och andra sporter 

tillsammans och var som en liten familj enligt honom. Han berättade att ungdomarna som 

blev hans närmaste vänner var i olika åldrar, och en del hade varit i Sverige lite längre än han. 

Detta bidrog enligt honom till att de kunde hjälpa honom och de kunde verkligen förstå 

honom, då de var från samma land och hade gått igenom liknade processer i samband med 

ankomsten till Sverige.   

”Att kunna vara tillsammans med ungdomar från samma land och som är i samma 

situation var underbart. Hade jag inte träffat mina nya vänner så kanske jag hade 

blivit jätte deprimerad och haft mer negativa upplevelser av landet och 

myndigheterna”.  

                         / Abbas 
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5.3.2. Trygghet 

En av intervjupersonerna framförde också att det positiva med Sverige var att det inte fanns 

något krig och att fattigdomen inte var lika utbrett som i hennes hemland. Hon tyckte även att 

det var positivt att Sverige har en socialtjänst som hjälper dem som hade det svårt, eftersom 

det inte fanns tillgång till ett liknande system i hennes hemland .  

”Hos oss är det familjen och släkten som får ställa upp för varandra när det 

krisar sig och om de inte heller har råd så finns det inte så mycket att göra, staten 

tar inte det ansvaret och därför måste man ställa upp för varandra.” 

      

                            / Sara 

Intervjupersonen lyfte upp skolans betydelse och vikten av att träffa andra människor under 

tiden hon var deprimerad och handskades med många svårigheter. 

”Jag tyckte mycket om mina klasskamrater och mina lärare som var så 

förstående, det märktes tydligt hur godhjärtade de var. De ställde upp väldigt 

mycket när jag verkligen var i behov av hjälp och stöd då jag fick reda på att min 

pappa hade gått bort. Med hjälp av dem så fortsatte jag att kämpa och idag 

pluggar jag till sociolog och vill hjälpa andra människor som hamnar i 

svårigheter. ”      / Sara 

En annan intervjuperson upplevde att Sverige hade ett bra system och att de flesta 

klarade sig bra här. Enligt henne var det mest positiva med Sverige skolsystemet där det 

är förbjudet med aga till skillnad från hennes hemland. Hon upplevde även att lärarna 

och eleverna var ett enormt stöd för henne under den första perioden i Sverige. 

”Här i Sverige började jag att gå till skolan igen utan att behöva vara rädd för att 

bli slagen, det kändes så skönt när jag fick se hur trevliga lärarna var här. Idag 

studerar jag till ekonom. jag är glad över att jag hamnade i Sverige och att jag 

hade min syster som en trygghet även om hon inte kunde vara där för mig hela 

tiden.”                      

       / Maryam 

En intervjuperson ansåg att det bästa med Sverige var att det inte fanns något krig och att 

människorna levde ett tryggt liv, då det finns tillgång till god vård och att barn omfattas av 

skolplikten. Hon berättade att i hennes hemland får medborgarna betala för att gå i skolan och 

för att söka sig till en läkare när dem var sjuka, vilket gjorde det svårt för dem som var fattiga 

i hennes hemland. På grund av fattigdomen så slutade medborgare att gå till skolan eller 

undvek att söka vård. Hon själv värderade skolan högt och att lärarna men även 

klasskamraterna som befann sig i liknande situationer här i Sverige var en trygghet för henne. 

Hon menade dock att det var skillnad mellan henne och andra klaskamrater, eftersom alla inte 

var ensamkommande barn. Hon fick även en godeman när hon flyttade till Sverige, vilket hon 

uppskattade väldigt mycket. Hon uppger att de har haft en bra relation och har kontakt med 

varandra än idag.  

”Jag hade tur som fick en så engagerad, förstående och snäll godman som hjälpte 

mig att integreras i samhället och lyckas. Idag arbetar jag på migrationsverket 

och det händer att jag kommer i kontakt med barn som befinner sig i samma 

situation som jag gjorde för några år sedan.”    

                                                / Dina 

Intervjupersonen upplever sin godeman som ett stort stöd än idag eftersom hennes 

föräldrar aldrig kom till Sverige och hon kallade sin godeman för mormor. En annan 
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positiv upplevelse enligt intervjupersonen var att läkarna här i Sverige utförde en lyckad 

operation av hennes knä och idag kan hon gå någorlunda bra jämfört med i hemlandet, 

då hon haltade mycket. Intervjupersonen upplevde det även positivt att hon fick stanna i 

Sverige trots att föräldrarna inte fick komma, eftersom hon idag kan hjälpa dem 

ekonomiskt genom att skicka pengar till dem i hemlandet.  

En annan intervjuperson upplevde att han praktiskt taget bara hade positiva upplevelser ifrån 

sin första tid i Sverige samt i kontakten med olika myndigheterna. Han berättade att 

myndigheterna var dem som han hade mest kontakt med i början. Han upplevde att 

personalen på migrationsverket, socialen och de olika boendena för ensamkommande barn var 

glada och omtänksamma. Han upplevde att personalen på migrationsverket och i 

ungdomsboendena ville ha honom där och brydde sig om honom, vilket bidrog till att han 

kände sig uppskattad och ville förbättra sin situation.  

5.3.3. Analys 

Antonovsky (2005) skriver om begriplighet som är en central komponent i teorin om 

KASAM, där han menar att begripligheten handlar om individernas upplevelser av yttre och 

inre stimuli/stressorer där det finns en struktur i informationen och att informationen inte 

upplevs som ett kaos av individen. Samtliga sex intervjupersoner nämnde positiva upplevelser 

i kontakt med det svenska samhället. Samliga intervjupersoner beskrev skolan som en positiv 

upplevelse och att skolan hade skapat meningsfullhet i deras liv. Skolan var också den stora 

drivkraften som motiverade dem att kämpa framåt i Sverige. Davidson och Farrow (2007) 

skriver i sin rapport att positiva utfall av migration ifrån en individs hemland kan vara att 

individen får möjlighet till utbildning som inte fanns i hemlandet. Antonovsky (2005) menar 

att individer med höga begriplighetsvärden kan lättare hantera olyckliga händelser då de 

förstår att allt har sin förklaring. Trots de negativa erfarenheterna som våra intervjupersoner 

hade upplevt lyckades de ändå begripa sig på de situationer som de hade hamnat i och lärde 

sig att hantera sin vardag.  

Samtliga intervjupersoner hade använt sig av den andra komponenten i KASAM som är 

hanterbarhet. Antonovsky (2005) skriver att hanterbarhet handlar om upplevelsen av resurser 

individen har. Dessa resurser kan bestå av sådant individen själv har kontroll över och 

resurser som andra än individen själv har kontroll över som till exempel vänner, Gud eller 

andra personer individen kan få stöd av.  För samtliga intervjupersoner hade skolan hjälpt 

dem att hantera de negativa upplevelserna, en del lärare och elever hade varit ett stort stöd. En 

av intervjupersonerna hade kommit i kontakt med en lärare som tryckte ned honom, samtidigt 

som han hade en annan lärare som hjälpte honom att lära sig det svenska språket, då läraren 

kunde tala hans hemspråk. Skolan var något som intervjupersonerna ansåg vara en viktig 

faktor som bidrog till att de kunde skapa ett nätverk samt lära sig språket som möjliggjorde att 

de kunde hantera den första tiden i Sverige och kände en mening med tillvaron. Detta tar 

Antonovskys (2005) upp i sin tredje komponent meningsfullhet. Denna komponent syftar på 

hur individer upplever livet och känner en känsla av meningsfullhet. Antonovsky menar att 

meningsfullheten är den allra viktigaste komponenten i teorin om KASAM. 

Franzén (2000) skriver om olika copingstrategier som individen kan använda sig av när 

identiteten hotas hos individen vid en invandringskris. Han nämner copingstrategier på tre 

nivåer: intrapsykiskt (inom individen), intrapersonell (mellan individer) och gruppnivå. På 

gruppnivå hanterar individen hotet mot identiteten genom att gå in i olika grupper som 

kyrkförsamling eller idrottslag för att få möjlighet till information, bilda ett nätverk och för att 

uppleva en känsla av tillhörighet. I kyrkan träffade en av intervjupersonerna människor ifrån 

olika länder och människor som talade samma språk som han. Kyrkan var en plats där han 

kunde känna trygghet och fick möjlighet att träffa nya människor. En annan intervjuperson 
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hade ett fotbollsintresse och bildade tillsammans med de andra killarna på boendet för 

ensamkommande barn ett fotbollslag.          

5.4. Känslan av att vilja återvända till hemlandet och anpassningen i det 

nya landet 

En av intervjupersonerna berättade att han hade bott på två olika boenden för 

ensamkommande barn under den första tiden i Sverige. Han delade med sig om upplevelsen 

av att känna sig ensam då familjen inte fanns i Sverige och att han hörde ett språk som han 

inte förstod, som han upplevde som väldigt frustrerande. Han uttryckte det som att han hade 

hamnat i helvetet. Han beskrev hur svårt det var att inte tänka tillbaka på tiden i hemlandet, 

han längtade tillbaka men visste samtidigt att han inte kunde åka tillbaka. Han berättade att 

han var tvungen att lämna hemlandet och det beslutet tog inte av honom. Upplevelser och 

funderingar kring vart han hade hamnat, vem han var och hur han skulle börja om sitt liv var 

tankar som dominerande den första tiden.  Han beskrev hur han gömde sig på toaletten för att 

gråta tills han en dag bestämde sig för att ändra sitt liv och förändra sin situation till något 

bättre. Hans tankar övergick då till att fokusera på anpassningen till samhället och hur han 

skulle gå till väga för att få ett arbete. Träning i det svenska språket började när han träffade 

en kille på boendet som han började umgås med. Han berättade vidare att i det andra boendet 

för ensamkommande barn träffade han en tjej som talade samma språk som han. De bodde 

tillsammans i ett år på boendet för ensamkommande barn efter att de fått permanent 

uppehållstillstånd. Han berättade med glädje hur han och tjejen kunde prata och dela med sig 

av både positiva och negativa saker som skett i deras liv. Han menade att denna tjej hade 

hjälpt honom jättemycket och han undrar om han någonsin hade klarat sig utan henne. 

Intervjupersonen bor idag tillsammans med sin mamma och sina bröder i en lägenhet. Hans 

flickvän som han träffade på boendet bor också i en egen lägenhet. Intervjupersonen berättade 

att hans pappa är försvunnen i hemlandet men att hans familj fortsätter att söka efter honom. 

En av intervjupersonerna beskrev att situationen som ensamt barn i Sverige var otroligt 

påfrestande och han menade att det var förlamande att inte veta vad han skulle göra eller 

vem han kunde vända sig till. Hans räddning ifrån ensamheten och känslan av 

handlingsförlamning avmattades tack vare hans vänner på boendet för ensamkommande 

barn. Han berättade om vännernas betydelse i hans liv och hur vänskapen underlättade 

vardagen. Han och vännerna hjälptes åt med praktiska saker i vardagslivet som t.ex. det 

svenska språket i kontakt med människor. Han menade att han och vännerna gjorde 

även roliga saker tillsammans som t.ex. att starta upp ett fotbollslag. Idag bor 

intervjupersonen tillsammans med sin mamma, pappa och lillasyster i Sverige.  

En annan intervjuperson har under den första tiden i Sverige bott på två olika boende för 

ensamkommande barn. Intervjupersonen berättade att den första tiden var mycket krävande 

för honom. Han berättade hur språket kunde begränsa honom, vilket bidrog till svårigheter 

som att lära känna nya vänner och att ta bussen eller tåget själv. Det som fick honom att 

kämpa var skolan. Han ansåg att mycket av hans energi och fokus var på skolan, speciellt 

under den tiden då han blev nedtryckt av läraren. Han fick kämpa för att hävda sin rätt för att 

kunna fortsätta med sin utveckling. Sakta men säkert utvecklades språket med hjälp från en 

annan lärare i skolan som talade hans modersmål, vilket bidrog till att han så småningom 

kunde göra sig förstådd på svenska och lära känna elever i skolan. Att gå i kyrkan var en 

annan viktig del i hans liv, där kände han en gemenskap med andra och det möjliggjorde 

samtidigt för honom att utöka sitt sociala nätverk. 

”När jag tänker tillbaka på när jag precis kom till Sverige och idag är skillnaden 

i språket jätte stor. Men även om jag inte kunde riktig svenska så var jag inte rädd 
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för att fråga. Att våga fråga och att våga kommunicera är jätteviktigt för att 

kunna lära sig något”.        

    / Ali  

 Idag studerar intervjupersonen IT och bor i en träningslägenhet, han har också en 

kontaktperson som han vänder sig till om han behöver hjälp.  

En intervjuperson beskrev att under den första tiden i Sverige ville hon återvända till 

hemlandet men samtidigt visste hon att hon måste stå ut. Idag vill hon inte återvända trots att 

hennes familj aldrig fick komma till Sverige.  

 

”Det var inte lätt i början, jag kände mig så ensam och osäker inför allt nytt. Idag 

har jag det bättre här och kan även hjälpa min familj genom att skicka pengar till 

dem så nej jag vill inte återvända. ”   

                           / Dina 

En annan intervjuperson uttryckte att hon saknade sin familj, hon fick träffa psykologer 

för att klara av sin vardag efter pappans förlust. Det var svårt med språket i början för 

henne. En tolk fick närvara då hon träffade psykologerna, detta skapade frustration hos 

henne, då hon inte kunde förmedla sina känslor direkt till psykologen. Trots alla 

svårigheter hon stötte på och förlusten av sin pappa, fortsatte hon att kämpa. Hon lärde 

sig det svenska språket snabbt och började träffa människor som hon kunde umgås med 

på fritiden. Intervjupersonen berättade att hon hade det bättre här idag och att hon hade 

anpassat sig mer till det svenska samhället och ville därför inte återvända tillbaka.  

”Jag ville återvända första perioden för att vara med familjen, jag kände mig så 

ensam och var så rädd för att det var så många förändringar i början. Idag har 

jag anpassat mig och anser att det är mycket tryggare här än i hemlandet. 

Dessutom så har jag byggt upp ett liv här nu och skulle inte vilja lämna det.” 

       / Sara 

En intervjuperson uttryckte att under den första perioden i Sverige grät hon nästan varje dag 

och kände sig ensam och vilsen trots att hon bodde hos sin syster. Hon hade svårigheter med 

språket och ansåg att det hindrade henne från att ta kontakt med människor, men idag har hon 

många vänner som hon umgås med och vänder sig till då hon behöver socialt stöd. 

Hon ville återvända, men systern lät henne inte och tyckte att hon skulle fortsätta kämpa.  

”Jag är glad över att jag bor här och studerar till ekonom, jag hade säkert varit 

en hemmafru om jag bodde kvar där eftersom jag hade hoppat av skolan och 

tjejer som inte gick i skolan brukade gifta sig väldigt tidigt i vårt hemland.”

                     / Maryam 

5.4.1. Analys 

Samtliga intervjupersoner ansåg att den första tiden i det nya landet var mycket påfrestande på 

grund av många svårigheter som till exempel ensamhet då de kom utan familjen, osäkerhet 

och rädsla inför de nya förändringarna i deras liv. Intervjupersonerna uttryckte även att de inte 

kunde vara självständiga första perioden vilket påverkade deras självbild. Kulturen, språket, 

människorna var nytt och obekant som dessa barn var tvungna att anpassa sig till för att 

komma in i samhället. Franzén (2000) skriver om förluster och menar att de kan bestå av 

språk, autonomi, familjemedlemmar och släktingar. Samtliga intervjupersoner uttryckte 

svårigheten med att kunna samspela med andra människor den första tiden på grund av brister 

i språket. Franzén skriver att i samband med flytt till ett nytt land kan individen uppleva att 
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tidigare erfarenheter och reaktionssätt inte räcker till för att hantera den aktuella situationen. 

Samtliga intervjupersoner uttryckte även hur de successivt anpassat sig till samhället, genom 

att deras nätverk utökats, skolans betydelse och det svenska språkets utveckling. Denna 

anpassbarhet har bidragit till att samtliga intervjupersoner upplevde en känsla av sammanhang 

i samhället och inte ville återvända tillbaka till sina hemländer trots saknaden.  

5.5. Professionellas upplevelser av arbete med ensamkommande barn   

Temat är indelat i tre olika subteman för att klargöra de professionellas upplevelser av 

ensamkommande barn. Subteman består av; positiva upplevelser och synen på att arbeta med 

ensamkommande barn, negativa upplevelser i arbete med ensamkommande barn samt brister i 

arbetet och bemötande av ensamkommande barn. Nedan följer en kort presentation av vad 

dessa professionella arbetar eller har arbetat med:  

James var med och startade upp en verksamhet för ensamkommande barn i en kommun i 

Sverige. James arbetar kvar på denna verksamhet i dagsläget.   

Maria arbetar med individ och familjeomsorg i en kommun i Sverige. Där kommer hon i 

kontakt med ensamkommande barn i barnavårdsutredningar. 

Petra var med och startade upp verksamheten för ensamkommande barn i en kommun i 

Sverige men i dagsläget arbetar hon inte med ensamkommande barn. 

5.5.1. Positiva upplevelser och synen på att arbeta med ensamkommande 

barn 

En av intervjupersonerna ansåg att det som var mest positivt med att arbeta kring 

ensamkommande barn var att de inte har samma problematik som andra barn som kommer till 

individ och familjomsorg. Hon menade att dessa barn inte hade samma problematik kring 

alkohol, droger och kriminalitet, utan dessa barn kunde vara föräldralösa och komma ifrån 

svält och krig. Hon menade att detta bidrog till omväxling i arbetet, samt att hon ställdes inför 

nya utmaningar i sin roll som socialsekreterare.  

En av intervjupersonerna berättade att mötena med barnen var en mycket givande upplevelse 

för henne. Barnen kom från olika länder och hade olika kulturella bakgrunder. Hon betonade 

att barnen var ensamma och att de var i ett stort behov av stöd och hjälp. Hon ansåg att den 

första tiden för barnen var mycket viktig då barnen minns sina första upplevelser för alltid. 

Hon menade att personalen på boendet verkligen försökte att göra sitt bästa för dessa barn. 

Hon problematiserade kring de olika rollerna personalen bör ha. Hon beskrev att hon hade 

flera roller på boendet. Den ena rollen innebar att vara mamma och den andra gick ut på att 

vara handledare. Rollen som mamma var det hon ansåg att barnen behövde i början, för att 

successivt övergå till att vara deras handledare.  Hon motiverade valet av rollerna genom att 

betona att de var ensamma barn som hade ett behov av att känna kärlek och behovet av en 

familj att kunna vända sig till. Hon menade att krav ska ställas men inte i första hand, då hon 

menade att fokus bör vara att ge kärlek till barnen.  

En annan intervjuperson berättade också om olika roller i arbetet med ensamkommande barn. 

Han påpekade att personalen fungerade som en förälder och finns där som stöd för barnen, 

samtidigt som personalen motiverade barnen till att bli självständiga individer. Han beskrev 

att han såg på dessa barn med samma ögon som han såg på sina egna barn. Han upplevde sitt 

arbete som väldigt givande då han fick vara med och bevittna barnens utveckling samt att han 

kunde vara med och motivera dem till att göra framsteg i sina liv som t.ex. att lyckas i skolan.  

”Mitt arbete går ut på att försöka att göra dessa barn så självständiga som 

möjligt. Genom att hjälpa dem hitta själva i stan, lära sig om miljön och om deras 
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fysiska hälsa. Man ser utvecklingen på dessa grabbar hur de kommer in i 

samhället och det är jätte kul”.      

                                               / James 

En av intervjupersonerna utryckte att hennes syn på de ensamkommande barnen var att de var 

kraftfulla barn. Hon menade att dessa barn var de som hade klarat av att komma hit och var 

duktiga och modiga som hittade vägen att lämna hemlandet för att komma till Sverige. Hon 

uttrycker sig såhär:  

”Samtidigt som jag anser att omhändertagande är viktigt ska man samtidigt inte 

glömma bort den kraft dem har. Inte ta bort kraften de har, utan stimulera. Att ta 

bort initiativ är inte bra, utan visa dem hur man gör och hur man kämpar”. 

                           / Petra 

 5.5.2. Negativa upplevelser i arbete med ensamkommande barn 

En av intervjupersonerna berättade att de enda negativa upplevelserna som hon hade ifrån 

arbetet med ensamkommande barn var att personalen inte var överens, hon betonade att det 

negativa var inte kring barnen. Hon menade att personalen på boende för ensamkommande 

var oense kring frågan angående krav och regler. Hon berättade att vissa i personalen ansåg 

att det var mycket viktigt med krav och tyckte att barnen i första hand måste lära sig att följa 

regler. En del av personalen hade en annan åsikt då de ansåg att regler skulle skjutas lite åt 

sidan i början, för att kunna skapa nära relationer till barnen. Hon uttryckte att alla i 

personalen ville göra det bästa för barnen men att alla hade olika tolkningar av vad som var 

det bästa för barnen.  

En annan intervjuperson berättade att den del i arbetet som hon ansåg vara problematiskt var 

att vissa barn uppgav en yngre ålder på sig själva. Hon menade att sådana situationer var 

problematiska då hon och andra kollegor misstänkte att barnet var äldre än vad det uppgav, 

men att de inte kunde bevisa något. Hon tyckte att det kunde komplicera arbetet kring barnet. 

Vidare berättade hon om erfarenheter barnen hade med sig ifrån hemlandet, om hur de kunde 

ha förlorat sina föräldrar och syskon eller det de bevittnat. Det kunde vara tungt att ta till sig, 

men intervjupersonen menade att det inte var en negativ upplevelse utan ansåg att det var mer 

som en erfarenhet.  

”Det gör att man förstå dem mer och man vill gärna hjälpa dem. Man kan inte 

hjälpa dem till uppehållstillstånd, men det man kan göra är att hjälpa dem när 

dem är här och hur man kan tillgodose deras behov under tiden”.  

                          / Maria 

5.5.3. Brister i arbetet och bemötande av ensamkommande barn  

Två av intervjupersonerna beskrev bristen på kulturkompetens vid arbetet med 

ensamkommande barn. En berättade hur media färgade vår bild av människor ifrån andra 

länder som kan bidra till att människor blir fördömande. Hon menade att det är mänskligt att 

göra det, men poängterade att en medvetenhet om att det sker behövs och att personen har en 

vilja att åtgärda det. Hon berättade att det var något som personalen talade öppet om för att 

hålla en diskussion om det. Hon menade att det bör ske kompetens utveckling kring 

personalen i form av kunskap om länderna och kulturen barnen kommer ifrån. Hon ansåg att 

fördelen med arbetet kring ensamkommande barn var att hon själv kommer ifrån en annan 

kultur. Hon berättade att hon upplevde att hon hade en fördel som kunde olika språk, kulturer 

och hade kunskap om olika länder. Hon menade att detta bidrog till en utökning av hennes 

förståelse av barnens situation och känsla av empati. Den andra intervjupersonen berättade 

också att kulturkompetens var en bristvara i arbete kring ensamkommande barn.  
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”Ja skulle tipsa alla som jobbar med ensamkommande barn att läsa om länder, läsa 

om Somalia för att förstå vad betyder klansystem. Varför vissa somalier inte kan bo 

under samma tak. Samma sak med andra länder så man vet mer om kultur varifrån 

kommer man och varför beter man sig som man gör”.   

                                                   / Petra 

 En av intervjupersonerna nämnde att när invandrare kommer till Sverige så ska de integreras 

för att lära sig svensk kultur. Hon menade att det kunde bidra till en förståelse för varför en 

människa beter sig på ett speciellt sätt. Hon påpekade vikten av att personal som arbetar kring 

ensamkommande barn behöver utveckla sin kulturella kompetens för att få en ökad förståelse 

kring barnen och deras beteende.  

En annan intervjuperson uttryckte att ett nytt arbetssätt håller på att utvecklas kring arbetet 

med ensamkommande barn. Det kommer att finnas referensgrupper som arbetar kring 

ensamkommande barn som utvecklar och uppdaterar sig om nya situationer. Ett sätt kan vara 

att samla kunskap om de länder barnen kommer ifrån, sedan kan andra kollegor ta del av 

informationen för att sprida kunskapen vidare. Intervjupersonen menade att detta kunde bidra 

till kompetensutveckling hos den övriga personalen .  

En intervjuperson tyckte att arbetet kring de ensamkommande barnen idag är bra och att 

personalen vet precis vad barnen är i behov av. Han berättade och delade med sig av ett nytt 

arbetssätt som inte hade testats än. Arbetssättet går ut på att personalen ska delas upp i två 

grupper där ena gruppen ska ta hand om den praktiska biten kring barnen och den andra 

gruppen ska ta hand om den psykosociala biten.  

5.5.4. Analys 

Blom, Morén, Nygren, Danemark, Kalman och Sohlberg (2006) påpekade i sin studie bristen 

på samverkan mellan parter som arbetade kring ensamkommande barn. En annan brist var 

behovet av kunskap och utveckling gällande kompetensen hos personalen som arbetade med 

ensamkommande barn. Blom (2008) menade att kunskapsbrist hos personalen och ojämn 

kvalité på boenden kunde påverka barnens upplevelse av säkerhet och trygghet. En av 

intervjupersonerna uttryckte vikten av det första mötet mellan personalen och barnet. Hon 

menade att barnens första upplevelser kommer att finnas kvar för alltid, med kunskapen ska 

personalen se till att den första tiden blir givande för barnen. Vilket bekräftades av Blom m.fl. 

som menade att avbrott i kontakter samt personal med bristande kunskap kring asylprocessen 

och utvecklingspsykologi kunde minimera upplevelsen av kontroll hos barnen. Avbrott i 

kontakter kunde även sänka barnens känsla av mening och hanterbarhet enligt Blom m.fl. 

Slutsatsen var att bristerna riskerade att påverka barnens psykosociala hälsa, med vetskapen är 

det av stor vikt att dessa brister åtgärdas. 

Två av de professionella intervjupersonerna påpekade den stora bristen kring kulturkompetens 

bland personalen som arbetade med ensamkommande barn. Dessa två intervjuade talade även 

kring arbetssätt som var på väg att implementeras på deras arbetsplatser för att kunna hantera 

dessa brister. Thomas, Thomas, Nafees och Bhugra (2003) har i sin studie identifierat orsaker 

som bidragit till att de ensamkommande barnen lämnade sina hemländer. Både pojkar och 

flickor rapporterade erfarenheter av kidnappning, våldtäkt, våld och droger. Med dessa 

resultat drar vi slutsatsen att de ensamkommande barnen har ett behov av långsiktiga 

interventioner och uppföljningar. Personal som arbetar med ensamkommande barn behöver 

utveckla en förståelse för barnens erfarenheter och upplevelser. Det finns även ett behov 

gällande kompetensen om de olika kulturella sätt barnen kan reagera på, för att kunna erbjuda 

rätt vård.  
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6. Slutdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka unga vuxnas retrospektiva upplevelser av att ha varit 

ensamkommande barn i Sverige. Studien hade följande fyra frågeställningar: vilka positiva 

upplevelser har unga vuxna ifrån sin tid som ensamkommande barn i Sverige? vilka negativa 

upplevelser har unga vuxna ifrån sin tid som ensamkommande barn i Sverige? Hur beskriver 

unga vuxna sina känslor kring att återvända till hemlandet och anpassningen i det nya 

landet? Vilka upplevelser har de professionella som arbetar med ensamkommande barn? 

Vi som har genomfört studien anser att studiens syfte har uppnåtts då frågeställningarna 

besvarades utifrån de unga vuxnas unika berättelser om sina upplevelser samt de 

professionellas upplevelser av arbetet med ensamkommande barn. Det fanns inte ett enhetligt 

svar i de unga vuxnas retrospektiva upplevelser, vilket inte heller var vår ambition att finna. 

Utifrån de olika frågeställningarna delade de unga vuxna samt de professionella med sig av 

sina positiva och negativa upplevelser som sedan kopplades till den tidigare forskningen och 

våra teoretiska begrepp i analysen.  

De teorier som kopplades samman till det empiriska materialet hade en hög relevans då 

samtliga intervjupersoner skickades på flykt från sina hemländer och hade genomgått många 

svårigheter under den första tiden i Sverige. Hälsotillståndet hos de unga vuxna varierade 

mellan invandringskris och traumatisk kris. En möjlig förklaring kan ligga i att de unga vuxna 

hade olika unika upplevelser beroende på deras personliga omständigheter. 

De viktigaste resultaten ifrån de unga vuxnas berättelser var att samtliga kom till Sverige på 

grund av att någon annan hade bestämt det, t.ex. en förälder, släkting eller annan bekant. Det 

var med andra ord inte barnen själva som tog beslutet att lämna hemlandet. 

Intervjupersonerna har uppgivit att första tiden i Sverige bestod av depression, ensamhet, 

saknad, svårigheter med svenska språket. De flesta av intervjupersonerna påpekade att de 

upplevde att deras brister i det svenska språket hindrade dem från att ta kontakt med andra i 

samhället. Att intervjupersonerna inte vågade ta kontakt påverkade deras möjlighet till 

interaktionen med andra, vilket bidrog till svårigheter att utöka det sociala nätverket. Några av 

de unga vuxna påpekade att väntetiden under asylprocessen hade en negativ påverkan på 

deras hälsotillstånd, vilket stämde överens med den tidigare forskningen. Intervjupersonerna i 

Souranders (1998) studie beskrev att väntetiden under asylprocessen var smärtsam och 

ångestfylld. Våra intervjupersoner beskrev också det, samt att det var förlamande och 

påfrestande att inte veta vad som skulle ske. Det visade enligt oss att dessa barn inte var 

medvetna och på så sätt inte heller föreberedda på det som väntade i Sverige. Franzén (2000) 

tar också upp det då han menar att fokus hos individer som har varit på flykt handlar oftast om 

hur de ska ta sig ifrån hemlandet och inte hur de ska klara sig i det nya landet. Andra negativa 

upplevelser som de unga vuxna har upplevt är nedtryckande behandling i skolan och rasism 

på ett boende för ensamkommande barn.  

Positiva upplevelser som bidragit till de unga vuxnas integrering i det svenska samhället var 

skolan med elever och lärare som har varit ett stort stöd under deras första tid i Sverige och 

var det än idag. De unga vuxna hade idag fått en mer strukturerad vardag som hade bidragit 

till att de hade fått en känsla av meningsfullhet. De unga vuxna hade även ett bättre socialt 

nätverk då de hade stöd i from av vänner, bekanta och en del hade fått sin familj till Sverige.  

Intervjuerna med de professionella bidrog till att vi fick reda på hur de professionella såg på 

de ensamkommande barnen. Ett viktigt resultat från intervjuerna var att de påpekade vikten av 

kulturell kompetens bland personal som arbetade med och runt ensamkommande barn, då de 

ansåg att det var en stor brist i det professionella arbetet. En annan brist var att det behövdes 

nya arbetssätt kring dessa barn. De professionella berättade att nya metoder utvecklades för 
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arbetet med ensamkommande barn, dessa metoder hade dock inte hunnit att implementerats 

då vår studie genomfördes. En positiv aspekt som var väldigt betydelsefull som de 

professionella lyfte upp var bemötandet av ensamkommande barn. De professionella ansåg att 

det var av stor vikt att de professionella ser på dessa barn som starka individer och bemöter 

dem utifrån det synsättet. Barnen hade själva tagit sig till Sverige och ansågs ha klarat sig bra 

trots alla hinder enligt de professionella.  

Empowerment var ett av våra teoretiska begrepp. Grundsynen i empowerment handlar om att 

se individen som ett aktivt handlande subjekt som vet sitt eget bästa. Våra intervjupersoner 

visade verkligen att de var aktiva, då de satsade på utbildning och tog vara på det positiva i 

Sverige. Vi anser att grundsynen i empowerment även kan kopplas till det humanistiska 

synsättet som ska genomsyra det sociala arbetet. Det är därför av stor vikt att de 

professionella behandlar dessa barn på bästa möjliga sätt och hjälper de genom att låta de vara 

delaktiga istället för att endast fatta beslut åt dem. Vi håller även med våra professionella 

intervjupersoner om att dessa barn är riktigt starka barn som har genom olika coping strategier 

klarat sig och lyckats känna en samhörighet i samhället. Davidson och Farrow (2007) har 

skrivit om att migration inte endast är negativ, då den kunde leda till positiva aspekter som 

möjlighet till försörjning och utbildning som inte fanns i hemlandet. Migration med dess 

positiva och negativa aspekter var något vi uppmärksammade då våra intervjupersoner lyfte 

fram dessa aspekter under intervjutillfällena. Intervjupersonerna värderade utbildning, 

sjukvård och det sociala skyddsnätet mycket högt. En av intervjupersonerna skickade till och 

med pengar till sin familj då hon hade råd, det visar enligt oss ett stort ansvarstagande och 

omtänksamhet hos de unga vuxna. Trots de hinder de unga vuxna hade mött på vägen så har 

det inte stoppat dem från att satsa på sina studier i Sverige. Vissa av de unga vuxna hade 

studerat på högskola, andra studerade i dagsläget på högskolan och en del hade ambitionen att 

studera vidare när de gått klart grundskolan. Ingen av våra intervjupersoner ville återvända till 

hemlandet då de hade anpassat sig till samhället och skaffat sig en god tillvaro i det nya landet 

Sverige. 

6.1 Vidare forskning 

Tre av de unga vuxna i studien bodde hos släktingar under asylprocessen och de resterande tre 

bodde på olika boenden för ensamkommande barn. Ett förslag som vi har på vidare forskning 

är att jämföra den fysiska och psykiska hälsan hos en grupp ensamkommande barn som bor 

hos släktingar, eller bekanta med en grupp ensamkommande barn som omhändertas av 

myndigheter.  

Ett annat förslag är att studera de nya metoderna som har utvecklats inom området 

ensamkommande barn. En av metoderna gick ut på ett uppdelat ansvar mellan de 

professionella där en del personal på boenden för de ensamkommande barnen ska ha hand om 

den praktiska delen och andra om den psykosociala delen. Forskningen skulle kunna 

fokuseras på följande frågor: Hur påverkas barnen av ett uppdelat ansvar mellan de 

professionella? Metoden kan leda till att barnet inte kan vända sig till vem som helst för att 

tala om sina känslor. Vad händer om barnet skapar en nära relation med en professionell som 

inte har hand om den psykosociala delen men som barnet vill vända sig till? Utgår de nya 

metoderna från barnets bästa?  

En tredje förslag är att studera föräldrar som har migrerat utan barn. Hur mår dessa föräldrar? 

Vad fick dessa föräldrar att ta ett sådant beslut? Kränks barnens rättigheter? Vad säger 

barnkonventionen om det?  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide unga vuxna.  

Hur upplevde du att komma till Sverige som ensamkommande barn? 

- Hur var din psykiska och fysiska hälsa under den första tiden i Sverige? 

- Hur hanterade du vardagen under den första tiden i Sverige? 

Vilka är dina positiva upplevelser ifrån din första tid i Sverige? 

- Under den tiden du hade kontakt med olika myndigheter? 

Vilka är dina negativa upplevelser ifrån din första tid i Sverige? 

- Under den tiden du hade kontakt med olika myndigheter? 

- Hur hanterade du dem negativa upplevelserna? 
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Bilaga 2.  

Intervjuguide professionella.  

Vilka är dina professionella positiva upplevelser av arbetet med ensamkommande barn? 

Vilka är dina professionella negativa upplevelser av arbetet med ensamkommande barn? 

Vad anser du som professionell är bristfälligt i bemötandet av ensamkommande barn? 

Tycker du som professionell att det behövs utvecklas modeller eller arbetssätt för de 

verksamheterna som möter och jobbar med ensamkommande barn? 

Vilket synsätt har ni professionella på de ensamkommande barnen? 
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Bilaga 3. 

Informationsbrev  

Till deltagare 

Våra namn är Therése Odenbrand och Berivan Saida och vi är socionomstudenter som 

studerar vårt sista år vid Mälardalens högskola. Den här studien ligger till grund för vår C-

uppsats.  

Syftet med denna studie är att undersöka unga vuxnas retrospektiva upplevelser av att ha varit 

ensamkommande barn i Sverige.  

Intervjuerna beräknas ta 60 minuter och kommer att spelas in om du som respondent tillåter 

det. Plats för intervjuerna kommer att bestämmas utifrån intervjupersonernas önskemål. Det är 

frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta intervjun. Vi önskar dock att alla 

deltagare försöker svara så sanningsenligt som möjligt. Alla intervjupersoners namn kommer 

att ändras så att deltagaren inte ska kunna utläsas. Om du som intervjuperson ångrar ditt 

deltagande kan du kontakta oss och dra dig ur studien.  

Vi vill tacka på förhand för din medverkan och vi vill betona på att ditt deltagande kommer att 

bidra till betydelsefull information för vår studie.  

Med vänliga hälsningar 

Therése Odenbrand  

Tel: 0735064967 

E-post: Tod08001@student.mdh.se 

Berivan Saida  

Tel: 0735653156 

E-post: Bsa06001@student.mdh.se  

  

 

Jag ger mitt samtycke till att vara med i denna studie och jag har tagit del av mina 

möjligheter samt skyldigheter.  

Datum :  

__________________________                                           ___________________________                                                                   

Namn                                                                                      Underskrift 
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