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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att belysa vilka behov ensamkommande barn i vuxen ålder 
beskriver som betydelsefulla. Vidare syftar studien till att undersöka om deltagarna upplever 
att de fått det stöd som de har behov av från Örebro kommuns verksamheter för 
ensamkommande barn. För att besvara studiens frågeställningar och uppfylla syftet 
genomfördes kvalitativa intervjuer med sex personer i 20 – 22 års ålder som anlänt till Sverige 
som ensamkommande barn för cirka fyra till sex år sedan. Intervjupersonerna är några av de 
första under Örebro kommuns ansvar gällande omvårdnad och boende för ensamkommande 
barn. Resultatet visar att deras nätverk, utbildning, fritidsaktiviteter, delaktighet och religion 
är betydelsefulla behov. Intervjupersonerna hade upplevelser av både positiv och negativt 
karaktär gällande det stöd som Örebro kommuns verksamheter har erbjudit dem utifrån deras 
behov. Studiens resultat analyseras mot bakgrund av tidigare forskning samt empowerment, 
KASAM och barnkonventionen. Diskussion förs kring våra egna synpunkter och slutsatser av 
studien. En kritisk reflektion förs över relationen mellan resultat och metod. Slutligen 
presenteras förslag till vidare forskning.  
 
Nyckelord: 
Ensamkommande barn, intervjupersoner, deltagare, behov, stöd, nätverk, utbildning, 
fritidsaktivteter, delaktighet, religion.  
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Abstract  
The aim of the present study is to examine which need´s unaccompanied children in 
adulthood describe as significant. Furthermore the study aims to examine if the participants 
experience that they have received the support they need from Örebro Municipality’s unit for 
unaccompanied children. To answer this, qualitative interviews were conducted with six 
persons in 20-22 years of age who arrived to Sweden as unaccompanied children four to six 
years ago. The interviewees are some of the first in the care of the Örebro Municipality’s unit 
for unaccompanied children. The results show that their network, education, recreational 
activities, participation and religion are significant needs for them. The interviewees had 
experiences, both positive and negative, of the support that Örebro Municipality and affiliated 
organizations have offered them, based on their needs. The results of the study have been 
analyzed with earlier research, empowerment, salutogenesis, and the convention of the rights 
of the child. The discussion is about our own views and conclusions regarding the research.  
A critical reflection is given over the relationship between the results and method. Finally, we 
present suggestions for further research.  

Keywords:  
Unaccompanied children, interviewees, participant, needs, support, network, education, 
recreational activities, participation, religion 
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Vi vill rikta ett tack till vår handledare Eva Segerström som har väglett oss genom denna 
studie.  
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Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till respondenterna som deltagit i denna studie. 
 
 

Marcus Thevathason & Sofia Jönsson 
December 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................................... 6 

1.1 Problemformulering ...................................................................................................................... 6 
1.2 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 7 

2. Bakgrund .......................................................................................................................................... 7 
2.1 Myndigheternas ansvar .................................................................................................................. 8 
2.2 Örebro kommuns boendekedja .................................................................................................... 10 

3. Tidigare forskning ........................................................................................................................ 11 
3.1 Sociala nätverkets stöd ................................................................................................................ 12 
3.2 Boendesituationen för ensamkommande ..................................................................................... 13 
3.3 Skolan .......................................................................................................................................... 13 
3.4 Motståndskraft ............................................................................................................................. 14 
3.5 Religion ....................................................................................................................................... 14 
3.6 Kultursensitivitet ......................................................................................................................... 14 

4. Tolkningsram ................................................................................................................................ 15 
4.1 Ensamkommande barns rättigheter ............................................................................................. 15 
4.2 Att bli självständig genom delaktighet ........................................................................................ 17 
4.3 Känsla av sammanhang. .............................................................................................................. 18 

5. Metod .............................................................................................................................................. 19 
5.1 Val av metod ............................................................................................................................... 19 
5.2 Tidigare forskning ....................................................................................................................... 19 
5.3 Källkritik ..................................................................................................................................... 20 
5.4 Urvalsmetod ................................................................................................................................ 20 
5.5 Konstruktion av intervjuguide ..................................................................................................... 20 
5.6 Intervjugenomförande ................................................................................................................. 21 
5.7 Kvalitativ databearbetning och analys ......................................................................................... 21 
5.8 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet ....................................................................................... 22 
5.9 Etiska aspekter ............................................................................................................................. 23 

6. Resultat ........................................................................................................................................... 23 
6.1 Nätverk ........................................................................................................................................ 24 
    6.1.1 Familj ..................................................................................................................................... 24 
    6.1.2 Vänner .................................................................................................................................... 25 
    6.1.3 Yrkesverksamma ..................................................................................................................... 25 
6.2 Utbildning .................................................................................................................................... 27 
6.3 Fritid ............................................................................................................................................ 28 
6.4 Delaktighet .................................................................................................................................. 28 
6.5 Religion ....................................................................................................................................... 29 

7. Analys .............................................................................................................................................. 30 
7.1 Nätverk ........................................................................................................................................ 30 
7.2 Utbildning .................................................................................................................................... 32 
7.3 Fritid ............................................................................................................................................ 33 
7.4 Delaktighet .................................................................................................................................. 34 
7.5 Religion ....................................................................................................................................... 35 

8. Slutdiskussion ................................................................................................................................ 36 
8.1 Kritisk reflektion över relationen mellan resultat och metod ...................................................... 38 
8.2 Förslag på vidare forskning ......................................................................................................... 38 

Referenslista ....................................................................................................................................... 40 
Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 43 
Bilaga 2 ................................................................................................................................................. 44 



6 
 

1. Inledning 
”Ensamkommande barn avser barn under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är 
skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt 
i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare” 
(Regeringens proposition, 2005/06:46, s. 1). 
 
Sverige har tagit emot ensamkommande barn i flera decennier. Till exempel anlände 
cirka 70 000 ensamkommande barn från Finland under andra världskriget, mellan åren 
1939-1945. Konflikter runt om i världen är avgörande för hur många som flyr, skickas 
iväg från krig och oro (Schéele & Strandberg, 2010). Ensamkommande barn som 
anländer till Sverige i nutid utgör en blandad grupp. Gemensant är däremot deras 
erfarenheter av uppbrott från familj, vänner och annat socialt nätverk (Socialstyrelsen, 
2013). Vanligaste nationaliteterna bland ensamkommande barn som söker asyl i Sverige 
är Afghanistan, Somalia, Eritrea, Marocko och Syrien. De flesta ensamkommande 
barnen i Sverige är pojkar mellan 15-17 år gamla. Cirka en femtedel av de 
ensamkommande barnen som sökt asyl de senaste åren har varit flickor 
(Migrationsverket, 2013-11-15). 
 
Under 1900-talet och de första åren av 2000 talet har några hundra ensamkommande 
barn sökt asyl i Sverige varje år (Angel & Hjern, 2004). Den 1 juli 2006 trädde en 
förändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) i kraft. 
Lagförändringen innebar en ändring av mottagande för ensamkommande barn 
(Migrationsverket, 2013-09-12). Innan 2006 hade Migrationsverket tillhandahållit 
boende och omvårdnad när barnen anlände till Sverige. Då lagförändringen trädde i 
kraft lämnades detta ansvar över till kommunerna i Sverige. Antalet ensamkommande 
barn som söker asyl i Sverige har ökat kraftigt sedan dess (Migrationsverket, 2013-09-
12). Sverige är sedan år 2010 det land som tar emot flest ensamkommande barn i 
Europa. År 2012 sökte 3 578 ensamkommande barn asyl i Sverige (Migrationsverket, 
2013-07-02). Enligt Migrationsverkets prognos som lämnades till regeringen den 29 
oktober 2013 kommer cirka 3 900 barn söka asyl i Sverige under 2013. Cirka 60-70% 
av dessa barn har beviljats uppehållstillstånd i Sverige de senaste åren 
(Migrationsverket, 2013-11-15). Att kommunerna ansvarar för boende och omvårdnad 
för ensamkommande barn innebär att de ska erbjuda dem ett säkert och tryggt boende 
av god kvalitet med möjlighet till utveckling och individuellt stöd (Socialstyrelsen, 
2013). Kommunerna har det yttersta ansvaret för att ensamkommande barn får det stöd 
och den hjälp som de har behov av (SKL, 2013) 

Deltagarna i denna studie är sex pojkar som anlände till Sverige som ensamkommande 
barn för cirka fyra till sex år sedan. Deltagarna har permanent uppehållstillstånd och är 
mellan 20-22 år gamla. Deltagarna är några av de första personerna under Örebro 
kommuns ansvar gällande omvårdnad och boende för ensamkommande barn. 

1.1 Problemformulering 
Enligt Angel och Hjern (2004) befinner sig de ensamkommande barnen i en utsatt 
situation då många har upplevt traumatiska händelser i hemlandet och plötsligt tvingats 
lämna deras hem. En del barn separeras från sina familjer i hemlandet samtidigt som 
andra flyr tillsammans från hemlandet och separeras under flykten. Resan till det 
främmande landet är lång och innebär ofta traumatiska upplevelser för barnen. När 
barnen anländer till det nya landet kan deras situation under asyltiden bli påfrestande. 
Många av barnen lever i ovisshet vart deras familj befinner sig och om de lever eller 
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inte. Samtidigt är väntetiden för besked om uppehållstillstånd ofta lång och påfrestande. 
Forskning visar att många av barnen lider av psykiska symtom av olika slag (Angel och 
Hjern, 2004). Dessa symtom kan till exempel handla om sömnsvårigheter, 
aggressionsutbrott, depressioner, koncentrationssvårigheter, suicidförsök med mera 
(Rädda barnen, 2004). 
 
Utöver de påfrestningar som ensamkommande barn utsätts för ska de även etablera sig i 
ett nytt land. Att etablera sig i ett nytt land kan vara en krävande process för många då 
de möter en ny kultur och ett nytt språk (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011). Detta 
blir en utmaning för det sociala arbetet då det inte bara handlar om kunskap och resurser 
för att organisera ett säkert och tryggt mottagande av ensamkommande barn som ökar i 
antal. Det krävs även kunskap och en förståelse för vad det innebär för barn att leva som 
flykting och föräldralös i mötet med en ny kultur, för att kunna erbjuda det stöd som 
barnen har behov.  

Enligt Backlund, Eriksson, Greiff och Åkerlund (2012) har den stora ökningen av 
ensamkommande barn resulterat i ett större intresse för att följa upp barnens 
livssituation. Få studier utgår dock från ensamkommande barns egna perspektiv på 
mötet med ett nytt samhälle och kultur. Både internationell och nationell forskning har 
framförallt utgått från olika tjänstemäns perspektiv (Backlund, m.fl., 2012). I Sverige 
har endast Hessle (2009) med sin doktorsavhandling utgått från ensamkommande barns 
perspektiv. Hessles (2009) avhandling är en tioårsuppföljning av ensamkommande 
asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige.  

Då ensamkommande barn befinner sig i en utsatt situation skild från sin familj i mötet 
med ett nytt land, anser vi att det är viktigt att identifiera vilka behov som 
ensamkommande barn upplever som betydelsefulla. Eftersom forskning generellt inte 
har utgått från barnens perspektiv anser vi att det är ett vetenskapligt problem då det 
krävs kunskap utifrån ensamkommande barns perspektiv för att kunna bemöta de 
ensamkommande barnens behov. Genom att lyfta fram deltagarna i denna studies egna 
perspektiv är ambitionen att bidra till den praktiska utformningen av det sociala arbetet 
med ensamkommande barn i Örebro. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa vilka behov ensamkommande barn i vuxen ålder 
beskriver som betydelsefulla. Vidare syftar studien till att undersöka om deltagarna 
upplever att de fått det stöd som de har behov av från Örebro kommuns verksamheter 
för ensamkommande barn. 

1. Vilka behov beskriver deltagarna i studien som betydelsefulla?  
2. Upplever deltagarna i studien att personalen på Örebro kommuns verksamheter har 
erbjudit dem det stöd som de har behov av? Hur har stödet i sådana fall varit utformat? 

2. Bakgrund  
Under detta avsnitt presenteras först olika myndigheters ansvar. Örebro kommuns 
boendekedja presenteras sedan eftersom deltagarna är några av de första personerna 
under Örebro kommuns ansvar gällande omvårdnad och boende för ensamkommande 
barn.  
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2.1 Myndigheternas ansvar 
Det är flera aktörer som är inblandade med olika ansvar för de ensamkommande barnen. 
Aktörernas ansvarsområden kan innefatta flera delar, nedan presenteras olika 
myndigheters ansvar. 

Migrationsverket  
Ensamkommande barn som anländer till Sverige hänvisas till Migrationsverket där 
barnen får berätta om de vill söka asyl eller annat uppehållstillstånd (Schéele & 
Strandberg, 2010). När barnen söker asyl i Sverige är det Migrationsverket som 
ansvarar för asylprocessen. De flesta barnen har rätt till ett offentligt biträde som är en 
jurist eller advokat och som för barnets talan i asylprocessen. I de fall det är klart att 
uppehållstillstånd inte kan beviljas av någon orsak eller om ett bifallsbeslut är högst 
troligt redan vid ansökan utses inget offentligt biträde. Det är Migrationsverket som 
ansvarar för förordnande av offentliga biträden till barnen. Enligt 18 kap. 1 § 
Utlänningslag (UtlL) ska ett offentligt biträde förordnads om barnet till exempel riskerar 
utvisning och förordnads oftast i samband med att barnet ansöker om asyl. Om ett barn 
får avslag på sin ansökan om asyl är det Migrationsverkets ansvar att förbereda 
återvändandet. Ett beslut om avvisning eller utvisning av ett ensamkommande barn får 
inte verkställas om Migrationsverket inte har försäkrat sig om att barnet tas emot av en 
familjemedlem, utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet som är lämpad att ta hand 
om barn (Socialstyrelsen, 2013).  

Migrationsverket ansvarar även för att fatta beslut i ärenden om ekonomisk ersättning i 
form av dagersättning och särskilda bidrag under tiden barnet söker asyl, efterforska 
barnets vårdnadshavare i samarbete med olika frivilligorganisationer samt göra 
åldersbedömningar om det råder tvivel om barnet är under eller över 18 år. Ett 
ensamkommande barn måste enligt EU:s resolution (C 221, 19/07/07) kunna bevisa sin 
ålder. Om barnet inte kan bevisa sin ålder och det råder starka tvivel om detta kan en 
åldersbedömning göras (Socialstyrelsen, 2013). 

Migrationsverket ska teckna överenskommelser med kommunerna i Sverige om att ta 
emot ensamkommande barn som söker asyl samt ensamkommande barn med permanent 
uppehållstillstånd. I 3 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande (LMA) 
framkommer det att Migrationsverkets ansvarar för att anvisa barnen till en kommun 
som tecknat avtal för boende och övrigt stöd (Socialstyrelsen, 2013). Den 27 oktober 
2005 lämnade regeringen över proposition 2005/06:46 ”Mottagande av 
ensamkommande barn” till riksdagen. En ändring i lagen om mottagande av 
asylsökande föreslogs. Tidigare hade Migrationsverket även ansvarat för boende och 
omvårdnad om de ensamkommande barnen. Nu föreslogs att kommunerna skulle 
ansvara för detta. Lagen trädde i kraft 1 juli 2006 (Migrationsverket, 2013-09-12). 

Den 30 maj 2013 lämnade regeringen proposition 2012/13:162 ”Kommunalt 
mottagande av ensamkommande barn” till riksdagen. I propositionen framgår det att 
Migrationsverket omedelbart ska anvisa samtliga ensamkommande barn som söker asyl 
till en kommun. Migrationsverket kan anvisa både till kommuner som har 
överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn likaväl till kommuner som 
inte har någon sådan överenskommelse. Lagen beräknas träda i kraft från och med den 1 
januari 2014 (Migrationsverket, 2013-09-12). Migrationsverket har tidigare vid 
särskilda skäl anvisat barn till kommuner som inte har överenskommelse om 
mottagande av ensamkommande barn. Till exempel då ett barn har önskemål att få 
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komma till en viss kommun för att till exempel bosätta sig hos en släkting eller någon 
annan närstående person (Socialstyrelsen, 2013).  

Länsstyrelsens ansvar 
Länsstyrelsen är den aktör som ansvarar för att Sveriges kommuner ska ta emot 
ensamkommande barn i den omfattning som behövs. Länsstyrelsen diskuterar och 
förhandlar med kommuner om mottagningsplatser. De utvecklar samverkan mellan 
myndigheter i länen och kommuner gällande ensamkommande barns mottagande, 
boende samt etablering. Länsstyrelsen samrodnar även statens insatser genom att 
samverka med andra myndigheter och organisationer. Det är Länsstyrelsens ansvar att 
utöva tillsyn mot överförmyndare i kommunerna och granska tillsynen av godmanskap 
och särskild förordnande vårdnadshavare för ensamkommande barn (Socialstyrelsen, 
2013).  

Socialnämndens ansvar 
Kommunerna i Sverige har genom socialnämnden ett övergripande ansvar för att alla 
som vistas där får det stöd och den hjälp de behöver enligt 2 kap. 2 § Socialtjänstlagen 
(SoL). När barnen är under 18 år ska dessutom hänsyn till barnets bästa gälla. 
Socialnämnden ska vid alla beslut och åtgärder som rör barn utgå från 
barnkonventionens grundsyn om ett tydligt barnperspektiv (Schéele och Strandberg, 
2010). Socialtjänsten ansvarar för ensamkommande barns skolgång. Alla barn i Sverige, 
även asylsökande ensamkommande barn, har rätt att gå i skolan. När ett 
ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd övertar Socialtjänsten ansvaret från 
Migrationsverket gällande lokalisering av familjemedlemmar. När ett ensamkommande 
barn beviljas uppehållstillstånd kan även ekonomiskt bistånd prövas enligt 4 kap. 1§ i 
SoL (Socialstyrelsen, 2013).  

Ankomstkommuner som tecknat överenskommelse med Migrationsverket ansvarar för 
ett ensamkommande barn när den gett sig till känna för en svensk myndighet som till 
exempel Migrationsverket, Socialtjänsten eller en Polismyndighet (Socialstyrelsen, 
2013). Socialnämnden utreder de ensamkommande barnens behov och beslutar om ett 
lämpligt boende. Boendeformer kan vara ett familjehem eller hem för vård eller boende 
(HVB-hem). Även lagen med bestämmelser om vård av unga (LVU) kan tillämpas vid 
behov (Schéele och Strandberg, 2010). Den vanligaste boendeformen för 
ensamkommande barn är gruppboenden. Tanken är att barnen ska vistats tillfälligt i 
ankomstkommunen tills Migrationsverket hittat en anvisningskommun som ska ta över 
ansvaret för barnet under asyltiden och senare under uppväxten för de som beviljas 
permanent uppehållstillstånd (Socialstyrelsen, 2013).  

Många av de ensamkommande barnen blir kvar längre än planerat i 
ankomstkommunerna. Detta beror bland annat på att antalet kommuner som tecknat en 
överenskommelse med Migrationsverket är alldels för få i förhållande till antalet 
asylsökande ensamkommande barn som anländer till Sverige. Barnen som blir kvar 
längre än planerat hinner knyta betydelsefulla relationer och Migrationsverket har därför 
sedan i januari 2012 försökt att anvisa barnen omedelbart vid ankomsten till Sverige. 
Om det inte är möjligt att anvisa barnet direkt bör barnet bo kvar i ankomstkommunen. 
Detta innebär att ankomstkommunerna pressas att tillhandahålla allt fler platser utan att 
boendekvaliteten försämras. Om barn till exempel beviljas uppehållstillstånd före 
anvisning övertar ankomstkommunen ansvaret för fortsatta insatser under barnets 
uppväxt (Socialstyrelsen, 2013).  
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Överförmyndarens ansvar 
Överförmyndaren har som ansvar att utse en särskilt lämpad person som godman till de 
ensamkommande barnen som söker asyl. En godman träder i kraft som förmyndare och 
vårdnadshavare till barnet. Migrationsverket eller socialnämnden ansöker om godman 
hos överförmyndaren i den kommun som barnet vistas. Uppdraget som godman upphör 
utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år. Uppdraget upphör även om någon av barnets 
föräldrar, eller någon annan vuxen person har trätt i föräldrarnas ställe, anländer till 
Sverige och är i stånd att utöva förmyndarskapet och vårdnaden (Socialstyrelsen, 2013). 
Den godemannen har ett brett och stort ansvar för barnet då den ansvarar för barnets alla 
angelägenheter som är personliga, rättsliga och ekonomiska. Den godemannen har 
däremot inte någon försörjningsplikt, krav på daglig tillsyn eller omvårdnad av barnet. 
Det är den godemannens ansvar att allt fungerar kring barnet. Detta kräver att den 
godemannen är aktiv och har regelbunden kontakt med barnet och de aktörer som 
samverkar kring barnet som till exempel boende, skola, socialtjänst, det offentliga 
biträdet, migrationsverket med flera. Den godemannen har ingen tystnadsplikt gentemot 
barnet. Detta beror på att den godemannen träder i föräldrarnas ställe som en juridisk 
vårdnadshavare (Schéele & Strandberg, 2010).  

Godemannen är den första som får reda om beslut gällande uppehållstillstånd. Om ett 
barn får uppehållstillstånd ska godemannen meddela överförmyndaren om 
Migrationsverkets beslut. Överförmyndaren har då en laglig skyldighet att 
uppmärksamma Socialnämnden om beslutet. När ett ensamkommande barn fått 
uppehållstillstånd är det Socialnämndens ansvar att anmäla behov av en särskild 
förordnad vårdnadshavare (Schéele & Strandberg, 2010). En särskild förordnad 
vårdnadshavares uppdrag innebär tillskillnad från den godemannens uppdrag en 
långsiktig planering för barnet. En särskild förordnad vårdnadshavare har ett ansvar för 
barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet 
och en god fostran blir tillgodosedda. Det är även den särskilt förordnade 
vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet får den tillsyn som barnet har behov av 
utifrån sin ålder, utveckling och mognad. Den ska också se till att barnet får en 
tillfredsställande försörjning och utbildning. En särskild förordnad vårdnadshavare har 
dock ingen försörjningsplikt mot barnet eller ansvar att ta emot barnet i sitt hem. Ett 
ensamkommande barn som har tillordnats en särskild förordnad vårdnadshavare 
behöver förberedas på att han/hon ska klara sig på egen hand vid 18 års ålder. Det 
ensamkommande barnet betraktas då som vuxen och förväntas ta eget ansvar för sitt liv 
(Schéele & Strandberg, 2010). 

Landstingets ansvar 
Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvård och tandvård för ensamkommande barn 
som söker asyl. Barnen har samma rätt till kostnadsfri hälso- och sjukvård och tandvård 
på samma villkor som alla andra barn i det svenska samhället enligt 5 § lag (2008:344) 
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (Socialstyrelsen, 2013). 

2.2 Örebro kommuns boendekedja  
Örebro kommuns boendekedja består av boendet Nova, boendet Pionjären och 
Utslussverksamheten. Deltagarna i denna studie har bott på Pionjären och deltagit/deltar 
i Utslussverksamheten. Örebro är en av de kommunerna i Sverige som slutit avtal med 
Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande barn. Örebro kommun började ta 
emot ensamkommande barn i organiserad form 1 februari 2008 på Pionjären (Örebro 
kommun, 2013c). I januari 2010 beslutade kommunstyrelsen i Örebro att de skulle bli 
en ankomstkommun för ensamkommande asylsökande barn. Den 1 mars 2010 öppnade 
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Örebro sitt kommunala ankomstboende, dåvarande Suttarboda, nuvarande Nova 
(Örebro kommun, 2013a). Den 1 april 2011 bildades enheten för ensamkommande barn 
och unga i Örebro. Socialnämnden beslutade under våren 2011 att anta ett förslag om att 
inrätta en slussverksamhet och den 1 september 2011 öppnades Utslussverksamheten 
(Örebro kommun, 2013c).  

Nova  
Ankomstboendet Nova är ett hem för vård eller boende (HVB) i enlighet med 7 kap. 1 § 
i SoL. De två första åren var ankomstboendet beläget i Suttarboda, cirka två mil väster 
om Örebro. Boendet flyttade i januari 2012 till nya lokaler i bostadsområdet Mellringe 
som ligger i Örebro. Boendet Nova har upp till femton platser för ensamkommande 
barn. De som bor på Nova är asylsökande, uppger att de är under 18 år och har ingen 
vårdnadshavare i Sverige. Boendet Nova grundades som ett ankomstboende som tar 
emot ensamkommande barn i väntan på anvisning till ett mer permanent boende. På 
boendet Nova ska barnen bland annat få trygghet, individuellt stöd i skola och 
välbefinnande. Om den unga får uppehållstillstånd ska en socialsekreterare hitta en ny 
placering. Vanligtvis flyttar de som fått uppehållstillstånd i Örebro till Pionjären 
(Örebro kommun, 2013a). 
 
Pionjären 
Anvisningsboendet Pionjären är precis som Nova, ett hem för vård eller boende (HVB) i 
enlighet med 7 kap. 1 § i SoL. Pionjären ligger i Grenadjärstaden i Örebro och har plats 
för 22 ensamkommande barn från 14 års ålder. Målet för verksamheten är att ungdomen 
ska klara annan boendeform än HVB när de fyllt arton år (Örebro kommun, 2012). En 
annan målsättning är att barnet ska få stöd och struktur i vardagen. De ensamkommande 
barnen ska under trygga förhållanden få erfarenheter och kunskaper som hjälper dem till 
ökad självständighet (Örebro kommun, 2013b).  

Utslussverksamheten  
Utslussverksamheten är beläget i centrala Örebro och vänder sig till de som fyllt arton 
år och flyttat från Pionjären till slusslägenhet eller kollektivt boende fram till 21 års 
ålder. För att få delta i Utslussverksamhetens alla delar ska det finnas ett beviljat 
biståndsbeslut (SoL 4:1) om fortsatt stöd och vägledning innan personen fyllt 18 år. 
Även de som bor i familjehem kan delta i verksamheten. De behöver dock inte vara 18 
år utan fyllda 16 för att få delta i verksamheten. Som ensamkommande i släkting eller 
familjehem behövs även ett beslut om personligt stöd för deltagande i 
Utslussverksamheten. Deltagarna i verksamheten ska erbjudas läxhjälp, vägledning 
inom områden såsom ekonomi, arbetsmarknad, men även extra stöd språkligt, kulturellt 
och samhälleligt. Varje deltagare tilldelas en mentor med särskilt ansvar för den 
enskilde, dess välbefinnande och för dokumentationen kring individen. Deltagarna ska 
få stöd i vad det innebär att ”flytta hemifrån” och praktiskt stöd i att teckna olika avtal 
som exempelvis el, bredband, försäkring och folkbokföring. Deltagaren har rätt att få 
regelbundna samtal med sin mentor och denne ska göra hembesök hos deltagaren. 
Mentorn kan även vid behov följa med deltagaren på träffar med skola och 
myndigheter, syftet är att individen ska bli självständig (Örebro kommun, 2013c).  
 
3. Tidigare forskning 
Enligt Hessle (2009) fokuserar en stor del av internationell forskning om 
ensamkommande barn på psykisk ohälsa. Ensamkommande barn upplever ofta trauma 
och stress i hemlandet och under flykten. I mottagarlandet uppvisar de ensamkommande 
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barnen tecken på depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). De 
flesta forskarna inom ämnesområdet är överens om att ensamkommande barn uppvisar 
ett sämre mående än majoritetsbefolkningen (Hessle, 2009). Däremot uppvisar 
deltagarna i Hessles (2009) studie tio år efter ankomst, generellt sett en gynnsam 
etablering i det svenska samhället. Deltagarna i Hessles (2009) studie uttryckte att de 
var nöjda med hur deras liv utvecklats och lyfter fram betydelsefulla behov.  

I vår studie krävs kunskap om vad tidigare forskning lyfter fram som betydelsefulla 
behov för ensamkommande barn. Efter vi genomförde en systematisk 
forskningsöversikt framkom att även internationell forskning tog upp ensamkommande 
barns behov.  

3.1 Sociala nätverkets stöd  
Flera forskare nationellt och internationellt påvisar att ett fungerande nätverk är 
avgörande för ensamkommande barns välbefinnande (Hessle, 2009 & Scott Lee, 2012). 
I Hessles (2009) studie framkommer det att många ensamkommande barn återförenas 
med anhöriga under de första åren i Sverige. Även om de inte återförenas är kontakten 
med anhöriga en förutsättning för att de ska uppnå välbefinnande. De ensamkommande 
barnen som inte har anhöriga i mottagarlandet försöker att etablera en relation med 
anhöriga som bor i andra länder. Hoppet om att återförenas med anhöriga är av lika stor 
vikt som att faktiskt återförenas och har stor inverkan på välbefinnandet (Hessle, 2009).  
Kontakten med anhöriga från andra länder upprätthålls genom regelbundna 
telefonsamtal, resor till anhöriga och penningförsändelser. Nätverket till anhöriga ser 
olika ut beroende på om de anhöriga bor i samma land eller utomlands men betydelsen 
av kontakt med anhöriga är densamma (Scott Lee, 2012).  

Scott Lee (2012) menar att ensamkommande barn kan skapa egna nätverk i 
mottagarlandet. Enligt denna forskning krävs alltså inte ett släktskap för att få ett 
fungerande nätverk. Relationer med personer från majoritetskulturen har dock stor 
betydelse för etableringen. Personal på boenden, mentorer, psykologer, lärare och 
religiösa ledare har enligt forskning endast en vägledande funktion. Det är 
ensamkommande barn och ungas relation till individer från hemlandet som är särskilt 
betydelsefulla. Detta visar sig till exempel enligt Hessles (2009) studie genom att 
ensamkommande barn bildar familj med personer som delar samma kulturella 
bakgrund. 

Vissa forskare menar att anhöriga, vänner och professionella är lika betydelsefulla för 
individens nätverk (Scott Lee, 2012). Socialarbetare och lärare är ett viktigt stöd för 
ensamkommande i mottagarlandet. Individer som är från samma hemland eller befinner 
sig i samma situation är särskilt viktigt för identifikationen. Samtliga personer i 
nätverket har alltså en betydelsefull funktion inom olika områden (Tartakovsky 2009). I 
ett flertal av Scott Lees (2012) intervjuer framkom det att vänner och klasskamrater var 
ett viktigt stöd för att överkomma hinder och svårigheter i mottagarlandet. Även 
kontakter med professionella ansågs vara ett viktigt stöd och generellt hade 
intervjupersonerna till exempel en positiv bild av socialarbetaren. De flesta 
ensamkommande barnen ansåg att socialarbetaren hade samma mål för deras etablering 
som dem själva och att de samarbetade för att nå dessa mål. Eftersom många 
ensamkommande ansåg att just skolgången var ett viktigt mål fick läraren liksom 
socialarbetaren en stor betydelse. En ytterligare aspekt på nätverkets betydelse är att 
individens tro på sig själv är viktigare än samtligt socialt stöd. Enligt en del forskning är 
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tron på sig själv och kontakten med Gud avgörande för individens utveckling 
(Raghallaigh & Gilligan, 2009). 

3.2 Boendesituationen för ensamkommande 
Enligt Vervliet, Lammertyn, Broekaert och Derluyn (2013) kan ensamkommande barn 
uppvisa psykisk ohälsa vid ankomst och efter 18 månader i mottagarlandet. Arbetet med 
att förbättra ensamkommande barns psykiska hälsa är en utmaning för det sociala 
arbetet. Som socialarbetare och/eller personal på boenden är det därför viktigt att 
anpassa stödet efter individens behov och hälsa. Av forskning framkommer det att 
ensamkommande barn kan vara i behov av till exempel terapi (Vervliet, m.fl., 2013). 
Bean, Eurelings- Bontekoe och Spinhoven (2006) framhåller att ensamkommande barn 
är en riskgrupp där många upplever psykiska besvär, liknande resultat framkommer av 
andra forskare som till exempel Vervliet m.fl. (2013). De menar att ensamkommande 
barn behöver ha ett tryggt boende och kontakt med professionell personal för att kunna 
ta emot övrig hjälp från till exempel en psykolog. Detta ställningstagande stämmer inte 
överens med Raghallaigh och Gilligans (2009) forskning då de poängterar att 
ensamkommande barn generellt vill glömma bort traumatiska upplevelser varav terapi 
inte är en optimal arbetsmetod. Istället för att fokusera på terapi menar de att barnen 
behöver göra olika aktiviteter. Det kan handla om att skingra tankarna med hjälp av 
skolan eller något fritidsintresse.  

Enligt Hessles (2009) studie framkommer att ensamkommande barn inte anser att det är 
påfrestande att bo på ett gruppboende. Snarare visar det sig att personal på boenden är 
ett viktigt stöd för ensamkommande barn. I en internationell studie av Scott Lee (2012) 
framkom att ensamkommande barn och unga generellt identifierar sig med andra barn 
och unga i samma situation. Det framgår att ensamkommande barn inte behöver dela 
samma kulturella bakgrund utan att det är vetskapen om att de befinner sig i samma 
situation som är väsentlig. Ensamkommande barn och unga som bor på ett gruppboende 
kan hjälpa och stötta varandra vid oro för till exempel skolan (Scott Lee, 2012). 

I Scott Lees (2012) studie framkommer att ensamkommande barn i USA bor på 
familjehem eller i gruppboende. Som komplement till boendeformen erbjuds 
ensamkommande barn och unga att delta i ett program, programmets fokus är att 
utveckla självständiga individer. Majoriteten av de som deltog i programmet i Scott 
Lees (2009) studie upplevde att de utvecklats till självständiga individer och att de fått 
större möjlighet att nå sina mål. Programmet erbjöd bland annat stöd i skolgången, 
ekonomisk rådgivning och hjälp med att finna ett boende. Professionella kunde med 
hjälp av programmet bistå med olika typer av stöd beroende på vad individen hade för 
behov.  

3.3 Skolan  
Majoriteten av ensamkommande barn anser att skolan är betydelsefull. Nationell och 
internationell forskning framhåller att meningsfull sysselsättning är det mål som 
ensamkommande barn och unga konstant strävar efter (Scott Lee, 2012, Raghallaigh, 
Gilligan 2009 & Hessle 2009). I Luster, Menal, Qin, Bates och Saltarellis (2011) 
forskning uppgav samtliga deltagare som anlänt som ensamkommande barn att målet 
med flykten var att få en bra utbildning. Samtliga av de 19 som intervjuades hade betyg 
från gymnasiet och av dessa hade 17 påbörjat högskolestudier i mottagarlandet. Även 
om ensamkommande barn har olika kulturella bakgrund är skolan betydelsefull, vid 
ankomst och efter en tid i mottagarlandet. 
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3.4 Motståndskraft  
Ensamkommande barns psykiska hälsa påverkas av deras egna motståndskrafter. 
Individer som har starka motståndskrafter klarar sig bättre än de som har svaga 
motståndskrafter. Ensamkommande barn som har olika copingstrategier uppvisar stark 
motståndskraft mot svårigheter i mottagarlandet (Huemer m.fl. 2012). Framförallt 
internationell forskning framhäver copingstrategier som en betydelsefull förutsättning 
för ensamkommandes förmåga att klara av svårigheter i det nya landet (Scott Lee, 2012, 
Raghallaigh & Gilligan, 2009). Copingstrategier utvecklas både i hemlandet och under 
flykten. I hemlandet kan till exempel upplevelser av trauma stärka individens tro på sin 
egen förmåga. Då barnet uttrycker att han/hon kommer lyckas oavsett hinder och 
svårigheter i mottagarlandet. De menar att inget kan jämföras med det trauma som 
upplevts i hemlandet eller under flykten (Scott Lee, 2012). Ensamkommande barn 
upplever generellt att svåra upplevelser från hemlandet har stärkt dem som individer. I 
hemlandet har många av barnen upplevt att de fått bli vuxna och ta ansvar i tidig ålder. 
Att bli vuxen tidigt anser inte de ensamkommande barnen som något negativt utan som 
en god erfarenhet (Scott Lee, 2012). Eftersom de blivit vuxna tidigt kan de ta stort 
ansvar i mottagarlandet. Copingstrategier som utvecklats i hemlandet eller under flykten 
verkar alltså förbereda barnet för livet i mottagarlandet. Ensamkommande barn som kan 
vända negativa upplevelser till positiva egenskaper har utvecklat copingstrategier (Scott 
Lee, 2012). 
 
Ensamkommande barn upplever ofta även oro för framtiden och svårigheter i 
mottagarlandet. För att klara av detta behöver ensamkommande barn copingstrategier 
(Raghallaigh & Gilligans, 2009). I Scott Lees (2012) forskning framkommer det att 
copingstrategier även utvecklas i mottagarlandet. De utmaningar som ensamkommande 
barn upplever i mottagarlandet skapar nya tillvägagångssätt för att lösa problem. För att 
klara av svårigheter behöver ensamkommande barn och unga en viss grad av mognad. 
Samtidigt behöver de ett bra självförtroende för att klara sig, till exempel går skolan 
generellt bättre för de som har ett bra självförtroende (Luster m.fl. 2011 & Tartakovsky 
2009). 

3.5 Religion 
Barn som är religiösa och tror på Gud kan enligt Raghallaigh & Gilligan (2009) 
forskning ha större möjlighet att etablera sig i mottagarlandet. Religionen kan ses som 
kulturellt betingat och något som individen levt med i hemlandet. Ensamkommande 
barn upplever ofta stora förändringar när det kommer till mottagarlandet och träffar nya 
människor med andra värderingar. Att vara troende är för vissa det enda som förblir 
detsamma i mottagarlandet. Ensamkommande barn behöver behålla kulturyttringar och 
värderingar från sitt hemland och integrera nya värden från mottagarlandet för att 
uppvisa välbefinnande och etableras, det är därmed viktigt att de som har en tro får 
behålla den i det nya landet (Raghallaigh & Gilligan, 2009).  

3.6 Kultursensitivitet  
Kamali (2002, ref. i Baianstovu, 2012) studerade om avståndet mellan socialarbetare 
och utomeuropeisk klient minskar när de båda har utomeuropeisk bakgrund. Att vara 
utomeuropeisk betyder inte att de tillhör samma kultur. Kamali studerade detta fenomen 
då det verkar vara svårt att ”anpassa det sociala arbetet till dagens plurala och 
mångetiska samhälle”. Den forskning Kamali hänvisar till kan inte empiriskt visa att 
klienter önskar en socialarbetare med samma kulturella bakgrund. I Kamalis resultat 
framkommer att majoriteten av utomeuropeiska klienter föredrar svenska socialarbetare. 
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Detta då de ansåg att svenska socialarbetare var mer kompetenta än de som kom från 
samma land. Ett fåtal av klienterna som medverkande i intervjun ansåg inte att kulturen 
hade någon betydelse utan att de var viktigare med professionella socialarbetare. I 
studien påpekade även att en utomeuropeisk socialarbetare och klient inte behöver dela 
samma kultur även om de kommer från samma land. Resultatet visar att kulturella 
likheter och skillnader påverkar relationen mellan socialarbetare och klient Kamali 
(2002, ref. i Baianstovu, 2012). 

Slutsatsen för Kamalis (2002, ref. i Baianstovu, 2012) studie blev att en socialarbetare 
måste ta hänsyn till tre punkter: 
– Det finns kulturella skillnader mellan klienter. 
– Det finns kulturella skillnader mellan socialarbetare och klienter även om de kommer 
från samma land. 
– Klienter från samma land delar inte förutsättningslöst samma kultur då även 
klassbegreppet har betydelse för relationen.  
Det som är viktigt att komma ihåg är att en socialarbetare måste förstå och respektera 
andra kulturer. Om socialarbetaren inte gör det kan en relation vara svår att etablera 
med klienterna (Kamali, 2002, ref. i Baianstovu, 2012). 

4. Tolkningsram 
Nedan presenteras tre valda teoretiska utgångspunkter som kommer att användas för att 
analysera intervjupersonernas upplevelser. Valet av teoretiska utgångspunkter har skett 
induktivt, d.v.s. det har inte funnits några bestämda teoretiska utgångspunkter i förväg 
för att analysera resultatet. När intervjuerna var sammanställda gjordes en översikt med 
hjälp av den tidigare forskningen och utifrån det valde vi analysverktyg. Det första 
analysverktyget vi har valt är barnkonventionen detta då konventionen lyfter fram att 
alla barn ska ha samma rättigheter oavsett kultur, religion, klass eller funktionshinder 
(Regeringskansliet, 2006). Idén om barns rättigheter betonar att barn har rätt att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda, att få uttrycka sin mening, att få skydd mot 
utnyttjande och diskriminering samt bli respekterade (Regeringskansliet, 2006). Vi 
anser därför att barnkonventionen kan användas som analysverktyg för att undersöka 
om deltagarna får det stöd de har behov av samt har rätt till. Det andra analysverket vi 
har valt är empowerment. Detta då vi vill undersöka vilka behov deltagarna upplever 
som betydelsefulla. Starrin (1997) menar att empowerment betraktar människor som 
självgående individer och att det är viktigt att framhäva människors förmåga att 
tillfredställa sina egna behov. Empowerment kan användas som analysverktyg för att 
undersöka om Örebro kommuns verksamheter arbetar för att ensamkommande barn ska 
bli självgående individer. För att de ska bli självgående individer behöver deras behov 
uppmärksammas utifrån ett empowermentorienterat socialt arbete. Slutligen har vi valt 
att använda KASAM som analysverktyg. Eftersom ensamkommande barn enligt Angel 
och Hjern (2004) utsätts för påfrestningar. KASAM kan därför användas som 
analysverktyg för att undersöka om deltagarnas behov har hjälpt dem att skapa en 
känsla av sammanhang.  
 
4.1 Ensamkommande barns rättigheter 
Barns rättigheter regleras utifrån FN:s konvention för barns rättigheter 
(barnkonventionen) som innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar”, de förklarar 
vilka rättigheter varje barn har. Barnkonventionen har en betydelsefull roll för 
ensamkommande barns rättigheter (Regeringskansliet, 2006). Nedan presenteras 
barnkonventionens fyra huvudprinciper som är vägledande för alla artiklar i 
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konventionen, en särskild artikel för ensamkommande flyktingbarn samt sex övriga 
utvalda artiklar som går att ställa i relation till deltagarnas upplevelser.  

Med barn menar barnkonventionen varje människa som är under 18 år. Det var FN: s 
generalförsamling som antog barnkonventionen den 20 november 1989. De länder som 
ratificerat konventionen måste respektera innehållet och rapportera till FN hur landet 
arbetar med konventionen. Ett land som ratificerat konventionen har bundit sig 
folkrättsligt till att förverkliga konventionen och kan därför ställas till svars moraliskt 
om konventionen inte följs (Regeringskansliet, 2006).  

Sverige ratificerade barnkonventionen efter beslut från riksdagen i juni 1990, som ett av 
de första länderna i hela världen. Därefter har de flesta länderna i världen anslutit sig till 
barnkonventionen. I början av 1996 beslutade regeringen i Sverige att en parlamentarisk 
kommitté, barnkommittén, skulle göra en bred översyn över hur svensk lagstiftning och 
praxis förhöll sig till bestämmelserna i barnkonventionen. Barnkommittén fastslog att 
lagstiftningen stämde överens med åtagande i konventionen i huvudsak men också att 
mindre justeringar behövde göras. För att barnkonventionens bestämmelser ska få fullt 
genomslag konstaterades att det är av yttersta vikt att beslut i kommuner och landsting 
fattas utifrån konventionen och genomsyras av ett tydligt barnperspektiv. I mars 1999 
fastställde därför riksdagen en strategi som främst vänder sig till de offentliga organen, 
regering, riksdag, förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting. Strategin syftar 
till att barnkonventionen ska genomsyra allt offentligt beslutsfattande som rör barn 
(Unicef, 2008). Strategin är lagstadgad enligt 1 kap. 2§ SoL ”När åtgärder rör barn skall 
det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver” (Thunved, 2012). 
 
Barnkonventionens fyra vägledande huvudprinciper: 
• Artikel 2 icke- diskriminering: alla barn har ett fullt och lika människovärde. 

Konventionsstaterna ska tillförsäkra varje barn de rättigheter som står i 
konventionen utan undantag.  Denna konvention är till för att minimera 
diskriminering av minoritetsgrupper.  

• Artikel 3 barnets bästa: vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa stå i fokus. 
Barnets intresse kan inte alltid väga tyngst men barnets bästa ska komma i främsta 
rummet.  

• Artikel 6 rätt till liv och överlevnad: tar upp att alla barn har rätt till liv och 
utveckling. Artikeln handlar inte enbart om barns rätt till liv utan även barnets 
utveckling i olika avseenden. Barn ska ha rätt att gå i skolan men de ska även ha rätt 
till lek. Båda delar är viktiga för barnets utveckling.  

• Artikel 12 åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd: barns rätt att bli hörda och 
möjlighet att påverka den egna situationen. Barnet har rätt att delta i frågor som rör 
honom/henne i förhållande till ålder och mognad. Barns uppfattningar ska väga 
tungt och de ska ha möjlighet att påverka (Regeringskansliet, 2006).  

 
Särskilda konventioner gällande flyktingbarn och ensamkommande barn:  
• Artikel 22,1 flyktingbarn: ensamkommande barn och barn som flyr tillsammans med 

sina föräldrar ska ha samma förutsättningar när det kommer till skydd, humanitärt 
bistånd samt rättigheter som anges i denna konvention.  

• Artikel 22,2 flyktingbarn: konventionsstaterna ska samarbeta med FN och andra 
organisationer för att underlätta återförening med föräldrar. Kan barnet inte 
återförenas med vårdnadshavare ska det ensamkommande barnet tillförsäkras 
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samma skydd som andra barn har rätt till i konventionsstaten (Regeringskansliet, 
2006).  

 
Andra utvalda artiklar relevanta för arbete med ensamkommande barn: 
• Artikel 9,3 åtskiljande från föräldrar: konventionsstaterna ska respektera barns rätt 

som är skilt från båda eller den ena föräldern att regelbundet upprätthålla kontakt 
med föräldrarna, utom då det strider mot barnets bästa.  

• Artikel 14,1 tanke- samvets- och religionsfrihet: konventionsstaterna ska respektera 
barns rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.  

• Artikel 27,1 Levnadsstandard: varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs 
för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.  

• Artikel 27,2 Levnadsstandard: föräldrar eller andra som är ansvariga för barnen har, 
inom ramen för sin förmåga och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret att 
säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnens utveckling.  

• Artikel 28,1 Utbildning, rätt till: varje barn har rätt till utbildning och 
konventionsstaterna har i syfte att gradvis förverkliga denna rätt.  

• Artikel 29,1 Utbildning, syfte: barns utbildning ska syfta till att utveckla barnets 
fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk samt psykisk förmåga. 
Utbildning ska syfta till att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv med respekt för 
människors lika värden.  

• Artikel 31,1 vila och fritid: barn ska ha rätt till vila och fritid anpassad till dess ålder 
samt frihet att delta i det kulturella och konstnärliga livet (Regeringskansliet, 2006).  
 

4.2  Att bli självständig genom delaktighet  
Under 1970-talet i USA introducerades begreppet empowerment som handlar om 
mobilisering och lokal utveckling av utsatta grupper (Forsberg & Starrin, 1997). Inom 
socialt arbete har begreppet använts för att förklara strategier om hur utsatta, maktlösa 
grupper fått avgörande inflyttande i arbetet med att stärka sina egna positioner i 
samhället. Begreppet empowerment används när det talas om någon eller några som 
saknar makt och resurser och behöver maktgöras (Forsberg & Starrin, 1997).  
 
Empowerment har inom socialt arbetet sitt ursprung i en socialdemokratisk praktik och 
syftar till att hjälpa människor att få makt över beslut som rör deras egna liv. Detta för 
att de ska kunna övervinna hinder, uppnå livsmål och få tillgång till sociala tjänster. 
Detta kan göras genom att minska de följder som sociala och personliga hinder medför, 
öka individernas förmåga och självförtroende samt att ge individerna makt över sina liv 
(Payne, 2005).  
 
Starrin (1997) presenterar en empowermentorienterad tankemodell som har sitt 
ursprung i det civila samhället och folkrörelsetraditionen. Denna modell tar avstånd från 
över- och underordning till förmån för människors jämlikhet och betydelse av att stå 
sida vid sida för demokrati och rättvisa. Tankemodellen förespråkar ett ömsesidigt 
ansvar som innebär samarbete och samverkan för att lösa sociala problem. Varje enskilt 
problem kan enligt denna modell förstås och lösas på mer än ett sätt och är beroende av 
tid, sammanhang och plats (Starrin, 1997). 
 
Empowerment betraktar människor som självgående, subjektiva individer och därmed 
kapabla att styra över sina egna liv. Det är därför viktigt att främja och framhäva 
människors förmåga att tillfredsställa sina egna behov, lösa sina egna bekymmer och 
skaffa de nödvändigaste resurserna för att få kontroll över sina liv. För att göra detta 
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behöver människor känna sig värdefulla, uppleva att de har förmåga att fullfölja 
handlingar och att de har tillit till sig själva och andra. Människor behöver även 
uppmärksammas på att samhället och dess strukturer kan förändras. Empowerment kan 
därmed både ses som en process och ett mål som både ser till människans inre och yttre 
förhållanden (Starrin, 1997).  

4.3 Känsla av sammanhang 
1970 analyserade den medicinska sociologen Antonovsky (1987) resultat från en 
undersökning av hur israeliska kvinnor i olika etniska grupper anpassat sig till 
klimakteriet. En av grupperna bestod av kvinnor som överlevt koncentrationsläger. 
Antonovsky jämförde den psykiska hälsan hos denna grupp med en kontrollgrupp och 
fann att en förhållandevis stor del av kvinnorna som överlevt koncentrationsläger 
uppvisade en relativt god allmän psykisk hälsa. Detta blev en omvälvande iakttagelse 
för Antonovsky som fick honom att börja formulera sin salutogena modell, som senare 
blev grunden till begreppet känsla av sammanhang – KASAM (Antonovsky, 1987).  
 
Enligt (Antonovsky, 1987) utsätts alla människor för påfrestningar (krav, stressorer) 
under livets gång. Dessa påfrestningar kan vara kroppsliga, psykiska och/eller sociala. 
Påfrestningarna är olika i sin grad där en del kan vara långvariga, kraftiga och/ eller ofta 
upprepande. En del människor som utsätts för påfrestningar utvecklar ohälsa och 
sjukdom samtidigt förblir andra friska. Vissa kan till och med utvecklas och växa som 
människor när de utsätts för påfrestningar. Det var just förklaringen till varför en del 
människor förblir friska vid svåra påfrestningar som intresserade Antonovsky (1987). 
Han ansåg att det var viktigt att lära sig hantera sitt liv i med och motgångar, att göra det 
bästa av tillvaron, eftersom alla utsätts för påfrestningar under livets gång. Detta kan 
göras genom att göra tillvaron sammanhängande vilket den blir om den görs begriplig, 
hanterlig och meningsfull. Förklaringen till varför en del människor lyckas med detta 
och förblir friska vid svåra påfrestningar kan enligt Antonovsky (1987) bero på att 
människor har olika motståndskrafter. Exempel på allmänna motståndskrafter som kan 
skilja sig hos människor är pengar, jagstyrka, socialt stöd, kulturell stabilitet och annat 
som kan ge en individ kraft att bekämpa de påfrestningar som den utsätts för. 
Människors olika arv och tidigare miljöer är även faktorer som påverkar människors 
olika motståndskrafter. Människor som utsätts för mängder av påfrestningar och har 
motståndsresurser som hjälper dem att begripa detta kan skapa en känsla av (kontroll) 
sammanhang (Antonovsky, 1987). 

De tre hälsofrämjande faktorerna som skapar en känsla av sammanhang är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär av vilken grad det som händer 
kan förstås av individen som välstrukturerat istället för kaotiskt, slumpmässigt och/eller 
oförklarligt. Individer som kan begripa deras situation har lättare att tolka framtiden 
som förutsägbar och möjlig att förklara. Hanterbarhet innefattar både den yttre och inre 
världen och handlar om att ha resurser för att klara av de påfrestningar som individen 
möter. Hanterbarhet handlar också om att kunna bestämma vilka resurser som är 
lämpliga i olika situationer. Dessa resurser kan finnas hos personen själv eller hos någon 
annan i omgivningen. Meningsfullhet ger livet en känslomässig innebörd, till exempel 
kan en person med traumatiska upplevelser försöka finna en mening i det som har 
inträffat, förklaringar till varför det har skett. Dessa tre komponenter är bundna till 
varandra och behövs för att utveckla en stark KASAM. Människor reagerar olika på de 
påfrestningar de möter i livet beroende på deras känsla av sammanhang. Människor som 
har blivit utsatta för trauman och visar välbefinnande har en stark känsla av 
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sammanhang samtidigt där människor som har utsatts för liknande trauman och mår 
dåligt har en svag känsla av sammanhang (Elmeroth & Häge, 2009). 
 
När barn växer upp utsätts de för påfrestningar i sitt liv som skapar erfarenheter. Dessa 
erfarenheter kommer ha betydelse när individen utsätts för nya påfrestningar och har 
betydelse i utvecklandet av antingen en svag eller stark KASAM. En person med en 
stark känsla av sammanhang blir inte lika stressad som en person med en svag känsla av 
sammanhang. En person med stark känsla av sammanhang gör antaganden om att 
han/hon kan anpassa sig till kraven utifrån sin motståndskraft (Antonovsky, 1987).  

5. Metod  
Nedan presenteras hur vi har gått tillväga med vår studie för att tillvägagångssättet ska 
bli tydligt.  
 
5.1 Val av metod 
Syftet med denna studie är att belysa vilka behov ensamkommande barn i vuxen ålder 
beskriver som betydelsefulla. Vidare syftar studien till att undersöka om deltagarna 
upplever att de fått det stöd som de har behov av från Örebro kommuns verksamheter 
för ensamkommande barn. Metoden som vi utgått från är den kvalitativa intervjun. 
Detta beror på att den kvalitativa intervjun är mest lämplig i studier som vill ge en 
fördjupad bild av individers upplevelser. Syfte och problemformulering är avgörande 
för vilken metod som är lämplig för en forskning eller studie (Bryman, 2008). 
Kvalitativa metoder används när en specifik grupps upplevelser och erfarenheter ska 
studeras. Dessa studier går inte att generalisera i statistisk mening eftersom endast en 
liten grupp människor ingår i kvalitativa studier. Däremot kan det säga något om 
människorna som ingår i studien (Kvale & Brinkmann, 2009).  

5.2 Tidigare forskning 
För att vi ska få en sann bild av kunskapsfältet har vi valt att göra en systematisk 
litteraturöversikt. En integrativ forskningsöversikt är den mest omfångsrika metoden av 
forskningsöversikter. En integrativ forskningsöversikt genererar i en systematisk 
sökning som tillåter både kvantitativa och kvalitativa forskning (Booth, Papaioannou & 
Sutton, 2012). Litteratursökningar genomfördes på databaserna psychinfo, social 
services abstracts, international bibliography of the social sciences (IBSS), social 
sciences citation index och sociological abstracts. För att avgränsa sökningen har vi 
använt inklusions och exklusuionskriter. Forskning som inkluderades i studien skulle 
beröra ensamkommande barns behov samt behov av stöd. För att studierna skulle vara 
relevanta inkluderades endast studier som presenterats de senaste tio åren, detta för att 
få fram aktuell kunskap om området. Forskning avseende endast flyktingbarn 
exkluderats från studien då de har en trygghet i exempelvis en förälder i och med detta 
kan behoven skiljas väsentligt från ensamkommande barn. Även studier som endast 
handlade om ensamkommande barns psykiska ohälsa och som inte lyfte fram vad som 
motverkade detta exkluderades. På samtliga databaser användes den engelska 
översättningen för ensamkommande flyktingbarn ”unaccompanied minors” och hälsa 
”health” som sökord förutom vid sökning på databasen ”Artikelsök” där den svenska 
motsvarigheten användes ”ensamkommande flyktingbarn” och ”hälsa”. För att 
systematiskt välja ut studierna lästes rubriker och sammanfattningar på samtliga träffar 
(Booth m.fl. 2012). 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/socialservices?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/socialservices?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/ibss?accountid=8028
http://db.ub.oru.se/login?url=http://isiknowledge.com/wos
http://db.ub.oru.se/login?url=http://isiknowledge.com/wos
http://www.oru.se/ub/Soka/Databaslista/Sociological-Abstracts/
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5.3 Källkritik  
Enligt Booth m.fl. (2012) är det inte källkritiskt att endast lyfta fram en del av den 
forskning som finns inom området. Forskarna ska ha en neural inställning till befintlig 
kunskap och vara uppmärksam på samtliga studiers styrkor och svagheter. Vår tidigare 
forskning bygger på en systematisk litteraturöversikt där vi har fokuserat på att belysa 
all befintlig kunskap inom området. Detta för att uppmärksamma att forskare som 
studerar samma fenomen kan komma fram till olika slutsatser, vilket kan bero på olika 
faktorer såsom val av metod. Vår förhoppning med detta tillvägagångssätt är att vi 
presenterar en nyanserad bild av tidigare forskning. Dock är vi medvetna om att det kan 
finnas kunskap som vi inte uppmärksammat. Om vi använt andra sökord kanske annan 
forskning skulle ansetts vara relevanta.  

5.4 Urvalsmetod 
Enligt Bryman (2008) är en urvalsteknik i kvalitativ forskning målinriktat urval. Detta 
är den metod vi valt att använda, urvalsmetoden ansågs mest relevant för att få lämpliga 
respondenter som kan besvara syfte och frågeställningar. Den form av målinriktat urval 
som vi använt kallas bekvämlighetsurval (Bryman, 2008). Det hade varit svårt att få tag 
på deltagarna utan personalens hjälp varav ett bekvämlighetsurval var mest lämpat. I 
denna studie har personal på Utslussverksamheten tagit kontakt med de respondenter 
som ansågs vara relevanta för studien. De som var relevanta för studien skulle ha bott på 
boendet Pionjären samt deltagit eller delta i Utslussverksamheten. I samråd med 
personal på Utslussverksamheten valde vi att intervjua ensamkommande barn som bott i 
Sverige en längre tid, cirka fem år. Detta då de har kunnat ta del av det stöd som Örebro 
kommun erbjudit och även haft tid att reflektera kring dess betydelse. Samtliga av de 
respondenter som var relevanta tillfrågades av personalen, totalt valde sex personer att 
delta i studien. Idag bor intervjupersonerna i en egen lägenhet. De är mellan tjugo och 
tjugotvå år. Två av respondenterna är fortfarande under Örebro kommuns ansvar, detta 
då de inte fyllt 21 år och har därför möjlighet att delta i Utslussverksamheten samt ta 
hjälp av sin mentor.  

5.5 Konstruktion av intervjuguide  
Vi valde att utgå från en semistrukturerad intervjuguide. Vi ansåg att intervjupersonerna 
skulle ha stor frihet att uttrycka sina uppfattningar varav den semistrukturerade 
intervjuguiden var mest lämpad. Vi formulerade vår intervjuguide och skrev ner de 
teman som vi ville fråga om. Frågorna ställdes på ett sådant sätt att intervjupersonen 
fick frihet att formulera sina svar (Bryman, 2008). Intervjupersonerna i denna studie 
fick svara på samtliga frågor som var formulerade i intervjuguiden. Den första frågan de 
fick svara på var bred och generell, trots det hade samtliga intervjupersoner liknande 
svar. Under intervjun blev frågorna något mer specifika och handlade om olika teman 
såsom religion och familj. För att inte tappa bort huvudsyftet var det viktigt att komma 
tillbaka till de teman som framkom i intervjuguiden. Dessa fyra råd har vi följt vid 
utformandet av intervjuguiden.   

1 Skapa en viss ordning för de aktuella temana, var flexibel som intervjuare men 
berör alla teman som framkommer i intervjuguiden. 

2 Formulera intervjufrågor som inte är för specifika. 
3 Använd ett enkelt språk och undvik ledande frågor. 
4 Notera bakgrundsfakta (Bryman, 2008). 

Punkt tre krävde mycket reflektion då de frågor som ställdes i intervjun kunde vara 
komplicerade. Vi försökte i största möjliga mån att förenkla språket, vi upplevde att de 
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som blev intervjuade generellt uppfattade samtliga frågor. Inspiration till några av de 
frågor som ställts till intervjupersonerna har dels hämtats från Hessles studie 
”ensamkommande men inte ensamma” och dels från vår forskningsram som lyfter fram 
viktiga behovsområden. Däremot har vi även fokuserat på vilket stöd de har fått kopplat 
till sina behov något som skiljer sig från tidigare forskning.  

5.6 Intervjugenomförande 
En personal på Utslussverksamheten förklarade att intervjupersonerna med största 
sannolikhet inte skulle ställa upp på en intervju som fokuserade på flykten, olika 
trauman och psykisk ohälsa. I samråd med personalen bestämde vi oss för att ha ett 
informationsmöte. Den 13 november 2013 bjöds samtliga potentiella respondenter in till 
ett informationsmöte. På informationsmötet kom två personer, vi förklarade det 
övergripande syftet med studien och tog även upp Vetenskapsrådets etiska riklinjer (se 
diskussion under tema: etik). De två som kom på informationsmötet valde att delta i 
studien och bokades in för intervju. 

Efter mötet fortsatte en personal samt en socionomstuderande att motivera andra 
potentiella deltagare. En intervjuperson ville se frågorna innan intervjun, vi gav ut ett 
informationsbrev till personalen på Utslussverksamheten som i sin tur gav 
informationsbrevet till samtliga potentiella intervjupersoner. I informationsbrevet 
framkom olika teman med tillhörande frågor som skulle diskuteras under intervjun samt 
en betoning på frivillighet att delta framkom (bilaga ett). En vecka efter 
informationsmötet hade totalt sex personer valt att delta i studien. Intervjuerna 
genomfördes i Utslussverksamheten lokaler efter att verksamheten stängt under en tre 
dagars period, intervjuerna varierade mellan 55 minuter och 90 minuter. 

Innan intervjuerna påbörjades informerades samtliga om att medverkan var frivillig och 
att de även kunde avböja att svara på frågor. Samtliga samtyckte till att delta i intervjun 
och alla frågor besvarades utan reservation. Bryman (2008) poängterar att det är bra att 
spela in samtliga intervjuer eftersom det annars kan vara svårt att få med allt som sägs 
under intervjun. Detta är viktigt för att materialet ska kunna analyseras. Samtliga 
respondenter samtyckte till att intervjun spelades in. Detta underlättade rollen som 
intervjuare, istället för att fokusera på att skriva kunde vi aktivt lyssna och formulera 
följdfrågor. 

5.7 Kvalitativ databearbetning och analys 
För att kunna analysera studien transkriberades samtliga ljudupptagningar. Att 
transkribera intervjuer är en tidskrävande process men nödvändig för att analysera och 
bearbeta data (Bryman, 2008). Vi skrev ner allt som intervjupersonerna sade, de ord 
eller meningar som var svåra att tyda markerades med ett frågetecken. Gemensamt för 
de som intervjuades var att de ibland inte pratade i hela meningar. De upprepade vissa 
ord såsom ”öh” ”liksom”. Detta redigerades i studien men innebörden i det som sagts 
ändrades inte. Vi skrev ner vad vi sagt och vad intervjupersonen sagt. Detta för att veta i 
vilket sammanhang svaret uppkommit. Transkriberingen skedde i enlighet med 
Brymans (2008) rekommendationer. I denna studie har en av oss transkriberat samtliga 
intervjuer. Detta berodde på att intervjuerna skulle transkriberas på samma sätt, något vi 
ansåg skulle underlätta dataanalysen. Dock var det av stor vikt att båda var inlästa på 
materialet just för att dataanalysen skulle spegla intervjupersonernas perspektiv. 

Meningskoncentrering är en form av dataanalys som innebär att intervjupersonernas 
yttrande dras samman till kortare formuleringar. Processen med att meningskoncentrera 



22 
 

följer i olika steg, som vi har följt (Kvale & Brinkmann, 2009). Det första steget var att 
skapa en helhetsbild, vilket vi fick genom att läsa samtliga intervjuer. I nästa steg 
plockade vi ut olika relevanta meningar som uttryckts av deltagarna. Det tredje steget 
innebar att vi tolkade det som sagts och utifrån det skapades ett tema. Det vi menar med 
tolkning är att det är vår tolkning av vad intervjupersonerna berättar. Även om vi ställde 
följdfrågor och de uppgav att vi förstått går det inte att exakt sätta sig in i hur de tänker 
kring behov och stöd. I fjärde och femte steget knöts samtliga intervjuer ihop där syftet 
motiverade vilka teman som var aktuella för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). De 
teman vi valde i resultat och analys grundar sig på återkommande behov för majoriteten 
av intervjupersonerna. De teman som vi skapat är: familj, vänner och yrkesverksamma 
dessa teman är skrivna under överrubriken nätverk. Andra teman som framkom ur 
meningskoncentreringen är utbildning, fritid, delaktighet och religion. Eftersom 
semistrukturerade intervjuer tillåter intervjupersonerna att tänka fritt var materialet till 
meningskoncentreringen relativt omfattande. Det krävdes mycket reflektion kring vad 
som var relevant för syftet och vad som hamnade utanför.  

Att bedriva meningskoncentrering har sina fördelar och nackdelar, beroende på hur 
forskaren agerar i sin analys av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har försökt 
att undvika Tendentiös subjektivitet, detta tillvägagångssätt leder enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) till oriktig kunskap där endast delar av resultat framkommer. Vi har 
inte selektivt valt bort påståenden bara för att de inte stämmer överens med den egna 
uppfattningen kring till exempel ensamkommande barns behov. Däremot har vi utgått 
från perspektivisk subjektivitet (Kvale & Brinkmann, 2009), vi har ansett att samtliga 
tolkningar har lika värde och kan bidra till kunskap i denna studie. Kvale och 
Brinkmann (2009) skriver att det är viktigt att få fram flera olika tolkningar då detta är 
ett subjektivt tänkande som gynnar forskning. Vår ambition har varit att få med samtliga 
tolkningar och förhålla oss neutrala till materialet vilket enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) är viktigt när material analyseras med hjälp av meningskoncentrering.   

5.8 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är många kvalitativa forskare kritiska till att använda 
begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Dessa begrepp är hämtade från 
kvantitativ forskning och handlar framförallt om kunskapens mätbarhet. Syftet för 
kvalitativa forskare är inte att mäta sitt resultat vilket gör användandet av begreppen 
komplext. Dock har vissa kvalitativa forskare valt att använda dessa begrepp men 
anpassat dem till kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2009). En vanlig kritik mot 
kvalitativa intervjuer är att resultatet inte kan generaliseras till en hel population 
eftersom respondenterna är få i antal. Kvalitativa forskare hävdar att forskning i bästa 
fall kan vara vägledande för liknande sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna 
studie kan utifrån ovanstående inte generaliseras till en hel population då 
intervjupersonerna är få i antal, i bästa fall kan studien användas som vägledande för 
hur det kan se ut för andra ensamkommande barn.  

Vi har i största möjliga mån försökt presentera vårt tillvägagångssätt under metod 
avsnittet, detta för att studien ska anses ha hög reliabilitet. Framgår inte detta tydligt kan 
inte andra forskare replikera studien och avgöra om kunskapen är tillförlitlig (Kvale och 
Brinkmann, 2009). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan användandet av ledande 
frågor påverka studiens reliabilitet. I intervjuguiden har vi till största del ställt öppna 
frågor och endast använt ledande frågor när det tillfört något i studien, till exempel när 
vi velat bekräfta intervjupersonens upplevelser. Validitet betyder i vanligt språkbruk 
riktigheten samt styrkan i ett argument, ett giltigt argument ska alltså vara hållbart och 
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välgrundat (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har under hela processen kritiskt granskat 
och diskuterat våra argument och slutsatsers giltighet. Vi har belyst samtliga 
intervjupersoners ståndpunkter och varit neutrala till det som intervjupersonerna 
berättat. Vår förhoppning är att resultat och analys utifrån detta är hållbart och 
välgrundat. Bryman (2008) skriver att syftet ska avgöra om ett påstående ska inkluderas 
eller exkluderas. Att återgå till syftet har många gånger varit avgörande för att studera 
det som ska studeras.  

5.9 Etiska aspekter 
Varje intervju började med att intervjupersonerna fick information om att medverkan 
var frivillig och att de närsomhelst kunde avbryta intervjun. De fick veta att de inte 
behövde svara på frågor som kändes för privata. De fick även information om att vi 
skulle behandla deras uppgifter konfidentiellt och att samtliga uppgifter endast skulle 
användas i c-uppsatsen. Genom att vara tydlig med dessa principer redan innan 
intervjun påbörjades hoppas vi att kunskapen inhämtats utifrån de fyra etiska 
principerna, vilka enligt Vetenskapsrådet (2010) är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitestskravet och nyttjandekravet. 

Innan syftet med denna studie tog vi kontakt med Utslussverksamheten och bokade in 
två möten med en i personalgruppen. Vid dessa möten framkom att de potentiella 
deltagarna inte skulle delta i en studie som fokuserade på trauman och psykisk ohälsa, 
vilket delvis berodde på att det var känsligt att prata om men också för att de fått svara 
på likande frågor vid ett flertal tillfällen. Intervjupersoner som samtyckt att delta i en 
studie kan vägra att svara på vissa frågor eftersom de anser att frågorna gör intrång på 
privatlivet (Bryman, 2088). Detta var något vi tänkte på när frågorna formulerades. 
Frågorna som ställdes till intervjupersonerna var generellt sätt öppna vilket innebar att 
de kunde välja hur privata de ville vara. Vi upplevde att intervjupersonerna själva kom 
in på områden som varit jobbiga. Något som kan bero på att de hade möjlighet att 
bestämma hur detaljerat de ville berätta om till exempel sin kontakt med familjen. Det 
som är viktigt att tillägga i denna etiska diskussion är att en av oss arbetat på boendet 
Nova i Örebro kommun och arbetat extra på Utslussverksamheten och träffat fyra av de 
sex intervjupersonerna vid olika tillfällen. Vi vill belysa detta då intervjupersonernas 
svar kan ha påverkats av detta. Att prata om personalen med någon som känner till 
ordinarie personal kan upplevas som känsligt. Vi upplever att intervjupersonerna 
uttryckte sina ”sanna” åsikter om personalen. Detta då samtliga intervjupersoner kunde 
vara kritiska till personalens arbete. Samt för att alla sex intervjupersoner hade liknande 
erfarenheter av personalgruppen.  

Det kan vara problematiskt att skriva ut Örebro kommun ur etisk synvinkel. Det kan 
uppfattas som att vi skrivit denna studie på uppdrag av Örebro kommun. Vi vill därför 
förtydliga att vi valt detta område utifrån vår egen nyfikenhet gällande ensamkommande 
barns situation. Att Örebro blev den kommun vi valde att studera beror framförallt på 
redan befintlig kontakt med personalen. Viktigt att poängtera är att vi fått samtycke från 
personal samt intervjupersoner att skriva ut Örebro kommun i vår studie. 
 
6. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med intervjupersonerna. 
Avsnittet presenteras tematiskt utifrån undersökningens frågeställningar. Under varje 
tema presenteras de behov som deltagarna i studien upplevt som betydelsefullt för deras 
välbefinnande och etablering. Båda frågeställningarna förekommer under samma rubrik 
eftersom vi anser att dessa hör ihop. Ensamkommande barns behov presenteras under 
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temat följt av det stöd som de har saknat från verksamheterna samt vilket stöd de fått 
utifrån deras behov.  

Bakgrund och presentation av intervjupersonerna 
Av anonymitetsskäl kommer inga namn att användas i resultat eller analysen. I löpande 
text kommer det inte framgå vilken intervjuperson som sagt vad, men vid citat från 
intervjupersonerna benämns de med en bokstav från A-F. Samtliga av deltagarna som 
intervjuades har bott majoriteten av sin tid på ”gamla” Pionjären. Tre av dem har även 
bott på ”nya” Pionjären. Det som skiljer ”gamla” från ”nya Pionjären är att ”nya” 
Pionjären har en annan chef, delvis ny personalgrupp samt andra lokaler. 
Intervjupersonerna berättade i intervjuerna att ”nya Pionjären” har utvecklat 
verksamheten och utformat ett ”bättre” arbete med ensamkommande barn än ”gamla 
Pionjären”. Detta enligt deras egna upplevelser samt upplevelser från andra 
ensamkommande barn som deltagarna har kontakt med. Samtliga intervjupersoner bor 
idag i egna lägenheter. Två av intervjupersonerna studerar på gymnasiet, en studerar på 
komvux, en planerar att återuppta sina studier på komvux, en har gått ut gymnasiet och 
arbetar och en studerar på högskolan.  

6.1 Nätverk 
Under detta tema presenteras tre olika typer av socialt stöd som intervjupersonerna 
upplever haft betydelse för deras välbefinnande och etablering. Dessa är familjen, 
vänner och yrkesverksamma.  
 
6.1.1 Familj 
Intervjupersonerna berättade att de trivdes i Sverige samtidigt som de saknade sin 
familj. Att inte få en familjs kärlek dagligen påverkade flera av deltagarnas tankar om 
framtiden. Även om de ansåg att Sverige var ett tryggt land fanns inte familjen i 
vardagen vilket skapade en saknad hos de flesta som intervjuades. En ung vuxen 
uttryckte att det konstant fanns en tomhet. Han saknade sin familj även om Sverige 
bidragit med väldigt mycket positivt som trygghet, självständighet och utveckling. 

Samtliga intervjupersoner upplevde att kontakten med deras familj först och främst var 
viktig för deras välbefinnande. Samtliga intervjupersoner uppgav att de har kontakt med 
familjemedlemmar. Hälften av intervjupersonerna har haft kontakt med sin familj sedan 
de kom till Sverige, medan den andra hälften inte haft någon kontakt med sin familj 
under en period. De som inte hade kontakt med familjen under en period uppgav att det 
var psykiskt påfrestande att inte veta om familjen fanns i livet. Det förekom även många 
tankar kring familjens situation hos dem som hade kontinuerlig kontakt med 
familjemedlemmar. Flera av intervjupersonerna uppgav att de behövde veta att familjen 
levde och mådde bra för att de skulle kunna fokusera på bland annat utbildningen. Två 
av intervjupersonerna berättade följande:  

Jag hade ingen kontakt med familjen och det var de svåraste, att inte veta om familjen 
levde (Intervjuperson D). 

Ja idag har vi kontakt och det hjälpte mig faktiskt mycket. För att jag ska kunna 
fokusera på utbildningen (Intervjuperson F). 

Samtliga respondenter uppgav att de fick stöd att upprätthålla kontakt med sin familj 
genom att personalen låtit dem ringa till sin familj från Pionjären eller 
Utslussverksamheten. De berättade att det är dyrt att ringa till utlandet men genom att 
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de fick låna telefonen kunde de upprätthålla kontakt med sina familjemedlemmar, vilket 
de upplevde som positivt.  

När personalen inte kunde hjälpa dem med frågor gällande familjen hänvisade 
personalen till den godemannens uppdrag. Flera av intervjupersonerna uppgav att de 
ville ha hjälp med att lokalisera familjemedlemmar och att det var viktigt för deras 
välbefinnande. En deltagare menade att de som hade en engagerad godman hade större 
möjlighet att lokalisera samt återförenas med sin familj. Detta då en engagerad godman 
konstant var i kontakt med Migrationsverket för att höra hur ärendet gick. Personalen 
kunde även hänvisa till Röda Korset om deltagarna ville ha hjälp att lokalisera familjen 
Intervjupersonerna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd för att kunna lokalisera 
sina familjemedlemmar. Intervjupersonerna visste till exempel inte vart de skulle vända 
sig för att få hjälp med detta alla gånger. 

6.1.2 Vänner 
När intervjupersonerna flyttade in på ”gamla” Pionjären hade de endast bott i Sverige 
någon eller några månader. Flera uttryckte att det just var vänskapen med andra 
ensamkommande barn som var det bästa med att bo på gruppboendet. Samtliga 
intervjupersoner har kvar vänner och bekanta från Pionjären. Intervjupersonerna 
vänskapskrets har utvidgats och de har träffat vänner på andra arenor. Flera poängterar 
att vännerna är betydelsefulla och ett viktigt stöd för deras välbefinnande. Vännerna har 
ofta olika kulturella bakgrunder men de allra närmaste kommer oftast från samma land. 
Detta ser intervjupersonerna som naturligt eftersom de delar samma språk och kultur. 
När de respondenterna flyttade till ett eget boende uppger majoriteten att de inte hunnit 
träffa vänner lika ofta. En intervjuperson sade: 

Idag saknar jag den tiden jag hade med de andra ungdomarna på Pionjären när vi åt 
mat och skojade (Intervjuperson E). 

Flera av intervjupersonerna pratar om att Utslussverksamheten är en plats där de kan få 
praktisk hjälp, men det är samtidigt en arena där de kan träffa sina vänner. En 
intervjuperson berättade att han kanske skulle tappat kontakten med en del vänner om 
det inte vore för Utslussverksamheten. Han berättar även att alla deltagare i 
verksamheten är förebilder för varandra och att de ofta stöttar varandra genom 
svårigheter.  

6.1.3 Yrkesverksamma 
Samtliga intervjupersoner ansåg att relationen till personal på boendet Pionjären och 
Utslussverksamheten har varit betydelsefullt för deras välbefinnande, utveckling och 
etablering. Samtliga uppgav att de haft goda relationer med personal både på Pionjären 
samt Utslussverksamheten. Däremot hade de flesta negativa upplevelser kopplade till 
personalen på ”gamla” Pionjären. En intervjuperson sade: 

Ja för man har ju lämnat sitt land och sin familj, det är jätteviktigt att man har någon 
som bryr sig visar kärlek, ja värme (Intervjuperson A). 

Intervjupersonerna hade däremot delade meningar om hur de upplevt samtalsstödet från 
personalen på ”gamla” Pionjären. Några upplevde att personalen var ett bra stöd 
samtidigt som andra upplevde att personalen inte var ett tillräckligt stöd när de till 
exempel saknade sin familj. Två intervjupersoner delade med sig av upplevelser och 
sade följande:  
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 Om man kände sig ensam eller utan familj då kunde man gå till personalen och prata 
(Intervjuperson E). 

De visade inte att de brydde sig, de frågade inte hur man mår eller om familjen, de 
gav ingen trygghet (Intervjuperson A).  

Majoriteten menade däremot att flera i personalgruppen försökt stötta de 
intervjupersonerna och samtala med dem. Ibland misslyckades det på grund av att 
intervjupersonen själv inte ville prata eller på grund av kulturella olikheter. En deltagare 
förklarade att personalen inte har det enklaste uppdraget då de måste ta hänsyn till allas 
olikheter. Flera av intervjupersonerna berättade att de valde att bära saker inom sig och 
ansåg att personalen skulle respektera detta. Samtidigt ansåg de att det var viktigt att 
personalen visade empati. En deltagare ansåg att personalen ibland behövde gå ifrån sin 
professionella roll och hjälpa dem även om reglerna inte tillät det. 

Till exempel finns det personal som bara tänker på jobbet och att inte få sparken. Jag 
tycker inte att de ska tänka på det sättet, vi är ensamkommande utan familj och 
släktingar vi behöver hjälp och snällhet sådant som familjen ger (Intervjuperson E). 

Fyra av intervjupersonerna som intervjuades i denna studie tillhör de som varit bland de 
första att bo på Pionjären. Två av dessa upplevde att det fanns kulturkrockar mellan 
ungdomarna och personalen. En deltagare som var bland de första på ”gamla” Pionjären 
berättade att personalen i början inte var vana att bemöta ungdomar från andra kulturer. 
En annan deltagare berättade att personalen kom direkt från kontorsjobb och inte kunde 
bemöta dem på ett bra sätt. Han tyckte att personalen skulle läst på om andra kulturer 
för att få bättre förståelse för deras sätt att vara. Eftersom intervjupersonerna upplevde 
att personalen på ”gamla” Pionjären saknade kulturförståelse förekom det mycket 
konflikter mellan personal och ungdomar på grund av just detta.  

Två intervjupersoner lyfte fram att personal med invandrarbakgrund var bättre på att 
förstå dem. De trodde att det berodde på att även de hade en annan kulturell bakgrund. 
Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att det blivit bättre på ”nya” Pionjären. 
Anledningen till detta var att personal fått större kunskap om ungdomar från olika 
kulturer. En deltagare berättade att personalen och ungdomarna ofta satt och pratade om 
olika kulturer. Detta var bra på två sätt, dels lärde sig personalen deras kultur och dels 
lärde sig intervjupersonerna den svenska kulturen.  

När de flyttade från träningslägenhet till eget boendet tilldelades de en mentor från 
Utslussverksamheten. Flera av intervjupersonerna upplevde att de kunde prata med sin 
mentor om allt möjligt och att personalen på Utslussverksamheten generellt brydde sig. 
Ingen av intervjupersonerna hade något negativt att säga om personalen på 
Utslussverksamheten. Majoriteten menade att personalen hade tidigare erfarenhet av att 
jobba med ungdomar från olika kulturer vilket skapade ett bra förhållningssätt. 
Intervjupersonerna upplevde att personalen verkligen brydde sig om dem och ville deras 
bästa. En intervjuperson berättade: 

 Vi bor inte på Utsluss och om vi inte tyckte om att vara här skulle vi inte gå hit 
(Intervjuperson C). 

Några av deltagarna berättade att även den godemannen hade stor betydelse för dem. 
Hälften av intervjupersonerna var väldigt nöjda med deras godeman, en deltagare ansåg 
att den godemannen var som sin svenska mamma. Andra var missnöjda med sin 
godeman och menade att de endast hjälpte till med de allra nödvändigaste. Två 
intervjupersoner med olika upplevelser sade följande:  
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 Den gode mannen gör bara det nödvändiga (Intervjuperson A).  

 Min gode man är det bästa som finns här. Alla är inte bäst men hon är riktigt bra 
(Intervjuperson D). 

6.2 Utbildning  
Samtliga intervjupersoner upplevde att utbildning var en förutsättning för ett bra liv i 
Sverige. Flera av intervjupersonerna berättade att utbildning även var viktig i 
hemlandet. I vissa fall fanns det däremot inte de rätta förutsättningarna för att få en bra 
skolgång i hemlandet. Det kostade bland annat pengar att studera och under vissa 
perioder var det krig. Även om tankar på skolan inte var central under flykten från 
hemlandet blev det en stor del av deras liv vid ankomst till Sverige. Redan efter några 
veckor på boendet Pionjären började samtliga studera svenska och andra basämnen. En 
intervjuperson sade: 

I mitt hemland läste jag i Koranskola. Jag har alltid varit intresserad av skolan. I 
Sverige började jag direkt i en riktig skola (Intervjuperson E).  

Samtliga intervjupersoner berättade att de tyckte om att gå i skolan. En deltagare tyckte 
mer om måndagar än fredagar. Samma person som tyckte om måndagar bättre än 
fredagar uppgav att han var stökig i skolan. Deltagare berättade att han inte tog skolan 
på allvar men att han ändå tyckte om att gå i skolan. Det var en plats där han kunde 
tänka på annat än det som oroade honom. Andra berättade att de strävade efter att få bra 
betyg för att kunna läsa vidare. En intervjuperson berättade att han inte gått i skolan 
innan han kom till Sverige. Han menade att skolan hjälp honom till ett ”bredare tänk”. 
Flera av intervjupersonerna uppgav att de funderar på att fortsätta studera efter 
gymnasiet. En av intervjupersonerna sade: 

Alltså skolan har en stor roll för mig. Att hamna på en bra framtid med ett bra jobb. 
Skolan är det centrala i mitt liv, på något sätt har allt handlat om skolan 
(Intervjuperson F). 

Intervjupersonerna vuxna upplevde att stödet de fick på ”gamla” Pionjären var relativt 
begränsat. Intervjupersonerna berättade att det inte fanns någon läxhjälp på ”gamla” 
Pionjären. Personalen kunde hjälpa dem ibland men oftast fick de klara sig på egen 
hand. Några av intervjupersonerna uttryckte att de hade behövt mer hjälp eftersom det 
var svårt att studera på ett nytt språk. Andra ansåg att de kunde klara sig på egen hand 
utan hjälp från personalen. Generellt upplevde de deltagarna att skolan främst var deras 
eget ansvar och att resultat berodde på deras egna engagemang. Några av 
intervjupersonerna var missnöjda med sin prestation i skolan. De ansåg att personalen 
skulle visat mer intresse för deras skolgång och motiverat dem att ta studierna på allvar. 
Intervjupersonerna berättade att det nu fanns läxhjälp på Pionjären för de som behöver 
det. Något de upplevde som positivt. Flera poängterade att deras personlighet var 
avgörande för hur väl de lyckades i skolan. Om en person var van att ta eget ansvar i 
hemlandet skulle personen även ta ansvar för sin skolgång i Sverige. De stöd de 
intervjupersonerna framförallt fick på ”gamla” Pionjären var att personalen varje 
morgon knackade på dörren och försökte få alla till skolan. När de sedan flyttade till en 
egen lägenhet var skolan deras eget ansvar. En intervjuperson berättade: 

 På Pionjären kom de och knackade på dörren om man inte gick upp. Vi hade ingen 
familj och vi var många där på Pionjären, vi brukade gå till skolan tillsammans som 
en familj. Men nu när det är mörkt kan jag tänka att jag stannar hemma och pluggar 
istället (Intervjuperson C). 
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En gemensam uppfattning hos de som blev intervjuade var att Utslussverksamhetens 
personal och läxhjälpare varit ett bra stöd för deras skolgång. Tre av deltagarna som 
intervjuades fick ett eget boende innan verksamheten öppnade. När verksamheten 
öppnade valde de att ta hjälp av Utslussverksamheten. En av dem berättade att hans 
resultat i skolan blev bättre efter att Utslussverksamheten öppnade. Även de som fyllt 
21 år och egentligen är utskrivna upplever att de ibland kan komma dit och be om hjälp. 
En intervjuperson sade: 

 Ja Utsluss var riktigt bra för mig. Förut kunde jag inte klara skolan men efter att de 
öppnade gick det bra för mig faktiskt. Jag fick hjälp med de svåra uppgifterna 
(Intervjuperson D).  

6.3 Fritid 
Samtliga av intervjupersonerna berättade att fritidsaktivteter har stor betydelse för deras 
välbefinnande. En av intervjupersonerna berättade att det kunde vara jobbigt att sitta 
hemma på kvällen eftersom det kom mycket tankar, att göra någon aktivitet minskade 
de negativa tankarna. En annan intervjuperson berättade att han varit hos en psykolog. 
Han ansåg inte att psykologen haft något vettigt att säga. Samma person upplevde att 
aktiviteter och samtalsstöd från personalen hjälpte mer än att gå till en psykolog. På 
Pionjären anordnade personalen olika aktiviteter för intervjupersonerna. Majoriteten 
ansåg att det var lagom med fritidsaktiviteter och att sommaren var särskilt rolig då det 
fanns mer saker att göra.  

 Jag bekymrade mig mycket för framtiden men samtidigt kunde man göra någonting 
med kompisarna på Pionjären och då kände jag mig lugnare och gladare 
(Intervjuperson F). 

De olika aktiviteterna ledde också till att intervjupersonerna skapade relationer med 
andra. Personalen hjälpte enligt intervjupersonerna till med att lokalisera olika 
föreningar. Detta för att de skulle få utöva sitt fritidsintresse. Intervjupersonerna 
upplevde dock att personalen eventuellt skulle anpassat aktiviteterna mer efter deras 
önskemål. Två av intervjupersonerna berättade att det fick spela mycket fotboll fast de 
egentligen inte tyckte om den aktiviteten. 

6.4 Delaktighet 
Under intervjuerna framkom det att Pionjären och Utslussverksamheten har hjälpt de 
intervjupersonerna att bli självständiga individer. På ”gamla” Pionjären fick de bland 
annat vara med och laga mat och göra mindre vardagssysslor. Utöver det praktiska 
deltagandet på boendet lyfte samtliga intervjupersoner fram att det var viktigt för dem 
att få vara med och påverka. Intervjupersonerna upplevde att det var mycket regler på 
”gamla” Pionjären. De poängterade att regler självklart var nödvändiga, men att det inte 
var reglerna som var det stora problemen utan avsaknaden av att få vara med och 
påverka. En av reglerna på ”gamla” Pionjären var att maten endast serverades under 
vissa tider. Om de intervjupersonerna missade tiden för lunch fick de ingen mat förrän 
middag. En deltagare berättade att det fanns tillfällen där han ville umgås med vänner 
efter skolan men på grund av att maten endast serverades vissa tider var han tvungen att 
åka tillbaka till boendet. En av intervjupersonerna berättade: 

 Det var inte bra tycker jag, jag trivdes inte, jag kände mig stängd och ville komma ut 
(Intervjuperson B). 

Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de endast förväntades att följa reglerna. 
De kunde till exempel inte vara med och bestämma vilken mat de skulle äta.  
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Intervjuperson ansåg att ungdomarna som bodde på Pionjären skulle vara med och 
påverka i frågor som rörde dem. Samtliga ungdomar upplevde att det blivit bättre på 
”nya” Pionjären. Reglerna är inte längre lika strikta och ungdomarna får vara med och 
påverka verksamheten. Bland annat får de vara med och välja vilken mat som skall 
serveras. Majoriteten ansåg att detta berodde på att personalen fått större kunskap samt 
bytt policy efter att Pionjären fått en ny chef. 

 Gamla Pionjären hade lite hårda regler, det var inte som ett boende. Det var som att 
man inte hade någon makt och vi fick inte önska någonting (Intervjuperson A). 

När de intervjupersonerna flyttade från gruppboende till träningslägenhet fick de prova 
på att bo själva. Samtidigt hade de nära till gruppboendet om de hade några frågor. 
Varje vecka kom personal till lägenheten för att se hur det gick för intervjupersonerna. 
Personalen hjälpte dem att planera ekonomin och förmedla kunskap som var viktig för 
att klara sig på egen hand. Samtliga ansåg att personalens stöd varit positivt och att de 
bidragit till ökad självständighet. 
 Ja det var bra att man inte hoppade direkt till ett eget boende. Jag kanske skulle ha 

köpt mat för 20 000: - på en vecka, jag hade ingen aning (Intervjuperson D).  

 Ja absolut allting var nytt man måste få hjälp med att förstå samhället. Hur man 
betalar räkningar och vilket värde pengar har. Det är jätte mycket som jag fått från 
Pionjären som jag inte skulle klarat själv (Intervjuperson A).  

Genom att de fick stöd när de bodde i träningslägenheter upplevde intervjupersonerna 
att personalen hjälp dem klara sig själva i ett hushåll. När intervjupersonerna sedan 
deltagit/deltar i Utslussverksamheten har de fått olika former av stöd. Till exempel att 
söka jobb, skriva CV, ta körkort, upprätthålla kontakt med myndigheter samt 
samtalsstöd. Efter en tid upplevde intervjupersonerna att de blev mindre beroende av 
personalen och att de klarade det mesta på egen hand. Till exempel fick en 
intervjuperson till en början hjälp med att söka sommarjobb. Efter en tid kunde han söka 
jobb på egen hand. Att kunna klara saker på egen hand ökade känslan av välbefinnande 
hos samtliga. 

6.5 Religion 
Samtliga av intervjupersonerna har muslimsk bakgrund. Tre deltagare uppgav att 
religionen varit viktig för deras välbefinnande. Att de kunnat be till Gud när de mått 
dåligt var betydelsefullt. För några av intervjupersonerna var religionen betydelsefull 
även om de inte såg sig själva som religiösa. Två berättade att de var religiösa och att de 
bland annat gick till Moskén och följde Koranen. En av dem sade: 

 Ja, jag är troende muslim. Jag vill ha religionen för jag blir bättre. Min tro har hjälpt 
mig mycket med de psykiska problemen (Intervjuperson F).  

Tre av de som intervjuades uppgav att de trodde på Allah när de kom till Sverige men 
att de inte längre var speciellt religiösa. Vad det berodde på varierade mellan 
Intervjupersonerna. En deltagare berättade att religionen var en del av vardagen i 
hemlandet och att religionen var det centrala. I Sverige är det inte det vilket har 
resulterat till att han inte går till Moskén och ber fem gånger om dagen. Dock hade han 
fortfarande en tro på Allah även om det praktiska förändrats. Två av intervjupersonerna 
berättade att de inte längre var religiösa: 

 Jag är inte speciellt religiös. Det har förändrats men jag vet inte varför 
(Intervjuperson D)  
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 Jag tror på Gud men jag vet inte om det finns eller inte, just nu är jag osäker på allt 
(Intervjuperson E) 

Samtliga upplevde att personalen försökte respektera religionen. Däremot upplevde 
hälften av de som intervjuades att det blev vissa problem under Ramadan. Det handlade 
framförallt om att de inte kunde äta när de ville, något som blivit bättre på ”nya” 
Pionjären. Det handlade också om att personalen inte tillät dem att åka till Moskén sent 
på kvällen, något som var viktigt att göra under Ramadan. Detta uppfattades bero på att 
reglerna inte gick att ändra på även om det var viktigt för dem. Intervjupersonerna 
upplevde att det behövdes bättre respekt under Ramadan. Förutom dessa punkter ansåg 
samtliga att personalen respekterade deras religion.  

7. Analys 
Nedan presenterar vi vår analys. Vi har använt samma teman som under resultatdelen 
där varje tema analyseras med hjälp av tidigare forskning och tolkningsrammen.  
  
7.1 Nätverk 
När deltagarna intervjuades framkom det att samtliga trivdes bra i Sverige. De upplevde 
att Sverige var ett tryggt land med många möjligheter. Däremot upplevde flera att 
familjens frånvaro skapade psykiska påfrestningar. För att kunna koncentrera sig på 
skolarbeten och må bra i Sverige var kontakten med familjen ett viktigt behov. Alltså 
stämmer intervjupersonernas upplevelser med Hessles (2009) avhandling då hon 
poängterar att kontakt med anhöriga är avgörande för individens välbefinnande. En 
intervjuperson berättade att det var stor skillnad på hans psykiska hälsa innan och efter 
kontakt med hans familj hade upprättats.  
 
Alla intervjupersoner var överens om att personalen hjälpt dem att upprätthålla 
kontakten med familjen genom att de fick ringa familjemedlemmar från boendet 
Pionjären och Utslussverksamheten. Detta indikerar att verksamheterna följer artikel 9 i 
barnkonventionen. Artikeln lyfter fram att barn har rätt till att upprätthålla kontakt med 
sin familj (Regeringskansliet, 2006).  

Flera av intervjupersonerna som inte hade en upprättad kontakt med sina familjer under 
en period upplevde däremot att de inte fick tillräckligt mycket stöd av personalen för att 
lokalisera deras familjemedlemmar. Intervjupersonerna upplevde att de saknade stöd för 
hur de skulle gå tillväga för att få hjälp med att lokalisera sina familjemedlemmar. En 
deltagare upplevde att personalen hänvisade till den godemannen om de inte kunde 
hjälpa till med frågor om familjen. De som hade en engagerad godman hade större 
möjlighet att få hjälp med detta enligt intervjupersonerna. Artikel 22 i barnkonventionen 
lyfter fram att konventionsstaterna ska samarbeta med FN och andra organisationer för 
att underlätta återförening med föräldrar (Regeringskansliet, 2006). Att arbeta utifrån 
artikel 22 i barnkonventionen kan tolkas som komplext då olika aktörer hänvisar till 
andra aktörer och deras ansvar. Utifrån ovanstående kan det tolkas som betydelsefullt 
om personalen erbjuder ensamkommande barn stöd om hur de ska gå tillväga för att 
lokalisera familjemedlemmar för att möjliggöra deras förhoppningar om att få 
återförenas med familjerna. Detta kan tolkas som betydelsefullt då kontakt med familjen 
kan vara avgörande för deras välbefinnande, utveckling och etablering. Hessle (2009) 
menar att hoppet om att återförenas med anhöriga är av lika stor vikt som att faktiskt 
återförenas och har stor inverkan på välbefinnandet. Personalen har en stor roll i att göra 
det de kan för att underlätta lokalisering och återförening, även om ansvaret ligger på 
Migrationsverket samt Socialförvaltningen. 
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Det var en psykisk påfrestning för intervjupersonerna när de inte hade kontakt med sina 
familjemedlemmar. Även när det fanns en upprättad kontakt med familjemedlemmar 
förekom många tankar kring familjens situation. Att vara separerad från familjen och 
inte få ta emot familjens kärlek innebar alltså påfrestningar i intervjupersonerna liv. 
Enligt Antonovsky (1987) utvecklar en del individer ohälsa och blir sjuka samtidigt som 
andra förblir friska när de utsätts för påfrestningar i livet. Vissa individer kan till och 
med utvecklas och växa som människor när de utsätts för påfrestningar. Av tidigare 
forskning framkommer även att ensamkommande barn är en utsatt grupp i samhället 
och att de utvecklar psykisk ohälsa i högre grad än majoritetsbefolkningen (Hessle, 
2009). För att intervjupersonerna ska uppnå välbefinnande är det enligt Antonovsky 
(1987) viktigt att de lär sig hantera sina liv genom att göra det bästa av tillvaron. Detta 
kan göras genom att deras tillvaro blir sammanhängande alltså begriplig, hanterlig och 
meningsfull.  

Personalen kunde inte ersätta intervjupersonerna avsaknad av anhöriga. Däremot hade 
personalen en betydelsefull roll för intervjupersonerna förmåga att skapa en känsla av 
sammanhang och därmed uppnå välbefinnande. Personalens stöd kan tolkas som 
avgörande för att de ska kunna begripa situationen, få stöd att hantera påfrestningarna 
de ställs inför och därmed finna en mening till deras situation för att utveckla en känsla 
av sammanhang. Enligt Antonovsky (1987) behöver individer motståndskrafter för att 
klara av påfrestningar i livet och utveckla en stark KASAM. Enligt Huemer m.fl. (2012) 
påverkas ensamkommande barns psykiska hälsa av deras motståndskrafter. Ett exempel 
på en viktig allmän motståndskraft enligt Antonovsky (1987) är det sociala stödet. För 
att intervjupersonerna ska uppleva välbefinnande kan de behöva ett socialt stöd från 
personalen för att de ska kunna lokalisera, upprätta kontakt och eventuellt återförenas 
med sina familjer. Även allmänt socialt stöd från personalen kan tolkas som 
betydelsefullt för att de ska kunna hantera sin tillvaro och de påfrestningar som de ställs 
inför och därmed skapa en känsla av sammanhang.   

Samtliga av intervjupersonerna var överens om att relationen till personalen påverkades 
av kulturella skillnader. Med hjälp av begreppet kultursensitivitet går det att förstå hur 
de kulturella skillnaderna kan skapa hinder för det sociala arbetet (Baianstovu, 2012). 
Flera av intervjupersonerna ansåg att personalen på ”gamla” Pionjären skulle haft bättre 
kulturförståelse i arbetet med ensamkommande barn. Detta eftersom alla 
intervjupersoner upplevde att kulturen blev ett hinder i början för att skapa en 
fungerande relationer. Enligt intervjupersonerna saknade flera i personalen kunskap om 
intervjupersonernas kultur. Detta resulterade i att intervjupersonerna kunde välja att inte 
berätta om det som kändes påfrestande för dem. Att arbeta med ensamkommande barn 
på ett gruppboende där det finns kulturella skillnader kräver därmed kunskap och 
förståelse för ensamkommande barns olika kulturer. Intervjupersonerna uppgav att 
personalen på gamla ”Pionjären” som hade annan kulturell bakgrund än svensk hade 
bättre förståelse för deras situation. Intervjupersonerna upplevde att personalen på 
Utslussverksamheten däremot var ett bra stöd, ingen sade något negativt om dem och 
detta berodde på att personalen hade arbetat med ungdomar från olika kulturer sedan 
tidigare, enligt en av deltagarna. Precis som Baianstovu (2012) poängterar är det viktigt 
att personal som arbetar med människor från andra länder har förståelse och kunskap 
om andra kulturer. I arbetet med ensamkommande barn visar det sig att 
kultursensitivitet är något samtliga intervjupersoner efterfrågar. Eftersom de saknar sin 
familj verkar det som att deras behov av att bli sedda och förstådda är extra 
betydelsefullt.   
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Samtliga av intervjupersonerna upplevde att det bästa med att bo på Pionjären var de 
andra barnen på boendet. En deltagare berättade att han saknade tiden på boendet och 
den gemenskapen som fanns där. Att ensamkommande barn blir vänner återfinns i 
forskning där det sägs att vänskapen uppstår på grund av att ensamkommande barn 
delar liknande erfarenheter. De behöver inte ha samma kulturella bakgrund eftersom de 
har mycket likheter med varandra ändå (Scott Lee, 2012 & Tartakovsky 2009). Att bo 
på Pionjären och sedan ha möjlighet att gå till Utslussverksamheten är positivt i den 
bemärkelsen att relationerna kan upprätthållas. Vilket gör både Pionjären och 
Utslussverksamheten till två viktiga arenor för att intervjupersonerna ska kunna 
utveckla och upprätthålla sitt nätverk. Oftast var de allra närmsta vännerna precis som i 
Hessles (2009) avhandling från samma kultur. Vänner sågs generellt av dem som ett 
viktigt socialt stöd och därmed även viktigt för deras känsla av sammanhang 
(Antonovsky, 1987).  

7.2 Utbildning 
Majoriteten av deltagarna som intervjuades hade skolbakgrund sedan tidigare. Däremot 
hade inte alla gått kontinuerligt i skolan eller läst alla ämnen som finns i den svenska 
skolan. Samtliga av intervjupersonerna påbörjade skolan inom några månader efter 
ankomst till Sverige. Detta kan tolkas som en form av mobilisering av ensamkommande 
barn som grupp där tanken är att de ska utvecklas och få en bra framtid (Forsberg & 
Starrin, 1997). När ensamkommande barn kommer till Sverige kan de antas sakna makt 
över sina liv. Till exempel saknar de sådant som ses som självklart för andra 
svenskfödda barn. Detta kan handla om stöd från familj och språkförståelse. När 
intervjupersonerna börjar skolan utökas deras resurser, bland annat lär de sig svenska 
språket och hur samhället fungerar i Sverige. Empowerment handlar i socialt arbete om 
att individer ska få makt att fatta beslut över sina liv (Forsberg & Starrin, 1997). Att 
ensamkommande barn får börja skolan kan antas vara en viktig del för att de ska få 
större makt, självförtroende och inflytande över sina egna liv.  

Samtliga av intervjupersonerna upplevde att utbildning var en förutsättning för att 
etableras och få ett bra liv i Sverige. Scott Lee (2012), Raghallaigh och Gilligan (2009) 
samt Hessle (2009) kommer i sina studier fram till att en meningsfull sysselsättning som 
till exempel en utbildning är det mål som ensamkommande barn konstant strävar efter. 
Samtliga av intervjupersonerna ansåg att skolan var betydelsefull och de flesta strävade 
konstant efter att lyckas i skolan. Enligt artikel 22 i barnkonventionen har 
ensamkommande barn samma rättigheter som alla andra barn som anges i 
konventionen. I artikel 6 framkommer det att alla barn har samma rätt till utveckling. I 
artikel 28 framkommer att varje barn har rätt till utbildning och i artikel 29 framkommer 
att utbildning ska syfta till att utveckla och förbereda barn för ett ansvarsfullt liv 
(Regeringskansliet, 2006). Det framkommer tydligt i konventionerna att utveckling är 
nära förknippat med skolan. En intervjuperson poängterade att skolan hjälpt honom att 
tänka bredare vilket indikerar att han utvecklats med hjälp av skolan. Genom att 
intervjupersonerna påbörjade skolan tidigt har de fått samma rättigheter till skola som 
andra barn, vilket innebär att barnkonventionen följs. Det kan dock påstås att 
ensamkommande barn inte har samma förutsättningar som svenskfödda barn på grund 
av språket. Socialarbetare samt personal behöver ta hänsyn till faktorer som gör att 
ensamkommande barn är i behov av olika former av stöd för att klara skolan. Till 
exempel visar det sig att de ofta förekommer oro över anhöriga hos ensamkommande 
barn något som kan ha negativ inverkan på skolan. En intervjuperson berättade att han 
tyckte om att gå till skolan, men det gick däremot inte bra för honom med 
skoluppgifterna på grund av att han var orolig för sin familj. Han menade att personalen 
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på ”gamla” Pionjären inte gav honom tillräkligt med stöd för att klara skolan på bästa 
sätt.  
 
Flera av intervjupersonerna upplevde att personalen på ”gamla” Pionjären inte hjälpte 
till med läxor och att de till stor del fick klara sig på egen hand. Enligt Payne (2005) ser 
professionella som arbetar utifrån empowerment individer som självgående och 
subjektiva. Utifrån ovanstående kan personalens arbete syftat till att intervjupersonerna 
skulle bli självgående individer. Däremot kan de ha lagt för mycket ansvar på vissa barn 
i ett för tidigt skede genom att låta de vara självgående, vilket kan ha påverkat 
skolgången negativt för vissa av dem. Andra däremot har haft möjlighet att ta stort 
ansvar från början och klara skolan på egen hand. Detta indikerar att personal måste ha 
förmågan att avgöra vilket stöd den enskilde har behov av.  

Det mönster som kan utläsas från intervjupersonerna är bland annat att ansvarstagande 
och självförtroende krävs för att skolan ska gå bra. Luster m.fl. (2010) och Tartakovsky 
(2009) kommer i sina studier fram till att det generellt går bättre i skolan för de 
ensamkommande barnen som har ett bra självförtroende vilket ses som en 
motståndskraft. Generellt har det gått bra för intervjupersonerna i denna studie gällande 
skolan vilket kan bero på copingstrategier såsom ansvarstagande och självförtroende 
hos dem (Scott Lee, 2012). Det kan även bero på att Utslussverksamheten startade, där 
intervjupersonerna fått stöd med läxhjälp. Något samtliga upplevde som positivt och 
som även skapat bättre betyg i skolan för dem.  

7.3 Fritid 
Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de periodvis mådde dåligt. Ofta berodde 
detta på att de saknade och var oroliga för sin familj. Det kunde också bero på att de var 
oroliga för sin framtid. Enligt Hessle (2009) är det vanligt med symtom såsom oro och 
ångest, vilket beror på att ensamkommande barn ofta upplevt trauma och stress i 
hemlandet och under flykten. Vervliet m.fl (2009) och Bean m.fl. (2006) menar att 
ensamkommande barn kan vara i behov av terapi för att minska psykiska besvär såsom 
oro och ångest. För att ta emot denna hjälp menar dessa forskare att ensamkommande 
barn behöver ha ett tryggt boende i mottagarlandet. Det resultat som framkommer i 
denna studie visar inte på att terapi varit ett viktigt behov och stöd. En av 
intervjupersonerna berättade att han har haft kontakt med en psykolog men uppgav att 
det inte hjälpte honom något. Ingen tog upp att kontakten med en psykolog eller 
terapeut har varit betydelsefullt. Att detta inte sågs som betydelsefullt kan bero på olika 
saker, eventuellt fungerade inte kontakten med psykologen eller terapeuten för 
intervjupersonen på grund av att han saknade trygghet på Pionjären. Detta är inte helt 
omöjligt då majoriteten poängterade att ”gamla” Pionjären inte var ”särskilt” bra. 
Samtidigt hade samtliga någon att vända sig till för samtalsstöd vilket tyder på att någon 
form av trygghet fanns på boendet. Det som däremot lyftes fram som betydelsefullt av 
samtliga var fritidsaktiviteter. Precis som Raghallaigh och Gilligan (2009) hävdar, mår 
ensamkommande barn bra av att gå i skolan och utöva fritidaktiviteter. Terapi är inte 
enligt dessa forskare optimalt för ensamkommande barn och unga. De hänvisar snarare 
till att ensamkommande barn och unga behöver andra typer av stöd. Detta 
överensstämmer med resultatet i denna studie då ingen lyfte fram terapi som ett viktigt 
stöd men däremot betydelsen av fritidsaktiviteter. 

I artikel 6 i barnkonventionen framkommer det att alla barn ska ha rätt till lek. Detta då 
lek ses som en del av barnets utveckling. Även i artikel 31 framkommer det att barn ska 
ha rätt till fritidaktiviteter anpassat efter deras ålder och mognad (Regeringskansliet, 



34 
 

2006). Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att det var lagom med fritidsaktiviteter 
på Pionjären. De upplevde att personalen på Pionjären var hjälpsamma och anordnade 
olika aktiviteter, de hjälpte även de intervjupersonerna att hitta olika föreningar. Två 
deltagare i intervjun ansåg att personalen skulle anpassat aktiviteter mer efter allas olika 
intressen. Som personal kan det vara viktigt att bli påmind om detta och gå tillbaka till 
barnkonventionen och artikel 12 där det står att barn ska ha rätt att påverka den egna 
situationen (Regeringskansliet, 2006). Som personal är det alltså viktigt att höra vad 
samtliga har för önskemål och inte anta att alla har samma intressen. Det är viktigt att 
aktiviteten speglar individens intresse då fritidsaktiviteter är viktigt för den sociala, 
fysiska, moraliska och psykiska utvecklingen (Regeringskansliet, 2006). Majoriteten 
ansåg dock att personalen stöttat dem till att leva ett aktivt liv vilket hjälpt dem att skapa 
en känsla av sammanhang, en stark KASAM (Antonovsky, 1987).  

7.4 Delaktighet 
En intervjuperson berättade att ”gamla” Pionjären hade hårda regler och var inte ett 
trevligt boende. Intervjupersonen menade att han inte hade någon makt eller inflyttande 
i verksamheten. Det är inte förenligt med artikel 12 i barnkonventionen som säger att 
barn har rätt att bli hörda och få möjlighet att påverka den egna situationen. Enligt 
artikel 3 och 12 i konventionen ska barnets uppfattningar väga tungt i arbetet med barn, 
men behöver inte alltid vara avgörande för utformningen av arbetet (Regeringskansliet, 
2006). Av intervjuerna framkommer det att deltagarna upplevt att de inte kunnat 
påverka den egna situationen på ”gamla” Pionjären. Det framkommer en önskan om att 
få vara delaktiga vilket gör delaktighet till ett behov. Att intervjupersonerna upplevde 
att deras chanser till att påverka den egna situationen var minimal är inte förenligt med 
artikel 12 i barnkonventionen. Även om det kan ses som obetydligt att få vara med och 
bestämma vilken mat som ska serveras upplevdes det som en påfrestning för 
intervjupersonerna. För de ensamkommande barnen som är under Örebro kommuns 
ansvar gällande boende och omvårdnad kan verksamheterna ses som deras hem. Att inte 
få vara med och påverka i sitt hem är inte förenligt med barnkonventionen. I artikel 27 i 
konventionen står det att varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barns 
fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling (Regeringskansliet, 2006). 
Risken med att ensamkommande barn inte får vara delaktiga är att deras utveckling 
hämmas på grund av den irritation som skapas mot personalen. De negativa 
upplevelserna hamnar då i fokus och kan gå ut över de ensamkommande barnens 
välbefinnande, utveckling och etablering. Samtliga av intervjupersonerna berättade att 
det däremot hade blivit en förändring på ”nya” Pionjären. Där kunde de 
ensamkommande barnen bland annat påverka vilken mat som skulle serveras. 
Majoriteten ansåg att detta berodde på att personalen fått en annan chef samt en bättre 
förståelse för ensamkommande barns behov av bland annat delaktighet.  

Enligt Payne (2005) handlar empowermentbaserat socialt arbete om att personalen ska 
arbeta för att individerna ska få makt över beslut som rör deras liv. Detta för att de ska 
övervinna hinder, uppnå livsmål samt få tillgång till sociala tjänster. Detta är att 
eftersträva i arbetet med ensamkommande barn. På Utslussverksamheten kan 
arbetssättet tänkas utgå från den empowermentorienterade arbetsmodellen som Starrin 
(1997) presenterar. Intervjupersonerna uppgav att de fick hjälp med olika saker såsom 
att läsa läxor och upprätthålla kontakter med myndigheter. Verksamheten var utformad 
efter intervjupersonernas behov där de själva kunde påverka vad de önskade för stöd. 
Detta är förenligt med Starrins (1997) empowermentorienterande arbetsmodell. I arbetet 
med ensamkommande barn är denna modell att föredra då denna skapar samarbete 
mellan yrkesverksamma och ensamkommande barn. Utslussverksamheten kan jämföras 
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med det program som Scott Lee (2012) presenterar i sin forskning. Även där fick de 
ensamkommande barnen stöd i skolan och ekonomisk rådgivning, stödet var utformat 
efter vilket behov barnet eller den unge hade. Precis som deltagarna i denna studie ledde 
arbetet till att de ensamkommande barnen blev självständiga individer. 
Sammanfattningsvis kan alltså delaktighet ses som en viktig process för att de ska bli 
självständiga individer. Delaktighet verkar även leda till att de intervjupersonerna blir 
självständiga och kan ta makt över sina egna liv. Detta är ett av målen för 
verksamheterna idag för att de ensamkommande barnen ska uppnå välbefinnande, 
utvecklas och etableras.  
 
Att intervjupersonerna ser sig själva som självständiga individer som etablerat sig kan 
bero på att de har en stark KASAM. Att inte få vara med och påverka var en påfrestning 
för samtliga intervjupersoner. En del människor blir sjuka av påfrestningar medan andra 
människor växer och utvecklas. Människor behöver ha motståndskrafter för att klara av 
påfrestningar och kunna hantera sin tillvaro (Antonovsky, 1987). Intervjupersonerna 
som ingick i denna studie har utstått påfrestningar i hemlandet och i mottagarlandet, 
trots detta uppgav samtliga att de kände välbefinnande. Även om intervjupersonerna 
inte fick vara delaktiga och påverka verksamheten ansåg samtliga att ”gamla” Pionjären 
bidragit till att de blivit självständiga. Framförallt upplevde de att Utslussverksamhetens 
arbete har hjälpt dem att bli självständiga individer. Enligt Scott Lees (2012) studie kan 
ensamkommande barns tidigare upplevda trauman stärka individens tro på sin egen 
förmåga vid mötet av nya påfrestningar i det nya landet. Vilket kan tyda på att 
intervjupersonernas egna motståndskrafter hjälp dem att utveckla en stark KASAM och 
blivit självständiga individer med stöd från deras positiva upplevelser från ”gamla” 
Pionjären och Utslussverksamheten. 

7.5 Religion 
Enligt Raghallaig och Gilligan (2009) visar forskning att de som är troende har större 
möjlighet att etablera sig i samhället. De menar att tron på Gud kan vara avgörande för 
om ensamkommande barn överhuvudtaget etableras. Enligt vår studie kan religionen 
vara viktig för vissa men inte för andra. Resultatet i denna studie tyder dock inte på att 
religionen är viktigare än något annat av de upplevda behoven. Med hjälp av 
Antonovskys (1987) KASAM kan religionen ses som en motståndskraft och ett viktigt 
redskap för att intervjupersonerna ska uppleva livet som begripligt, hanterbart och 
meningsfullt. Världen kan ses som begriplig genom att religionen skapar en världsbild 
där olika fenomen förklaras, i detta fall med hjälp av Koranen. Ensamkommande barn 
som har en tro kan använda sin tro som en resurs där bönen hjälper individen att hantera 
de olika påfrestningarna de ställs inför. Slutligen kan livet bli meningsfullt på grund av 
religionen (Elmeroth & Häge, 2009). Ensamkommande barn som har en tro kan 
säkerligen lättare förstå påfrestningarna och känna välbefinnande, utvecklas och 
etableras. Att ha en tro kan alltså leda till att ensamkommande barn får en stark känsla 
av sammanhang. Detta betyder att ensamkommande barns religion och behov att utöva 
religionen behöver respekteras av personal eftersom det är en motståndskraft som 
hjälper dem att känna välbefinnande.  
 
Intervjupersonerna upplevde sammantaget att personalen respekterat deras religion. 
Däremot fungerande inte det praktiska under bland annat Ramadan. Deltagarna i studien 
upplevde att reglerna alltid skulle följas vilket skapade problematiska situationer under 
Ramadan. Här framkommer betydelsen av delaktighet och ett Empowermentorienterat 
arbete, där de ensamkommande barnens vilja ska beaktas i det sociala arbetet (Payne, 
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2005). Att gå till Moskén kan vara ett viktigt behov för de ensamkommande barnen och 
i möjligaste mån bör personalen respektera detta. Dock upplevde intervjupersonerna att 
personalen respekterat deras religion i sin helhet, vilket indikerar att personalen till 
största del följt barnkonventionens artikel 14 samt artikel 27 som handlar om 
religionsfrihet och andlig utveckling (Regeringskansliet, 2006). 

8. Slutdiskussion  
Studiens huvudsyfte är att belysa vilka behov ensamkommande barn i vuxen ålder 
beskriver som betydelsefulla. Vidare syftar studien till att undersöka om deltagarna 
upplever att de fått det stöd som de har behov av från Örebro kommuns verksamheter 
för ensamkommande barn.  

Deltagarna i denna studie har liknande behov, till exempel kontakt med anhöriga, socialt 
stöd från personal, behov av fritidsaktiviteter med mera. Varje individ har däremot 
behov av olika mycket stöd. Till exempel ansåg några av intervjupersonerna att de fick 
tillräckligt med stöd från personalen med läxläsning samtidigt som andra hävdade 
motsatsen. Detta tyder på att det är viktigt att personalen behöver identifiera hur mycket 
stöd varje individ har behov av.  

Att ha kontakt med sin familj och att veta hur de mår uttrycktes av intervjupersonerna 
som det nödvändigaste för att de skulle må bra och för att de skulle kunna koncentrera 
sig på sitt liv i Sverige. Studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning som 
påvisar att kontakten med familjen har en stor påverkan på välbefinnandet i det nya 
landet (Hessle, 2009 & Scott Lee, 2012). Ensamkommande barn har dessutom rätt till 
att upprätthålla kontakten med deras familjemedlemmar enligt artikel 9 i 
barnkonventionen (Regeringskansliet, 2006). Deltagarna i denna studie upplevde att de 
har fått stöd från personalen för att upprätthålla kontakten med deras 
familjemedlemmar. De intervjupersoner som inte hade en upprättad kontakt med 
familjemedlemmar under en period upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från 
personalen för att lokalisera deras familjer. Viktigt att poängtera är att Migrationsverket 
och Socialnämnden ansvarar för efterforskning av familjemedlemmar och de samarbetar 
i sin tur med olika frivilligorganisationer (Socialstyrelsen, 2013). Detta innebär att 
intervjupersonerna borde ha fått detta behov tillgodosett på annat håll. 
Intervjupersonerna uppvisade dock missnöje mot personalens behjälplighet, vilket tyder 
på att personalen måste uppmärksamma och ge information om vilken aktör som 
ansvarar för vad.  
 
I denna studie framkommer det att personalens sociala stöd var ett viktigt behov för 
intervjupersonernas förmåga att kunna hantera sin tillvaro och de påfrestningar de 
ställdes inför. Alla uttryckte att avsaknaden av familjen var svår att hantera och att 
personalens sociala stöd därmed blev viktigt för dem. Vi upplevde att 
intervjupersonerna eftersträvade närhet från personalen som de saknar från deras familj. 
Deras behov av närhet kan vara svårt för personalen att uppfylla då personalen utifrån 
sin roll inte kan ersätta den närhet som familjen ger. Till exempel ansåg en 
intervjuperson att personalen behövde gå ifrån sin professionella roll och hjälpa dem 
även om reglerna inte tillät detta. Med tanke på intervjupersonernas behov av närhet 
med personalen verkar det vara adekvat att se över vad professionell närhet innebär i 
arbetet med ensamkommande barn. Det blir en utmaning för personalen på de 
verksamheter som möter ensamkommande barn frekvent. Då de har behov av närhet 
och kärlek som personalen inte har möjlighet att erbjuda utifrån sin professionella roll. 
Personalen bör bemöta barnens behov av socialt stöd men kan inte ersätta den närhet 
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och kärlek som barnen saknar från sina familjer. Vi anser därför att det är viktigt att 
personalen tydliggör sina roller, både inom personalgruppen men också för de 
ensamkommande barnen.  

Studien visade att det fanns delade meningar om det erbjudna sociala stödet från 
personalen. Samtliga av intervjupersonerna menade att kulturen blev ett hinder för att en 
fungerande relation skulle uppstå mellan personal och barn. Intervjupersonerna lyfte 
fram att personalen har fått bättre kulturförståelse med åren, vilket är värt att poängtera 
då Örebro kommuns verksamheter har utvecklats. Deltagarna i denna studie menade att 
personalen blivit bättre på att bemöta ensamkommande barns behov som är under 
Örebro kommuns ansvar idag. Detta betyder att de ensamkommande barnen kan ha 
andra behov än de som intervjupersonerna lyfter fram som betydelsefulla. Att 
generalisera resultatet blir därför svårt eftersom ensamkommande barn lever i olika 
sammanhang. Att inte kunna generalisera resultatet kan ses som en begränsning i denna 
studie. Däremot finns det behov som visar sig vara betydelsefullt för intervjupersonerna 
och som stämmer överens med tidigare forskning, vilket antyder att det finns behov som 
generellt gäller för ensamkommande barn som grupp. 

I tidigare forskning framkommer vilka behov som är betydelsefulla för 
ensamkommande barn. Till exempel framkommer det i Hessles (2009) studie att stöd 
från personal är ett betydelsefullt behov. Det som skiljer vår studie från den tidigare 
forskningen är att vi i vår studie lyfter fram olika former av stöd från personalen som är 
betydelsefulla. Till exempel upplever intervjupersonerna att de behöver ha hjälp med 
läxläsning från personalen, att få hjälp från personalen att upprätthålla kontakt med 
familjemedlemmar, att tillåtas vara delaktig i verksamheten, att få hjälp från personalen 
att utöva fritidsaktivteter samt att få stöd och tillåtelse att utöva sin religion. Detta anser 
vi kan ses som en styrka med denna studie. Förhoppningen med detta är att vi med hjälp 
av vårt tillvägagångssätt har belyst vilka behov intervjupersonerna lyfter fram som 
betydelsefulla.  

Under intervjuerna uttryckte samtliga intervjupersoner missnöje över tiden på ”gamla” 
pionjären. Detta handlade sammantaget om att de inte fått vara delaktiga i utformandet 
av ”gamla” Pionjären vilket skapade irritation mellan ensamkommande barn och 
personal. Något som även verkar ha påverkat intervjupersonernas välbefinnande under 
tiden på boendet. Vi anser att personalen behöver ha förståelse för att de 
ensamkommande barnen ser boendet som deras hem och att det kan skapa onödig 
frustation hos de ensamkommande barnen om de inte får vara delaktiga i utformandet 
av verksamheten. Personalen kan utifrån intervjupersonernas upplevelser behövt arbeta 
mer aktivt med artikel 12 i barnkonventionen. De professionella skulle utifrån 
intervjupersonernas upplevelser behövt lyssnat mer samt stärkt de ensamkommande 
barnens rätt att ha inflyttande över sin situation (Regeringskansliet, 2006).  

Andra betydelsefulla behov för intervjupersonerna var fritidsaktivteter, vänner, 
utbildning och religion. Personalen behöver uppmärksamma att varje enskild individ har 
olika behov. Till exempel har inte alla samma fritidsintressen. Alla individer har inte 
heller lika stor förmåga att ta ansvar för sina skoluppgifter. För att personalen ska kunna 
ge det bästa stödet för samtliga individer är det av stor vikt att uppmärksamma den 
enskildes behov. Ett annat exempel på detta är religiös övertygelse. För vissa av 
intervjupersonerna har religion en stor betydelse i livet, där seder kopplade till 
religionen önskas utföras i största möjliga mån. Utifrån de olika behovsområdena krävs 
det därmed individuella bedömningar för att säkerställa att varje individ får det stöd som 



38 
 

den har behov av. Slutligen är det viktigt att poängtera att oavsett vilket stöd de får 
påverkas deras välbefinnande av copingstrategier och motståndskrafter (Antonovsky, 
1987).  

8.1 Kritisk reflektion över relationen mellan resultat och metod  
Enligt Bryman (2008) kritiseras kvalitativa forskare ibland för att vara alltför subjektiva. 
Med detta menas att resultat som bygger på kvalitativa metoder grundar sig på 
forskarens uppfattning om vad som är betydelsefullt för studien. Kvalitativa studier är 
ofta beroende av forskarens uppfinningsrikedom och det går sällan att replikera en 
kvalitativ studie då det är forskaren själv som är redskapet vid datainsamlig. Även om vi 
har presenterat hur vi gått tillväga genom meningskoncentrering kan vi inte exakt 
presentera vad som inkluderats eller exkluderats i studien. Om någon annan replikerat 
studien kanske andra delar skulle ansetts vara mer relevanta, även om syftet varit 
desamma. Den reflektion vi har utifrån detta är att vårt resultat kanske skulle sett 
annorlunda ut om någon annan studerat samma område.  

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att fenomenologi i kvalitativa studier handlar om att 
forskare vill förstå sociala fenomen utifrån aktörernas perspektiv. Som vi nämnt under 
metodavsnittet har en av oss träffat några av intervjupersonerna i sitt arbete med 
ensamkommande barn. Författarens arbetserfarenhet har skapat en förförståelse för 
ensamkommande barn situation. Vi anser att det både har varit positivt och negativt. Det 
positiva är att författaren kunnat ställa följdfrågor under intervjuerna som lett till 
fördjupad kunskap inom området. Att fråga om det relevanta kan vara svårt om det inte 
finns förförståelse kring området. Samtidigt upplevde samma författare att det ibland 
var svårt att bortse från sin egen förförståelse och endast fokusera på 
intervjupersonernas perspektiv. Vi har alltså olika styrkor och svagheter där vår 
bakgrund påverkar vårt sätt att utföra studien. Det framkommer genom denna reflektion 
att vi har stor inverkan på resultatet och att det även kan finnas faktorer som vi inte 
uppmärksammat och som har påverkat vårt resultat.  

Den slutliga reflektion vi har när det kommer till användandet av kvalitativ metod är 
baserat på vårt bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2008) gör kvalitativa forskare ofta 
studier med ett litet antal respondenter. Något som beror på att materialet för analysen 
blir väldigt omfattande. Bekvämlighetsurval är en form av målinriktat urval i kvalitativ 
forskning varav intervjupersonerna inte kan ses som representativa för populationen. Då 
vi endast intervjuat sex personer från verksamheten är det svårt att veta om deras 
uppfattningar delas med andra möjliga intervjupersoner i Örebro kommun. Även andra 
deltagare tillfrågades utifrån våra urvalskriterier, dock ansåg vi att fler än sex personer 
skulle leda till ett material som var för omfattande för oss att bearbeta utifrån vår 
tidsaspekt. Om sex andra personer hade bokats in för intervjuer kanske resultatet blivit 
annorlunda eftersom vi inte kan svara på om de intervjupersoner som deltog i studien är 
representativa för populationen. Vi vill däremot påpeka att majoriteten av 
intervjupersonerna hade liknande upplevelser något som indikerar att andra potentiella 
deltagare kanske skulle beskrivit liknande behov.  

8.2 Förslag på vidare forskning 
Forskning om ensamkommande barn är relativt begränsad (Hessle, 2012). Det skulle 
behövas ytterligare forskning gällande vilket stöd som personal på boenden och andra 
verksamheter ska fokusera på utifrån ensamkommande barns egna upplevelser.  
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Det skulle vara intressant att följa upp denna studie om några år. Ensamkommande barn 
som varit under ansvar av hela Örebro kommuns boendekedja skulle då utgöra urvalet 
för studien (Nova, Pionjären, Utslussverksamheten). Intervjupersonerna i denna studie 
hävdade att det skett en förändring för de ensamkommande barnen som nu befinner sig 
under Örebro kommuns ansvar. Det skulle därför vara intressant att ta reda på vilka 
behov de upplever som betydelsefulla och hur stödet på de olika verksamheterna är 
anpassade efter deras behov. Skulle de kanske hänvisa till helt andra typer av behov 
eller är det fortfarande detsamma och vad beror detta på i sådana fall? Området är 
högaktuellt för det sociala arbetet då Sverige är det land som tar emot flest 
ensamkommande barn i hela Europa. Området är även relativt outforskat varav mer 
forskning är en förutsättning för att ge ensamkommande barn bra förutsättningar i det 
svenska samhället. 
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Bilaga 1 
Hej! 
Eftersom vi har fått önskemål om att lämna ut de frågor vi vill ställa under intervjun 
kommer här en kortfattad intervjuguide. Eftersom frågorna kan variera under 
intervjuerna har vi plockat ut de frågor som alla troligtvis kommer få svara på. Att vara 
med på intervjun är frivilligt och vilka frågor ni svarar på är upp till er. Vi vill även 
uppmärksamma er på att era namn kommer vara anonyma och att ni kommer få läsa 
studien när den är klar. 

 Har ni några frågor kan ni kontakta oss via mejl: 
 sofiajonsson90@hotmail.com eller marcusthevathason@hotmail.com 

För att vara med på intervjun behöver ni endast boka in en tid hos Erica eller Zana 

1. Kan du berätta om din tid på? 
- Suttarboda 
- Pionjören 
- Utsluss 

2. a) Vad är viktigt för att du ska må bra? 
    b) Har ditt mående förändrats under tiden i Sverige? 

3. a) Vad har skolan haft för betydelse för dig? 
    b) Vilka upplevelser har du från skolan? 
    c) Vilken hjälp har du fått från Utsluss, Suttaboda och Pionjären när det kommer till 
       skolan? 
 
4. a) Hur uppfattar du att personalen är mot dig? 
    b) Har du någon i personalen som varit extra betydelsefull, vad tänker du att det 
beror på? 

5. a) Vilka personer förutom personal har varit viktiga för dig i Sverige? 
    b) Hur har det varit att bo med andra ungdomar? 
        från samma kultur? 
        från en annan kultur? 
    c) Har personalen motiverat dig till att träffa vänner? 

6. a) Vad har du för intressen? 
    b) Har du tid att göra det du är intresserad av, vad beror det på? 
    c) Tycker du att personalen har hjälp dig att få göra saker du är intresserad av?  
 
7. a) Är du troende, i sådana fall hur viktig är din tro för dig? 
    b) Tycker du att personalen respekterat din kultur och religion?  
    b) Har du som person förändrats under tiden i Sverige? 
    c) Hur upplevde du att personalen arbetade för att du skulle få förståelse för det 
svenska samhället? 

8. a) Vad hade du för framtidsplaner när du kom till Sverige? 
    b) Har du andra framtidplaner idag? 
    c) Hur skulle du beskriva någon som är självständig? 
    d)Upplever du att verksamhetens arbete har utvecklat dig till en självständig person? 

Din medverkan är betydelsefull! 

mailto:sofiajonsson90@hotmail.com
mailto:marcusthevathason@hotmail.com
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Bilaga 2 
Intervjuguide  

Bakgrundsinformation 
Namn, ålder, land, boende. 

Boende 
Kan du berätta om din tid på: 
- Pionjören 
- Utsluss 

Anser du att något på … varit särskilt bra/mindre bra. 
Hur tycker du att det varit på Pionjären och på Utsluss? 
Hur upplever du att det fungerat när du bytte boende? 

Mående 
Vad är viktigt för att du ska må bra? 
Har ditt mående förändrats under tiden i Sverige? 
Följd: Vad beror det på? 

Skola 
Vill du berätta om din skolgång? 
Vad har skolan haft för betydelse för dig?  
Upplever du att … … du fått stöd? Har det varit tillräkligt för att du ska nå de mål du 
har med skolan? Finns det något som du anser behöver förbättras? 

Fritid 
Vad har du för intressen? 
 Har du tid att göra det du är intresserad av, vad beror det på? 
Tycker du att personalen har hjälp dig att få göra saker du är intresserad av?  
 
Religion 
Är du troende, i sådana fall hur viktig är din tro för dig? 
Tycker du att personalen respekterat din kultur och religion?  

Personal 
Hur uppfattar du att personalen är mot dig? 
Har någon relation varit extra betydelsefull, vad beror det på? 
Har du känt att personalen lyssnat på dig om du haft något att berätta som varit viktigt 
för dig? 
Har du något exempel på när du berättat något för personalen? 
Hur upplevde du att personalen arbetade för att du skulle få förståelse för det svenska 
samhället? 

Nätverk 
Vilka personer har varit viktiga för dig i Sverige? 
Finns det någon som varit viktig under hela din tid i Sverige, vad beror det på? 
Hur har det varit att bo med andra ungdomar? 
från samma kultur? 
från en annan kultur? 
Har personalen motiverat dig till att träffa vänner? 
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Framtid 
Vad tycker du om att bo i Sverige? 
Hur reagerar du på motgångar och svårigheter i Sverige? 
Har du som person förändrats under tiden i Sverige? 
Vad hade du för framtidsplaner när du kom till Sverige? 
Har du andra framtidplaner idag? 
Följd: Vad tänker du det beror på? 
Hur skulle du beskriva någon som är självständig? 
Upplever du att verksamhetens arbete har utvecklat dig till en självständig person? 
 
Har du något som vi ej pratat om idag som du vill berätta? 
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